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INTRODUCCIÓ A LA TESINA FINAL DE MÀSTER 

RESUM DEL PROJECTE 
 

“L’arxiu neix espontàniament com a sediment documental" 

Mestre arxiver Elio Lodolini 

La arquitectura espanyola del segle XX és una etapa especialment fructífera en el panorama 
arquitectònic internacional. La majoria d'arquitectes, ja desapareguts, varen conservar per complert 
en els seus estudis els arxius de dècades de treball. Aquests fons documentals constitueixen un 
llegat cultural extraordinari. 

Molts d'aquests arxius estan guardats pels seus familiars i hereus que no disposen de capacitat 
per a documentar-los, conservar-los i difondre'ls. En alguns casos han estat cedits en dipòsit a 
Col·legis d'Arquitectes, Universitats, fundacions i altres institucions que evoquen grans esforços i 
treball per a salvaguardar el material, però en la majoria de casos no disposen dels recursos ni 
ajudes necessàries per a dur a terme correctament aquestes feines. En l’actualitat aquests 
testimonis estan desapareixen irremissiblement i és en aquests arxius professionals on es troba 
bona part de la memòria del territori. Constitueixen una part essencial del patrimoni col·lectiu, i en 
alguns casos poden arribar a ser font d’inspiració per a les següents generacions d'arquitectes, 
però sobretot una font primària per a investigadors.  

Mitjançant l’arxiu conservat en l’estudi professional de Joan Baptista Subirana, es pot arribar a 
mostrar un testimoni d'una professió i d'una manera de treballar pròpies de moment, i fins i tot 
avançades respecte a l’entorn català i espanyol de l’època. Aquest treball pretén contribuir a 
incrementar en la mesura del possible, la font d'informació de l'estudi científic de l'Arquitectura de 
principis del segle XX. 

JUSTIF ICACIÓ 
El coneixement i l’anàlisi de la documentació existent d’un projecte, és una font essencial per a 
qualsevol intervenció sobre el patrimoni edificat.  

El fons de l'arxiu J.B.Subirana, com en la majoria dels arxius d’arquitectes, compten amb expedients 
que inclouen projectes d'arquitectura, urbanisme, etc..., que formen part de la tramitació 
d'expedients, aquests per tant, no han de ser tractats com a documents d'arquitectura sinó com 
expedients administratius. Aquest arxiu professional conté documents que formen part de la 
tramitació d'expedients, però també arxius d'arquitectura, amb documents originals que únicament es 
troben en dit arxiu. La documentació produïda abans i després explica la gènesi i les diferents 
fases des de la confecció del projecte fins a la materialització de l'edifici (l’holística dels diversos 
processos). 

Tanmateix l’arxiu J.B.Subirana també conté projectes no executats, o patents no explotades, 
material utilitzat en els treballs, informació procedent de viatges professionals així com també  
viatges personals amb intencions professionals. Tot aquest llegat genera gran volum de documents, 
professionals i personals que relacionen les diferents facetes de la seva activitat professional, la 
crítica i les aficions personals, les fotografies. Aquestes són un bon exemple de document que 
relaciona diferents facetes. En Joan Baptista Subirana va tenir afició per viatjar. Es pot comprovar 
amb la gran quantitat de fotografies aparegudes en l’arxiu on es barreja l’àmbit d’amistats, el 
cercle d’arquitectes, arquitectura, antropologia, història, la família ... que cal destriar per a centrar 
l’abast del projecte final de màster. 
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Conèixer en detall els factors que van condicionar la gestió i les tècniques constructives de 
principis del segle XX, millora substancialment la comprensió de l’obra acabada i en conseqüència la 
protecció i conservació de les obres. 

En aquest treball és fonamental garantir l’accés a tota la documentació de l’Arxiu Subirana. La 
factibilitat del treball es garanteix amb la signatura del conveni entre Rosa Maria Subirana, hereva 
de la documentació de l’Arxiu Subirana (veure Annex 1). 

OBJECTIUS 
L'arxiu Subirana és un fons documental que avarca el període comprès entre els anys 1930 i 1969, i 
destaca especialment en el panorama nacional anterior a la guerra civil espanyola, període comprès 
entre 1930-1936. Tanmateix el volum més considerable d'encàrrecs es troba en el període posterior 
a la Guerra Civil i són molt variables, des d'edificacions desmuntables amb diferents usos, 
benzineres, teatres i cinemes i un gran nombre d'encàrrecs menors (informes, valoracions 
immobiliàries, taxacions i expropiacions) propis del context socioeconòmic de l'època. 

El fons documental conté documents on es mostra un profund coneixement dels materials i 
processos, a través de l'anàlisi de sistemes industrialitzats innovadors i avantguardistes en les 
estructures i envolupants dels edificis projectats. També és testimoni dels processos de gestió 
propis o no del director d'obra a través de la de documentació referent a planificació, control 
econòmic, control de qualitat, etc... 

L 'ob ject iu pr inc ipal del treball consiste ix en: 

• Realitzar una recerca metodològica en el fons documental, intencionada i acotada per tal 
d'establir la importància de la documentació existent. 

• Realitzar una recerca en el total de documentació de l'Arxiu Subirana per a poder elaborar 
una biografia el més complerta possible de Joan Baptista Subirana. 

• Exemplificar en un projecte i obra en l'Arxiu Subirana, la Casa Bloc, per a mostrar més 
detingudament singularitats que mostrin el procés de gestació del projecte i  la gestió de 
l'obra.  

Tant en l'elaboració de la biografia com en l'exemple de la Casa Bloc, s’analitzen les influències 
culturals, socials i polítiques que acaben definint les decisions preses. Pel que fa a la Casa Bloc les 
influencies es tractaran sobretot en els mètodes de treball, els sistemes de contractació, els 
controls que es realitzaven a l’obra, en definitiva la gestió de l’obra. 

Com a conseqüència d'aquest objectiu principal es deriven una sèrie d'actuacions que a continuació 
es passen a detallar: 

1. Justificar i reforçar idees i conceptes referents a metodologies de treball i gestió ja 
publicats. 

2. Identificar industrials i cooperatives en la mostra seleccionada. 
3. I finalment s’intentarà aportar conceptes i idees que encara no han estat difosos. Gracies a 

que la majoria de la documentació de l’arxiu Subirana és inèdita o només difosa molt 
puntualment. 

Per tal de dur a terme aquest objectiu s’inicia la confecció de l’inventari de l’Arxiu Subirana. 
Inventari consistent en la implementació dels mecanismes per a poder gestionar l’arxiu. 

La confecció d'aquest inventari només té sentit si va acompanyada d’un conjunt d’actuacions, 
consistents en conservació i gestió de la documentació del l'arxiu. Tanmateix les actuacions no 
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s’haurien d’acabar aquí, cal tenir molt present que la conservació i gestió de la documentació de 
l’arxiu perd el significat si finalment no hi ha un objectiu divulgatiu i de difusió del fons documental.  

Com a conseqüència de l'objectiu principal es generen unes tasques a dur a terme que s'enunciaran 
en aquest apartat i no es tractaran en profunditat ja que s'escapen de l'abast de la tesina, però 
que cal anomenar-les. Es poden resumir en tres apartats: 

− Custodia. Mitjançant la conservació de la documentació existent de l'arxiu. Aquest punt 
requereix d'una forta inversió econòmica per tal de conservar  els documents existents de 
l'arxiu, En aquest treball es donaran les pautes necessàries per a dur a terme aquest 
apartat satisfactòriament, però l'actuació dependrà de la propietat actual de l'Arxiu. 

− Gestió. Mitjançant una metodologia científica, establerta a través de les normatives actuals 
arxivístiques, les recomanacions del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el 
seu sistema d'arxiu, de la idiosincràsia del fons documental, s'estableix un sistema de 
gestió i tractament documental de l'arxiu. 

− Difusió. Per a poder difondre correctament el fons documental i establir vincles de relació 
entre arxius coetanis, és imprescindible tenir garantida la custòdia i conservació de la 
documentació. Cal tenir present la legislació existent, la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, 
la protecció de dades i intimitat, la llei de la Propietat Intel·lectual. Es proposarà un 
sistema de gestió de processos de consulta, reprografia i préstec  en funció d'una hipòtesi 
dels Drets d'explotació del fons documental, obtenint un sistema de difusió controlat per a 
garantir el valor secundari del document com a document d'investigació. 

D'aquests tres apartats tant sols es desenvoluparà en profunditat el punt anomenat Gestió, que es 
desenvoluparà amplament a l'apartat de Metodologia. 

No tindria sentit la realització d’aquesta tesina si no cregués amb la utilitat posterior que pot tenir 
el document. Mitjançant l'inventari s'obté una eina de consulta i localització de documents per a 
treballs futurs. 

ABAST DE LA TESINA  
L'abast de la tesina es pot resumir en: 

Establir un sistema de gestió per l'Arxiu Subirana seguint els principis, normatives actuals  i 
recomanacions d'experts. Creant diferents nivells d'inventariat que poden arribar a catalogació. 

Situar l'arquitecte Joan Baptista Subirana a través dels projectes i obres executats i no executats 
en el context arquitectònic del moment. Amb la biografia es proporcionaran eines per a poder 
valorar en justa mesura l'arquitecte Joan Baptista Subirana. 

Realitzar una tria intencionada de documents que fan referència a la Casa Bloc fent ús del sistema 
de gestió de l'Arxiu Subirana. La tria de la Casa Bloc també és intencionada, i els valors pels quals 
destaca en la tria són: període (anterior a la guerra civil), el tractament dels documents de la Casa 
Bloc arriben al nivell de catalogació fet que ajudarà a posar a prova el sistema de gestió, referent 
de l'arquitectura racionalista. 

PUNT DE PARTIDA I H IPÒTESIS 
El punt de partida d’aquesta tesina s’inicia amb la factibilitat. Gener de 2012 es signa el conveni 
entre na Rosa Maria Subirana, filla de l'arquitecte i propietària legal de l'arxiu, i l'autora de la 
tesina. Aquest conveni hauria de garanteix la disposició de tota la documentació existent en l’arxiu 
Subirana per a poder elaborar la tesina. A totes aquestes dades que s'obtindran de l'Arxiu 
Subirana s'afegeix les converses amb na Rosa Maria Subirana Torrent, que aporta informació en 
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molts casos no escrita que ajuda a poder formar el perfil de l’arquitecte i persona, Joan Baptista 
Subirana, a nivell professional amb pinzellades personals. 

Un cop analitzada la documentació de l’arxiu es presentarà una biografia basada en els dades 
objectives, amb el màxim rigor possible de manera que tot allò no demostrable s’ometrà o 
s’identificarà com a tal. La biografia mostra mitjançant la reorganització del conjunt de dades 
trobades i verificades a mode de relat de la vida i obra de Joan Baptista Subirana, amb un ordre 
cronològic que permeti entendre millor la seva vida i entorn professional, personal, polític, social i 
cultural. La biografia es pot convertir en el punt de partida per a poder valorar si Joan Baptista 
Subirana va ser el tercer gran protagonista del grup G.A.T.C.P.A.C. (Josep Torres Clavé-Josep Lluis 
Sert-Joan Baptista Subirana) i valorar-lo en la justa mesura, fet no plantejat fins al moment. 

H IPÒTESIS 

El fons documental de l'Arxiu Subirana conté informació de rellevància per a poder valorar la feina 
realitzada per Joan Baptista Subirana en la gestació dels projectes? 

ANÀLIS I DE LES FONTS  
L’arxiu Subirana ha estat sempre un arxiu privat, fet que justifica que la seva divulgació hagi estat 
escassa. La majoria de documentació revisada en aquesta font primària és inèdita. Tanmateix i de 
manera esporàdica hi ha documents i carpetes molt específiques que han estat consultades per 
diversos autors que han acabat generant documents que es consideren fonts secundaries. El 
període més sol·licitat de consulta ha estat el comprès entre les anys 1929 i 1939. Període que 
inclou la seva estada a Berlin i les col·laboracions directes amb el GATCPAC. 

Per tant, la font principal es centra en la documentació de l’arxiu Subirana. Aquesta s’ha subdividit 
en funció del suport dels documents i per períodes de temps, essent un anàlisis basat en la cerca 
dels treballs que han analitzat la figura de Joan Baptista Subirana i la seva obra, mitjançant un 
buidat de les bases de dades de les biblioteques i catàlegs informatitzats. 
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METODOLOGIA 

INTRODUCCIÓ  
Previ al buidat de l’arxiu, en una primera inspecció del volum i documentació existent es conclou la 
viabilitat de la tesina. De fet la informació trobada és tant àmplia que caldrà acotar els documents 
de treball, tenint en compte que el treball ha de ser rigorós i profund i a la vegada poder donar 
una visió general mitjançant el retrat biogràfic de Joan Baptista Subirana.  

Paral·lelament a la confecció del retrat biogràfic, es realitza una catalogació de les dues obres més 
emblemàtiques: La Casa Bloc i el Dispensari Antituberculós, amb la finalitat de completar l’estudi.  

Una d'aquestes obres, la Casa Bloc, s'ha analitzat en profunditat pe a completar l'estudi, tal i com 
s'exposa en l'objectiu principal de la tesina. 

El procediment seguit en la investigació per l’elaboració del retrat biogràfic així com també en 
l'elaboració de la Casa Bloc ha estat: 

1. Realització de l’inventari de l’arxiu. 

2. Selecció dels documents. Una vegada realitzat el buidat de l’arxiu i determinant els 

documents que hi ha a cadascuna de les carpetes, es procedeix a acotar el volum de 

documentació. 

3. Estudi dels documents mitjançant lectures analítiques. 

4. Cerca d’influències i relacions entre els documents seleccionats i les fonts primàries. 

5. Cerca d’influències i relacions entre els documents seleccionats i les fonts secundaries. 
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L’ARXIU SUBIRANA 

Antecedents 
L'arxiu Subirana va néixer en el domicili de residència de l'Arquitecte, que es trobava situat al 
carrer Tavern, 38 2º-1ª en el barri de Galvany, districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Amb la 
mort de la mare de Joan Baptista Subirana es va incorporar a l’arxiu tota la documentació referent 
als estudis, documentació que estava dipositada al carrer Sagués, 3 de Barcelona (domicili de 
residència de la seva mare). 

Hi va haver una disgregació de l’arxiu, produïda pel mateix Joan Baptista Subirana (no es disposa 
de la data concreta). Es van traslladar les revistes d’arquitectura i les copies dels plànols a un pis 
de la seva propietat, ubicat a l’Avinguda Diagonal. 

Durant el Maig de 1998 el fons documental pateix de nou el que a data d’avui és l’últim trasllat. Es 
pren la decisió de traslladar l’arxiu arrel de la mort de la seva muller na Maria Torrent Cristià, el 
30 d’abril de 1998. En un període molt breu de temps, entre una setmana i deu dies, es va buidar el 
pis que va ser el domicili de residencia de Joan Baptista Subirana i la seva muller.  

La documentació estava repartida en dues estances. En una estança hi havia tota la documentació 
escrita i separada amb sobres en funció del client o projecte. La majoria d’aquests sobres es 
conserven. En una altra estança hi havia tota la documentació gràfica, separada en rotlles en el cas 
dels plànols, alguns ubicats en calaixos d'una planera i moltes fotografies i negatius separats amb 
bosses de plàstic. Es creu que l'agrupació de les fotografies amb bosses de plàstic ho va realitzar 
na Maria Torrent Cristià, durant la custodia dels documents en el carrer Tavern.  

 

Na Rosa Maria Subirana va fer un nou agrupament, col·locant els sobres de clients o projectes en 
caixes de cartró, els plànols enrotllats els va deixar tal i com estaven i els plànols ubicats en 
calaixos els va col·locar en carpetes. La recol·locació del tots aquests documents va respectar en 
la mesura del possible l'odre de Joan Baptista Subirana. 

La precipitació en el trasllat del maig de 1998 de l’arxiu, justifica algunes de les actuacions errònies 
que a continuació es passen a detallar: 

1. Agrupació documental en contenidors tipus caixes de cartró de documents extrets de 
contenidors tipus mobiliari. Aquest nou agrupament desvirtua el principi fonamental de la 
metodologia arxivística (principi que es comenta àmpliament en l’apartat Conceptes i principis 
de la metodologia arxivística- Principi fonamental de la metodologia arxivística) 

 

 

 

 
Imatge del despatx (estança 1) de Joan Baptista Subirana 
abans d'iniciar  les mudances del carrer Tavern al carrer 
Provença. Font: Arxiu Subirana 

 
Imatge del despatx (estança 2) de Joan Baptista Subirana 
abans d'iniciar  les mudances del carrer Tavern al carrer 
Provença. Font: Arxiu Subirana 
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2. Trasllat realitzat com unes mudances convencionals, sense la cautela que requeria la 
documentació més fràgil ja sigui pel suport del document, per dimensió o per el tipus de 
contenidor que el custodia.  Es desconeix la repercussió d’aquesta actuació. 

 

En l'actualitat l'arxiu es troba situat a unes dependències del terrat de la finca situada al carrer 
Provença, 302 en el barri de l'Eixample de Barcelona, propietat de la filla de l'arquitecte, la Dra. 
Rosa Maria Subirana i Torrent. 

L’arxiu es troba en un espai amb bones condicions de salubritat, sense presència d'humitats de 
filtració ni condensacions, i preservat de la llum solar directe.  

  

 

 

 
Imatge del trasllat de la documentació. Els plànols 
estan emmagatzemats verticalment i enrotllats amb 
paper com a única protecció.  Font: Arxiu Subirana 

 
Imatge del moble menjador que conté documentació que en 
l'actualitat es troba a l'arxiu Subirana, en unes caixes 
que en l'exterior s'especifica mueble comedor.  Font: 
Arxiu Subirana 

 

 

Imatge on es mostra el trasllat de documents.   
Font: Arxiu Subirana 

Imatge del descens manual de la documentació.  
Font: Arxiu Subirana 

 

 

 

Imatge del transport del fons documental.  
Font: Arxiu Subirana 

Imatge del nou agrupament documental. 
Font: Arxiu Subirana 
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Accés a l ’arx iu 
Molta de la documentació d’aquest arxiu és a data d’avui inèdita, tanmateix hi ha una llista de 
persones que han tingut accés a l’arxiu, amb anterioritat a l’inventari i tesina i que han fet 
divulgació d'alguns documents de l'arxiu a través de conferències, articles, llibres, revistes, tesis 
doctorals, treballs no publicats i exposicions.  

Cal destacar molt positivament les notes preses en els lloms de les caixes durant l'agrupació 
documental feta per na Rosa Maria Subirana (passant de sobres a caixes de cartró). Notes que fan 
referencia als continguts de manera genèrica, i han ajudat molt a la cerca de documentació per part 
d'arquitectes, historiadors i estudiosos que han visitat l'arxiu, previ a la realització de l'inventari. 

• He cregut interessant confeccionar una relació de persones que han visitat l'arxiu Subirana, 
per ordre cronològic, indicant l'objectiu de la consulta i les tasques dutes a terme, si es 
coneixen.1 

• L’arquitecte Antonio Pizza va realitzar visites a l’arxiu quan aquest encara estava al 
carrer Tavern i el custodiava na Maria Torrent (vídua). Va arribar a entrevistar-se amb 
Joan Baptista Subirana. També José Emilio Hernández Cros i Emilio Donato va poder parlar 
amb Joan Baptista Subirana. 

• El mateix arquitecte Antonio Pizza va tornar a visitar l’arxiu, en aquest cas al carrer 
Provença, juntament amb 4 estudiants per a elaborar l’Exposició GATCPAC, realitzada al 
Museu d’Història de Barcelona el juny del 2006.  

• Paolo Sustersic també va visitar l’arxiu quan aquest estava al carrer Provença i el 
gestionava la filla de Joan Baptista Subirana.  

• L’especialista en fotografies Joan Naranjo.  

• L’arquitecte Oscar Miguel Ares (Valladolid) va visitar l’arxiu quan estava confeccionant la 
tesis doctoral sobre el GATEPAC, al 2007.   

• Enric Granell, José Angel Sanz, Antoni Paricio i Carles Serra per a realitzar l’exposició A.C. 
al Reina Sofia també van realitzar varies visites a l'arxiu durant l'any 2008.  

• L’arquitecte Javier Heredero va realitzar un anàlisi genèric de les caixes, quantificant-les 
per temes durant l'any 2011.  

• Joaquin Medina va realitzar consultes a l'arxiu únicament pel període l’alemanya. 

• Burkhard Floors va consultar l'arxiu per elaborar el treball acadèmic anomenat Joan 
Baptista Subirana Berlin-Barcelona Càtedra de Teoria de l'Arqutiectura de RWTH-Aachen 
(Universitat tècnica de Aquisgran) Director de Projecte: Joaquin Medina Warmburg. A petició 
de la Rosa Maria Subirana va fer un nou agrupament dels documents referents a l'estada 
de Joan Baptista Subirana a Alemanya. Actualment el nou agrupament es concentra en 23 
caixes anomenades Alemanya 16-A1 a 16-A23. 

• Helen Graham va visitar l'arxiu interessada per les fotografies realitzades per la 
Margarette Michaelis. 

• Daniel Pinzon Ayala es va interessar per les cases cuartel. 

• Rossend Casanova per la museïtzació de la Casa Bloc. 

• Andreu Carrascal, va consultar l'arxiu per a confeccionar exposició dels 25 anys Biblioteca 
de San Andreu. 

• Joan Olona, al llarg del 2012-2013 va visitar l'arxiu Subirana per l'elaboració de la Tesis 
Doctoral Avaluació de l'envolupant dels habitatges del moviment modern a Barcelona. 

                                     
1 Font: Document manuscrit elaborat per na Rosa Maria Subirana, a petició de l'autora del projecte. 
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A través de la meva experiència personal puc dir que el fet que l’arxiu sigui privat i el gestioni una 
persona sola dificulta molt l'accés. El règim de vistes depèn de la voluntat de la propietària.  

En el meu, cas l’accés a l’arxiu es garanteix mitjançant un conveni anomenat anteriorment, i es va 
realitza sempre sota supervisió de la Dra. Rosa Maria Subirana. Les visites havien de ser 
concertades i en funció de la disponibilitat de la propietària, que dedicava hores a canvi de la 
realització de l’inventari de l’arxiu. Els dies de visita eren dimarts i dijous d’11:00 a 14:00 hores. 
Aquest accés tant restringit ha dilatat força la realització de la treball final de màster fins 
arribar a modificar les primeres expectatives de confecció, lliurament i defensa de la tesina. 

Estat de conservac ió de l ’arx iu 
La custodia d’aquest arxiu genera l'obligació natural de preservar-lo i conservar-lo amb l'objectiu 
final de consulta i/o divulgació. Si s’ha de garantir la consulta i/o divulgació primer de tot cal 
inventariar el total de l’arxiu i saber que conté a cada caixa, cada rotlle de plànols i cada paquet 
de fotografies. Això implica manipular tota la documentació per a definir que hi ha a cada 
contenidor. 

Es realitza una primera aproximació a la documentació de l’arxiu,  comprovant l’estat de conservació 
dels documents. S’arriba a la conclusió que és molt variable, es troben documents en estat òptim de 
conservació i documents en un estat molt precari. Aquesta informació es necessària per a poder 
establir un protocol d'actuació alhora de manipula-los.  

Els documents de l'arxiu són força diversos en dimensions (A4, A3, A2, A1, folis,...) i tipus de paper, 
aquesta diversitat suporta de manera molt diferent el pas del temps. Això ajuda a entendre l’ampli 
ventall de conservació dels documents. 

A continuació es llisten els defectes i deterioraments més habituals: 

− Plecs en els documents. Hi ha documents guardats plegats per el propi arquitecte i també 
hi ha d'altres doblegats per poder ser custodiats en les caixes de cartró de mides 
36X10X25 i en d'altres casos el doblec del document es fruit d'un descuit a l'hora 
d'emmagatzemar-lo. En qualsevol cas les repercussions finals poden ser les mateixes. Si el 
document es resseca i perd les seves condicions inicials, després de 75 anys, es pot arribar 
a trencar o esquerdar per la junta doblegada.  

− Cal anar molt en compte en el documents plegats (encara que inicialment estiguin íntegres), 
ja que s'hi s'obren també hi ha moltes possibilitats que s'acabin trencant si no ho estan. 

− Tipologies de papers. Els diferents gramatges de papers i sobretot els papers vegetals 
destaquen per les esquerdes i esquinçades. El paper vegetal perd la seva elasticitat amb el 
temps i es resseca i trenca molt fàcilment. 

− Cintes adhesives. També es troben documents amb cintes adhesives, sobretot en 
documentació gràfica, algunes d'elles encara enganxades i d'altres desenganxades. Però 
absolutament totes han deixat taques en els documents.  

− Els contenidors utilitzats. El sistema d'emmagatzematge dels plànols també ha repercutit en 
el seu estat de conservació. El fet de guardar plànols enrotllats en posició vertical, ha fet 
malmetre un dels extrems del rotlle. En alguns casos l'aixafament dels plànols ha generat 
que s'arruguessin solidàriament i quedessin entortolligats. La manipulació posterior 
d'aquests documents pot produir el seu trencament. De fet hi ha un dels rotlles que no es 
va obrir per evitar el trencament dels plànols. 
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Document amb signatura topogràfica C41-1188-72.1 del 
Dispensari Antituberculós. Exemple de bon estat de 
conservació. Font: Arxiu Subirana 

Document amb signatura topogràficaC30-04-01 de la 
casa Bloc. Exemple on la intensitat de la tinta 
dificulta la lectura del contingut. Font: Arxiu Subirana 

 

 

 
Document amb signatura topogràfica XXX de la Casa Bloc. Document que la zona central no es pot llegir, molt 
segurament per ser un document de diemnsions Dina 3 que s'ha guardat doblegat i es precisament en la zona 
doblegada on no es pot veure correctament l'escrit.  Font: Arxiu Subirana 
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Document referent al seminari de Bruno Taud 
que es troba mutilat i trencat per la part  
dreta del document.   
Font: Arxiu Subirana 

 

Imatge feta el maig de 2012 a l'arxiu Subirana, 
on es mostra els deficients contenidors dels 
plànols i l'error de posició dels mateixos, que 
accentua l'estat malmès de conservació.   
Font: Arxiu Subirana 

 

 
Fotografia realitzada al maig de 2012 a l'arxiu Subirana, on es pot observar l'acopi de plànols alguns d'ells sense cap 
mena de protecció ni container, deixant a l'atzar el seu estat de conservació.  Font: Arxiu Subirana 
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Es planteja un protocol d’actuació en la manipulació dels documents per a realitzar l’inventari. El 
protocol portat a terme te com a objectiu: 

− Frenar el deteriorament dels documents, objectiu que es comparteix amb el principi de 
conservació, 

− i sempre que sigui possible millorar l’estat de conservació.  

Però cal tenir present que és un arxiu particular, amb recursos econòmics limitats, i portar a terme 
aquests objectius era utòpic. Tant sols es disposava de la col·laboració i compromís a posar el 
temps a canvi de poder consultar la documentació amb llibertat. 

Sense tenir en compte la limitació de recursos, davant la manipulació de tota aquesta documentació, 
les actuacions a dur a terme que tenen la doble finalitat d'inventariar i consultar es poden 
desglossar en: 

1. L'acció preventiva consistent en un seguit d'accions per aconseguir un major control dels 
possibles riscos i minimitzar-los o eliminar-los. Les accions portades a terme: 

− Control de la higiene ambiental 
− Visualització de tots els documents amb la finalitat de comprovar l'absència de plagues.   
− Prevenció de sinistres 
− Emmagatzematge, condicionament i accessibilitat 

 

2. L'acció curativa o activa consistent en un seguit d'accions per aconseguir controlar les 
degradacions actives i les degradacions fruit de la manipulació dels documents. 
Fonamentalment són neteja i sanejament. Però cal tenir present que la manipulació 
incorrecte dels documents també pot acabar produint lesions, principalment taques.    

Partint d'aquestes dues premisses i en funció dels tipus de documents, dels formats, dels suports i 
dels contenidors utilitzats es va generar un protocol d'accions que ha continuació es passen a 
detallar. 

Protocol d’actuac ió per a la real itzac ió de l ’ inventar iat : 
 
Aquest és el protocol utilitzat per la manipulació dels documents de l'Arxiu Subirana. Es podria 

qualificar com un protocol de mínims, les limitacions són degudes bàsicament a la falta de recursos 

econòmics. En algun cas està indicat el que seria mínim i imprescindible, diferenciant el que s'hauria 

d'haver utilitzat del que es va utilitzar.  

− Cal tenir sempre a l'abast guants de nitril i tovalloletes higièniques. Utilitzant aquest 
material s'evita deixar restes de greix als documents, i possibles taques a la llarga. 

− Material de conservació: 
 Per a poder netejar zones contaminades una bona eina és la brotxa d'afaitar (per la  seva 

posició d'eixugat). 
 Cotons. 
 Goma especial que no borra el llapis. 
 Goma d'atrapament molecular. Material no adquirit per falta de recursos. 

− Utilització de taules amb les dimensions i forma correctes. On poder obrir la documentació en 
el propi dipòsit, tant per inventariat com per a conservació i consulta. Això que sembla tant 
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evident pot ser una causa de degradació, una taula rodona amb documentació quadrada, o una 
taula de dimensions inferiors a la documentació consultada. 

− Totes les anotacions s'han de fer a llapis, amb el sistema de glosa. L'espai escollit per a fer 
la referència topogràfica en els documents de l'arxiu és la part inferior dreta, i en cas que 
el document estigui plegat es col·loca una doble referència topogràfica en la zona inferior 
dreta del document plegat i desplegat. 

− Els plànols plegats cal seguir el doblec en el mateix sentit per a retornar-los plegats, si es 
realitza en sentit contrari les fibres del material de suport es trenquen i es malmet el 
document. 

− Es varen trobar un munt de carpetes de cartolina de color blau, va caldre retirar-les però 
no llençar-les (es van inventariar). Aquestes carpetes acaben perdent el color i malmetent 
els documents que contenien. Es van substituir per carpetes amb ph neutre.  

− La cinta adhesiva trobada en els plànols suposa també un deteriorament amb el pas del 
temps del document, però cal tenir present que era una tècnica força utilitzada en l'època. 
L'òptim és retirar la totalitat de la cinta adhesiva i els residus amb bisturí, però mai es 
recomana treure la taca. Amb aquesta actuació s'evita que continuï la degradació. Per a 
resoldre possibles talls apareguts després de retirar la cinta adhesiva s'efectuen el que en 
conservació s'anomena sutura. La sutura consisteix en aplicar tires de 5 mm d'ample com a 
màxim amb cintes de conservació. Actuació que no s’ha portat a terme per falta de recursos. 

− Quan s'ajunten documents de diferents procedències cal establir un període de quarantena, 
garantint el bon estat de la documentació que s'adjunti al fons documental base. Aquest 
protocol no es va dur a terme, en alguns casos es va barrejar material procedent de 
l'habitatge de la propietària sense establir aquest període de quarantena. 
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CONCEPTE I PRINCIP IS DE LA METODOLOGIA ARXIVÍSTICA 

Arxiu públ ic - arx iu pr ivat 
 

Una vegada descrit l’arxiu Subirana és convenient aclarir la diferencia entre arxius privats i arxius 
públics. El fons de l'arxiu Subirana, com en la majoria dels arxius d’arquitectes, compten amb 
expedients que inclouen projectes d'arquitectura, urbanisme, etc..., que formen part de la tramitació 
d'expedients, aquests no han de ser tractats com a documents d'arquitectura sinó com expedients 
administratius. 

L'arxiu professional de l'arquitecte Joan Baptista Subirana conté documents que formen part per la 
tramitació d'expedients, però també arxius d'arquitectura, amb documents originals que únicament es 
troben en dit arxiu.  

Aleshores no tant sols es troba el document presentat per obtenir les diferents llicències, sinó la 
resta de documentació produïda abans i després. Amb aquesta documentació s'explica la gènesi i les 
diferents fases fins a la materialització de l'edifici. 

També inclou projectes no executats, o patents no explotades, material utilitzat en els treballs, 
informació procedent de viatges professionals i viatges personals amb intencions professionals. Tot 
aquest llegat genera gran volum de fotografies i altres documents relacionats amb les diferents 
facetes de la seva activitat, la crítica i les aficions personals.  
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Pr inc ip i fonamental de la metodolog ia arx ivíst ica   
 

“la informació desgranada del document, perd riquesa i qualitat"  
Antonia Heredia Herrera 

 

L’arxiu està constituït per dos elements: el conjunt dels documents i el conjunt de les relacions que 
s’estableixen entre els documents1. L’element sobre el que s’ha de treballar i basar l’arxiu per a 
realitzar l’inventari no és tant la informació continguda en els documents individuals, sinó la seva 
procedència. 

Adolf Brenneke situa la diferencia entre diplomàtica i l'arxivística exactament en el fet que la 
diplomàtica estudia el document individual i la arxivística el conjunt dels documents..2 

Es conclou que en el camp de la informació es precís tenir en compte que existeixen dues 
categories: 

1. La categoria escrita en el text de cada un dels documents. 
2. La categoria no expressada per escrit, sinó expressada mitjançant l’odre dels documents. 

 

 

INVENTARIAT  
Una vegada avaluat l’estat de l’arxiu Subirana i els principis de la metodologia arxivística es passen 
a concretar les tasques d’inventariat: 

1. Enumeració i/o classificació complerta dels documents de l’Arxiu 

2. Conservació del material objecte en l’Arxiu. 

3. Millora i aplicació de la  documentació original, gràfica, fotogràfica, bibliogràfica sobre 

l’autor.  

4. Organització de seminaris, articles, publicacions i altres activitats destinades a aprofundir el 

coneixement sobre l’arquitectura de l’arquitecte Joan Baptista Subirana, 

5. La informació i assessorament als interessats en l'estudi o visita d'alguna obra o període 

concret. 

 

Un dels objectius específics del treball consisteix en generar una metodologia científica, que es 

defineix en aquest apartat seguint les directrius: 

§ El principi fonamental en la metodologia arxivística 

§ International Council on Archives. Committee on Descriptive Standards 

 ISAD(G) : Norma Internacional General de Descripció Arxivística = General International 

 Standard Archival Description ; adoptada pel Comitè de Normes de Descripció, Estocolm, 

 Suècia, 19-22 de setembre de 1999  

                                     
2 ADOLF DRENNEKE, Archivkunde. Ein Betrag zur Thevrie und Geschichte des Europaischen Archivwesens. Nach Vorlesungsnachschriften un 

Nachasspapiren bearbeitte und efganzt von Wolfang Leesch, Leipzig, Koeler & Amelang, 1953. Existeix una traducció italiana: 
Archivística. 
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§ Les recomanacions del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el seu sistema 

d'arxiu dels actuals llegats d'arquitectes que actualment custodien. Per a seguir les 

recomanacions es va realitzar una reunió amb l’Andreu Carrascal Simón, arxiver responsable 

de l’Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.  

§ Resultats obtinguts de visites en l' Arxiu del museu Picasso i l'Arxiu del COAC,  

Per a garantir el principi fonamental de la metodologia arxivística s’ha creat la signatura 
topogràfica i així fossilitzar l’ordre dels documents. Aquest sistema garanteix al màxim l’ordre 
d’arxiu de l’Arquitecte Joan Baptista Subirana a data 2012. Qualsevol canvi que es produeixi, d'ara 
en endavant, en els documents s'haurà de quedar reflectit en aquest camp.  

S'inicia el procés de gestió de la documentació al febrer de 2012. Totes les modificacions anteriors 
es desconeixen i no es pot deixar constància d'elles. A partir d'aquí es fossilitza la documentació 
amb la signatura topogràfica i qualsevol canvi quedarà reflectit en el camp anomenat Signatura 
topogràfica. 

Base de dades de l 'arx iu Subirana  
La base de dades proposada destaca per disposar de diferents nivells d'inventariat que en molts 
casos arriben al concepte de catalogació, i que a més a la llarga permetran vincular imatges, 
textos, llibres i bibliografia.  

La utilització dels diferents nivells d’inventariat i catalogació és un sistema molt utilitzat per la 
resta d’arxius consultats, ja que permet adequar l’arxiu en funció dels recursos, els espais la 
capacitat gestora. Es marquen un estàndards de qualitat a assolir i es planifiquen en el temps en 
funció dels factors condicionants,  que variaran en cada arxiu. En el cas de l’arxiu Subirana els 
factors condicionants són: l’espai, el temps i els diners (que inclouen el poder restaurar i conservar 
els documents en funció de les necessitats).  

Tipus de documents per l ' inventar iat de l ’arx iu Subirana 
S'han elaborat un conjunt de documents, anomenats documents base, amb el doble objectiu: 

1. Facilitar l'accés, seguint el principi que la descripció arxivística en que cal anar del nivell 
general a l’específic, com a conseqüència pràctica del principi de respecte del fons 
documental. 

2. Identificar i explicar el context i el contingut de la documentació de l'arxiu Subirana 

Elaborac ió de f itxes 
Per a poder definir els documents d'inventariat i consulta de l’arxiu, es van portar a terme una 
sèrie de reunions amb el Sr. Andreu Carrascal Simón, Arxiver i responsable de l’Arxiu Històric del 
COAC. En aquestes reunions es va exposar el sistema d’arxiu del COAC i les normatives 
arxivístiques actuals vigents. 

Per assolir la màxima compatibilitat documental, amb l’arxiu COAC, els documents d'inventariat es 
basen principalment amb el “Reglamento sobre la descripción e introducción de datos en las bases 
de datos informáticas” de l’arxiu Històric del COAC. La compatibilitat entre els arxius garanteix 
possibles llaços d’unió en un futur.  

A petició de la Rosa Maria Subirana els documents s’han elaborat en espanyol i no en català, amb 
caràcter divulgatiu ja que l'espanyol, respecte al català, facilita l’enteniment a un major nombre de 
persones. 



TREBALL FINAL DE MÀSTER. Mire ia Bosch Prat 
 

[18] 

No existeix un document únic que contingui el total de la informació. La informació es distribueix en 
funció en diversos arxius en funció sobretot dels contenidors. 

S'han proposat i fet els següents arxius: 

− Arxiu informàtic Clients 
− Arxiu informàtic General Subirana 
− Arxiu informàtic Biografia 
− Arxiu informàtic Premsa 
− Arxiu informàtic 16A Alemanya-Berlin- 
− Arxiu informàtic Arquitectura legal 
− Arxiu informàtic Fotografies 
− Arxiu informàtic Obres (aplicat al Dispensari Antituberculós i Casa Bloc) 
− Arxiu informàtic Plànols carpetes negres 
− Arxiu informàtic Plànols en rotlles 
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Categor ia Cl ients  
Arxiu on s'identifica el client amb un conjunt de camps. El conjunt de camps escollits representen el 
màxim comú divisor entre totes les fitxes existents elaborades per Joan Baptista Subirana. 

Aquest document base disposa de 838 entrades, repartides en 6 contenidors, en aquest cas caixes 
de cartró. Les 838 entrades representen els clients o obres o projectes que ha tingut al llarg de 
la seva vida professional i físicament està representada per fitxes manuscrites. Hi ha entrades que 
tenen una sola fitxa i entrades amb varies fitxes, depenent del tipus de client o obra o projecte. Hi 
ha clients o obres que només s'hi ha mantingut relació durant un any o menys i hi ha clients o 
obres que han prolongat la seva relació durant més temps.  

Joan Baptista Subirana posava de manifest en cada fitxa les dades bàsiques d'identificació del client 
i obra, els fets més rellevants ocorreguts des d'un punt de vista constructiu, legal, i fins i tot 
econòmic. Es podria equiparar a un petit diari de cada client o obra o projecte. 

FIRMA 
TOPOGRÁFICA AÑO 

NÚM. 
PROYECTO NOMBRE CLIENTE 

NÚM. 
FICHAS DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA OBSERVACIONES 

Caja 1/6 

1940
-

1944 1000-1 Daniel A. VIII 8 C. Muntaner, 175 3r 1a [Barcelona] [Barcelona]   

Caja 1/6 1942 1001-1 Salvador V. I 1 Rda. Universitat [Barcelona] [Barcelona]   

Caja 1/6 
1940
-1951 1002-1 Juan C. P. XL 40         

Caja 1/6 _ 1003 Nicolas A. I 1         

Caja 1/6 
-

1954 1004-2 Pedro C. S. I 1         

Caja 1/6 
-

1942 1005-1 Juan A. P. VI 6 C. Cortés, 717 2n      Mobiliario piso 

Caja 1/6 

apro
x. 

1940 1006-2 
Francisco B. - Ángel 
M - casa bañeres VI 6 Pl. Sant Jaume, 6 [Barcelona] [Barcelona]   

Caja 1/6 
-

1942 1007 Teresa C. Vda. C. V 5 Pg. Bonanova, 9 5è 2a [Barcelona] [Barcelona] Torre chalé 

Caja 1/6 

1941
-

1954 1008 Juan M. D. IX 9       Medición valoración 

Caja 1/6 _ 1009 Carlos S. G. I 1 C. de l'Om, 23 [Barcelona] [Barcelona] Pared medianera 
 

La signatura topogràfica remet el client a la caixa corresponent mitjançant número de caixa i 
número de client. 

L'any s'extreu de la primera data entrada per l'arquitecte i quan hi ha dos anys representa el 
temps que ha tingut oberta aquesta entrada, que tant pot ser un client com una obra o un 
projecte. Es pot comprovar que en determinats clients va actuar com a Arquitecte de confiança 
portant temes durant molts anys. 

Quan el client o obra es dilatava en el temps el nombre de fitxes anava creixent i les numerava 
amb números romans, d'aquí que hi hagi la doble columna en el número de fitxes. 

 

 

  



TREBALL FINAL DE MÀSTER. Mire ia Bosch Prat 
 

[20] 

Categor ia Obres  
Arxiu on s'identifica l'obra amb un conjunt de camps. Els camps escollits representen els mínims 
necessaris per a poder descriure el fons documental, deixant un camp obert de comentaris que pot 
ser utilitzat per la idiosincràsia del cada document. 

Aquest document base s'ha portat a terme en dues obres: el Dispensari Antituberculós i la Casa 
Bloc. Representa un nivell de catalogació, que va més enllà de l'inventariat dut a terme amb la 
resta de documents. 

− En el Dispensari Antituberculós hi ha un total de 497 documents, que representen 1267 
pàgines, repartides en 7 caixes (C40 a la C46). 

− En la Casa Bloc hi ha un total de 1325 entrades de documents, que representen 3348 
pàgines, repartides en 5 caixes (C30 a la C34) 

En cadascun d'ells especifica el tipus de document (documentació escrita /documentació gràfica), 
s'identifica amb el contingut genèric i es reserva l'apartat d'especificacions per quan es requereixen.  

Proyecto Dispensario antituberculoso 
Núm Expediente 1188 

  Direcc ión 
 Munic ip io Barcelona 

Comarca Barcelona 

  Tipo edif ic io Sanitari 

  Autores Sert, J.Ll; Torres, J; Subirana, J.B. 

  Procedencia Arxiu Subirana 1978 

  Fecha in ic io 1933 
Fecha f in  1938 
  
 

FIRMA 
TOPOGRÁFICA TIPOLOGÍA ABASTO Y CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA OBSERVACIONES 

C41-1188-004 A/R 
Documentación 
escrita Nota manuscrita 

  
C41-1188-005.1-3 

Documentación 
escrita Notas manuscritas  

 
Papel Generalitat 

C41-1188-006.1-5 
Documentación 
escrita Esquemas funcionamiento  

 

A color diagrama flujo, 
lliga con nota manuscrita 

C41-1188-007 A/R 
Documentación 
escrita Nota manuscrita 

 
Programa funcional 

C41-1188-008 
Documentación 
escrita Presupuesto a mano 

  C41-1188-009.1-2 
A/R 

Documentación 
escrita Notas manuscritas 

 
Papel Generalitat 

C41-1188-009.3-5 
 

Notas manuscritas 
  

C41-1188-010 
Documentación 
escrita Presupuesto a mano 

 
Papel Sixte Illescas 

C41-1188-011 
Documentación 
escrita Mediciones a mano 

  
C41-1188-012 

Documentación 
escrita Nota manuscrita 

 
Programa funcional 

C41-1188-013.1-2 
Documentación 
escrita 

Nota precios Tubos presión 
PALOSCA + sobre 

  
C41-1188-014 Libro 

Instrucciones montaje máquinas 
ZEISS IKON 

 
Idioma español 

C41-1188-015 
Documentación 
escrita Telefonema de Sert a Subirana 

  
C41-1188-016 

Documentación 
escrita Telefonema de Sert a Subirana 

  
C41-1188-017 

Documentación 
escrita Folleto Siemens Diagnostic 

 
Aleman 

C41-1188-018 
Documentación 
escrita Folleto Siemens Tuto-Heliodor 

 
Aleman 
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Categor ia Biograf ia 
Arxiu on s'identifica la família amb un conjunt de camps. Els camps en aquest document són molt 
bàsics: signatura topogràfica, nom de la carpeta i contingut genèric de la carpeta.   

Aquest apartat en concret desvirtua el principi fonamental de la metodologia arxivística. La 
documentació d'aquest apartat estava ubicada en varis contenidors que Na Rosa Maria Subirana va 
agrupar per temàtica, malgrat l'odre o desordre establert per el seu pare.  

Va ser difícil convèncer a na Rosa Maria Subirana de deixar els documents tal i com estaven 
ubicats, en l'odre establer pel seu pare. Tanmateix s'accepta la voluntat de na Rosa Maria Subirana, 
és com si algun foraster et digués que no cal endreçar els papers que custodies d'un parent molt 
proper, uns documents que expliquen la història de la teva família...  

FIRMA 
TOPOGRÁFICA NOMBRE CARPETAS CONTENIDO GENÉRICO 
B1: Familia 
Argentina 

B1.1: Teresa Estrany Villà y Bartolomé 
Subirana Minoves Cartas 

  
Testamentos 

  
Escrituras 

  
Realción de bienes 

  
Recordatorios defunciones 

 
B1.2: Júlia Subirana Estrany Tajetas 

  
Cartas 

  
Correspondencia 

  
Talonarios 

  
Telegramas 

  
Testamentos 

  
Recordatorios defunciones 

  
Pasaportes 

  
Pensión 

 
B1.3: Antonio Subirana Artoll 

Fotocopias colección Luis Subirana, Montevideo, 
Uruguay 

  
Documentación 

  B1.4: Inversiones 2 Libretas gran formato inversiones Familia Subirana 
B2: Familia 
Argentina 

B2.1: Libro código civil República 
Argentina 

 

 

B2.2: Fábrica de licores, Rosario Santa 
Fe 

Fotocopias colección Luis Subirana, Montevideo, 
Uruguay 

 
B2.3: Cercle català, Rosario Santa Fe 
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Categor ia General Subirana  
Arxiu que identifica de forma genèrica els diversos documents ubicats en les caixes de dimensions 
36X10X25 cm. amb identificació retolada C. Els camps escollits representen els mínims necessaris 
per a poder descriure els documents, deixant un camp obert de comentaris que pot ser utilitzat per 
d’idiosincràsia particular d'algun document. 

Aquesta categoria és la que disposa de més entrades, concretament 1670. Que representen el 
contingut genèric dels documents que hi ha repartits en les 181 caixes. A mode estimatiu hi ha un 
total de 60816 documents i 155.000 pàgines. 

NÚM. 
CAJA TÍTULO CONTENIDO GENÉRICO/TITULO LIBRO PERIODO LIBROS PLANOS 

FOTOS 
NEGAT 

OTROS 
VARIOS 

C0 Objetos 
personales Notas estudios   

      Primaria 

Medallas: 9 oro tamaño grande, tres 
oro tamaño pequeño, cuatro plata 
tamaño pequeño   

Crónicas Medievales   
Atlas de Botanique Microscopique. 
Jodin&dauphine 1908 
Programa Mineralogía y botánica. A. 
Vila Nadal 1920-1921 

Programa Ética y de rudimientos de 
derecho. Pedro Sanz Boronat 1917 

Lecciones de Literatura   

Elementos de Gramática Castellana 
1º Bachillerato. E. Rabiso de la Peña 1915 

50 Aniversari Bachillerato   
C1 

  

Leçons d'algèbre elementaire     

      

Apuntes trigonometría    

Apuntes análisis matemático    

Geometría analítica    

Tratado cinemática    
Cours pratique d'électricité 
industrielle Tomo1    
Cours pratique d'électricité 
industrielle Tomo2    

Tratado de geometría descriptiva    
... 

  
 

 
  

   
  

C19 

  
  
  
  
  

Catàleg maderas Carreras 
 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Prestaciones sanitarias 1959   
Précis de la construction des 
charpentes soudées 1929   

Legislació turisme (3 adicionales) 1968   

Estudio cemento portland artificial 1922   
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Categor ia Premsa 
Arxiu que identifica de forma genèrica els diversos documents ubicats als contenidors de caixes de 
dimensions 36X10X25 cm. amb identificació retolada P. Tot i anomenar-se premsa hi ha documents 
molt diversos, des d'escriptures, fotografies, xecs, talonaris, ... 

En aquesta categoria s'identifica el període sempre que sigui possible, però per exemple en la caixa 
P5 els retalls de premsa de la Vanguardia si no es conserven amb pàgina sencera o hi ha la data 
anotada manualment al retall, es fa impossible identificar el període. 

FIRMA 
TOPOGRÁFICA TÍTULO CONTENIDO GENÉRICO PERIODO 

P1 Recortes 
prensa 

Tríptico seguro infantil Aprox. 1954-1974 

Diario de Barcelona   

Arista   

Diario en francés   

Estrofas iglesias   

Jeune Europe   

Recorte periódicos de derrumbamientos   

Periódico en alemán   
P2 

  Papeles escrituras (ordenados)   
P3 

  

Libro registro de ingresos profesionales   
Impuesto sobre los rendimientos del 
trabajo personal   

Cheques   
Recorte prensa: impuestos sobre el 
patrimonio   

Fotocopia BOE   
P4 

  

Talonarios   

Libreta de ahorro   

Cheques   
P5 Recortes 

prensa 
Fascículos de distintas comarcas catalanas Aprox. 1976-1978 

La Vanguardia   
Folleto síntesis del plan general 
metropolitano   

Anotaciones sobre el plan comarcal   

El correo catalán   

Recortes sobre el plan general   
Recortes sobre la necesidad de centros 
hospitalarios   
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Categor ia Alemanya 
Arxiu que identifica la seva estada a Berlin Alemanya amb un conjunt de camps. Els camps escollits 
representen els mínims necessaris per a poder descriure els documents, deixant un camp obert de 
comentaris que pot ser utilitzat per d’idiosincràsia particular d'algun document. 

NÚMERO TITULO IDIOMA TITULO TRADUCIDO EXPLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CAIXA 1 – Exposición alemana: planos, folletones, mapas... 

  

Deutsche Bauausstellung Berlin 
1931 

Exposición alemana de la 
construcción a Berlín 
1931. 

Explicación de les diferentes ciudades 
y indicaciones para la interpretación 
de los planos. 

Internationale Ausstellung für 
Städtebau und Wohnungswesen 

Exposición internacional 
para la construcción de 
la ciudad y ciencia de los 
pisos. 

Abteilung Schweiz Departamento de Suïza. 

  
Amtliche Katalog und Führer. Catálogo oficial i guía. 

Explicación de los diferentes 
expositores, según los países. Deutsche Bauausstellung Berlin 

1931. 
Exposición alemana de la 
construcción a Berlín. 
1931. 

  

Provisorisches 
Teilnehmerverzeichnis. Ein 
vollständiges 
Teilnehmerverzeichnis wird erst 
nach dem Kongress erscheinen. 

Lista preliminar de los 
delegados. Los españoles estan remarcados, 

enter ellos se encuentra Sr. Subirana. La lista completa de los 
delegados será imprimida 
después del congreso. 

  
International housing and town 
planning bulletin. For issue to 
members and affiliated 
organisations. 

Boletín internacional de 
la construcción de pisos 
y planificación de la 
ciudad. 

Mapa de la ciudad, desarrollo de 
Berlín, control arquitectónico del 
desarrollo de la ciudad de Polonia. Para la emisión de los 

miembros y 
organizaciones afiliadas. 

  
XIII International housing and 
town planning congress. Berlin 
1931 

XIII Congreso 
internacional de la 
construcción de viviendas 
y planificación de la 
ciudad. Berlin 1931. 

3 volúmenes: 

I. Papers 

II. Informes generales 

III. Informe 

  Die Fahrt in die Stadt. Ein Roman 
unter jungen Leuten 

El viage por la ciudad. 
Una novela para gente 
joven. 

  

  Der Entwicklung des Sozialismus. 
Von der Utopie zur Wissenschaft. 

El desarrollo del 
socialismo. Desde la 
utopía hasta el 
conocimiento.  

  

  Das Programm der NSDAP El programa del NSDAP   

    Libro en ruso   

  
Dorotheen – Schule. Berlin – 
Cöpenick. Jahresbericht 1929 – 
1930 

Escuela Dorotheen. 

  Berlín – Cöpenick. 
Informe anual 1929 – 
1930. 

CARPETA 1 .1  

  Der Städtebau und das 
Wohnungswesen der Welt. 

La construcción de la 
ciudad y los 
conocimientos de 
viviendas del mundo. 

Resumen del congreso 
(normas de como recepcionar los 
materiales, seleccionarlos,...) 
  

  
Ergebnisse der Internationalen 
Ausstellung für Städtebau und 
Wohnungswesen Berlin 1931. 

Resultados de la 
exposición internacional 
para la construcción de 
la ciudad y  de las 
viviendas de Berlín. 

Carta 

  Programm = Aufstellung Programa = Lista Revista ‘Conocimientos de las 
viviendas’ 

CARPETA 1 .2 

  Stein, Holz, Eisen Piedra, madera, hierro Revista 

  Programm der deutschen 
Bauausstellung Berlin 1931. 

Programa del congreso 
de la construcción de 
Berlín 1031. 

Programa: la idea del congreso, la 
organización, estructura del congreso 
i definición de los 5 departamentos 
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Categor ia Carpeta negra  
Arxiu on s'identifiquen els documents gràfics amb tres camps: número d'ordre, número de plànols i 
client-ubicació. Els camps escollits representen els mínims necessaris per a poder descriure els 
documents, cal especificar que hi ha un nombre important de documents no identificats en casi totes 
les carpetes. 

 

Categor ia Rotlles de plànols  
Arxiu on s'identifiquen els documents gràfics, la majoria plànols, amb cinc camps: número de rotlle, 
titol del rotlle, contingut genèric, període, varis. Els camps escollits representen els mínims 
necessaris per a poder descriure els documents, cal especificar que hi ha un nombre important de 
documents no identificats en casi totes les carpetes. 

 
NÚM. ROLLO / 

CARPETA 

 
TÍTULO 

 
CONTENIDO GENÉRICO 

 
PERIODO 

 
OTROS 
VARIOS 

C1 Planos 
originales 

Planos diversos / Estaciones servicio/Cine 
Casablanca/1098 al 1249 

1941-1948   

C2 GATCPAC Planos antituberculoso 1930-1939   
C3 Planos 

originales 
planos diversos   1251 al 1309 1934   

C4 Planos 
originales cajón 
4 

Proyectos llança/bcn sants/1002-1080 1940   

 
(...) 

 
(...) 

 
(...)  
 

 
(...) 

 

R23 Planos diversos 
1950-1960-1935 
cajon nº 6 

Plaça 5 Febrer / c/Iglesia St Hilari / Balmes 
24 / Fronton Novedades y copia 

1959-1977 110 

R24 Anulado Pont de les Vacas / Prat Vermell / Casa 
Torre Castelldefels / Divisio parcel·lari / 
C/horta S2 

1957-1959 15 

 

 
  

CARPETA NEGRA NÚM. 1 
 
CARPETA NEGRA NÚM. 8 

NÚM. 
ORDEN 

NÚM. DE 
PLANO CLIENTE, UBICACIÓN 

 

NÚM. 
ORDEN 

NÚM. DE 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

1 7 
Cine casablanca Fachadas, plantas y 
secciones 

 
1 1 

Título arquitecto (28 de 
enero de 1930) Visto y 
legítimo 1941 

2 13 Proyectos desconocidos 
 

2 1 
Título de ciencias 
exactas (enero de 1940) 

3 1 
Reforma y apliación C/ Sequia 
Condal, 7.9 Barcelona (1947) 3 1 

Cuadro de honor 
escuelas Pias de 
Sarrià. 1914-1915 

(...) (...) (...) 
 

4 1 

Cuadro de honor 
escuelas Pias de Sarrià. 
1915-1916 

16 1 1225 plano de emplazamiento 
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Categor ia Arquitectura legal  
Arxiu on s'identifiquen els documents que fan referència a les lleis i normatives en l'arquitectura i 
l'urbanisme. Aquesta categoria disposa de 7 camps per a poder identificar la documentació: núm. de 
caixa, títol, contingut genèric, període, llibres, documents i altres. 

 
NÚM. 
CAJA 

 
TÍTULO 

 
CONTENIDO GENÉRICO 

 
PERIODO 

 
LIBROS 

 
DOCS. 

 
OTROS 
VARIOS 

A1   La oferta de zonas industriales en 
Catalunya (3 tomos) 

1975       

A2 Arquitectura legal 
y urbanismo 

3 libros. Normas urbanísticas         

A3 Arquitectura legal 
y urbanismo 

29 libros          

A4 Arquitectura legal 
y urbanismo 

9 libros. BOE's . Normativas y decretos 
varios 

        

A5 Arquitectura legal 
y urbanismo 

19 libros/ Boletines Oficiales/ Recortes 
periódicos/ Ordenanzas Municipales 

        

A6 Arquitectura legal 
y urbanismo 

5 libros/ Ordenanzas fiscales/ 
Expropiación forzosa 

        

A7 Arquitectura legal 
y urbanismo 

Libros/Recortes periódico/ 
Documentación técnica de instalaciones 
eléctricas, gas,…/ Planos de Barcelona 

        

A8 Colegio 
Arquitectos. 
Legislación 
española 
arquitectura y 
Construcción 

Libros/ Recortes periódicos/BOE         

 

Categor ia Imatges   
Arxiu on s'identifiquen les imatge en els diferents formats que s'han trobat (fotografies, negatius i 
diapositives). Aquesta categoria disposa de 6 camps per a poder identificar la documentació: núm. de 
caixa, tema que identifica el contingut genèric, lloc, període, fotògraf i fotografiats en el cas que 
surtin persones. 

NÚM 
CAJA TEMA LUGAR PERIODO FOTÓGRAFO FOTOGRAFIADOS 
F1 fotografías viajes Rosario Santa Fé 1941 J.B. Subirana   
  

 
Perú 

 
J.B. Subirana   

  
 

Argentina 
 

J.B. Subirana   
  

 
Barcelona 

 
J.B. Subirana   

  
 

Sant Hilari Sacalm 1950 J.B. Subirana   
  

 
Bolivia - Perú 

 
J.B. Subirana   

    Mataró 1950 J.B. Subirana   
F2 fotografías viajes Fotos Perú 

 
J.B. Subirana otros y J.B.Subirana 

  
 

Carpeta documentacion peru-
bolivia 1955-1960 J.B. Subirana   

  
(sobre jose monge 
4uds) Perú 

 
J.B. Subirana   

  Casa Fuerza Perú 
 

J.B. Subirana   
  Peru Cuzco-Peru 

 
Martín Chambi   

  
 

Bolivia - Potosí 
 

J.B. Subirana   
  Fotos Cola Bolivia - Perú 1946-1947 J.B. Subirana   
  Arquitectura Elevador grano 1941 

 
  

F3 fotografías viajes Fotos Perú 
 

J.B. Subirana otros y J.B.Subirana 
  

 
34 sobres 

  
  

F4 
Fotografia Época 
Alenania 

Suecia Noruega Dusseldorf 
Alemania 1929-1931 J.B. Subirana   

  

Joan Baptista 
Subirana+Maria 
Torrent Cristià 

Barcelona Bellaterra Tossa Sant 
Hilari Lloret Sant Antoni de 
Calonge 1930-1978 

J.B. Subirana  
Margaret 
Michaelis Otros   

  
Joan Baptista 
Subirana  Barcelona Sant Hilari Sacalm,…   

 
  

  
Familia Subirana 
Estrany 

Barcelona Rosario Argentina en 
general 1900-1978 

J.B. Subirana 
Otros   

  
Familia Argenitna 
Subirana -Estrany 

Argentina, Rosario Buenos Aires 
Uruguay 1850-?? 

J.B. Subirana 
Otros 

Julia Subirana Joan 
Baptista Subirana 
Antonio y Enrique 
Subirana 

  

Joan Baptista 
Subirana 
+Arquitectura Barcelona Tossa Bellaterra 1929-1978 

J.B. Subirana  
Margaret 
Michaelis Otros 

Sert Emilio Bofill 
Sixte Illescas, … 

  Otros 

Fotografias pendientes 
identificar Tenerife, Valencia, 
Sevilla 

Pendiente 
determinar 

Pendiente 
determinar 
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Categor ia Revistes  
Arxiu on s'identifiquen els documents, la majoria revistes i llibres, amb quatre camps: número de 
caixa, contingut genèric, autor i període. Els camps escollits representen els mínims necessaris per 
a poder descriure els documents. 

NÚM. 
CAJA CONTENIDO GENÉRICO   PERIODO 

1 Organo oficial de la sociedad central de arquitectos madrid 
  Revista arquitectura numeros 89'114,71(1925),49(1923) 

 
Arquitectura num 1-4 i 7 

Colegio oficial Arquitectos 
Madrid 

 
    CONTENIDO GENÉRICO   PERIODO 

2 Arquitectura any 1929 1-12 
  

    CONTENIDO GENÉRICO   PERIODO 
3 Arquitectura any 1930 1-12 

  
    CONTENIDO GENÉRICO   PERIODO 

4 Arquitectura any 1931 1-10 
  

   Archivo núm. 2 
  Libros arquitectura y urbanismo 
  La via laietana,  Francesch Carreras y Candi 1913 

Parques y jardines Fernando Garcia Mercadal  1949 
Jardineria general y española J. Priego 

 El jardin meridional 
 

1934 
La ciudad comarca Manuel Baldrich Tibau 1952 
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Conceptes a tenir en compte per l 'e laborac ió de les d iverses categor ies 
 

General Entrades en minúscules exceptuant els inicis de frase. No s’utilitzaran   
 tabulacions. Quan es realitzi una entrada que generi dubtes però considerem  
 necessària la seva introducció, es podrà utilitzar al final de la frase el signe ?  
 d’interrogació.  

 Les entrades que siguin suposicions personals s’introduiran entre claudàtors.  

Un exemple d’aquests dos punts el podem trobar a fitxes de clients. En la caixa 6 
amb número de projecte 1719  hi ha un client identificat com a Francisco que genera 
dubtes, no es disposa del cognom  i és per això que se li adjunta el signe ? 
d’interrogant. Dubtes produïts perquè les fitxes originals estan manuscrites i la 
lletra de Joan Baptista Subirana és força complicada d’interpretar. Tampoc està 
especificada la província en la fitxa original, de manera que al afegir-la s’ha 
introduït entre claudàtors al ser una suposició personal. 

Firma  
topográfica Año 

Número 
proyecto 

Nombre del 
cl iente 

Número 
f icha Poblac ión Provinc ia 

Caja 6/6 1961-1962 1719 Francisco ? 1 
Sant Joan 

Despí [Barcelona] 
       

Abast i  La denominació del camp abast i contingut pot ser múltiple quan l’obra es  

cont ingut   coneguda de diverses maneres. En el cas de l’arxiu Subirana ens trobem per 

identificar els projectes les següents terminologies, respectant sobretot els termes 

utilitzats pel propi arquitecte.  

 

Adreça Tipus de via (espai) nom de la via (coma i espai) núm. de la via. 

Quan hi ha més d’una via es separen les estructures d’entrada per un punt i coma i 

espai. 

Quan la localització no és exacta, s’admeten entrades per distància al carrer més 

proper. 

Els noms antics de carrers i amb nova denominació, s’introduiran amb la forma antiga 

però afegint després de l’estructura: actual (espai) tipus de via (espai) nom actual de 

la via (com i espai) núm. de la via, tot entre parèntesi. 

La numeració de les vies canviades o actualitzades s'introduiran afegint després la 

numeració antiga segons l'estructura següent: tipus de via (espai) nom de la via (coma 

i espai) número de la via (espai) tot entre parèntesi. 

 Tipificació de les vies i abreviatures: 

C. Carrer, Av. Avinguda, Pl. Plaça, Crta. Carretera, Pg. Passeig, Ptg. Passatge, Bxa. 

Baixada, Rbla. Rambla, Rda. Ronda. 

 

 

Munic ip i Els termes municipals antics i actualment agregats s'introduiran segons estructura: 

nom del terme antic (espai) actualment (espai) terme municipal nou entre parèntesi. 
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 Els municipis de fora de Catalunya poden incloure la província o el país al que 

pertanyen segons estructura: municipi (punt i espai)  província o be país. 

 

Data S'introduirà l'any en el format dels quatre dígits. 

Qualsevol qualificació que es vulgui descriure s'ha de fer en el camp d'observacions i 

no en la data. Ex: 1943 Projecte, 1965 Reforma. 

 

Noms de   La introducció del nom es fa de la següent manera: primer cognom amb  

Persones majúscules (espai) segon cognom amb majúscules (coma i espai) nom en minúscules. 

Quan hi ha més d'un autor, s'introduiran en la mateixa entrada de camp un a 

continuació de l'altre i separat entre ells per un punt i coma i espai. 

 

Signatura  La introducció de la signatura topogràfica serveix per a poder localitzar els  

Topogràf ica documents en l'arxiu d'una manera lògica i endreçada. 

 Exemple de signatura topogràfica: C41-1188-009.1-2 A/R 

C41: caixa d'arxiu número 41 per a documents de dimensions aproximades A4 

(inclòs també documents plegats). Les caixes estan ubicades en lleixes i 

endreçades de forma correlativa de manera que es molt fàcil ubicar-les.   

El número 1188 indica el número de projecte o client, en aquest cas correspon al 

número de projecte que segons l'arxiu informàtic Clients representa el Dispensari 

Antituberculós. 

009: és el número d'ordre del document dins la caixa. 

1-2: indica que el document 009 conté dues pàgines 

A/R: indica que el document està escrit en l'anvers i el revers 

 

Procedènc ia S'introdueix la procedència de la documentació, en aquest cas sempre serà  

  Arxiu Subirana Barcelona. Espanya, amb petites excepcions. 

  Hi ha un grup de documents que procedeixen de l'arxiu que custodia el fill de Joan 

  Baptista Subirana. No són els documents originals sinó fotocopies en color del  

  conjunt de postals que enviava durant els seus viatges.  

 

Observac ions Camp que s'utilitza per incloure qualsevol descripció o informació que no  

  s'admeti en altres camps (dates puntuals de reparacions, ampliacions, reformes, 

  informació referent de l'estat de l'obra, etc...) 
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RESUM I CONCLUSIONS 
Aquest apartat representa el resum i síntesi de la metodologia seguida per elaborar i 
posteriorment posar en funcionament l'inventari, a mode de prova, de l'arxiu Subirana. Es posa de 
manifest algunes de les decisions preses i dificultats viscudes per acabar amb les conclusions finals 
de l'apartat genèric Metodologia.   

Dec is ions preses  
Per a l'elaboració de l'inventari s'han creat un conjunt de fitxes que s'ha elaborat amb un programa 
estàndard de gran difusió, Microsoft Excel. La facilitat que aporta un programa molt conegut per el 
gran públic i el fet que les noves versions del programa sempre es poden anar actualitzant van fer 
desestimar altres programes més adaptats a la gestió d'un arxiu.  

Aquest programa, tot i que no sigui concebut com a base de dades, permet gestionar mitjançant uns 
coneixements bàsics la informació que conté, permet afegir de manera fàcil informació nova i 
actualitzar-se amb les noves versions del programa sense masses impediments. Aquesta va ser una 
decisió consensuada amb la propietària de l'arxiu. La decisió va ser conseqüència de facilitar el 
màxim la gestió d'aquesta documentació i que la propietària pogués realitzar les tasques de 
manteniment de manera autònoma, sense cap dificultat. També cal tenir present que l'excel no 
generava cap cost econòmic a diferencia d'altres programes. 

Dif icultats en el procés d' inventar iat 

− L'accés restringit a l'arxiu: Tal i com s'ha comentat anteriorment, al ser un arxiu privat el seu 
accés és molt reduït, i aquest ha estat i pot seguir sent un problema per a les persones 
interessades a consultar la documentació.   

− L’odre i numeració de les caixes no correspon perfectament a l’odre cronològic dels projectes 
i/o documents que contenen.  

− La lletra de Joan Baptista Subirana és força complicada de llegir, és per això que en molts 
noms, cognoms, adreces i notes en general hi ha forces interrogants. Tots els documents 
manuscrits costen molt d'interpretar. Aquesta no és una apreciació subjectiva de l'autora de la 
tesina, la filla Rosa Maria Subirana li va demanar al seu pare que les cartes que li escrivia 
quan estava a l'estranger les escrivís a màquina per a poder interpretar en la seva totalitat 
el contingut de cadascuna d'elles. 

A mode de conclus ió 
Després de realitzar varies reunions amb Sr. Andreu Carrascal Simón, Arxiver i responsable de 
l’Arxiu Històric del COAC; Silvia Domènech Fernández Cap del Centre de Coneixement i Recerca del 
Museu Picasso (Ajuntament de Barcelona) i l’experiència adquirida fruit de l'inventariat i catalogat 
de dues de les obres més representatives (Casa Bloc i el Dispensari Antituberculós), es pot 
concloure: 

− Per a poder consultar l'arxiu de manera eficaç cal realitzar un inventariat del total del fons  
documental. Sense menysprear cap contenidor ni document, encara que a primer cop d’ull pugui 
semblar poc interessant.  

− El quadre de classificació, com element clau de l’organització documental. El quadre de 
classificació es basa en les fitxes generades segons client, obra i contenidor. Seguint el 
principi que la descripció arxivística cal anar del nivell general a l’específic, com a conseqüència 
pràctica del principi de respecte del fons. Aquest treball representa una primera part d'un 
treball, del qual en poden generar molts d'altres d'aquesta manera augmentar el nivell 
d'especificitat. Es pot incrementar els registres de les fitxes aportant i augmentant en 
diferents nivells d'inventariat el fons documental, ja siguin dades tècniques o de format.  
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− Tot i que l’arxiu mantingui un cert ordre, hi ha documents mal ubicats. Es pot trobar un 
document interessant en un contenidor que no li correspongui, ni per temàtica ni per ordre 
cronològic, ni per format. Això només es pot veure una vegada s'ha finalitzat l'inventari i s'ha 
definit que hi ha a cada contenidor. És per això que la metodologia ha estat fonamental per a 
poder seguir un ordre i posteriorment localitzar els documents. La signatura topogràfica 
garanteix el camí per aconseguir que el document trobat en un llistat informàtic es localitzi, de 
manera ràpida i eficient.  

− Per a no haver de manejar mai més els documents originals caldria escanejar la documentació. A 
la llarga no seria suficient que els documents es manegessin seguint el protocol de mínims 
portat a terme per l'inventariat. Tanmateix l'escanejat del total de l'arxiu és inviable. Si 
quantifiquem només els documents procedents de contenidors de dimensions 36X10X25 cm., 222 
caixes, que majoritàriament són de dimensions Dina3 i Dina4, els més fàcils d'escanejar, obtenim 
un total de 64.000 documents aprox. que representen uns 133.200 pàgines a escanejar. Això 
sense comptar amb la documentació gràfica, ja siguin fotografies, negatius, plànols,... Davant 
d'aquesta situació es planteja marcar diferents nivells d’importància dels documents, establint 
un ordre de prioritat en l'escanejat. Aquest ordre dependria de les consultes realitzades en 
els documents i de l'estat de conservació. O sigui primer de tot s'escanejarien els documents 
en mal estat i els que a data d'avui s'han consultat més o es preveu que es consultin. 

− La classificació i ordenació són operacions diferents però freqüentment són operacions 
successives. Malauradament aquest encadenament propicia confusió entre els dos termes. La 
feina realitzada a l'Arxiu Subirana s'ha centrat en la classificació dels documents ja que 
l'ordenació s'ha fossilitzat. 

− La classificació arxivística com a mètode d’informació i coneixement. Aquest tipus d'arxiu privat 
que no rep subvencions ni ajudes, té tendència a desaparèixer, no pot viure eternament dels 
hereus. Cal rebre suport per part d'algun col·lectiu, ja sigui l'administració, o fundacions 
privades per tal de no deixar en l'oblit tota aquesta documentació que representa un tros de 
l’historia, l'arquitectura catalana de principis del segle XX. 
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DESCRIPCIÓ DE L'ARXIU. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Un cop realitzat l'inventariat de l'arxiu Subirana es quantifica que hi ha uns 62.500 documents, 
registrats en varis suports: 

Documents tipus llibres, escrits o manuscrits, croquis, plànols, fotografies, negatius, negatius de 
vidre, paper vegetal, agendes manuscrites etc.... endreçats en diferents contenido 

Els diversos contenidors emprats per a custodiar la informació són:  

Caixes de cartró de diferents mides, carpetes de plànols i plànols enrotllats en tubs. 

  
Imatge general de l'arxiu Subirana.  
Font: Arxiu Subirana 

Imatge general de l'arxiu Subirana. 
Font: Arxiu Subirana 

  
Imatge de les carpetes negres que custodien 
plànols molt diversos.  Font: Arxiu Subirana 

Imatge de les agendes de Joan Baptista Subirana   
Font: Arxiu Subirana 

    
Imatge  dels contenidors de les fitxes de clients 
Font: Arxiu Subirana 

Imatges dels contenidors de les fitxes de clients 
Font: Arxiu Subirana 
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Escandall segon contenidors 
181 caixes de dimensions 36X10X25 cm que guarden 52.128 documents (un equivalent aproximat de 
108.600 pàgines).  

Signatura topogràfica: C1-C181. 

Aquestes caixes representen la majoria dels encàrrecs professionals. El ventall de documents 

que emmagatzemen és molt ampli: 

• Documents específics de projectes com poden ser: memòries, plecs de condicions generals 

i específics, pressupostos, amidaments, càlculs d'estructures, certificacions. 

• Correspondència, telegrames, telefonemes. 

• Notes manuscrites 

• Retalls de premsa, revistes especialitzades, catàlegs de productes (tríptics i díptics de 

productes de cases comercials) 

• Llibres especialitzats, normatives estatals, autonòmiques, internacionals, BOE's,  

• Factures, albarans, rebuts. 

• Croquis, plànols en diversos suports (vegetals, fotocopiats, ...) plegats. 

• Objectes tipus recordatoris. 

8 caixes de dimensions 36X10X25 cm amb documents d’arquitectura legal. 

Signatura topogràfica: A1-A8. 

Aquest apartat recull sobretot llibres Arquitectura Legal y Urbanismo i legislació espanyola.  

18 caixes de dimensions 36X10X25 cm amb documents de premsa. 

Signatura topogràfica: P1-P18. 

Retalls i diaris sencers de notícies relacionades de manera directa i indirecte amb les obres. 

23 caixes de dimensions 36X10X25 cm amb documentació de la seva estada a Berlin.  

Signatura topogràfica: C16A.1-C16A.23 

Joan Baptista Subirana durant la seva estada a Berlin va recollir gran quantitat d’informació. A 

través de revistes, catàlegs de marques comercials, llibres especialitzats, documents de 

congressos i exposicions, normatives, retalls de premsa, documents gràfics (fotografies, plànols, 

croquis, detalls constructius), i infinitat d’anotacions pròpies sobre arquitectura internacional 

però sobretot d’alemanya i les tècniques constructives del moment. 

6 caixes de dimensions 11X18X30 cm. que emmagatzemen el total de 4638 fitxes.  

Signatura topogràfica: C1/6 –C6/6. 

Aquestes fitxes corresponen als 833 clients que l'arquitecte enumerava amb un codi de client i 

identificava:  l'any d'inici i de finalització de l’encàrrec, i les dates de les tasques més 

destacades.  

 



TREBALL FINAL DE MÀSTER. Mire ia Bosch Prat 
 

[34] 

6 caixes de dimensions 36X10X25 cm que emmagatzemen documents gràfics fotografies, negatius, 
diapositives. 

Signatura topogràfica: F1-F6 

El contingut fotogràfic és molt ampli. Es pot classificar segons si les fotografies són de família, 
professionals, antropològiques. Una altra classificació seria segons l'autoria de la fotografia. 

8 carpetes de dimensions diverses que guarden 1030 plànols (dimensions i suport varis). 

Signatura topogràfica: Carpeta negra 1-Carpeta negra 8. 

La ubicació actual dels plànols en carpetes respon a la necessitat de posar ordre de la Dra. 

Rosa Maria Subirana, i no és conseqüència de cap decisió de l'arquitecte. Tots els plànols 

estaven guardats sistemàticament en rotlles i en molts casos emmagatzemats en posició vertical, 

és per això que alguns es troben en mal estat de conservació. 

 

24 Rotlles de plànols. Aquests rotlles de plànols que emmagatzemen aproximadament uns 1.200 
plànols (en cada rotlle hi ha un nombre diferent de plànols, per això la xifra és aproximada).  

Signatura topogràfica: R1-R24. 

El contingut d'aquests rotlles és molt divers. En general es pot afirmar que el material, dels 
contenidors de cartró de dimensions 36X10X25 cm,  respon a l'odre establert per l'arquitecte Joan 
Baptista Subirana, amb algunes excepcions corroborades per la Dra. Rosa Maria Subirana degut al 
trasllat de l'arxiu, fa aproximadament 10 anys. L'agrupació documental dels contenidors tipus caixes 
de cartró, de documents extrets de contenidors tipus mobiliari, es va fer respectant al màxim l'odre 
de l'arquitecte, els sobres es van retirar dels mobles de l'estudi i amb el mateix ordre d'extracció i 
es van anar col·locant en caixes. Les caixes que porten retolat manualment "armario comedor" que 
el seu interior respon a la documentació que estava dipositada per l'arquitecte en l'armari que 
formava part del seu despatx. Es va intentar mantenir l'odre dels documents, en la mesura del 
possible.  

L'estada de BurKhard Floors també va generar un moviment intern de documents que juntament amb 
l'anterior desvirtua el principi fonamental de la metodologia arxivística. Sobretot en aquest segon 
cas es va fer un nou agrupament dels documents referents a l'estada de Joan Baptista Subirana a 
Berlin. 

Totes les accions d'inventariat, portades a terme durant el 2012 i 2013,  s'han fonamentat amb el 
principi arxivístic i s'ha respectat en la mesura del possible l'odre dels documents existents. 
Malgrat tot és sabut que aquest ordre difereix de com ho va deixar l'arquitecte Subirana, i que no 
es podrà tornar a reproduir. 

A través de les converses amb la Dra. Rosa Maria Subirana i Torrent es pot concloure que l'Arxiu 
professional de l'arquitecte Joan Baptista Subirana es manté força íntegre, la seva disgregació o 
fraccionament ha estat molt parcial entre els hereters (dos fills de l'arquitecte), i la major part 
dels documents, siguin documents escrits o gràfics es conserven en bloc en l'actual arxiu. Un 
exemple de l’ interès per a conservar la totalitat de la documentació es pot veure en les postals 
que enviava en Joan Baptista Subirana a la seva futura esposa. Aquestes postals estan 
custodiades per el fill de Joan Baptista Subirana però hi ha fotocopia en color del total  de les 
postals a l’arxiu Subirana. Es podria pensar que la informació que se’n pot obtenir no sigui massa 
interessant, o tal sols de caire personal. Però són una font d’informació valuosíssima, del període 
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anterior a la guerra civil, per a poder ubicar el recorregut de ciutats i països que va realitzar en 
Joan Baptista Subirana i fins i tot es pot trobar alguna especificació de les visites realitzades. A 
tot això es pot afegir també el valor que tenen les postals pels dibuixos i aquarel·les que en la 
majora de casos feia Joan Baptista Subirana. 
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LA FIGURA DE JOAN BAPTISTA SUBIRANA (1904-1978) 

Aquest apartat té com a objectiu sintetitzar la informació trobada a l’arxiu Subirana, mitjançant una 
explicació endreçada, amb totes les dades ordenades cronològicament a mode de retrat biogràfic. 

La majoria d’informació procedeix de la documentació que es conserva a l’arxiu, tanmateix també hi 
ha informació procedent de converses amb la filla de l’arquitecte, na Rosa Maria Subirana. Per a 
realitzar el retrat de l’arquitecte Joan Baptista Subirana s’ha utilitzat el màxim rigor, sempre amb 
la intenció d’arribar a l’últim terme de les coses. Tota la informació que s’exposa està contrastada 
per documents i/o historia de família. 

El retrat es realitza barrejant la seva vida professional, personal, el context històric, polític, 
cultural, etc. A fi i efecte d’agrupar la informació de manera correcta i entenedora, s’exposa la 
seva vida i obra en visió general, seguint l’odre cronològic i anant del genèric al específic. Seguint 
l’ordre cronològic dels fets i esdeveniments es plantegen diferents apartats que ajuden a entendre 
els camins presos per l’arquitecte i així comprendre millor la seva obra. 

En alguns casos el límit entre la professió i la vida personal està molt clara. Però hi ha casos de 
documentació on el límit és molt difícil d’establir. Un exemple es pot veure amb l’afició per viatjar. 
Aquesta afició es trasllada en nombrosa documentació fotogràfica, diapositives i negatius barrejada 
entre les carpetes i també separada voluntàriament de 6 caixes de fotografies (F1-F6). 
Independentment de l’autoria aquestes fotografies, aquestes representen un bon exemple de 
documents que relacionen els diversos aspectes biogràfics i que difícilment es poden separar en 
apartats. En l’arxiu es barreja doncs la documentació gràfica en l’àmbit d’amistats, el cercle 
d’arquitectes, l’arquitectura, l’antropologia, l’ història, la família ... i aquesta barreja es realitza 
intencionadament.  

A l’examinar l’arxiu professional sorprèn trobar documentació referent a la infància i joventut. Hi ha 
17 caixes (de la C0 fins a la C16) que contenen llibres utilitzats durant l’època de primària, els 
estudis de ciències exactes i arquitectura. Gràcies a aquesta documentació s’ha pogut completar 
l’apartat referent als primers anys de la seva vida. Fins el punt de poder veure les notes 
obtingudes en les diverses etapes estudiantils. 

També hi ha força documentació familiar que ha facilitat poder elaborar el primer apartat de la 
biografia: La família i l’arbre genealògic. Hi ha 6 caixes (de la B1 a la B6) amb escriptures, 
testaments, actes de propietat i altres documents sobre l’activitat econòmica que sustentava la 
família Subirana.  

El retrat biogràfic es desglossa en els següents apartats: 

1. La família. Arbre genealògic.  

2. Els primers anys. 

3. Joan Baptista Subirana a TH Charlottenburg (Berlin) 

4. Col·laboracions i expectatives professionals. 

5. Prolongada ombra que s’ estén durant el període  

6. Joan Baptista Subirana: usos costums i anècdotes 

7. Reflexions-conclusions 

  



L’arxiu Subirana. Una peça més del Patr imoni Arquitectònic de princ ip is del segle XX 

[37] 

LA FAMÍLIA. ARBRE GENEALÒGIC .  
Joan Baptista Subirana era fill de Julia Dolores Subirana Estrany i Antonio Subirana, cosins per 
part de pare. El pare, Antonio Subirana, va néixer a Catalunya però va passar la major part de la 
seva vida a l'estranger, va morir a Montevideo al 1944. Fou el primer tresorer del Centre Català a 
l'Argentina i va està al càrrec dels licors Subirana i Cia, com a associat de l'empresa. Bartolomé 
Subirana, que era el sogre d'Antonio Subirana, va ser el fundador de la Fábrica de Anisados y 
licores Bartolome Asociados. Al 1895 Bartolomé Subirana es va associar amb Antonio Subirana i Juan 
Subirana per a crear l'empresa de Licors Subirana i Cia. Buenos Aires-Rosario. 

 

 

 

 

 

 

Joan Baptista Subirana va transmetre la voluntat de casar-se amb na Maria Torrent Cristià, 
nascuda a Sant Hilari Sacalm (1905). L'enllaç entre Joan Baptista Subirana i Maria Torrent no 
satisfeia a cap de les dues famílies, Subirana i Torrent. Per una banda la família Torrent no 
considerava apropiat en Joan Baptista Subirana per la seva filla degut a les llargues absències 
conseqüència dels viatges que realitzava. Per l’altre part, la família Subirana tampoc estava 
satisfeta amb na Maria Torrent per ser una noia de poble. 

Tot i el descontentament de les dues famílies la comunicació entre ells dos no es va trencar mai, i 
es realitzava majoritàriament a través de cartes i postals. Les nombroses cartes enviades entre la 
parella demostren les ganes que tenien de poder estar junts i seguir els canons establerts 
consistents en casar-se i formar una família. Moltes de les postals que enviava Joan Baptista 
Subirana a Maria Torrent, eren fetes per ell mateix, amb dibuixos a color o en blanc i negre, 
majoritàriament amb motius romàntics i en d’altres casos barrejat amb una certa ironia. També hi ha 
postals adreçades al seu pare quan aquest residia a Argentina i la resta de la família a Barcelona. 

Joan Baptista Subirana es va casar i amb na Maria Torrent Cristià i varen tenir 2 fills, Antoni i 
Rosa Maria Subirana Torrent. 
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ELS PRIMERS ANYS 
 

En Joan Baptista Subirana, neix a Rosario de Santa Fe, 
Argentina el 1904. Emigra cap a Barcelona al 1908, amb 4 
anys. Aquest viatge el realitza amb la seva mare i 
germans, mentre que el seu pare Antonio Subirana resta 
a Rosario de Santa Fe-Argentina.  
En Joan Baptista Subirana manté la relació/comunicació 
amb el seu pare a través de cartes i postals. Na Rosa 
Maria Subirana disposa de postals enviades els anys 1917 
i 1918 confeccionades per ell mateix i dirigides al seu 
pare, fetes en blanc i negre, en colors (aquarel·les), 
mostrant un cert humor i fins i tot ironia. Inicia els 
estudis al Colegio Balmes-Escola Pia situat al carrer 
Còrsega, 327 de Barcelona. En documents de l’època es 
localitzen targetons amb informació de les notes 
obtingudes en els diversos cursos i destaca per obtenir 
bones qualificacions (sobresalientes). Obté el grau de 
Batxillerat el curs 1920-1921 per Instituto General i 
Tècnic de Barcelona. 

 

Imatge del document Certificació acadèmica personal Instituto Nacional de 2ª Enseñanza 
de Barcelona   
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El curs 1921-1922 inicia els estudis de Ciències Exactes, estudis que acabarà el curs 1925-1926. Al 
llarg de tota la carrera va treure 9 matrícules d’honor repartides en els quatre cursos de la 
següent manera: 

Curs 1921-1922 4 matrícules d’honor en les assignatures: Química general, mineralogia i 
botànica, Anàlisis matemàtic (primer curs), Geometria mètrica.  

Curs 1922-1923 3 matrícules d’honor en les assignatures: Física general, Anàlisis matemàtic 
(segon curs), geometria analítica.  

Curs 1923-1924 1 matrícula d’honor en l’assignatura de Cosmografia i física del globus i un 
excel·lent en Elements de càlcul infinitesimal. 

Curs 1924-1925 1 matrícula d’honor en l’assignatura Geometria descriptiva, un excel·lent en 
Complements de càlcul infinitesimal i notable en Geometria de la posició. 

El 28 de setembre de 1926 es gradua en la Llicenciatura en Ciències secció Exactes obtenint una 
qualificació global d’excel·lent.  El 30 de setembre de 1926, prèvia oposició, guanya el Premi 
Extraordinari de Llicenciatura. 

Durant els estudis de Ciències secció Exactes li fou concedida beca de la Diputació Provincial de 
Barcelona. 

 

Imatge del document Certificación Académica Personal Universidad de Barcelona, Facultad de 
Ciencias. 
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Un any més tard d’iniciar els estudis de Ciències Exactes, durant el curs 1922-1923, comença els 
cursos preparatoris a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, que els acaba el curs 1924-1925. A 
continuació cursa els estudis d’arquitectura, simultàniament amb l’últim any de Ciències Exactes, i 
acaba la carrera d’Arquitectura el curs 1929-1930, obtenint la titulació de Arquitecto amb data 28 
de gener de 1930.  

Les notes d’aquesta segona carrera no són tant excepcionals, possiblement degut a la 
simultaneïtat dels estudis. Malgrat tot aconsegueix una matrícula d’honor en l’assignatura de Càlcul 
infinitesimal; 5 excel·lents en Mecànica racional, Història de les arts plàstiques, Coneixements de 
materials, electrotècnia di màquines i Resistència dels materials; i 4 notables en Geometria 
Descriptiva, tecnologia, Topografia i Història de l’Arquitectura. 

 

Fotografia del document emès pel secretari de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona 
on certifica les assignatures aprovades especificant el curs acadèmic  i la nota obtinguda 
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La realització de la doble titulació, ciències exactes i arquitectura, dura 4 cursos: 1922-1923, 1923-
1924, 1924-1925 i 1925-1926 (Veure Esquema acadèmic).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema acadèmic, per curos escolars (des del curs 1917/1918 fins el 1929/1930) des del batxillerat fins a la 

finalització´de les dues titulacions universitàries que estava cursant.  

 

D’aquests primers anys cal destacar: 

L’autofinançament dels estudis realitzats. La seva mare era qui administrava els diners de la 
família a Barcelona, i no va dedicar mai cap import pels estudis del seu fill Joan Baptista Subirana. 
Aquest sufragava les matrícules: 

1. Sol·licitant beques que en la majoria dels casos se li concedien, per les notes obtingudes i 
el rendiment que demostrava. 

2. Donant classes de repàs a estudiants amb dificultats. 

3. Elaborant i comercialitzant apunts de diverses assignatures de la carrera d'arquitectura 

4. Fent d’ajudant en despatxos d’arquitectura. 

  

 

Curs 
escolar 

 

 

 
1917/1918 

 
Colegio Balmes. Escola Pia . Corcega, 327 de 
Barcelona. Notes "sobresalientes" 
 

 

1918/1919 Batxillerat Institut General y Técnico de 
Barcelona 
 

 

1919/1920 Batxillerat Institut General y Técnico de 
Barcelona 
 

 

1920/1921 Grau de Batxi l lerat Inst itut General 
y Técnico de Barcelona 
 

 

1921/1922 Estudis de Ciències Exactes per la 
Universitat de Barcelona. Beca de la Excma.  
Diputación de Barcelona 
 

Cursos preparatorios en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona 

1922/1923 Estudis de Ciències Exactes per la 
Universitat de Barcelona. Beca de la Excma.  
Diputación de Barcelona 
 

Cursos preparatorios en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona 

1923/1924 Estudis de Ciències Exactes per la 
Universitat de Barcelona. Beca de la Excma.  
Diputación de Barcelona 
 

Cursos preparatorios en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona 

1924/1925 Estudis de Ciències Exactes per la 
Universitat de Barcelona. Beca de la Excma.  
Diputación de Barcelona 
 

Estudis d'Arquitectura a l'Escola 
Superior d'Arquitectura de Barcelona 

1925/1926 Títol de Licenc iado en Cienc ias 
secc ión exactas (28 de setembre de 
1926) 
 

Estudis d'Arquitectura a l'Escola 
Superior d'Arquitectura de Barcelona 

1926/1927 Pròrroga de la beca per a seguir cursant 
estudis de Doctorat a la Universitat de 
Madrid 
 

Estudis d'Arquitectura a l'Escola 
Superior d'Arquitectura de Barcelona 

1927/1928 Pròrroga de la beca per a seguir cursant 
estudis de Doctorat a la Universitat de 
Madrid 
 

Títol d'Arquitecte (28 de gener 
de 1930)  

1929/1930 
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El 24 de desembre de 1930 la Diputació de Barcelona li concedeix un subsidi, per una sola vegada de 
1.000 pessetes, com a alumne de la Universitat de Barcelona i amb la finalitat d’ampliar els estudis 
durant un any a la Universitat de Berlin i poder sufragar les despeses de l’estada. Tal i com es 
redacta en la resolució del subsidi: "(...) en atenció als excepcionals mèrits intel·lectuals que en 
vostè concorren" 

 

 

Carta enunciativa de la concessió del subsidi de 1.000 
pessetes per ampliar els estudis a Alemanya. Data 13 de 
desembre de 1930. 

 

Document de resolució de la Comissió 
Permanent on s'exposa la quantitat de 1.000 
pessetes de subsidi per ajudar a sufragar 
les despeses del viatge d'estudis i 
perfeccionament a la Universitat de Berlin. 
Data 16 de desembre de 1930. 

 

El Ministerio de Instrucción Pública, la Junta para ampliación de estudios y investigaciones científicas 
li concedeix una pensió de 6 mesos per a cursar estudis d’Elasticitat a Alemanya amb una assignació 
de 425 pessetes mensuals i 600 pessetes per a viatges, a la vegada que també li concedeix una 
ampliació de la pensió que disfrutava pels d'estudiar d'arquitectura. 

La junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas y los pensionados de arquitectura 
depèn directament del Ministerio de Instrucción Pública, amb l’objectiu "de formar el personal docent 
futur i proporcionar medis i mitjans per afavorir la cerca del moviment científic i pedagògic de les 
nacions cultes" tal i com indica el Real Decret de creació de la Junta. La Junta es va proposar un 
projecte de modernització d’Espanya on era indispensable l’obertura d’Espanya a Europa. Tot això 
passava pel cultiu de la ciència, el desenvolupament tècnic, la promoció educativa i la difusió de la 
cultura per arribar a nivells equiparables a les nacions europees de primer ordre.  

La pensió rebuda per la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas y los 
pensionados de arquitectura "representa la primera per la temática per l’estudi d'arquitectura 
escolar fins els anys 30"3.  

 
                                     
3 GUERRERO, SALVADOR Nota extreta del llibre Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la modernidad.  
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Fotografia del Document de la Junta para Ampliación de 
Estudios on se li concedeix una pensió per 6 mesos, amb 
data 9 de gener de 1930. 

Fotografia del Document Ampliació de la pensió que 
a data 5 de gener de 1931 en Joan Baptista 
Subirana disfrutava 

 

Aquest conjunt de 3 beques representen l’inici d’una nova etapa. L'empenta econòmica necessària 
per garantir la viabilitat del projecte, ja que com hem comentat no va rebre cap suport de la 
família. 
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JOAN BAPTISTA SUBIRANA A TH CHARLOTTENBURG (BERLIN 1931) . 

Alexander von Humboldt-Stiftung 
Joan Baptista Subirana obté una beca a través de l'Alexander von Humboldt-Stiftung per una 
estada d’un curs a la Technische Hochschule Berlin, que sumada a les tres obtingudes des de 
Barcelona (els dos subsidis i la pensió) li van permetre ampliar els estudis fora de l’estat Espanyol 
i així formar-se en una disciplina coneguda des de nous punts de vista. 

Existeixen un seguit de cartes amb les que es pot arribar a fer un seguiment de les dates i  
intencions de Joan Baptista Subirana. La beca obtinguda inicialment era per estudiar a la Techniche 
Hochschule de Dresden però finalment la beca es trasllada a Techniche Hochschule de 
Charlottenburg, s'intueix a través de les cartes que aquesta modificació és a petició de Joan 
Baptista Subirana. 

Agost del 1929. Correspondència de Alexander von Humboldt a Joan Baptista Subirana.  
Informa del període de la beca sol·licitada, l’atorgament de l'ajut per estudis es realitza de l'1 
d'octubre a l'1 d'abril, especificant que és per iniciar l'any 1929. La carta fa referencia també als 
cursos d'estiu i a la possible estada que hauria de corre a càrrec de l'interessat. 

22 d'agost de 1929. Correspondència de Alexander von Humboldt a Joan Baptista Subirana. 
Carta on se li comunica la concessió de la beca per un any, concretament des de l'1 d'octubre 
fins al 30 de setembre de 1930 dotada amb 125 RM mensuals (Reichsmark: Marc Imperial) per a 
les seves despeses. Annex a la carta i com a becat de la Fundació Alexander von Humboldt se li 
facilita un llibret anomenat Werkblatt per anar completant i dos fulletons sobre els estudis a 
Alemanya i el carnet d'identitat pendent de signatura i fotografia. 

En aquesta carta també s'informa dels avantatges que suposa ser membre d'aquesta Fundació: 
descomptes en els ferrocarrils de l'Alemanya, i la gratuïtat dels estudis i de les taxes. 

La primera quota de la beca serà transferida tant bon punt comuniqui l'arribada a Alemanya, a 
partir d'aleshores rebrà mensualment un programa i una carta informativa de la Fundació 
exclusiva dels socis Berlinesos de la Fundació. 

També sol·liciten que comuniqui la seva experiència personal, la seva feina i el seu progrés en 
els estudis, per tal de garantir el contacte constant entre la Fundació i Joan Baptista Subirana. 

Correspondència de Alexander von Humboldt a Joan Baptista Subirana. Carta on es demana 
resposta a les anteriors i on s'informa que en cas de no haver arribar a Dresde, no serà 
possible l'admissió a la Technische Hochschule el primer semestre 1929/1930. El rectorat de la 
Universitat va comunicar que el 26 de setembre de 1929 que l'admissió per cursar els estudis 
havia estat concedida però que calia inscriure's personalment, i com a molt tard abans del 2 de 
novembre de 1929. Desprès d'aquest termini la seva admissió seria considerablement més 
complicada. S'exposa també la possibilitat de començar la beca el segon semestre d'hivern del 
curs 1929/1930. 

29 de desembre de 1929. Correspondència de Joan Baptista Subirana a Alexander von Humboldt. 
Sol·licita iniciar la beca l'1 d'abril de 1930 fins el 31 de març de 1931.  

Correspondència de Alexander von Humboldt a Joan Baptista Subirana. Carta on s'accepta la 
petició de modificació de les dates de la Beca. La Fundació Alexander von Humboldt demana a 
Joan Baptista Subirana que comuniqui la seva arribada amb antelació per a iniciar els tràmits 
corresponents. 
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Correspondència de Alexander von Humboldt a Joan Baptista Subirana. Carta informativa on la 
Fundació li recomana que inicií l'estada a Berlin per a poder fer la primera presa de contacte a 
les oficines de la Fundació i poder comentar els detalls de la Beca i rebre la primera quota. 
També li recomanen realitzar l'estada en pràctiques a Berlin i no a Dresden i va ser la mateixa 
Fundació qui li va facilitar dues grans companyies constructores, en el moment de l'escrit però 
encara estaven pendents de rebre confirmació d'acceptació d'un becat en pràctiques. La carta 
exposa literalment (traducció de l'alemany) Paral·lelament, la seva matriculació a la Techniche 
Hochschule de Dresden, a la qual ja ha estat acceptat, serà retirada i es traslladarà la seva 
matrícula a la Techniche Hochschule de Charlottenburg de Berlin.  

Correspondència de Alexander von Humboldt a Joan Baptista Subirana. Carta on s'adjunta la 
petició acceptada per part d'una constructora per a poder fer pràctiques. La Fundació recomana 
posar-se ne contacte immediatament des d'Espanya, ja que és una oportunitat que s'ha 
d'aprofitar, sobretot tenint en compte la situació del mercat laboral alemany.    

Correspondència de Joan Baptista Subirana a Alexander von Humboldt. Agraïments per la gestió 
realitzada a l'empresa constructora Richter & Schädel. Joan baptista Subirana informa de la 
intenció de partir el 9 d'octubre via Lió. 

No s'ha trobat la justificació per l’endarreriment de la seva Beca atorgada per Alexander von 
Humboldt. Si ens fixem amb la data de finalització de la titulació universitària d'Arquitecte, el 28 de 
gener de 1930 podríem arribar a pensar que l'espera va ser deguda a la necessitat d'acabar la 
carrera. Una altra possibilitat seria la falta de finançament econòmic, les ajudes sol·licitades a la 
Diputació de Barcelona i al Ministerio de Instrucción Pública tenen dates de concessió posteriors a 
la de l'Alexander Alexander von Humboldt : 

− El Ministerio de Instrucción Pública, a través de la Junta para ampliación de estudios y 
investigaciones científicas acorda l'ampliació de la pensió que actualment rebia el 23 de 
desembre de 1929 i el 7 de gener de 1930 acorda concedir-li un nou ajut.  

− La Diputació de Barcelona informa de la concessió del subsidi el 24 de desembre de 1930. 

Si es te en compte els remitents de la correspondència d'aquestes cartes es constata un canvi de 
domicili, passant del carrer Sagués de Barcelona a Cartagena. El canvi d'adreça planteja la possible 
col·laboració en el projecte de les cases barates a Cartagena tot i no existir documentació a l'arxiu 
que ho corrobori, i també ajudaria a entendre l'endarreriment en la Beca atorgada per Alexander 
von Humbolt.  

Hochschule de Charlottenburg de Berlin. 
En el quadern Beleghuch für Studierende Technische Hochschule Berlin es pot veure les 
assignatures i/o seminaris va cursar i els professors que les impartien.   

Professor Sadowski Teoria i Matemàtica de l’Elasticitat, Seminari de matemàtiques 

Professor Reibner Teoria de l’elasticitat 

Professor Rausch Capítols sobre construcció en formigó armat 

Professor Birkenstock Construcció en formigó armat 

Professor Boost Construccions metàl·liques 

Professor Hertwig Estàtica i construcció 
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De totes aquests assignatures existeix un interès especial per assistir al es classes de professor 
Bruno Taut sobre habitatges socials. Aquest interès es mostra a traves de cartes i documents de 
sol·licitud per assistir al seminari tot i haver començat les classes o arribat tard a la matrícula, 
fet que no s'ha pogut constatar. El representant de la Alexander von Humboldt assignat a Joan 
Baptista Subirana intercedeix mitjançant carta el 24 de novembre de 1930, per tal que pugui 
matricular-se a dita assignatura. 

Seguint amb el seu modus vivendi  de Barcelona, en la seva estada a Berlin compagina els estudis 
amb col·laboracions amb les firmes Richter & Schädel i Philip Holzmann de Berlin i possiblement en 
alguna altra firma. Segons Carles Serra, autor de Joan Baptista Subirana. Berlin-Barcelona4,  
planteja la possibilitat que Joan Baptista Subirana participés en la direcció d’obra de la segona fase 
de la colonia Haselhorst iniciada l’any 1931, dirigida per Mebes i Emmerich. 

(...) És d’aquesta fase que trobem nombrosos apunts amb esbossos de detalls constructius, 
fotografies i documents originals (plànols fulls de càlcul de despeses i formularis, omplerts per 
Subirana en alemany i completats amb notes marginals en castellà).  

(...) En altres apunts i anotacions trobats en quaderns i dietaris reflecteixen l’evolució de l’obra 
i els plans de treball de les diferents quadrilles que hi participen. 

(...) En l’arxiu es localitza un document anomenat “Statichen Berechnungen der Eisenkonstruktion” 
Càlculs estructurals en construcció metàl·lica que conté els càlculs de cadascun dels perfils 
emprats en la construcció del Laubenganghaus- Bloc 1 del grup IV. 

La colònia Haselhorst va ser executada a principis del 1930, malgrat la crisis en la construcció, i 
d’aquesta colònia se’n esperava treure un precedent de construcció econòmica d’habitatge mínim. En 
la segona fase de construcció de la colònia es va plantejar assajar cada bloc d’habitatges diferent 
un sistema constructiu de forjats i d’encofrats diferent.  

Bibl iograf ia de Berl in 
El motiu oficial o formal que li permet obtenir unes ajudes i que garanteix la viabilitat de l’estada a 
Berlin és ampliar els estudis en una temàtica molt concreta: l'elasticitat. Però darrere d’aquest 
primer motiu segurament hi ha un seguit de motivacions docents, professionals i fins i tot personals 
que completen l’esforç. Des d'un punt de vista arquitectònic aquestes intencions es poden veure 
reflectides en la gran diversitat d’informació recollida a Berlin. Durant la seva estada va recollir 
gran quantitat d’informació de temàtiques molt diverses. A través de revistes, catàlegs de marques 
comercials, llibres especialitzats, documents de congressos i exposicions, normatives, retalls de 
premsa, documents gràfics (fotografies, plànols, croquis, detalls constructius), i infinitat 
d’anotacions pròpies sobre arquitectura internacional però sobretot d’alemanya i les tècniques 
constructives del moment. 

Amb tota la documentació recollida es pot deduir l’interès per els materials, elements i sistemes. A 
l’arxiu es troben gran nombre de llibres sobre el càlcul de les estructures d’acer, estàndards DIN, 
detalls de soldadures i serralleria, promptuaris, gràfiques de resistència de l’acer estructural, 
planxes de ferro i perfils lleugers. També es troben llibres i revistes de construcció en formigó 
armat i construcció amb zenc, construcció de cobertes enjardinades, de processos d’obra, llibres de 
registre i preus unitaris. També destaquen gran varietat de catàlegs de productes i marques 
comercials (d’aïllaments, sanitaris, timbres elèctrics, mobles d’escola). S’ha trobat molta 
documentació referent al producte Solomite amb detalls i característiques del producte, amb els 
procediments per a la manipulació i utilització. Aquest gran volum de llibres i documents que 
trasllada de Berlin a Barcelona insinua la diferència entre aquestes dues ciutats des de la 
                                     
4 Document no publicat. 
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perspectiva arquitectònica i sobretot pel que fa referència a la tècnica de construir i als nous 
materials. 

Viatges 
Aprofita l'estada a Berlin per a fer nombrosos viatges, que estan datats gràcies a les postals que 
enviava regularment a la seva futura esposa. Aquestes postals formen part de la Col·lecció Juan 
Antonio Subirana i Torrent, fill de l’arquitecte. L’arxiu Subirana disposa de fotocopia en paper de 
dites postals, i el treball de camp s’ha realitzat amb aquestes fotocopies. 

Relació de ciutats visitades durant el segon semestre del 1931.  

− Durant el març i abril de 1931 va visitar les ciutats de Leipzig, Viena, Budapest, Estambul, 
Sofia, Belgrad, Praga i Desden. 

− El maig del 1931 viatja cap a Noruega visitant les ciutats d'Oslo i Copenhaguen. 

− L'agost del 1931 es desplaça per Alemanya visitant Neuwiedi  Frankfurt i Suttgart; i rambé es 
desplaça a  França concrectament a les ciutats de Strassburg i Lyon. 

− El setembre del 1931 visita Hamburg (es té constància de la visita d’unes escoles amb el 
tècnic municipal)  

− L'octubre del 1931 viatja a Strasbourg de nou. 
 

Al llarg d'aquests viatges es dedica a recollir documentació referent a escoles, escoles bressol, 
sanatoris, hospitals, residencies,... i amb aquesta documentació realitza uns documents, dels quals es 
té constància de dos, amb la relació d'obres o edificis visitats i les seves característiques i 
singularitats.5  

 

Berl in-Barcelona 
Un cop torna a Barcelona presenta la Memòria final d'estudis amb el títol Edificacions Escolars i 
altres institucions socials, especialment dispensaris antituberculosos. Aquest treball resum difereix 
de la temàtica inicial plantejada pel viatge d’ampliació dels estudis i origen dels ajuts rebuts. En 
qualsevol cas la presentació de la Memòria va ser un èxit, va ser un treball molt felicitat durant 
l'exposició pública. 

La presentació de la Memòria Final d'estudis coincideix amb la celebració de l’Exposició Internacional 
d’Escoles Modernes de l’any 1932 organitzada pel GATEPAC, on participa en la seva organització 
juntament amb Fernando Garcia Mercadal. Aquesta és la primera porta que se li obra com a 
conseqüència de l’aprenentatge del viatge a Berlin.  

                                     
5 Tota aquesta documentació es pot veure sintetitzada en el document Notes de treballs referents a les organitzacions 

culturals en diverses nacions que va enviar Joan Baptista Subirana al President de la Generalitat de Catalunya per 
posar-lo al corrent de les tasques que estava realitzant, a mode protocol·lari per les beques obtingudes. Document 
ubicat a la caixa C50. 
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Imatges de l'exposició Internacional d'Escoles Modernes, organitzada per el GATCPAC, 1932.  
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COL·LABORACIONS I EXPECTATIVES PROFESSIONALS. Període 1930-1939 
És el moment de passar del paper a l’obra, de la teoria a la pràctica, de ser estudiant a ser 
professional. En aquest apartat i de manera cronològica s’enumeren els projectes, direccions d’obra i 
activitats vinculades a l’arquitectura des del 1931 fins el 1939 que es troben a l'Arxiu Subirana (des 
del seu retorn d’Alemanya fins a fi de la guerra civil). Aquest període és el més fructífer i 
interessant des del punt de vista arquitectònic. 

Aquest apartat es desenvolupa en l'odre cronològic dels esdeveniments. es fa una excepció per les 
col·laboracions en la Revista Documentos de Actividad Contemporanea i el seu pas pel GATCPAC, 
apartats ubicats al final de la cronologia. 

1930 

Projecte de cases barates per a la ciutat de Valencia. Existeix una memòria amb anotacions varies 
on especifica manualment que els arquitectes de projecte són: Lorenzo Ros y Cosa i Juan Bta. 
Subirana. 6 

Possible col·laboració en el projecte de cases barates per la ciutat de Cartagena. ( Veure apartat 
Alexander von Humbolt) 

1931 

XIII Congrés Internacional de la construcció d’habitatges i planificació de la ciutat. Berlin 1931. 

Exposició Internacional sobre habitatge i urbanisme, Berlin. Recinte firal de Funktrum. [Internacionale 
Bauausstellung für Wohnbau und StÄdtebau]. En aquesta exposició 25 països varen mostrar les 
polítiques en matèria d’habitatge i urbanisme (2 d’agost de 1931). Joan Baptista Subirana juntament 
amb Alfredo Rodríguez Orgaz varen ser els responsables de l’estand de la República.  

“Espanya, la més jove república d’Europa, es mostra sorprenentment activa en el camp de la 
nova arquitectura; els habitatges grans-amb idees interessants pel que fa a les plantes-estan 
millor resolts que els habitatges socials.” 7 

Patent Placa de hormigón, para construcciones.  

El 18 de desembre de 1931 es publica al Boletin oficial de la Propiedad Insdustrial la patent 
realitzada per Joan Baptista Subirana, consistent en una tipologia de plaques de formigó per a la 
realització de sostres. L'advocat que li va tramitar la patent fou Pedro Sugrañes (agent de la 
propietat industrial). 

La Patent conté una petita memòria Descriptiva del sistema i l’anomena “Una placa de hormigón, 
para construcciones” a favor de Don Juan Bautista Subirana i Subirana. En aquest document 
s’exposa la tendència de la construcció moderna a ser de tipus estructurat, amb caràcter monolític 
(amb el formigó armat), i amb elements estàndard (amb estructures metàl·liques). Destacant la 
importància dels factors: rendiment i economia. 

 

 

                                     
6 Document ubicat a la caixa C52  
7 Ressenya del Quadern “Stein Holz Eisen” número 12 del 20 de juny de 1931. 
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Característiques de la placa de formigó: 

− La placa de formigó destaca per ser una fabricació en sèrie, de múltiples i variades 
aplicacions i fàcil de manejar. 

− Les dimensions mínimes són: 5X25X100 cm. Amb la nota que poden variar, augmentant, sense 
guardar proporcions entre si. 

− El material constitutiu de la placa és formigó treballat amb motlles (de manera manual o 
mecànica)aconseguint així la fabricació econòmica seriada. S’utilitzarà com a material inert 
component del formigó preferentment un material porós, amb pes específic inferior a la 
unitat: pedra pomez, pedra volcànica, escòries de totes classes, etc., que podran anar 
barrejades amb graves silícies i basàltiques, arenes, obtenint els graus de resistència a 
compressió com també el major i menor aïllament respecte ala agents atmosfèrics.  

− La utilització del màxim material, inert-porós, proporciona una disminució del pes que assegura 
les condicions de manejabilitat. 

− Les peces es poden tallar de forma regular amb una serra de ma. 

− Queda garantida la penetració de claus i puntes.   

− Les plaques podran anar armades o sense armar. 

− Hi ha nombrosos croquis en els apunts de les classes  

  
Aquest projecte el gestiona, amb màxima discreció, juntament amb José Blasco Arquitecte resident a 
Tenerife. Fou Blasco qui li va facilitar un llistat d'agents de la propietat industrial per tal que li 
tramités la patent i així no cometés cap error legislatiu o burocràtic. 

Com que la intenció era fabricar i comercialitzar la patent a Catalunya, calia, tal i com indica José 
Blasco a la carta enviada a Joan Baptista Subirana, buscar lloc on ubicar la fàbrica, que hauria de 
disposar de port i així facilitar l'accés de la pedra pomez que vindria de Canàries. Blasco proposa 
ubicar la fàbrica entre Barcelona i Vilanova (pels avantatges ferroviaris i la proximitat a la 
cimentera del Garraf). També els preocupava d'on obtenir l'arena pel procés de fabricació.  

Un altre tema important era el finançament del projecte, de les cartes es desprèn que cap dels dos 
disposava dels recursos necessaris per a poder tirar endavant un projecte de tanta envergadura. 
Calia buscar finançament i José Blasco tenia un contacte que residia a Falset, el senyor Puig. Es 
desconeix si finalment en Joan Baptista Subirana va visitar el Sr. Puig per exposar-li el projecte. 

De les cartes que s'envien per concretar temes, es desprèn que en Joan Baptista Subirana va 
passar els últims mesos de 1931 amb problemes de salut, no s'especifica la malaltia concreta però si 
es desprèn que era una dolència d'estomac i més aviat llarga, que va fer interrompre els plans 
inicials entre ells dos. La relació que existia entre ells dos partia d'una amistat familiar, no era una 
relació únicament professional. En totes les cartes Blasco li oferia feina i allotjament, i sobretot li 
demanava que portés molta documentació de cases i xalets d'Alemanya. La categoria edificatòria de 
cases unifamiliars representaven el 90% dels seus projectes i ingressos d'en Blasco. La gran 
insistència perquè en Joan Baptista Subirana realitzés el viatge cap a Tenerife anava més enllà de 
la patent.  

A principis del 1932 va realitzar el viatge a Tenerife, però no es coneix que l'estada fos massa 
llarga, com tampoc es coneix la comercialització de la patent ni la utlització en obres d’aquella 
època. 
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1932 

(juny) En nom del GATCPAC, Joan Baptista Subirana organitza la projecció sobre dos films de noves 
construccions i noves tècniques a Alemanya a l’auditori de l’Escola Alemanya (Deutsche Schule) de 
Barcelona. Els films són: “Stahlskelettbau im Wohnungsbau” Estructura metàl·lica en la construcció 
d’habitatges cedit per l’empresa Richter und Schädel i “Das erste Fabrik-Hochhaus in Europa” El 
primer gratacels fabril a Europa de la firma Siemens. La projecció dels dos films responia a la 
campanya engegada per el GATCPAC per a difondre les novetats tecnològiques estrangeres. 

1932-1933 Exposició sobre l’Escola Moderna. Organitzadors de l’exposició Garcia Mercadal i Joan 
Baptista Subirana. Joan Baptista Subirana va aportar nombrosa documentació recollida diaris i llibres 
sobre la moderna pedagogia i els nous edificis escolars, així com també visites a escoles al llarg 
dels viatges realitzats d'Europa i sobretot d'Alemanya8.  

  
Fotografies dels panells de l'exposició internacional d'escoles modernes. 

 

 
Retall de premsa. Fotografia on es pot veure els arquitectes i polítics que 

varen assistir a l'exposició internacional de les escoles modernes. Entre ells 

Joan Baptista Subirana i Mercadal.  

 

  

                                     
8 Tota aquesta documentació es pot veure sintetitzada en el document Notes de treballs referents a les organitzacions 

culturals en diverses nacions que va enviar Joan Baptista Subirana al President de la Generalitat de Catalunya per 
posar-lo al corrent de les tasques que estava realitzant, a mode protocol·lari per les beques obtingudes. Document 
ubicat a la caixa C50. 
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1933 

Confecció del projecte i direcció de les obres del nou celler cooperatiu en els terrenys que el Celler 
cooperatiu de Falset posseeix. 

1933-1937 projecte i direcció de l’obra de la Casa Bloc.  
Arquitectes: Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana.  
Promotor: el Comissariat de la Casa Obrera, entitat que pertany a la Generalitat de Catalunya, 
Ubicació: Avinguda Torres i Bages de Sant Andreu. 

L'avantprojecte de vivendes obreres a l'Avinguda Torres i Bages de Sant Andreu es va signar i 
visar amb un import de 191 pessetes en segells del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Barcelona, en 
data 23 d'agost de 1933 a Barcelona. 

Es va portar a terme una primera fase de construcció de 10 cases per a famílies obreres. Hi ha 
una sèrie de recull de premsa que fan referència a la inauguració d'aquestes 10 cases i daten 
del 13 de març de 1933. Diari Ahora.9 Diari La Humanitat Any III "El comissariat de la casa obrera. 
Sota la presidència del Sr. Macià i amb assistència de totes les autoritats, el Govern de la 
Generalitat lliurarà les deu primeres cases a altres tantes famílies obreres. El president de 
Catalunya, a continuació, col·loca la primera pedra del nou grup que, comprenent 199 estatges 
més, va a construir-se tot seguit"10 

  
Imatge del dia de la posada de la primera pedra amb 
el president de la Generalitat Sr. Francesc Macià i 
l'alcalde de Barcelona Jaume Aiguader 

Imatge en construcció de la Casa Bloc 
 

 

La construcció de la casa Bloc va ser plantejada com una prova pilot per a servir de base per a 
generar una nova normativa, tant a nivell tècnic com econòmic, sobre els habitatges socials. La 
seva construcció representà la introducció a Catalunya de les normes proposades pels Congrès 
Internationaux d'Architecture Moderne (CIRPAC) i com a reacció per evitar el barraquisme i 
allotjar les famílies dels obrers de les fàbriques de Sant Andreu. El nou tipus de bloc (que 
compensava l'encariment del terreny dins el nucli urbà), tenia les següents característiques: 
creació d'un espai únic (en forma de S) obert per tots els costats (cada habitatge obert a totes 
dues façanes, fet que permetia una bona ventilació i llum natural), instal·lació al bloc dels 
serveis comuns més importants (cooperativa de consum, guarderia, biblioteca popular, club obrer, 
lloc per a esports, etc.), construcció d'habitatges de tipus dúplex i la introducció del bany dins 
l’habitatge.  

                                     
9 Document amb signatura topogràfica C32-04-08 
10 Document amb signatura topogràfica C32-04-09 
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PJ. Estudio sobre las Playas del Jarama. Fruit de resoldre el problema de lleure del proletariat. 
L’avantprojecte permetia un fàcil aprofitament dels marges del Jarama i fixar les zones més 
adequades per a realitzar la construcció de preses, condicionament de platges artificials, 
restaurants i serveis en general. És a dir, tot allò que permetés amb d’implementació de serveis 
col·lectius, procurar el màxim d’avantatges per a la classe treballadora, organitzant el seu repòs. 
La memòria d’aquest estudi es signa a Madrid l’ Agost del 1933 G.A.T.E.P.A.C. (G.C) el document 
especifica que el grup centre del GATEPAC està integrat pels Arquitectes Srs. García Mercadal, 
Esteban de la Mora, Subirana, Rivas Eulate, Anibal Alvarez, López Delgado y Marínez Chumillas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GATEPAC. PJ  
Playas en el Jarama.  
Baños populares.  
Club de Remo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GATEPAC. PJ  
Playas en el Jarama.  
Baños populares.  
Playa de Ribas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GATEPAC. PJ  
Playas en el Jarama.  
Baños populares.  
Hoteles fin de semana. 
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El que destaca per damunt de tot és que l'avantprojecte, que no es va arribar a portar a terme, 
també el signava Joan Baptista Subirana com a membre del grup centre del GATEPAC. Almenys en el 
document que es torba a l'Arxiu Subirana i que li arriba a Joan baptista Subirana via Garcia 
Mercadal.  

 

 

 

 

 

 

 

  



L’arxiu Subirana. Una peça més del Patr imoni Arquitectònic de princ ip is del segle XX 

[55] 

1934 

A finals d’agost rep l’encàrrec de la Generalitat de Catalunya per a realitzar un seguit 
d’intervencions consistents habilitació, reforma i ampliació de diversos centres sanitaris. Els centres 
encarregats varen ser:  

− Hospital de Vic. 
− Hospital de Badalona. 
− Hospital de Palafrugell. 
− Hospital d’Igualada. 
− Hospital de Manresa 
− Pavelló per a 60 criatures -Barcelona. 

 

S'adjunta a continuació la transcripció del document anomenat Projectes encarregats oficialment i 
treballs realitzats11. 

− Hospital de Vic, 30 d’agost del 1934 
Diverses visites a l’hospital de Vic acompanyant al Conseller de Sanitat i al cap dels serveis 
de Sanitat. 
Aixecament de plànols de l’Hospital actual 
Informe sobre l’estat de l’Hospital actual i necessitats del mateix. 
Projecte complert (plànols, pressupost, memòria i plec de condicions) d’un nou pavelló d’acord 
amb les indicacions del Conseller i dels metges. 

− Hospital de Badalona, 30 d’agost de 1934 
Diverses visites a l’hospital  
Aixecament de plànols de l’Hospital actual 
Informe sobre l’estat de l’Hospital actual i necessitats del mateix. 
Projecte complert de reforma i ampliació de l’actual Hospital. 
Reunions amb l’alcalde i metges de l’Hospital i visita a terrenys de futura ampliació. 

− Hospital de Palafrugell, 30 d’agost de 1934 
Diverses visites a l’hospital  
Aixecament de plànols de l’Hospital actual 
Informe sobre l’estat de l’Hospital actual i necessitats del mateix. 
Projecte complert de reforma i ampliació de l’actual Hospital. 
Reunions amb l’alcalde i representants de l’ajuntament i propietaris per l’adquisició de 
terrenys per ampliar l’Hospital 

− Hospital d’Igualada 
Diverses visites a l’hospital acompanyats pel Conseller de Sanitat i al Cap dels serveis de 
Sanitat. 
Informe i projecte de reforma i ampliació de l’hospital actual. 
Reunions amb l’alcalde i representants de l’Ajuntament i de l’Hospital i l’Arquitecte Municipal 
per a determinar el millor aprofitament i ampliacions necessàries proposades pels metges de 
l’Hospital 

− Hospital de  Manresa, 30 d’agost de 1934 
Diverses visites a l’hospital acompanyats pel Conseller i visita a terrenys de futura ampliació. 

                                     
11 Document Projectes encarregats oficialment i treballs realitzats. Ubicat a la caixa C50.  
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Reunions amb l’alcalde i l’Arquitecte Municipal per a determinar el millor aprofitament i 
ampliacions necessàries proposades pels metges de l’Hospital 
Aixecar plànols de l’Hospital actual i dels terrenys per la construcció del nou pavelló. 

− Pavelló per a 60 criatures 
Projecte d’un pavelló per a recollir durant el dia 60 criatures, distribuïts en dues classes, un 
menjador, una cuineta, sanitaris per a nois i noies i espai cobert en els terrenys del Patronat 
d’Assistència Social de la Generalitat de Catalunya (protecció de menors) 
Presentat el projecte que devia realitzar l’Ajuntament de Barcelona Conselleria - regidoria de 
Política social, en terrenys cedits per la Generalitat de Catalunya, va redactar el decret per 
la cessió provisional de dit terreny i fins tant la generalitat de Catalunya no portés 
endavant la construcció d’una guarderia per infants i parcs infantils amb caràcter definitiu 
als esmentats terrenys. 

 
1934-1935 Projecte: Hospital Standard amb capacitat per a 100 llits emplaçat a Berga i a la Seu 
d'Urgell. 
 
Avantprojecte per a la construcció d'unes casernes per a les forces de Cavalleria i Infanteria de la 
Guardia Civil. Arquitectes: Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana.  
 
Projecte Escola de Policia. Projecte encomanat per la Generalitat de Catalunya- Conselleria de 
Governació. 
 
1934-1938 projecte i direcció de l’obra del Dispensari Antituberculós.  
Arquitectes: Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana.  
Promotor: Generalitat de Catalunya 
Ubicació: Passatge Sant Bernat, 10, Barcelona 
És el primer centre dedicat al tractament exclusiu de la tuberculosi a Catalunya. La planta en forma 
de L i està concebut segons criteris higienistes. La tuberculosi era una malaltia mortal durant el 
primer terç del segle XX, amb una prevalença força elevada entre la població, i la millor manera de 
tractar-la i prevenir-la era posat l'èmfasi en les mesures higièniques. Es varen assessorar amb el 
Dr. Lluis Sayé Sempere i les directrius del doctor Sayé porten a saltar-se les ordenances 
municipals, només així l'arquitectura s'adequa a les necessitats com a dispensari antituberculós. 
 

  

Imatge durant la construcció del 
Dispensari antituberculós 

Imatge durant la construcció del 
Dispensari antituberculós 
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1935 

Projecte i direcció de les obres de construcció d’un magatzem forn i dipòsit de farina, botiga de 
flequer i habitatge al passeig Torres i Bages de Barcelona. Client Sr. Pere Muns Roca. 

Projecte i direcció de les obres de tancament d’unes portes de pas als magatzems dels baixos de la 
casa núm. 466 de l’Avinguda del 14 d’abril de Barcelona. Client Sra.Mercedes Vda. Solà. 

Projecte d’Edifici Públic Jaen. Concurs convocat per la Junta Nacional Contra el Paro per la 
construcció d’edificis públics per allotjar les oficines dels diversos serveis de l’estat, que en el 
moment de convocar concurs abonaven lloguer. Joan baptista Subirana col·labora en la confecció de 
la memòria descriptiva i documentació gràfica la resta de documentació la signa en José Sala Amat, 
enginyer. 

Projecte d’escorxador, ajuntament de al Carolina Jaen. Aquest projecte col·labora en la confecció de 
la memòria descriptiva i documentació gràfica, la resta de documentació la signa en José Sala Amat, 
enginyer. 

Projecte de Mercat, ajuntament de al Carolina Jaen. Aquest projecte col·labora en la confecció de la 
memòria descriptiva i documentació gràfica la resta de documentació la signa en José Sala Amat, 
enginyer. 

Projecte d'habilitació de les plantes baixes de la Casa Bloc. 

1936 

Projecte i direcció de les obres de reforma de la botiga i entresol del carrer Jaume I, 14 de 
Barcelona. 

Projecte i direcció de les obres d’urbanització en Son Granada, Mallorca.  Colonias Veraniegas 
Españolas. LLucmajor 
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Documentos de Act iv idad Contemporanea 
El primer número de la revista del grup GATCPAC, AC (Actividad Contemporánea), es publica el maig 
de 1931. La seva redacció està situada a Barcelona i la dirigia Josep Torres Clavé. La revista 
s’impregnava de les avantguardes del moment: fotomuntatges, composicions asimètriques, esquemes i 
ideogrames. Se’n van publicar 25 números, l’últim el juny de 1937. Va ser una publicació que avarca, 
exacta i exclusivament tot el període de la segona República en el que sobretot a Catalunya, 
s’aclareixen les positives relacions entre la nova situació política i l’esperit artístic d'avantguarda.  

Les polítiques socials desplegades durant la II República van afavorir l’encàrrec i, en conseqüència, 
la construcció de nous equipaments públics, com ara escoles, hospitals i sanatoris i habitatges 
socials de baix cost. De tota manera, les relacions amb l’Administració seran tan inestables com 
l’Administració mateixa: el Bienni Negre (1934-1936) que altera les relacions del grup amb la 
Generalitat i els encàrrecs disminueixen. 

De la mateixa manera com treballava el GATCPAC, les feines de redacció de la revista es signaven 
col·lectivament, es feien a cada despatx particularment i es reunien els implicats. Es treballava amb 
sensibilitat col·lectiva i igualitària cosa que feia que l'autoria dels articles no fos rellevant. 

Hi ha diversos articles publicats a revista Documentos de Actividad Contemporanea (AC) on s’intueix 
la participació de Joan Baptista Subirana. 

− A.C. núm. 5 Article sobre Columbushaus d’Erich Mendelshon a la Potsdamer Platz de Berlin. 

− A.C. núm. 6 Evolución del techo y de la pared. Al final d’aquest article s’inclou una nota que 
remet a la Secció de Noticies d’aquell número de la revista, que dóna noticia de les 
conferències dictades per a Subirana tant a l’Escola alemanya com a l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. 

− A.C. núm. 8. És en el número A.C.8 on es pot dir amb certesa, a través del document trobat a 
la caixa  C-53 de l'Arxiu Subirana titulat A.C.8 NUMERO DEDICADO A ESCUELAS, que s'encomana 
a  Joan Baptista Subirana la confecció dels articles número 3-5-15-19 i 25 del citat document. 
El document-esquema va ser realitzat per Josep Torres Clavé o Josep Lluis Sert, el primer com 
a director de la revista i el segon com a comissariat per aquell número en concret. Aquest 
document, que conté notes manuscrites d'en Joan Baptista Subirana, es diferencien els articles 
per temàtiques, es defineix l'extensió en pàgines i les persones que elaboren cadascun dels 
articles que van acabar configurant el número 8 de la revista. A continuació es passa a 
transcripció dels punts del document anterior encarregats a Joan Baptista Subirana  

"(...) 

Article =Escuelas rurales y sus características (Subirana) 1 página. 
Article =Proyecto de escuela ampliable construïda con elementos standard (Subirana Sert) 2 
páginas. 
Article =Criticas escuelas nacionales y extrangeras (Mercadal, fotos Subirana) 2 páginas. 
Article =Estudio económico de una escuela (Subirana Mercadal) 2 páginas." 
L'últim punt del document fa menció a l'apartat de Bibliografia escolar. Aquest apartat del 
document no està encarregat a ningú, però te la singularitat d’estar remarcat en vermell 
juntament amb tots els articles encarregats a Joan baptista Subirana. Fet que fa pensar amb 
la possibilitat que Joan Baptista Subirana participés activament en aquest apartat també. Un 
altre argument que ajuda a pensar que va ser així és l’extensa documentació sobre el tema 
que disposa Joan Baptista Subirana, provinent sobretot de la seva estada a Berlin i dels 
viatges realitzats. 
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El seu pas pel GATCPAC 
GATCPAC, Grup d’Artistes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’arquitectura Contemporània. Exponent 
clar de la cultura catalana del anys 30. 

El dia 13 d’abril de 1931, un dia abans que es proclami la II República, el GATCPAC inaugura el seu 
local al Passeig de Gràcia, 99. A més del seu centre operatiu, aquest espai serà un lloc per 
difondre els valors de l’arquitectura, la construcció i el mobiliari moderns. 

Delgat: Josep Lluís Sert 

Secretari: Subiño 

Tresorer: Alzamora 

Bibliotecaris: Rodriguez Arias i Churruca 

Redactor: Torres Clavé i Armengou 

Delegats d’industrials: Sixte Illescas i Francesc Perales 

Els socis es van dividir en socis directors, numeraris, industrials i estudiants.  Els socis director 
eren els arquitectes que realment treballaven en equip, els que portaven les campanyes 
polèmiques i de divulgació i dirigien la redacció de la revista A.C. 

Els socis del GATCPAC al llarg del període  de 1931 al 1938 

Agustí, B. Alapont, P. A. Albert, L. Alés, A. Alzamora, C. Argilés, R. Armengou, P. Audet, J. Baca, 
J. Batlle, A. Bofia, E. Bonet, A. Bonet, S. Bosch, J. F. Canosa, M. Capdevila, J. Cardenal, C. 
Cartuna, M. Casas, B. Churruca, R. de Claret, J. Duran i Reynals, R. Fàbregas, F. Fernández, J. 
Ferrater, A. de Ferrés, J. M. Fisas, A. Gaos, A. Gay, F. González Esplugas, J. Gudiol, J. Illescas, S. 
Lassús, M. León, J. De Liesa de Sus, J. López, M. Manché, A. Marco, E. Martino, J. M. Masferrer, J. 
Mestres, A. Mestres i Fossas, J. Mitjans, F. Monravà, J. M. Munné, A. Nicolau, R. Olazábal, J. J. 
Oms, R. Padrós, R. Pellicer, J. Perales, F. Pérez, B. Pericot, J. Pi Calleja, J. Plans, S. Prats, J. 
Puig Gairalt, A. Puig Gairalt, R. Ribas Seva, R. Ricart, P. Riudor, L. Rodríguez Arias, G. Roig, R. 
Romaní, M. Sagarra, J. M. Sala Ramis, J. Sala, J. Sancho, G. Sert, J. L. Soler i March, A. Soteras, 
J. Subiño, M. Subirana, J . B . Tàrrega, M. A. Telleria, A. Torres Clavé, J. Turull, J. Tusquets, N. 
Urcola, M. Vicente, G. Villavecchia, J. Xirau, J. 

El 1931 ingressa com a soci director Juan Baptista Subirana. Ingressa amb tots els honors, tot i 
entrar més tard que la resta de socis directors. Des del primer moment va figurar al costat de 
Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé compartint responsabilitats al més alt nivell. Es pot deduir que 
aquesta acceptació sense condicionants per part de la resta de membres del GATCPAC és deguda a: 

− La seva formació rebuda a Alemanya, coneixedor dels processos constructius i materials 
d’avantguarda. 

− Els seves relacions i contactes. 

− El fet d'haver col·laborat en l'exposició de Berlin del 1931. 
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El 10 de juliol de 1932 Joan Baptista Subirana abandona Barcelona per anar a Madrid. L'estada a 
Madrid no es va comunicar al grup, no es va informar dels motius ni la durada, fet que va molestar 
a alguns socis directors. L'estada a Madrid va coincidir amb el moment en que F. Garcia Mercadal va 
proposar la dissolució del Grup Centre.12 

1934 Joan Baptista Subirana dimiteix de soci director del GATCPAC arrel de les fortes pressions i 
el fet de fer complir amb els estatuts del grup. 

En l’arxiu Subirana hi ha una sèrie de documents que donen més informació a la seva sortida del 
grup. Concretament hi ha un document resum anomenat Acta dels punts referents a l’assumpte 
“Subirana” que foren establerts el dia 18 d’abril de 193413 i que a continuació es transcriu degut a 
les dificultats de lectura que presenta. 

ACTA DELS PUNTS REFERENTS A L'ASSUMPTE "SUBIRANA" QUE FOREN ESTABLERTS EL DIA 18 
D'ABRIL DE 1934. 

3 Novembre 1932 La junta acorda que el senyor Subirana sigui considerat soci director actiu 
amb tots els drets en atenció a que continua la seva activa col·laboració des 
de Madrid. 

Estiu 1933  Van a Madrid els companys Gonzalez i Sert, acompanyant-los el senyor 
Subirana en tots els assumptes de l'agrupació i especialment proporcionant-
lis per mitjà d'un amic seu una entrevista amb el Ministre d'obres públiques 
Sr. Prieto.  

3 juliol 1933 La Junta acorda (tampoc és present el Sr. Subirana) encarregar a l'advocat 
Bassas l'estudi de l'esmentada Llei d'expropiació forçosa. 

21 juliol 1933 S'envia una carta al Sr. Mercadal amb inclusió de la repetida Llei d'expropiació 
forçosa per a que l'entregui al Ministre d'Obres Públiques i dient-li que 
passarà a visitar-lo per a recollir el resultat d'aquesta entrega el Sr. Torres 
Clavé en el seu viatge al Guadalquivir; en dita carta no es fa cap menció del 
senyor Subirana. 

17 d'agost 1933 La junta acorda escriure a Mercadal preguntant-li si ja ha lliurat al Ministre 
la llei d'expropiació forçosa. 

22 d'agost 1933 S'escriu a Mercadal la carta anterior. 

29 d'agost 1933 Mercadal contesta que li ha semblat fluixa l'esmentada llei, entregant-li a 
Subirana va contestar que no havent seguit les juntes del g.a.t.c.p.a.c. per 
trobar-se a Madrid, no coneixia completament l'assumpte i que li aconsellava 
que en Mercadal mateix modifiques dita Llei com ho cregués més favorable. 
per aconseguir lo que es demanava, a lo qual estava disposat a ajudar-lo, i 
que ell fes que ho sotmetés a l'aprovació del g.a.t.c.p.a.c.; entregant-li altra 
volta a Mercadal l'esmentat document i el Mercadal el va enviar a Barcelona, 
segons creu en Subirana. 

31 d'agost 1933 La junta declara soci passiu a Subirana, sense escoltar-lo ni demanar-li cap 
explicació, pel seu comportament en lo de la Llei d'expropiació forçosa i per 
lo de la Caseta Desmuntable de Madrid. 

                                     
12 SAMBRINO, CARLOS El GATEPAC y la revista A.C. catalizador de la vanguardia arquitectónica española. 1931-1937 P44 
13 Document ubicat a la caixa C-53 de l'arxiu Subirana. 
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1 Setembre 1933 S'escriu l'anterior acord de junta al Sr. Subirana. 

Antecedents "CASETA DESMUNTABLE" 

Subirana diu que en Vallès va a Madrid i quan ja havia treballat tot un dia en el muntatge de la 
"caseta" el va visitar dient-li de part d'en Fàbregas, que devia ocupar-se de tot lo de la 
construcció de l'esmentada "caseta" però sense entregar-li ni una sola dada, ni un sol document 
que permetés al senyor Subirana, conèixer els tractes amb el propietari ni el que s'anava a fer. 
Malgrat tot, l’endemà mateix, Subirana acompanyat de Mercadal per que l'ajudés, varen anar allà on 
es muntava la caseta i cada dia va estar en contacte amb el Sr. Vallès per a resoldre el que 
pogués, puix residien en el mateix Hotel. 

La propietària va demanar al Sr. Subirana que li enviés un pintor fontaner. El Sr. Subirana, veient 
que en Vallès, no sabia concretament el que s'havia de fer, va demanar per telefonema a Barcelona, 
que se li enviessin dades urgentment. 

1 juny 1933 El g.a.t.p.c.a.c. envia telefonema a Subirana dient-li que la fontaneria va de 
compte del g.a.t.p.c..a.c. i que es posi d'acord amb el Sr. Vallès, però sense 
enviar-li cap detall ni poder fer res per no saber-ho en Vallès. 

Juny 1933  El Sr. Biurrún al demanar-li una entrevista amb el Sr. Subirana (per telèfon) 
es lamenta vivament del que per el g.a.t.c.p.a.c. no se li hagin atès els 
compromisos i que no considera necessari tenir aquesta entrevista amb 
l'esmentat Sr. Subirana, mentre no se li pinti la casa, com ell creu que és 
obligatori del g.a.t.c.p.a.c. El Sr. Subirana li comunica que marxa a Barcelona i 
que amb tota rapidesa li donarà una contesta definitiva, puig no havent 
intervingut en el tracte no te coneixement dels detalls del mateix. 

6 juny 1933 G.a.t.c.p.a.c. envia una carta al Sr. Biurrún, després d'haver parlat amb el Sr. 
Subirana, que exposa a Fàbregas el disgust del Sr. Biurrún; en dita carta 
s'aclareix lo de a pintura i se li diu molt correctament que la "millor 
propaganda per nosaltres es la serietat" 

16 juny 1933  Torna Subirana a Madrid i al demanar una entrevista al Sr. Biurrún queden 
citats en el lloc d'emplaçament de la Caseta, però el Sr. Biurrún no hi 
compareix, requerint novament per telèfon pel Sr. Subirana, li diu en Biurrún 
que esta molestosíssim `per la carta del g.a.t.c.p.a.c. en el que se li diu que 
la norma del g.a.t.c.p.a.c. es la serietat i ell diu que a serietat no el guanya 
ningú. 

26 juny 1933  El Sr. Subirana no podent-se veure amb el Sr. Biurrún va a la caseta 
desmuntable i la troba pintada. Posteriorment la Casa Riba moblista, escriu a 
Subirana perquè interessi a en Biurrún li compri uns mobles i amb motiu d'un 
viatge d'en Ribas a Madrid, es citen telefònicament amb el Sr. Biurrún a la 
Caseta Desmuntable, però l'esmentat Biurrún no hi compareix i es troben a la 
caseta uns mobles recollits per una tia de l'amo segons diu el guarda. 

13 juliol 1933 El g.a.t.c.p.a.c. sense demanar cap dada a Subirana li envien un vot de censura 
per lo de la Caseta Desmuntable. 

15 juliol 1933 Subirana contesta protestant de l'anterior acord. 

Prenent coneixement de tot lo anterior en el dia d'avui 18 d'abril de 1934 els senyors Ricard 
Churruca, Cistòfor Alzamora, pel G.a.t.c.p.a.c. i J. B. Subirana. 
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D'aquest document es desprèn que inicialment la Llei d'expropiació dels terrenys per la Ciutat del 
Repòs es va gestionar a través d'en Garcia Mercadal, i que va ser a través d'aquest que es va 
retenir el document amb la intenció de  millorar-lo. I que tant en Garcia Mercadal com en Joan 
Baptista Subirana van trobar fluix el document enviat des de Barcelona. El fet que no es tramités 
immediatament en rebre'l i que es qüestionés el document, va suposar un endarreriment que alguns 
socis directors van considerar imperdonable, generant un gran malestar. 

El mateix moment en que Josep Lluis Sert i F. Gonzalez Espugas viatgen a Madrid per a presentar 
personalment la idea al Ministre de Foment i obres públiques, Indelecio Prieto, aquest tenia sobre la 
taula 2 propostes més de temàtica molt similar, orientades al lleure i oci per les grans masses. El 
projecte de la Ciutat del Repòs hauria de competir amb PJ Las Playas del Jarama representat pel 
Grupo centro y la Ciudad jardin Alicantina de Playa San Juan.  

Cal tenir present que en l'avantprojecte de Las Playas del Jarama en Joan Baptista Subirana 
signava com a membre del grup centre del GATEPAC. Es pot afirmar doncs que la seva estada a 
Madrid la va aprofitar per a fer almenys una col·laboració amb el Grup Centre, concretament 
l'Estudio de las Playas en el Jarama. (en la documentació de l'arxiu Subirana no s'han trobat més 
col·laboracions amb el grup centre durant aquest període). Durant l'estada a Madrid que s'inicia el 
10 de juliol de 1932 i acaba a finals del 1933 en Joan baptista Subirana estava participant en els 
dos grups (centre i est) de forma proactiva. 

No massa temps després de la vista realitzada per Josep Llis Sert i F. Gonzalez Espugas amb el 
ministre es va produir un canvi en el govern i amb aquest, la destitució del Ministre Indelecio Prieto. 
A tot això es va ajuntar el desinterès del nou govern pels projectes d'oci per les grans masses. 
Finalment no es van portar a terme cap del projectes que Ministre de Foment i obres públiques, 
Indelecio Prieto, aquest tenia sobre la taula. 

Les dades objectives que s'extreuen de la transcripció del document anterior son:  

− El 13 de juliol de 1933 la junta fa un vot de censura a Joan Baptista Subirana degut a la 
gestió de la caseta desmuntable  

− El 31 d'agost 1933 la Junta el declara soci passiu per la gestió de la Llei d'expropiació del 
projecte la Ciutat del Repòs. La Junta en aquest apartat no fa cap menció a la normativa 
interna del grup que amb data 12 de setembre de 1932 s'especifica per quins motius un soci 
director passa a ser soci passiu: 

"(...) passen a ser socis directors passius: 
a) quan deixen d'assistir a les juntes reglamentaries durant 4 setmanes consecutives. 
b) els que deixen de complir les obligacions del càrrec que ocupen durant 4 setmanes 
consecutives." 
 

A continuació s'exposa part del contingut d'algunes de les cartes que es van anar enviant en Josep 
Torres Clavé i Josep Lluis Sert des de Barcelona amb en Joan Baptista Subirana a Madrid, dies 
abans que la Junta del GATCPAC el declarés soci passiu.  
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Carta de Subirana des de Madrid a Sert (23 d'agost de 1933) 14 

"Amigo Sert: 

Ayer te remití tres ejemplares de "modelo de proposición" con lo cual al tener el Pliego de 
Condiciones puede anunciarse el Concurso cuando quieran en la parte referente a la albañilería,  

Quedan a parte ventanales, carpintería interior......(...)Todas estas observaciones debes hacerlas 
patentes a Mestres, y convencerles de que anuncien el primer concurso diciéndoles que 
inmediatamente se anunciarán los siguientes(...) 

Os aconsejaría lo siguiente, para no tropezar luego con dificultades es interés nuestro que ejecute 
la obra una empresa organizada pues el único medio de tener una colaboración que necesitamos 
dada la envergadura de la obra y a eso responden varías de las cláusulas del pliego si nos cae un 
industrial pequeño tendremos un trabajo imposible y además quedaremos mal. (...) 

Agradeceré muchísimos tus noticias de cómo va el asunto de los detalles de las modificaciones que 
introduzcáis y con este motivo, te recordaré a tí que eres hombre moderno y aún más quieres 
serlo, que la máquina de escribir y el teléfono son dos utilísimos medios que se han inventado para 
resolver el don de ubicuidad; es mas, no debes olvidar que aquí dispongo de la ayuda de valiosos 
elementos acostumbrados a esos asuntos de presupuestos y concursos y de los que no disponemos 
ni vosotros ni yo, en ésa.  

     ENTENDIDOS? 

También desearía saber algo en lo referente al oficio de encargo. 

En este asunto que yo supongo no descuidáis; precisamente no creo que Mestres pueda creer en 
una desconfianza, pues tú le habrás repetido, como lo explique yo en el Colegio se nos habían 
hecho imputaciones de trabajar sin tener los encargos en regla. Es más la molestia que és pudiera 
sentir al creer en desconfianza nuestra es la misma que debemos sentir nosotros, cuando se da el 
caso de que habiéndoles parecido bien el anteproyecto y aprobándolo, me dicen por intermedio de 
Alzamora en su telefonema del 10 del cte que tengo presente: HOY ENCARGA GENERALIDAD 
PROYECTO DEFINITIVO Y DIRECCIÓN CASA BLOC. Luego me hizo Mestres la promesa de remitirnos el 
oficio de encargo a Torres y a mí en conferencia telefónica que tuve con él, el mismo día 10 y ya 
con Casals el día 9. Posteriormente otro telefonema de Alzamora del día 11 (once) en el que me 
dice: COMUNICADO A MESTRES FORMA REDACTAR OFICIO y luego me lo ratifica otra vez al hablar con 
Mestres por teléfono el día 14 des de Siguenza.” 

Resposta de Sert i Torres el 26 d'agost de 1933 

"Amic Subi, 

Passem a contestar la teva carta i a donar-te algunes noves de la marxa dels treballs en curs. 

Bloc de St. Andreu. Ahir vespres es va reunir el plè del Comitè contra l'atur forçós i va aprovar el 
projecte pressupost i Plec per a començar aquestes obres. El dilluns anirà al Consell de la 
Generalitat i de seguida que aquest ho aprovi el comitè contra l'atur forçós, ens farà l'encàrrec del 
projecte.(...) 

                                     
14  Les tasques que es desenvoluparen conjuntament es mostren en un seguit de cartes amb signatura topogràfica de 

C32-04-79 fins a C32-04-98 
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Una sèries de modificacions es refereixen al Reglament de l'Institut contra l'atur forçós com son, 
imposició del 80% de ma d'obra procedent del Cens d'obrers parats a la Generalitat, privilegis de 
cooperatives etc. (...) 

Respecte a lo que dius de la màquina d'escriure i del telèfon, et contesto que també existeixen 
entre Madrid i Barcelona encara que no bones relacions, bones carreteres, expressos i avions. 

Dispensari. Em tingut una entrevista amb en Massana. Dilluns veurem a en Dencás per que dongui a 
la Casa de Caritat les ordres oportunes per poguer començar a fer les obres d'enderroc el dijous o 
divendres. Els fonaments segurament els trobarem el doble profunditat segons diu en Massana; 
estudiem l'osatura en formigó armat que esperem poguer proposar a en Dencàs a fi de setmana. 
Convidaria fessis un document si es que no pots venir desseguida, delegant en nosaltres la direcció 
de les obres. Demà passat començarem a estudiar les solucions de les finestres metàl·liques. 

Envia'ns una carta precisant fins quin dia tens feina urgent a Madrid, i fent una mica de programa 
sobre la teva estada a Barcelona fins el mes de Desembre. Començar aquestes dues obres suposa 
molt treball i cal, com tu dius molt bé, que ens organitzem. 

Una forta abraçada 

Sert i Torres" 

Madrid 11 de setembre de 1933 (Subirana a Sert y Torres) 

"Amigos Sert y Torres: 

Recibo vuestro telefonema ( 10 setiembre 1933.URGE SI ES POSIBLE SALDO LIQUIDACIÓN ENTREGADA 
STOP NECESITAMOS DINERO STOP ESPERAMOS TAMBIEN DOCUMENTOS CIUDAD REPOSO TORRES SERT 
71179) y pasando a contestarlo, os diré que he ojeado la liquidación que me entregasteis, creyendo 
habrá en ella algún error en contra vuestra al no hacerme participar en los gastos de algunos de 
los trabajos indicados en dicha liquidación, y digo esto porque quedamos concretamente que en todos 
los trabajos derivados de la actuación colectiva directa o indirecta de nuestra terna irían gastos y 
beneficios a repartir entre los tres. Yo confío en que subsanareis este error pues no deseo de 
ninguna manera salgáis perjudicados. 

También he notado la no intervención de nuestro compañero Alzamora en la repartición de gastos; 
yo no sé, concretamente, en qué trabajos requeristeis ayuda, pero creo que en aquellos que hayan 
de participar en los beneficios deberá participar en los gastos. 

Ante la premura que tenéis en disponer de dinero, podéis incluir a cuenta las 200 pesetas que le 
dejé a Torres antes de salir de ésa y al recibir las aclaraciones que os pido procuraré entregaros 
el resto. No descuidéis de decirle a Dencás que transmita a Pi Suñer el deseo que me abonen 
cuanto antes los honorarios del proyecto de Dispensario.(...) 

Supongo que Mercadal os habrá devuelto las notas que le mandasteis para entregar a Prieto(...)” 

18 Setembre de 1933 

"Amic Subirana: Passem a contestar la teva carta de l'11 de setembre que ha estat una veritable 
sorpresa per nosaltres. 

LIQUIDACIÓ. Respecte aquest punt, no t’havíem incluit en la repartició de despeses de certs treballs 
(els quals sols deus conèixer el nom) perquè no creiem gaire decent de la nostra part, fer-te 
participar en el gastos dels treballs, dels quals no has de cobrar cap ingrés; no obstant, si el teu 
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esperit de sacrifici i amor a la nostra terna i al GATCPAC t'impulsa a seguir en el mateix criteri, 
nosaltres no ens hi oposarem. No voldríem de cap manera, però que en sortissis perjudicat. 

Conformes a lo que dius d'Alzamora. Ell sosté que la seva intervenció en els assumptes no la 
considera suficient per exigir honoraris, per lo tant, no deu participar dels gastos. 

DISPENSARI. L'obra ja marxa. S'han obert tots els fonaments. Estem encallats perquè la secció dels 
pous, depèn de l'estructura i de la formació de les parets. Nosaltres no pensem concretar rés, fins 
i tant no tinguem la delegació de la direcció en regla i el contracte de treball aprovat pel Col·legi i 
el GATCPAC. 

Aquests contractes els estem redactant actualment perquè quan tu vinguis, puguis donar 
ràpidament la teva conformitat o dir en quins punts no estant conforme. 

Et fem recalcar una vegada més, la importància de les obres que tenim en curs. A nosaltres ens 
prenen tot el dia. Pel que es veu, per a tu son una cosa prou secundària que podràs anar 
resolguent des de Madrid. 

Insistim en la importància que té la rápida solució d'aquest afer. Nosaltres sense delegació oficial 
no podrem resoldre certs assumptes. 

Respecte l'estructura estem pendents del càlcul que vares prometre demanaries a la casa Torras; 
sense això no podem resoldre rés. Com que la paret exterior va penjada, es imprescindible també 
conèixer exactament com construirem la mateixa. El seu pes modifica seccions d’estructura. Serà 
amb maho foradat i envà? en el qual cas ocupa gruix de 30cm o bé ciment cel·lular? en el qual cas 
el gruix es inferior. Tampoc no tenim cap copia ni del Plec de Condicions ni del Pressupost. 
Necessitem en les enviïs tan aviat com puguis 

 

CONTRACTES 

Com abans et dèiem, estem preparant els contractes de treball, per l'assumpte Dispensari i per la 
Casa Bloc, tu ja saps que el col·legi els exigeix. Aquests contractes estan fets a base del 
repartiment dels honoraris, segons els treballs que cadascú haurà realitzat. 

La junta del GATCPAC ha senyalat també un altre solució, la qual pots escollir i aquesta es que, la 
Junta senyalarà un substitut que es repartirà els honoraris per terceres parts en els treballs 
esmentats i amb el qual tú podràs establir també un contracte de treball. 

CUARTOS 

Finalment t'agraím extraordinariament les pessetes que en un moment de necessitat t'hem demanat. 
Les dades a que et refereixes podrien molt bé haver estat aclarides posteriorment. 

Et saluden  

Sert i Torres”  
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Madrid 21 de setembre de 1933 (Subirana a Sert y Torres) 

"Amics Sert i Torres: 

   He rebut unes ratlles vostres data 18 setembre, sobre quins detalls de 
firma, conceptes e intencions no hem destinc ara, pero si hem crec en la necessitat de tornar a 
dirvos que penso atendrem sempre i com he fet fins ara al exacte compliment de tots els 
compromisos establerts entre nosaltres tres. 

   I donant per descontada l'identitat de la vostra disposició ja sé que 
continuarà divinament la bona armonía que ha regnat entre nosaltres. 

   En espera, doncs, d'aquesta natural confirmació, per part vostra, dels dits 
compromisos vos saluda el vostre sempre amic,(...)" 

 

Hotel Gredos, Madrid 14 de octubre de 1933 (Subirana a Sert) 

"Querido amigo Sert 

Confirmo mis telefonemas del día 11 (...) El otro telefonema del 13 "AGRADECERE REMITAS CON 
URGENCIA PLANO CIMENTACIONES DISPENSARIO COMPLETAMENTE ACABADO PUES ES NECESARIO PARA 
ESTUDIO ESTRUCTURA DEFINITIVA. SALUDOS (...) Lo de la clasificación de Casa barata para la Casa 
Bloc va muy despacio pues no habiéndose dado la fecha de presentación de la instancia ha hecho 
difícil hallar el expediente que al fin ha aparecido esta tarde. El próximo lunes espero poder 
comunicaros el camino ha seguir que será expedito si el Consejero de Trabajo se molesta en hablar 
por teléfono con Pi Suñer para que se interese por el asunto (...)" 

D'aquestes cartes es desprèn: 

1. Les dif icultats que generava la d istànc ia que separava Josep Torres Clavé-
Josep Llu is Sert de Joan Baptista Subirana, per a resoldre conjuntament els 
pro jectes i obres que tenien en curs . Ser membre del GATCPAC significava acceptar 
una disciplina de treball i reunions, participar en projectes, pronunciar conferències, redactar 
informes i aportar diferents punts de visita a les qüestions plantejades tal i com va dir 
Sixte Illescas i que es plasma en el document biogràfic: "Les feines es signaven 
col·lectivament es treballaven a cada Despatx i es reunien els implicats. La condició 
col·lectiva exigia freqüents reunions al local comú"15 Aquestes tasques eren més difícils 
d'acomplir des de la distància que separava Madrid de Barcelona. Tenint present que les 
comunicacions no eren  immediates per tant els problemes trigaven més a resoldre's. Les 
urgències s'enviaven per telegrama i/o telefonema i els temes que es podrien definir com 
del dia a dia es resolien per carta. 

2.  Joan Baptista Subirana en els pro jectes i obres que compart ia amb en Josep 
Torres Clavé i en Josep Llu is Sert era una f igura clau .  

En la carta del 23 d'agost de 1933 es desprèn que en Subirana és l'autor dels models de 
proposició necessaris per a poder anunciar el Concurs de paletaria per la Casa Bloc, obra 
que es va adjudicar per parts i cada apartat disposava del seu Plec de Condicions 
facultatives. En l'Arxiu Subirana hi ha un gran nombre de Plecs de condicions amb 

                                     
15 BRULLET TENAS, MANUEL; ILLESCAS DE LA MORENA, ALBERT. Sixte Illescasa arquitecte (1903-1986) de l'avanguarda a 

l'oblit. 
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anotacions manuscrites, de manera que es pot arribar a concloure que les tasques de gestió 
de projecte les va realitzar ell personalment. En aquesta mateixa carta també es pot veure 
com preveu possibles inconvenients, dificultats i errors que resol en diverses clàusules dels 
Plecs de condicions, i ho exposa als seus companys fent mostra del seu domini i gestió de 
les feines més contractuals.  

En la carta del 26 d'agost de 1933 en el paràgraf que fa referència a les obres del 
Dispensari es pot interpretar que l'encàrrec de l'obra és a favor de Joan Baptista Subirana 
únicament. Tant en Sert com en Torres Clavé li demanen que es personi amb urgència o que 
deleguin en ells la direcció de les obres per a poder prendre decisions i no quedar 
encallats. Aquest argument es veu reforçat encara més amb una carta, no inclosa en la 
transcripció de cartes d'aquest apartat per no pertànyer per temàtica, amb data 17 d'abril 
de 1936 de Josep Torres Clavé i Josep Lluis Sert a Joan Baptista Subirana on es fan 
subsidiaris amb la responsabilitat del Dispensari Antituberculòs.  

D'aquest document es desprèn també que una cosa és l'encàrrec i una altre ben diferent és 
la repartició de les feines. Josep Torres Clavé i Josep Lluis Sert tot i no rebre l'encàrrec 
d'aquesta obra realitzen les feines conjuntament amb Joan Baptista Subirana i 
representant-lo en casos d’absència. 16 

En la carta de 18 de setembre en el paràgraf que fa referència a l'estructura del 
Dispensari Antituberculós es desprèn que Joan Baptista Subirana és el responsable a nivell 
de projecte de definir els tancaments de l'edifici (i molt probablement d'altres elements i 
sistemes). Queda clar que és el responsable de l'elecció del sistema constructiu tancaments 
i els materials utilitzats. A més se'n cuida de gestionar els càlculs de l'estructura i de 
confeccionar el Plec de condicions i el Pressupost del projecte sencer. 

En aquesta mateixa carta i fent referència al projecte de la Casa Bloc, queda clar que en 
Joan Baptista Subirana era el responsable dels tràmits i gestions per aconseguir la 
qualificació de la Casa Bloc com a casa barata.  

Es percep que hi ha temes que automàticament es delegaven a Joan Baptista Subirana, i 
casi sempre fan referència a temes tècnics i jurídics, com el cas dels contractes en la carta 
del 18 de setembre de 1933. 

 

 

  

                                     
16 Veure apartat de conclusions on a través d'altres documents en Joan Baptista Subirana explica com li arriba l'encàrrec 

del Dispensari Antituberculós. 
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PROLONGADA OMBRA QUE S’ESTÉN A PARTIR DEL 1939  
Tot just acabada la guerra civil la península es va tancar amb pany i clau. El vell ordre havia estat 
restaurat: es va proscriure l’arquitectura moderna i tots aquells que l’havien practicada. 

S’han escollit quatre mostres significatives d’elements repressius de l’època que afecten de 
diferent manera a Joan Baptista Subirana però totes elles de forma directe, per il·lustrar la nova 
situació. 

− Arquitectura. Franco va lliurar la Casa Bloc, ideal d'unitat veïnal de la classe obrera, a policies 
i guàrdia civil, dos cossos repressius.17 A la casa Bloc no només es va imposar el canvi 
d'ocupants, també es va construir un nou edifici que tancava el projecte original de la Casa 
Bloc i va passar a simbolitzar un element de càstig arquitectònic. 

− Arquitectes. La depuració política i social dels arquitectes va estar emparada per l'Ordre del 
24 de febrer de 1940 (B.O.E. de 28 de febrero) i les decisions dictades per El Consejo Superior 
de Arquitectura. 

− Col·lectiu GATCPAC. Durant la celebració de la diada de Sant Jordi l'any 39 al local del 
GATCPAC, la bandera nacional substitueix el rastre dels antics ocupants. Amb la derrota de 
República, els membres més significats del GATCPAC van ser depurats i castigats, i els seus 
projectes van quedar definitivament arxivats.  

− Personalment. Joan baptista Subirana va rebre dues ordres d’expulsió del país, una l'any 1941 i 
l'altre dos anys després  en tots dos casos va haver de demanar ajut al cònsol argentí, ja 
que les acusacions rebudes s'havien de rebatre i necessitava alguna persona amb una certa 
posició que l'avalés. Però una cosa era quedar lliure d'implicació judicial i l'altre quedar lliure 
de sospita. 

Aquesta nova situació afecta sobretot en el nombre i la qualitat dels encàrrecs.  

Des del punt de visita de la figura d'un arquitecte, les conseqüències d'aquest període es poden 
sintetitzar en els tres primers punts (dels sis que planteja) en Carlos Flores en Les conseqüències 
en l'arquitectura i els arquitectes: 

1. Desaparició prematura d’alguns professionals la influència de la qual podria haver arribat a 
influenciar a noves generacions. L'exemple més proper seria en Josep Torres Clavé, mort en 
el front republicà. 

2. Allunyament d’arquitectes que tot i desenvolupar-se professionalment, no varen influir per 
a res en el pensament de la postguerra espanyola. L'exemple més proper seria en Josep 
Lluis Sert, exiliat primer a França i després a Estats Units.  

3. Desconcert i desplaçament d’aquells arquitectes que tot i quedar-se a Catalunya no van 
aconseguir després de la guerra seguir desenvolupant-se coherentment amb les feines 
anteriors. L'exemple a casa: Joan Baptista Subirana. 

4. Naixement d’un clima patriòtic basat en la nostàlgia de les èpoques imperials. 

5. Aparició de promocions de postguerra 

6. Plantejament d’urgents problemes de reconstrucció. 
                                     
 
17 B. GARCIA, CAROLINA; ROVIRA, JOSEP M. Casa Bloc P9 
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Anàl is is de dades. 
Sembla ser que finalitzada la guerra civil Joan Baptista Subirana decideix generar un sistema de 
gestió del despatx a través d'unes fitxes de clients (explicades a l'apartat de Metodologia/ 
Inventariat/ Elaboració de fitxes/ Categoria Client). Aquesta nova relació li afegeix les obres i 
clients més significatius anteriors al 1940. Unes exemples d'obres anteriors al 1940, intercalades 
sense respondre a cap ordre o lògica (es desconeix el criteri seguit per Joan Baptista Subirana), 
que disposen de fitxa i codi de projecte, però sense informació associada. Exemples d'aquestes 
obres poden ser la Casa Bloc que disposa d’un targetó on només hi ha el títol Casa Bloc i el codi 
04, o el Dispensari Antituberculós que igual que l'anterior només disposa d'un targetó amb el títol 
Dispensari Antituberculós i el codi 1188. En el cas del Dispensari el codi 1188 ubica el projecte i 
l'obra entre mig de clients i obres portades a terme durant  l’any 1945.  

Gracies a les fitxes de clients es disposa d'una relació dels mateixos a partir de l'any 1940 i fins 
el 1977. Analitzant les fitxes de clients, del total de 840 entrades, hi ha 154 entrades sense dades 
suficientment fiables, això fa que les entrades vàlides es redueixin a 685, que poden ser clients, 
projectes o obres (aquest és un defecte de les fitxes que depenent de cada cas l'entrada pot ser 
a partir del client, del mateix projecte o l'obra si té prou entitat).  

 

El gràfic que s'adjunta a continuació relaciona el nombre d'encàrrecs (eix de les ordenades) amb 
l’any (eix de les abscisses). Es pot veure que els primers anys de la postguerra el nombre 
d’encàrrecs era molt baix i va anar pujant cap a finals dels anys 40 que es situa en 80 encàrrecs 
en marxa. Durant la dècada dels 50 es va anar mantenint i va tornar a fer una pujada considerable 
a finals dels anys 50. La davallada dels anys 60 pot ser deguda a la no introducció dels encàrrecs 
segons el sistema de gestió del despatx (ja que es van trobar moltes carpetes amb documents 
sense identificar carpetes que no contenen el número de client, en les caixes que representaven els 
últims anys professionals). 
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El cas de Joan Baptista Subirana no es un cas aïllat, existeixen unes circumstàncies històriques 
comunes que podrien fer que la seva situació representés a molts arquitectes del GATCPAC. Un 
exemple més és en Sixte Illescas que en els sis anys anteriors a la guerra civil va fer 39 projectes 
significatius, en els 28 anys següents (del 1940 al 1968) no va fer més de 31 obres amb cara i ulls, 
i molt menys interessants. El seu nivell de projectes es va dividir per sis.18 Aquest és un rati molt 
genèric i es desconeix el rigor aplicat. Per a poder aplicar una relació entre número d'obres i 
determinar la qualitat de les mateixes per períodes de temps, caldria establir un mètode i definir 
amb quins paràmetres i escales de valor es sotmetrien els projectes i obres i així poder-los 
comparar. Però sens dubte, en el cas particular de Joan Baptista Subirana, el conjunt de feines 
realitzades anteriorment a la guerra civil està molt per damunt en qualitat als prop de 800 
encàrrecs posteriors, que molts d'ells són dictàmens, informes, peritatges, i obres de reparació i 
ampliació. Tal i com s’exposa en Sixte Illescas: "El fet de quedar-se a Espanya després de la Guerra 
Civil va ser castrador." 19 

Els clients pels quals treballa es poden classificar en: 

1. Clients de llarga durada (més d'un any) que representen el 51% del total. Aquest 51% de 
llarga es poden subdividir en un  4% de clients que van establir una relació professional 
durant més de 10 anys, un 10% dels clients que van establir una relació professional de 
més de 5 anys i un 37% son clients que es van vincular entre 1 i 5 anys. Dins d'aquest 
grup es podrien desglossar en: 

Client requereixen dels serveis d'un arquitecte per varis temes de petita envergadura, però 
de manera constant al llarg del temps. 

Clients que a més de les petites feines poden realitzar algun encàrrec més important. 

Clients que representen empreses que en funció de les necessitats requereixen d'un 
arquitecte de confiança, que els resolgui petits temes i projectes i obres. A través del Sr. 
Ramon Santllehy realitza col·laboracions per l'empresa CODISA de gasolineres des del 1943 
fins el 1960. 

2. Clients de curta durada (menys d'un any) que representen el 49% del total. Aquest grup 
engloba clients  poden fer un únic encàrrec que pot ser molt variable. Des de projectes 
d'obra nova, rehabilitacions, reformes, ampliacions, informes, dictàmens, taxacions, 
peritacions, valoracions,... 

Si s'observen els encàrrecs segons el lloc geogràfic, en Joan Baptista Subirana va disposar a Sant 
Hilari Sacalm, població de naixement i residencia durant la infantesa de Maria Torrent Cristià la seva 
muller, una font importants, representant el 5% del total d'encàrrecs, gairebé tots ells en el 
període posterior al 1939. 

  

  

                                     
18  BRULLET TENAS, MANUEL; ILLESCAS DE LA MORENA, ALBERT. Sixte Illescas arquitecte (1903-1986) de l'avanguarda a 

l'oblit. 

19  BRULLET TENAS, MANUEL; ILLESCAS DE LA MORENA, ALBERT. Sixte Illescas arqutiecte(1903-1986).p.194 
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JOAN BAPTISTA SUBIRANA: USOS, COSTUMS I ANÈCDOTES 

El concurs de radio . 
Na Maria Torrent, la seva muller, tenia una afició a participar en concursos molt diversos, és més 
tenia l’afició a fer participar a les persones més properes a concursos. Aquest és el motiu pel qual 
en Joan Baptista Subirana es va trobar immers al concurs 100.000 pesetas de Radio Madrid.  

Programa conduit pel presentador José Luis Pecker i patrocinat per Productos River. Aquest 
concurs destacava per ser el més ben pagat, en aquella època 100.000 pessetes es podrien 
considerar una fortuna, i guanyar-les o no depenia en gran mesura de la cultura del concursant i 
no de l’atzar. A banda la fama que podria adquirir en l’àmbit nacional la persona guanyadora.  Tot 
això justifica la gran repercussió mediàtica que va tenir. Va sortir publicant en nombroses revistes i 
la pregunta final, que malauradament va fallar en Joan Baptista Subirana, es va retransmetre a la 
sala de l’estudi teatre de radio Madrid amb nombrosos espectadors, periodistes i fotògrafs. 

Amb data de novembre de 1955 Joan baptista Subirana fou el concursant que més lluny va arribar, 
de fet es va quedar a una sola pregunta de guanyar el premi de 100.000 pessetes. 

La pregunta fatídica fou: “Sabido es que el trópico de Capricornio atraviesa Australia ¿Cual es a 
parte de esta gran isla, la de mayor extensión que tambien es atravesada por el citado Trópico? 

Resposta de Joan Baptista Subirana: Nueva Guinea 

Resposta correcte:  Madagascar 

 

Reproduint les paraules del presentador, una vegada va saber que havia fallat, la seva reacció fou: 
“(...) estas últimas palabras el conucrsante no las ha escuchado, pues al ver su poca fortuna, el 
nerviosismo del que ya daba muestras ha subido de punto y, sin despedirse, ha bajado del estrdo, 
desapareciendo rápidamente de los Estudios...”  

   
Revista SEMANA Revista GARBO Revista ONDAS 
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Viatges. La volta al mon 
Com a forma de coneixement o intercanvi, el 1970 va organitzar el gran viatge de la seva vida: La 
Volta al Mon. 

	  

2 d'agost 
	  

	  
Catalunya-Barcelona 

 	  
Madrid (escala) 

2 d'agost 
	  

Brasil (Rio de Janeiro/ Brasilia/ Paraty/ Angra dos Rios) 

6 d'agost 
	  

Argentia (Buenos Aires/ Santa Fe/ mar de Plata/Rosario de Santa Fe/ 
Mendoza) 

 	  
Santiago de Xile (escala) 

1 de setembre 
	  

Polinesia (Illa de Pascua/ Thaiti/ Papeete/ Bora-Bora/ Suua/Tonga) 

15 de setembre 
	  

Illes Salomon (Honiara/ Naudi) 

16 de setembre  
	  

Vanautu (Spiritu Santo) 

16 de setembre  
	  

Papua Nova Guinea (Moresby/ Davara/ Hagen/ Angoran/ Kambaramba) 

19 de setembre 
	  

Burkina Faso (Mouni) 

22 de setembre  
	  

Australia (Sidney) 

24 de setembre 
	  

Nova Zelanda (Auckland/ Waitomo/ Toorua/Christchurch) 

30 de setembre 
	  

Sidney 

30 de setembre 
	  

Indonesia (Bali/ Yogyakarta) 

5 d'octubre 
	  

República de Singapur (Singapur) 

7 d'octubre 
	  

Tailandia (Bangkok/ Chiang Mai) 

13 d'octubre 
	  

Burma (Yangoon) 

16 d'octubre 
	  

Nepal (Kathmandú) 

19 d'octubre  
	  

India( Vanarasi/ Agra/ Fatehup/ Khajuraho/Nova Dely/Mumbay) 

3 de novembre 
	  

Islamabad (escala) 

 	  
Beirut (escala) 

 	  
Roma (escala) 

 	  
Catalunya-Barcelona 

 

Na Maria Torrent Cristià va realitzar un diari del viatge, a través del qual es va extreure tota la 
informació del viatge: dates, poblacions, accidents geogràfics visitats, així com també aquests 
apunts que es marquen a continuació: 

16 de setembre "llevamos mucho peso, los papeles de papá pesan ya 13 Kg!!" 

23 de setembre "A correos a enviar paquetes de folletos a España" 

28 d'octubre Joan Baptista Subirana va rebre la visita d'un metge per un problema en el fetge. 

1 de novembre "hoy ha sido un dia terrible, todo ha salido mal. No se como nos arreglaremos. Papá 
está aplatanadisimo y no come. Estoy muy desesperada..." 
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3 de novembre "Jumbo: nos causó una gran ilusión. Tan grande. Como no iva muy lleno papá pudo 
acostarse en un asiento de cuatro que son los centrales". 

A través d'aquestes notes es pot veure com Joan Baptista Subirana de qualsevol ocasió en treia 
profit. Durant el viatge es va dedicar a recollir documentació que li semblava interessant. En un 
mes i mig ja havia acumulat tants papers que calia enviar-los per correu a Barcelona i així reduir 
els 13 Kg de pes que suposava passejar la documentació durant el viatge, i sobretot poder 
continuar recollint informació. 

En la resta de notes el que mostren primer és un malestar o dolència que s'acaba complicant fins a 
prendre la decisió d'acabar el viatge, en unes circumstàncies força dures pel matrimoni. 

F i latèl ia . 
Tenia una gran afició per la filatèlia, la col·lecció que va arribar a acumular era molt extensa.  Per 
mostrar el gran interès que tenia pels segells es comenta una entrevista posterior al concurs de 
radio (explicat en l’apartat Joan baptista Subirana: Usos, costums i anècdotes/ El concurs de radio) 
li varen preguntar: 

Entrevistador: ¿Cómo siendo arquitecto no se decidió por las matemáticas en este certamen?  

J. B. Subirna:  En realidad pedí una materia que me apasiona “Filatelia” como compendio de 
“Historia y Geografia”. Pero al advertirme que ese tema no se ha considerado en 
las bases del certament y como se me ofrecia la posibilidad de decidirme por la 
“Historia” o por la “Geografia” opté por ésta última. 

ASLAD i Club 49  
El grup ADLAN (Amics de l'Art Nou) va ser una agrupació creada a Barcelona el novembre del 1932. 
Els animadors van ser Joan Prats i Vallès, Joaquim Gomis i Josep Lluís Sert. Va ser el GATCPAC el 
que va aixoplugar ADLAN i moltes de les seves activitats. 

Durant la postguerra alguns grups d’amics, col·leccionistes i artistes intentaren recuperar el fil de 
l’avantguarda truncada per la victòria franquista. Entre les iniciatives més dinàmiques es va crear 
en el 1949 el Club 49, que durant més de dues dècades va impulsar nombroses activitats en l’àmbit 
de la poesia, la música, el teatre i les arts plàstiques. El model i molts dels protagonistes van ser 
els mateixos que havien impulsat ADLAN als anys trenta amb la intenció de difondre les corrents 
d’avantguarda.  

Joan Baptista Subirana va ser membre del grup Club 49, en l'Arxiu Subirana hi ha nombroses 
invitacions a concerts i exposicions. Possiblement ser membre del Club 49 va representar una 
manera de mantenir-se al corrent de l'avantguarda. Però planeja una ombra de dubte al localitzar la 
cita: (...) Sixte Illescas esdevé president del Club 49 es presenta una situació insòlita, accedeix al 
càrrec com a portador dels valors de modernitat que ell precisament ha perdut.  20 

  

                                     
20  BRULLET TENAS, MANUEL; ILLESCAS DE LA MORENA, ALBERT. Sixte Illescas arquitecte (1903-1986) de l'avanguarda a 

l'oblit. p.196 
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CONCLUSIONS 
 

Durant el període d'estudis destaca la tenacitat per a formar-se acadèmicament, en una situació no 
massa favorable. Totes les despeses dels estudis anaven al seu càrrec i malgrat tot va ser capaç 
de fer dues carreres universitàries simultàniament. Però no només això, finalitzats els estudis va 
marxar cap a Alemanya a ampliar coneixements. 

Joan Baptista Subirana va ser capaç de traspassar els pirineus. Vegem la visió d'un arquitecte 
Fernando Garcia Mercadal "los Pirineos son muy altos y tan solo a dos pueden reducirse las 
puertecítas por donde nos entra Europa o por donde nos vamos a ella: Irún y Port Bou; puertas 
chiquititas y estrechas para lo grande del muro, puertas acolchadas que impiden se escuche aquí el 
ruido que los arquitectos hacen del otro lado..." A través d'aquest traspàs Joan Baptista Subirana 
cal considerar que va fer aportacions dins l’Avantguarda Europea. Del viatge a Alemanya destaca 
l'interès pels mètodes constructius racionals. Existeix molta bibliografia procedent d'Alemanya en el 
seu arxiu que ajuda a corroborar aquesta afirmació. 

Aquesta voluntat es pot associar a la de superar les possibles dificultats i incomprensions per 
trencar rutines. També cal destacar la virtut d’aconseguir encàrrecs. Hi ha diversos documents que 
fan pensar que Joan Baptista Subirana tenia la virtut d'aconseguir encàrrecs.  

De totes les feines anteriors a l'any 1936 hi ha un nombre important d'encàrrecs realitzats per la 
Generalitat de Catalunya. Fet que fa pensar que el tenien com a bon professional i de confiança. 
Mostra d'això pot ser la participació en la política hospitalària comarcal de Catalunya, promoguda 
pel govern de la Generalitat, realitzant diferents projectes de reformes d'adaptació d'hospitals. O 
l'encàrrec del Dispensari Antituberculós, que ja s'ha explicat a l'apartat El seu pas pel GATCPAC, 
mitjançant documents de l'arxiu, que l'encàrrec inicial el tenia en únicament ell. Encara que finalment 
la terna Josep Torres Clavé, Josep Lluis Sert i Joan Baptista Subirana va treballar conjuntament en 
dues de les obres més representatives de racionalisme català, la Casa Bloc i el Dispensari 
Antituberculós. 

La versió oficial redactada per ell mateix en un document de resposta a l'ordre d’expulsió, de les 
acusacions rebudes entre elles "2º cargo: Gran amigo del personaje rojo Dencás, el que le adjudicó 
varias obras de la Generalidad.". 

La resposta de Joan Baptista Subirana va ser: 

"No conocía personalmente al Sr. Dencás hasta que por haber sido becario de la Diputación 
Provincial de Barcelona y luego haber obtenido mediante oposición la pensión de estudios conocida 
con el nombre de Alexander von Humbolt-Stuftung por pertenecer a tal Fundación, realicé una 
estancia en Alemania con objeto de ampliar estudios y como es costumbre tuve a mi regreso que 
exponer en una Memoria de resultado de aquellos. Versando dicha Memoria sobre Edificaciones 
escolares y otras instituciones sociales, especialmente dispensarios antituberculosos fui felicitado 
por la misma de manera muy calurosa al momento de su presentación que fue en el año 1930, o sea 
antes de la proclamación de la República. Luego al transformarse la Diputación en Generalidad y sin 
otra relación, sólo el hecho de ser autor de aquel trabajo, me fue confiado el proyecto del 
Dispensario Antituberculoso de la calle de Torres Amat, de esta ciudad, único en su clase en 
España y como en aquel entonces el Sr. Dencás fue nombrado Consejero de Sanidad tuve con él la 
sola relación de ser Arquitecto-Director de una obra de su Departamento.  

A parte lo dicho, nada más tuve con él, ni le vi en otro lugar que en la obra o en su despacho 
oficial, cuando me llamaba para informarle del curso de la obra." 
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De primer es va fer això [les casetes], i després en Subirana, amb unes amistats que tenia, va 
aconseguir l'encàrrec de la Casa Bloc. I l'encàrrec va ser fet [al nom de] Subirana.  Fins aleshores 
tots els encàrrecs es feien al GATCPAC (...) S'ho va fer com una cosa [particular] d'ell i va buscar 
aleshores la col·laboració d'en Sert i en Torres. D'aquí venen les discussions. Aleshores [quan] ell 
volia una cosa [deia] "l'encàrrec és meu! (...) 

Les polítiques socials desplegades durant la II República van afavorir l’encàrrec i, en conseqüència, 
la construcció de nous equipaments públics. Si a tot això se li suma l’interès especial, i demostrable 
a través de la documentació trobada a l'Arxiu Subirana durant la seva estada a Berlin, pels 
aspectes polítics en el camp de l'arquitectura (polítiques socials, sanitàries, pedagògiques) és molt 
probable que tots aquests factors propiciessin el bon enteniment entre Subirana i els polítics del 
moment. 

L'aïllament arquitectònic en els últims anys de la seva carrera professional no pot ser degut 
únicament a les circumstàncies històriques "comunes", també hi ha d'haver sèrie de factors 
personals, que es desconeixen i acabarien de justificar el camí professional de l'arquitecte. 

A través de l'estudi de la documentació de l'Arxiu Subirana es pot concloure que Joan Baptista 
Subirana, sense una implicació política pública, es va desenvolupar professionalment adaptant-se en 
cada període a les necessitats arquitectòniques. Durant el  

 

Paral · le l ismes. 

Existeixen diversos paral·lelismes entre l’Alemanya visitada per Joan Baptista Subirana i alguns 
projectes. Una mostra podria ser la patent de forjats de formigó prefabricats que realitza, amb 
sol·licitud de registre publicada al Boletin Oficial de la Propiedad Industrial de 18/12/1931, i els 
sistemes prefabricats per a la construcció de forjats. 

 

 

Imatge d'un sistema de prefabricació de peces 
molt similars a les patentades. 
 

Imatge d'un sistema de prefabricació de 
peces molt similars a les patentades. 
 

 

La Casa Bloc es va plantejar amb objectius similars a la Colonia Haselhorst. De totes dues obres 
s'esperava treure un precedent de la construcció econòmica d'habitatge social. En tots dos casos la 
construcció representava un prototip ha estudiar. 

Sobre cases prefabricades Alemanyes-La Caseta Desmuntable 
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LA CASA BLOC 

“Un concepto mezquino y miserable de la vida ha presidido la 
construcción de las viviendas obreras en nuestro país, dando 
por resultado un mínimo inaceptable.  La vivienda mínima 
puede tener pocos metros de superficie, pero en ella no 
pueden excluirse el aire puro, el sol y un amplio horizonte. 
Elementos que necesita todo hombre, de los que la sociedad 
no tiene derecho a privarle.”  
Revista A.C. núm. 11 

En aquest apartat es pretén exemplificar un projecte i obra de l'Arxiu Subirana, per a mostrar més 
detingudament singularitats que mostrin el procés de gestació del projecte i  la gestió de l'obra.  

El promotor de l'obra de la Casa Bloc va ser el Comissariat de la Casa Obrera, entitat que pertany 
a la Generalitat de Catalunya. Però darrere aquest projecte també hi havia l'ICAF l'Institut Contra 
l'Atur Forçós. I.C.A.F. va haver de realitzar un acoblament amb el Comissariat de la Casa Obrera per 
obtenir l'exempció de drets per la Casa Bloc que determinava la Llei de cases barates. L’exempció 
de drets es va obtenir però a favor del Comissariat de la Casa Obrera, que fou l'organisme que va 
adquirir, a través del pagament per part de la Generalitat de Catalunya, els terrenys que foren 
declarats aptes per a construir les cases barates per l'Ordre Ministerial del 16 de desembre de 
1933. La gestió de l'obra des de l'administració la portava l'ICAF, mostra d'això és la nombrosa 
correspondència entre l'ICAF i els arquitectes. 

El primer document que s'exposa, de la tria intencionada realitzada, contextualitza la situació 
politico-social dels anys 30. El document en qüestió no disposa d'encapçalament ni data i es troba 
ubicat a la caixa 32 de la Casa Bloc. Aquest escrit fa palès la realitat social de l'època, les 
condicions de vida de les persones treballadores de classe obrera, les dificultats econòmiques i com 
aquest conjunt de mancances acaben repercutint en els habitatges i l'habitabilitat de forma directa. 
Sorgeix la necessitat de crear un organisme amb l'objectiu de respondre aquestes problemàtiques, el 
Patronat de la llar humil. 

"... l’amenaça de manca de treball i aparellat amb aquest temor, el problema, superior a 
les seves forces, del abonament del lloguer que ja normalment és una càrrega 
desproporcionada als seus ingressos.  

Per consegüent una de les preocupacions que ha de tenir el govern de la Generalitat es 
la solució ràpida del problema de l’habitació en la proporció màxima que es pugui, 
proporcionant cases higièniques i confortables, d’un lloguer inferior a quaranta pessetes 
mensuals i emplaçades en els nuclis industrials existents o bé en altres indrets que siguin 
de ràpida i econòmica comunicació amb ells. 

Patronat de la llar humil: les funcions d’aquest patronat consistiran en recavar de les 
institucions públiques els mitjans necessaris per aconseguir el seu fi o sigui la confecció 
de projectes adquisició de terrenys urbanització dels mateixos i compra dels materials de 
construcció necessaris per a proporcionar-los als beneficiaris a mida que els vagin siguent 
precisos en el curs de la construcció, després de emmagatzemar-los i reglamentar la seva 
distribució. El patronat serà qui valent-se dels mitjans que cregui precisos formarà la 
llista de beneficiaris que tindran dret a adquirir una parcel·la de terreny i els materials 
de construcció necessaris per a bastir l’edificació. Dirigirà així mateix totes les obres 
àdhuc les d’urbanització.  
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El patronat valent-se del assessorament que cregui necessari redactarà en el plaç màxim 
d’un més, unes normes que serviran de regim interior per a el seu funcionament i les 
presentarà a la Generalitat per a la seva aprovació. 

El Domicili del Patronat serà a la Generalitat de Catalunya.”21 

El segon document que s'exposa, es pot entendre com una possible continuació de l'anterior. S'inicia 
el document amb un encapçalament a mode de conclusió i com a conseqüència d'un estudi sobre 
construccions de vivendes barates. A continuació es transcriu literalment el document on exposa al 
llarg del 5 punts com assolir que la construcció de vivendes barates vagi més enllà del profit pels 
obrers que les habitarien. 

Al fer l’estudi d’aquest assaig sobre construccions de vivendes barates, s’ha tingut com a 
idea, bàsica el que realment ha sigut i no com fins ara que solament en tenien el nom 
sense profit pels obrers que les habitaven. 

Creiem que per assolir aquesta finalitat s’ha de tenir present: 

1º Supressió amb tot això que sigui possible dels industrials que intervenen en la 
edificació. 

2ª El Comissariat en tots aquells treballs en els que hagi sigut possible la eliminació de 
l’industrial intermediari, els farà fer administració, com per exemple: paletes, manobres, 
pintors, lampistes, instal·lacions elèctriques, etc fent-se càrrec el Comissariat del 
pagament dels jornals i dels materials necessaris, procurant fer les compres en les 
formes més avantatjoses possibles. 

3º Els industrials que inevitablement hauran d’intervenir a més d’esser, els que ofereixen 
unes bones condicions, s’ha de procurar que s’estiguin en tot el possible identificats amb 
l’obra del Comissariat. 

4º Els obrers dels diferents oficis que intervinguin en aquestes construccions, ha d’esser 
interès del Comissariat fer-ne uns selecció de bons operaris i a l’ensems que sentin com 
nosaltres el problema de la vivenda barata, procurant també que a mes de satisfer-les 
dels jornals ordinaris que actualment es cobren a la plaça de Barcelona siguin estimulats 
els seus treballs amb un tant per cent de participació en els beneficis de lo considerat 
com a Benefici Industrial. 

Però poder assenyalar aquests benefici industrial s’haurà prèviament de fixar, per 
personal tècnic, el cost exacte de l’edifici a construir el qual una vegada acabat i conegut 
llur cost de veritat ens donarà la diferència entre el cost calculat i el del cost efectiu la 
qual diferència serà el benefici de el que s’haurà d’abonar el tant per cent als obrers com 
a estímul pels seus treballs. 

Però el repartiment  equitatiu d’aquest tant per cent, puig com és lògic tots els obrers 
no treballaran el mateix nombre de jornals, aquest s’haurà de fer a base del nombre 
jornals treballats per cadascun en forma proporcional al jornal que guanyen. 

5º Tenint en compte la finalitat altament beneficiosa pels interessos de les classes 
treballadores, de la construcció que es intenta, fora precís assolir tant de l’estat com del 
municipi la declaració de anulació del pagament de contribucions, com dels arbitris que 
graven llurs construcció, contribucions de millores. 

                                     
21 Document amb signatura topogràfica C32-04-18 
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Per assolir el mínim de cost en tots aquells materials mes precisos, fora altament 
convenient, que tant el Port Franc com l’Ajuntament cedissin les sorres i grava 
gratuïtament  puig en aquesta forma sols hauria com a despeses el cost del transport 
que restaria reduït a la meitat que actualment val el metre cúbic de sorra i grava. 

Creiem que per assolir el responsabilitat de direcció i organització dels treballs fora 
convenient el nomenament d’una Comissió Tècnica.22 

Tots els 5 punts afavoreixen al treballador, de forma directa o indirecta, però el punt 4 destaca 
per damunt de tots. Converteix l'operari en empresari, en el moment en el que el fa partícip de 
beneficis. És la manera d'evitar també possibles malbarataments dels materials emprats a l'obra. I 
aconseguir, en la mesura del possible segons el lloc de treball, millorar el rendiment amb l'objectiu 
final d'aconseguir beneficis. El punt 4º requereix d'un control molt exhaustiu durant l'execució de 
l'obra, que justifica la gran qualitat de documentació trobada a l'arxiu Subirana. 

L'exemple més representatiu del conjunt d'informació trobada a l'arxiu i que és necessària per poder 
portar a terme el 4º punt és el control setmanal de l'obra, mitjançant escandall. Hi ha llistes 
nominal de jornals dels treballadors, de la direcció facultativa i administració i de materials amb 
periodicitat setmanal. Hi ha comptabilitzades 121 setmanes per a cada tipus d'escandall (jornals, 
materials i direcció facultativa). S'inicia la setmana 1 en el període comprès entre el 14 i 27 d'agost 
de 1936 i finalitza amb la setmana 121 en el període comprès entre el 10 i el 16 de desembre de 
1938. 

En l'escandall dels jornals dels treballadors s'especificava el nom del treballador, l'ofici, les 
hores treballades de divendres d'una setmana a dijous de la següent, el nombre de jornals que 
les hores treballades suposava, el preu per jornal segon l'ofici, i el total de pessetes que li 
corresponien per les feines fetes.   

En l'escandall dels materials s'identificava el material, la quantitat i els industrials amb una 
petita especificació d'allò subministrat i/o realitzat, i el cost que representava. 

En l'escandall de la direcció facultativa i administració s'identificava els noms dels tècnics i  
administratius amb indicació dels jornals realitzats, l'import parcial per cadascun d'ells i l'import 
total que representava aquella setmana en costos de direcció facultativa i administratius. 

És del tot imprescindible aquesta documentació setmanal per a poder estipular el tant per cent 
de participació dels operaris en els beneficis del considerat com a Benefici Industrial. 

A la revista AC núm 11 es pot llegir: 

“Durante el transcurso de la obra se ha llevado un exacto control de las horas de 
trabajo de los obreros i de las cantidades de materiales, pudiéndose establecer a base 
de estos datos precisos la relación exacta entre el coste de la mano de obra y del 
material.” 23 

Aquest exacte control d'hores treballades i de quantitats de materials va servir per a com a mínim 
poder quantificar costos de ma d'obra i material per una banda, i fer partícips als treballadors del 
possible benefici industrial. 

                                     
22 Document amb signatura topogràfica C32-04-130 
23 A.C. núm. 11 Article Ensayo de un tipo mínimo de viviendas obreras. 
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El tercer document que s'exposa és El Plec de Condicions generals, on es destaca: 

"(...) Con el objetivo de dar mayores facilidades a los pequeños industriales  se anunciarán 
diecinueve concursos parciales para la adjudicación de las obras de los distintos oficios, y 
para ello en el momento oportuno se especificaran los pliegos de condiciones adecuados. 

(...) En albañilería se dará preferencia a la Cooperativas de producción con estatutos 
aprobados antes de anunciar el oportuno concurso de obras. 

(...) Barcelona, 30 de agosto de 1933 Los arquitectos Juan Bta. Subirana - José Torres 
Clavé." 

Els 19 concursos es desglosen de la següent manera: ram de paleta, serralleria d'armar, fusteria, 
metalls, pavimentació, enguixats, pedra artificial, serralleria de taller, estucs, sanitaris, cuines 
econòmiques, electricitat, lampisteria, ascensors, pintura, vidrieria, comptadors d'aigua, planxes de 
suro i persianes enrotllables. Aquest desgranament de l'obra feia augmentar les possibilitats als 
treballadors autònoms i petites empreses. 

Seguint amb la preocupació del cost que li pot generar a un obrer disposar d'un habitatge en Joan 
Baptista Subirana va realitzar (suposant que a petició de la Generalitat de Catalunya) un estudi 
referent a les assegurances de vida pel cas de mort del beneficiari, amb les primes corresponents 
a les rendes anuals de 500 pessetes durant 25 anys, tenint en compte l'edat del beneficiari, essent 
la companyia la que pagaria el lloguer fins l'amortització complerta. Els càlculs estaven fets a base 
de primes decreixents, essent la fórmula més raonable econòmicament parlant. 24 

S'hauria de destacar també un punt que es repeteix en tots els 19 concursos que es van 
portar a terme, com a manera de vetllar per l'economia del país. L'apartat comú que s’anomena 
Protecció de la Industria del País, on s'exposa: 

“Queda obligada la contracta a que tots els elements necessaris, materials, utillatge, 
productes manufacturats, etc. siguin construïts i elaborats i, si no fos possible 
necessàriament adquirits a les empreses industrials comercials del país” 

Es pot afirmar que aquest punt va significar una exigència duta a terme. Una mostra és la carta de 
l'Industrial Enric Fontbernat del 27 d'agost de 1934 dirigida a l'Institut Contra l'Atur Forçós  

"(...) Aquest nou mostruari està compost dels millors materials si bé dintre de la fabricació del país. 
" 

Una altra manera d'ajudar directament als treballadors fou contractant treballadors en atur per a 
la realització de l'obra. Aquesta premissa venia donada per l'ICAF  

Tots aquests textos expliquen directa o indirectament que la construcció de la casa Bloc va ser 
plantejada com una prova pilot i punt de partida per a elaborar una nova normativa, tant a nivell 
tècnic, com econòmic i de paràmetres d'habitabilitat per els habitatges destinats a obrers. Aquesta 
fou una obra on el màxims beneficiaris havien de ser els obrers. Un exemple d'obra on tant 
important era aconseguir l'objectiu principal o sigui la construcció de vivendes barates per a obrers, 
com el camí per aconseguir-ho.  

Estaria bé tancar aquest apartat dedicat a la Casa Bloc exposant un punt que inicialment podia 
semblar un detall d'un document, però que a la llarga es va veure que es repetia en molts 
documents, detall que fa referencia a l'autoria del projecte. 
                                     
24  Document amb signatura topogràfica C32-04-05.1-2 Carta de Joan Baptista Subirana al President de la Generalitat de 

Catalunya, el 1 de febrer de 1933. 
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Fent una pentinada general als documents de les 5 caixes, tots sense excepció quan estan signats 
pels arquitectes només hi consta el nom de Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana, per enlloc 
surt en nom de Josep Lluis Sert.   

Si que signen tots tres, com a autors, la primera fase de construcció de 10 cases per a famílies 
obreres, llindant a la parcel·la on s'havia de construir la Casa Bloc. Però al resta de documentació 
de l'arxiu sempre fa referència als arquitectes de Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana. 

I finalment es va localitzar un document que corrobora aquest fet, però no explica el perquè va ser 
així.25 

A continuació d'aquest document es troba una pàgina amb numeració -2- com si fos consecutiva de 
l'anterior que també fa referència a una obra Guarderies del grup Benèfic i a continuació hi ha un 
escrit que es passa a transcriure "(...) tots els demés treballs encara que siguin derivats d'aquests 
encàrrecs que els arquitectes sot-signen puguin conseguir individualment, posteriorment a aqueta 
data, seran de l'exclusiva propietat de l'arquitecte a qui sigui encarregat." 

Aquests dos documents fan pensar que existien tensions internes entre ells i que necessitaven 
formalitzar els acords per escrit, definint sobretot el repartiment dels honoraris. I que almenys un 
dels tres arquitectes volia seguir les possibles feines que es derivessin dels projectes comuns en 
curs per separat en un futur. 

 

 

  

                                     
25 Document localitzat a la caixa C50 en un apartat de varis 
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CONCLUSIONS 

L'objectiu de l'estudi és determinar si el fons documental de l'Arxiu Subirana conté informació de 
rellevància per a poder valorar la feina realitzada per Joan Baptista Subirana en la gestació dels 
projectes. I després del treball realitzat es pot concloure que aquesta afirmació es fonamenta en: 

− A través del fons documental s'ha pogut elaborar una rigorosa biografia de la seva vida 
professional. Tots els projectes, obres, conferències, exposicions que hi consten disposen de 
documents que ho acrediten. En funció de la importància del document i de la hipòtesis que 
se'n pot generar s'ha recorregut a insertar la fotografia del document, o s'ha transcrit 
literalment la part rellevant, o s'ha fet referència del document i la ubicació en l'Arxiu 
Subirana.  
Una vegada realitzada la biografia es pot concloure que l'etapa de formació s'ha trobat 
informació rellevant i inèdita.  

− S'ha pogut realitzar un esquema acadèmic per cursos escolars que avarca des del 
batxillerat fins aconseguir la titulació d'Arquitecte.  

− S'han identificat totes les beques rebudes, especificant el motiu de la beca, imports i 
dates, institució que l'atorga. 

− S'ha transcrit la correspondència entre Joan Baptista Subirana i l'Alexander von 
Humboldt-Stiftung, també inèdita. A partir d'aquests documents es pot definir quines 
eren les seves expectatives acadèmiques i fins i tot professionals de la seva estada a 
Berlin. 

− Referent als viatges de formació s'ha pogut identificar les ciutats visitades i en casos 
concrets els edificis. 

− S'ha generat un catàleg de la bibliografia recollida durant la seva estada a Berlin a 
través de la qual es mostren les temàtiques d’interès. Tota aquesta documentació 
principalment llibres, revistes, catàlegs, fotografies, normatives, estan perfectament 
catalogats a  l'inventari apartat: Bibliografia Berlinesa.  

− A l'etapa professional cal diferenciar entre el període anterior a la guerra civil i el 
posterior. La guerra civil afecta en detriment del nombre i la qualitat dels encàrrecs. 
Aquesta circumstància històrica podria fer que la seva situació representés a molts 
arquitectes. En el cas particular de Joan Baptista Subirana, el conjunt de feines realitzades 
anteriorment a la guerra civil està molt per damunt en qualitat als prop de 800 encàrrecs 
posteriors, que molts d'ells són dictàmens, informes, peritatges, i obres de reparació i 
ampliació.  

− Dels projectes anteriors a la guerra civil destaquen: 

− Les influències o paral·lelismes entre l’Alemanya visitada per Joan Baptista Subirana i 
alguns projectes. Una mostra és la patent de forjats de formigó prefabricats que 
realitza, amb sol·licitud de registre publicada al Boletin Oficial de la Propiedad 
Industrial de 18/12/1931, i els sistemes prefabricats per a la construcció de forjats. El 
plantejament de la Casa Bloc amb objectius similars a la Colonia Haselhorst, en totes 
dues obres s'esperava treure un precedent de la construcció econòmica d'habitatge 
social i en tots dos casos la construcció representava un prototip ha estudiar.  

− El seu pas pel GATCPAC. A través de l'acta del 18 d'abril de 1934 i les sis cartes 
enviades entre Joan Baptista Subirana i Josep Torres Clavé i Josep Luis Sert, es 
pot arribar a concloure que Joan Baptista Subirana en els projectes i obres que 
compartia amb en Josep Torres Clavé i en Josep Lluis Sert era una figura clau: 
portava encàrrecs com el del Dispensari Antituberculós o la Casa Bloc, 
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s'encarregava de la documentació tècnica dels projectes: plecs de condicions, 
pressupostos, càlculs d'estructura, contractes, redacció dels concursos així com 
tasques de gestió del projectes i obra. 

− A través de la documentació de l'Arxiu Subirana s'ha pogut constatar l'autoria de 4 
articles del número 8 de la revista Documentos de Actividad Contemporanea. 

 

L'últim dels objectius del treball ha estat exemplificar en un projecte i obra de l'Arxiu Subirana les 
singularitats que mostrin el procés de gestació del projecte i la gestió de l'obra. L'obra escollida va 
ser la Casa Bloc i en aquest cas es pot concloure en la documentació existent del projecte de la 
Casa Bloc es mostra una sèrie de documents que individualment no tenen importància, però que 
entre ells, sobretot amb la idea de conjunt, ajuden a conformar hipòtesis i augmentar el 
coneixement sobre una de les obres claus de l'arquitectura del racionalisme català. 
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