
LES TENDENCIES ACTUAL S
DE L'ARQUITECTUR A

La diversitat de tendéncies que existeixen e n
('Arquitectura contemporánia té, a primer a
vista, quelcom de desconcertant .

El passat i les seves tradicions es renove n
constantment amb una terrible obstinació, e n
obres rublertes del repertori clássi c
(columnes, coronises, capitelis, balustres ,
etc .) i Iligades ademés a uns rígids principis d e
composició que hom creia, fins ara ,
immutables .

Tot amb tot, en I'extrem completament oposa t
hi ha hagut una necessitat de novetat ,
d'originalitat total, basades en un a
preocupació plástica excessiva, que fa qu e
surtin creacions orles de temps i dun a
exuberáncia que es perd dintr e
('incomprensible; brutal oposició en la qual e s
troben les característiques del nostre temps ;
peró estéril .

A casa nostra ha estat prou desastrós e l
resultat obtingut per aquest extremism e
perqué no sigui ja unánimament prou
despreciat .

Entre aquests dos extremismes, malgrat tot, la
veritable . Arquitectura no és morta . Evitant d e
tornar a un passat del qual hom n'admira les
grans obres peró que no podia prestar-se a
altra cosa que a vanes imitacions deslligades
de la realitat ; evitant també tot esforq que n o
condueixi a altra cosa que una originalita t
sistemática, els arquitectes d'aquesta nova
escola cerquen en l'Arquitectura un art capa c
d'expressió .

1 és que el problema de ('Arquitectura no s'h a
de prendre com a punt de partida de recerc a
de noves formes, de noves raons plástiques ,
sense més ni més, sinó, com en tota época d e
grans realitzacions, partir de principis més
segurs i estables : els principis constructius .

Una gran época de manifestacion s
arquitectóniques correspon sempr e
a un període de descobriment de nou s
mitjans de construcció i aquestes encara só n
provocades per condicions socials noves
tals, que els mitjans emprats fins allavors ja n o
serveixen, i per tant no permeten de resoldr e
els problemes que es plantegen .

El divorci era tan ciar entre els arquitectures
existents, les lleis per les quals es regien le s
concepcions en les quals s'inspiraven i l a
naturalesa esperitual de les nove s
generacions; entre la humanitat d'ahi r
i aquesta que es crea sota els nostres ulls, pe r
un progrés que ens és en gran pan gairebé
imperceptible perqué nosaltres avancem am b
ell, que molts han sentit la necessitat de torna r
enrera desempellegant-se de tots els camin s
empresos, retornant, no a les formes ni a le s
voluntats d'ahir, sinó a la nuesa, a la primer a
simplicitat .

Davant del món actual, nou, diferent, davan t
de mitjans tant nous, i de tantes maneres d e
pensar, era precís de retrobar la frescor i l a
espontaneitat de les primeres impressions;
refer la virginitat deis ulls i de I'esperit .

Per aixó la tasca que s` ha imposat aquesta
generació nova d'Arquitectes és
veritablement enorme; és necessari utilitza r
totes les noves conquestes de la técnica i de l a
indústria; és precís preveure i analitzar tots el s
detalls del problema, organitzar la vida de l a
nostra generació i és necessari, sobre tot ,
cultivar I'esperit perqué sigui apte per a senti r
les conquestes plástiques que amb els nou s
elements hom pot assolir.

De més a més, les obres que hom realitzav a
sense poder-se sostreure a la imitació rígida i
buida, per una banda, i al perjudici de

I'originalitat per I'altra, eren totes mancade s
d'espiritualitat, per causa d'aquestes mateixe s
preocupacions .

Vana temptativa la d'aquell qui pretengui fe r
sentir als altres alió que en crear-ho no h a
sentit .

Qui conegui i comprengui com ca l
el renaixement, per exemple, sap bé prou que
totes les possibles imitacions no són altr a
cosa que una lamentable farsa jugad a
fredament amb els papers apreso s
de memória .

Qui hagi estimat i sentit les grans realitzacion s
de I'art gótic (tal com a casa nostra Sant a
Maria del Mar), considerará també com un a
farsa, com una cosa estéril, insubstancial ,
inerta, el que, amb una imitació minuciosa i

enfarfegada de detalls, s'ha pretés, en aquest s
ultims anys fer passar com una resurrecci ó
d'aquell art .

La massa cega, el gran públic que s'acontent a
d'acceptar les exigéncies materials de la vida
contemporánia i no es preocupa de treure' n
significacions espirituals, no entén, no sent n i
vol comprendre; entre ells i els nous
arquitectes ('abisme no está pas disposat a
cloure's . Encara hauran de fer per molt temp s
de blanc als sarcasmes deis tradicionalistes i a
les desencoratjadores admiracion s
deis "snobismes" .

Sortosament, peró, ja hi ha un veritable i
alhora creixent interés, en tots els paisos, pe r
aquestes coses . La labor realitzada arreu
dintre d 'aquest nou sentit de ('Arquitectura és
prou coneguda . No hi ha revista d'Art naciona l
o estrangera que cada número no en parl i
favorablement . No falten tampoc revistes qu e
es dediquen completament a la publicaci ó
d'obres Tetes dintre la nova tendéncia .

En alguns paisos el moviment arriba a ésser j a
ben definit i són tants i tan grans i intensos els
assajos que hom ha fet, que la nov a
Arquitectura compta ja amb un movimen t
d'opinió favorable . S'ha parlat, s'ha disentit i
s'ha escrit molt, peró no tan sois aixó sinó qu e
noves troballes estétiques han esta t
unánimemt estimades per tots els amants
d'aquestes coses .

L'interés de les noves generacion s
d'Arquitectes per als problemes nous que ca l
resoldre va en augment ; la tasca és immensa,
peró la batalla ja está declarada i la victória ,
tard o d'hora, será de la nova Arquitectura .

Butlletí de I'Agrupació Escolar de /Academia:
Laboratoris de Ciéncies Médiques de Catalunya ,
IX, any 1929 .
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ELS NOUS PROCEDIMENTS

DE L'URBANISME ACTUA L

El G .a .t .c .p .a .c . s'ha preocupat des de la sev a

fundació del problema urbanístic, en general ,

per creure'I de vital interés i duna importanci a

social prou gran per esdevenir un dei s

problemes fonamentais de la nostra época .

D'enfocar com cal els problemes que present a

la ciutat d'avui dia, en depén la formació mora l

i material deis seus habitants ; en depén també

I'elevació del nivela mig de cultura i economia ,

i en depén, finalment, la prosperitat de la urb i

de la zona regional o nacional de la sev a

influéncia .

Es per aixó que el G .a .t .c .p .a .c . v e

desenrotllant una política de divulgació dei s

problemes urbanístics .

«La Ciutat de Repósn, la higienització de l a

vivenda actual (pensament que acaba d'ésse r

plasmar, ara mateix, per la Llei votad a

recentment pel Parlament catalá), la circulaci ó

als barras extrems, la reforma de le s

ordenances municipals, etc ., etc.

La nostra més gran satisfacció és que aquest a

divulgació ha contribuit a qué algun s

problemes deis assenyalats enderroquin, ja e n

la consciéncia popular, una cosa evident, a l a

que cal posar-hi reme' urgentment — com el

cas de les vivendes del distncte cinqué— i

ens anima a continuar, fent I'esforc que ca!gui ,

per a traslladar els problemes més urgents d e

I'urbanisme contemporani, del camp de l a

técnica al camp de la comprensió popular .

Els greus problemes que I'Urbanisme actua l

presenta a la nostra generació, no es pode n

resoldre partint de premises més o meny s

romántiques . La base ha d'ésse r

completament lógica . Per a I'estudi d e

I'Urbanisme ens cal tocar de peus a terra . Est á

bé que com a complement históric n o

desconeixem les solucions urbanístiques de l

passat a base de grans eixos i de conjunt s

monumentals ; peró quasi sempre aqueste s

solucions són inspirarles en la iniciativa

personal i aixó no ho podem accepta r

actualment .

Amb una economia i un régim socia l

completament diferents de les altres époques ,

tots els estudis urbanístics encaminats a

trabar solucions estétiques de grans conjunts ,

són completament inútils . Cal desviar, doncs ,

la finalitat deis nostres estudis . Hi h a

problemes greus deis quals depén la vitalita t

del conjunt orgánic que ha d'ésser la ciutat ,

que reclamen una urgent solució i d'altres

problemes que es veuen a venir i deis quals

altres ciutats ja en sofreixen le s

conseqüencies, que són les que hem d e

preveure ara, nosaltres, per la nostra .

Amb les teories d'Henard i de Camilo Sitte ,

avui dia no arnbaríem enlloc . Ells ,

inconscientment, com a darrer baluart d'unes

teories estétiques de Urbanisme, enfocave n

els problemes duna manera romántic a

—respectable al seu temps—, peró

inadmissibie avui dia . Davant del gratacels ,

impossible de composarestéticament ; davan t

del gran tráfec ciutadá provocat pe l

maquinisme; davant duna acumulació de

funcions dintre duna mateixa urb, no sei s

ocorria altra cosa que plányer-se de l a

impossibilitat que hi hauria, per sempre més,

de trabar solucions estétiques al caos que j a

es vela venir .

Volem creure en aquesta nova societat ; l a

tendéncia social actual de municipalitza r

I'estatge, desposseint als propietari s

particulars de Ilurs drets sobre aquest i e l

terreny, haurá trobat el camí per a

desempallegar-se de tots aquells prejudici s

que en ('anterior societat impedie n

la realització de la única solució racional de l

problema, i nosaltres, els técnics, que no

havíem tingut por d'arribar a conclusions

lógiques, sabíem, pels estudis realitzats sobre

la matéria, que no hi havia altre camí .

Es curiós d'observar que percamins diferents ,

homes preparats diferentment dintre

la societat, hem arribat a conclusions

idéntiques : e!s nbrers i els homes postergat s

en ('anterior societat, per la seva manera d e

viure, per estar en contacte immediat amb el s

infortunis que es derivaren d'un mal concept e

anterior de I'estatge sabien que havie n

d'exigir, quan la societat tingués tendéncia a

transformar-se, que una de les primeres cose s

a qué s'havia de posar remei, era I'estat caótic a

insá de Ilurs cases . Els técnics n o

desconeixíem el problema . Seguint tot u n

altre camí peró també amb el desig d'arribar a

la consecució duna societat millar ,

intentávem d'enfocar el problema de la cas a

insana . Per mitjá de I'estudi i de I'análisi ,

habíem arribat a conclusions d'ordre técni c

inapel'lables . Sabíem que I'estat caótic de l a

casa insana, comú a totes les ciutats del món ,

era, més que res, degut a la indigna explotaci ó

per part de la propietat particular deis seu s

terrenys i de les seves cases . Sabíem també,

que mentre la propietat particular persistís, n o

podíem posar remei al problema, orientant-1 0

duna manera radicalment diferent .

Magnífica i inevitable coincidéncia amb

aquella majoria del poble que per haver viscu t

en !lars insanes, que els brandava ('anterio r

societat, coneixia, també, per dolorosa

experiéncia própia, les calamitats que el s

ocasionava I'haver d'habitar Ilocs insalubres .

Tots, obrers manuals i técnics, esperem ,

doncs, de la nava societat, aquelles mesure s

radicals que han de posar fí a I'explotació d e

I'estatge . Cal, abans que tot, desposseir de

Ilurs dres, tan indignament exercits, l a

propietat particular .

El pla perfecte duna ciutat será aquel! qu e

resolgui duna manera efectiva tots el s

problemes vitals de la mateixa i preveg i

solucions per a problemes que s'han d e

plantejar en un futur immediat.

Com posar els problemes, doncs? D'on treur e

les premises necessáries per bastir l'edific i

d'aquesta lógica urbanística ?

L'Urbanisme és una matéria complexa . E s

técnica perqué les seves orientacions han d e

venir acompanyades de les solucions qu e

permet la técnica actual . Es fisiológica perqu é

actua damunt d'un organismo vivent que és l a

ciutat ; i és sociológica perqué les formes d e

les naves ciutats han de permetre a l'individ u

minorar la seva existéncia i, per tant, ha d e

beneficiar-se'n la societat en general .

Ens cal, primerament, analitzar la ciutat i el s

seus tracats, la seva classificació, els llocs o n

s'hi ha de desenrotllar la indústria, la vivenda ;

les causes de cada una d'aqueste s

classificacions actuais : históriques, socials ,

económiques, etc .

1 si aquest estudi no es fa solament per un a

sola ciutat, sinó per moites, ens erá més fáci l

generalitzar i profunditzar les causes dei s

problemes . Cal també analitzar amb un prism a

ampli, amb una visió alta, cada problema .

Sense aixó, 1'esforc és inútil .

Pretendre, com pretenia un crític d'Art

barceloní, al criticar el projecte de "La Ciuta t

de Repós", realitzat per la nostra agrupació

G .a .t .c .p .a .c. que més urgent que el problem a

de les platges, i d'engendrar 1'eufóna i I'afici ó

al mar, de la nostra generació, era arreglar u n

carrer que no tenia sortida, a 1 'interior del cas c

antic de Barcelona, és, al nostre entendre, un a

manca de visió de conjunt deis probleme s

urbanístics que impossibilita també, pertroba r

les solucions incontestables que busquem .

"ciutat" i pel benestar deis seus habitants.

Tots estem cansats de sentir parla r

de solucion d'urgéncia, de solucion s

médiques, de fórmules, per a posar fi a una

série de calamitats ciutadanes . Si e s

suprimiran els "claxons", si es prohibir á

circular segons quines hores del dia, etc ., etc .

1 és que els problemes existeixen ; hi ha ciuta t

que té un problema viu de vivenda insana i de

barris de barraques, construits aban s

d'establir cap tracat de carrers com Barcelona .

Hi ha altres ciutats, com és ara Londres i Nav a

York, que tenen un problema de circulaci ó

interior completament insoluble, sens e

utilitzar mitjans radicals, també impossibles

económicament i que cal anartrampejant amb

solucions momentánies, més o meny s

encertades .

Buenos Aires presenta el problema de les

defectuosíssimes ordenances municipals qu e

permeten edificar, a tata altura, fins a ('interio r

de les illes, de forma semblant a les d e

Barcelona .

En fi, no hi ha cap d'aquestes grans ciutats qu e

no s'escapi de presentar amb més o menys

greu viruléncia, un problema o altre, al que ca l

fer front amb solucions que no són altra cos a

que alleujaments momentanis de la malaltia .

Pretendre resoldre aquests mals, eixamplant

carrecs o corrent "voravies", no és prou seraós .

Cal anar a un estudi profund deis mals de l a

ciutat actual . Cal interessar-nos per les seve s

causes, pels seus efectes ; cal després ,

immediatament, generalitzar, per garvellar l a

solució que s'entreveu i, finalment, encara qu e

de moment,, utópicament —car els mitjan s

económics i ('estructura social actual no ho

permeten—, esbocar la solució ideal efectiv a

que ataqui i resolgui el problema en la sev a

esséncia.

En aquest pla, I'Urbanisme esdev é

unaveritable ciéncia . Ciéncia que descansa e n

I'apreciació deis fets estudiats, que e s

comparen uns als altres, per a poder sentar le s

orientacions generals que han de dirigir l a

futura evolució de la ciutat .

Publicat a la revista Higia, n° 18, juny 1936 .

De la Municipalització de I'estatge, obtindrem,

ensems que eis mitjans económlc s

necessaris, la desaparició de la resistencia i de

totes les dificuitats que 1'existéncia de l a

propietat privada representava per a

la realització deis graos plans de conjunt ,

urbanisticament imprescindibles .

LA TRANSFORMACIO DE L

CONCEPTE DE L'ESTATGE

D'entre totes les funcions que estem obligat s

a complir en una ciutat : Habitació, Treball ,

Esbarjo, Circulació, etc . etc ., la primera, o si a

I'Habitació, és la més important .

De la manera com s'enfoqui aquest problema ,

en depén, no hi ha dubte, la formació moral i

física de I'individu . Una llar ben concebuda ,

sana, airejada, asoleiada, proporciona, al qu i

('habita, tots aquells elements que necessita ,

per a trabar-se en un ambient agradable . E s

una satisfacció moral, de viure en una llar o n

tot pugui estar-hi ben disposat i en la qual ,

totes les habitacions, sense arribar a un lux e

d'espai innecessara, no tinguin aquell mínim

de superficie a que ens obligava ('economi a

duna societat anterior .

Perb era aquesta una posició? 0 bé era un a

posició negativa? Els arquitectes actuals, qu e

ens venim dedicant a 1'estudi de I'Urbanisme ,

potser amb una posició menys suicida, hem

tingut d'acceptar el mal i hem tingut de

prescindir deis métodes estétics, davant l a

importancia que prenien altres qüestion s

transcendentals per la vida de I'organisme

No hi ha dubte que una casa que en aquestes

condicions contribueix també a una bon a

formació física deis individus, i, sobretot, dei s

infants que en ella s'han de criar .

1, finalment, per acabar d'arrodonir e l

concepte perfecte de la casa, aquesta h a

d'estar rodejada de tots aquells elements qu e

completen la seva funció : L'Escola, eis pares ,

Hi ha uns fets i hi ha unes estadístiques qu e

els posen de manifest —com, per exemple ,

l'excés de mortalitat, en el barri xinés, pos a

evidentment de manifest el fet incontestabl e

de les péssimes condicions de la vivenda e n

aquel) districte— . Si ens basem en un fet, l a

realitat del qual és incontestable, no ens ha n

de fer pas por de les conclusions lógiques ; a l a

conclusió lógica és, en aquest cas, enderroca r

les vivendes, sigui com sigui, i construir-n e

d'altres en bones condicions .

Se'ns dirá que ('economia no ho permet i

nosaltres direm que ('economia hauria d'ésser

de tal naturalesa que permetés fer-ho . Perqué ,

quina és aquesta classe d'economia qu e

sobrant bracos, com sobren avui dia, no é s

capas d'organitzar la societat de manera qu e

es basti i es corregeixi ella mateixa? Hem d e

buscar una base, el més científica possible, a

tots els problemes de I'Urbanisme actual .

Hem de buscar tots els factors precisos qu e

limitarien la iniciativa personal de l'arquitecte ,

per tal o qual solució .

L'arbitrarietat en les solucions deis problemes

vitals de I'organisme "ciutat" és inadmissibl e

avui dia . El problema és massa seriós i afecta a

la mateixa humanitat que habita la ciutat.

Una bona solució urbanística ha d'esta r

fonamentada sobre tals principis, que faci n

aquella solució possible, incontestabl e

i forcosament admissible com a única soluci ó

al problema .

1 aquella solució Ibgica, incontestable ,

derivada d'haver plantejat bé el problema, n o

dubtem que será admesa per una gran majori a

de técnics i de públic en general .

L'evolució social que estem vivint actualmen t

a la nostra terra, comporta la transformaci ó

essencial de tots aquelis criteris básics, e n

qué es recoizava I'estructurció de ('anterio r

societat . En la societat actual, més justa i

equitativa, podrem enfocar de nou ,

rápidament, aquelis problemes que el s

prejudicis socials anteriorment existents, n o

permetien solucionar duna manera lógica .

Entre els problemes destinats a sufrir un canv i

radical en Ilur concepció, cal comptar-hi el d e

I'habitacle urbá .

Estem segurs que dintra la nova societat, el s

técnics que hem vingut Iluitant per un a

transformació básica en la manera de tractar e l

problema de I'estatge, trobarem I'ambien t

necessari per a portar a la práctica, tole s

aquelles solucions racionals que nosaltres

hem preconitzat .
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les guarderies i biblioteques infantils, el s
espais Iliures per als jocs deis més grans :
piscines, frontons, camps d'esports, etc.
Totes aquestes funcions complementáries d e
I'estatge, haurien d'ésser immediates, és a dir ,
inherents a aquest, sense que per a fruir-n e
calgui recórrer grans distáncies ni travessa r
vies de comunicació, de gran circulaciá.

Tot aquest magnífic programa és fáci l
d'aconseguir, técnicament, podem donar-hi ,
avui dia, solucions perfectes, aprofitant tot s
els mitjans que el progrés posa al nostr e
abast . Socialment suprimit el dret propieta t
particular, de cap altra manera no h i
arribaríem .

Estem segurs que molts deis qui Ilegira n
aquest programa, el creuran utópic ,
impossible de realitzar, un de tants programe s
exposats, en aquestes moments en qué ta n
necessari és preveure on podrem arribar am b
els mitjans que ens proporciona una nov a
estructuració social .

Peró no és així . Aquest progrma és, avui dia ,
en part, una realitat . Dintre I'escala que en s
permetien les circumstáncies anteriors, he m
vingut Iluitant, de ja fal molt de temps, amb le s
precaucions que ens imposava ('anterior
organització social, per a portar-ho a term e
duna manera immediata .

L'actual CASA BLOC, emplacada en la
Barrada de St . Andreu a punt d'acabar-se ,
coaistitueix un primer assaig de realitzaci ó
d'aquest programa, que ens ha de servir, sen s
dubte, com a punt de partida, per a implantar-
lo en les noves realitzacions d'estatges qu e
han de sorgir com a resultat de la nov a
estructuració social .

La CASA BLOC está constituida per un gra n
grup de 207 habitacles situats entorn d'u n
gran pare públic duna hectária de superfície ,
on está situada ('Escala, la biblioteca ,
guardf'ria i )ardí infantil, els camps de joc, e l
gimnás, la biblioteca per a adults, l a
Cooperativa de consum i el Club o local d e
reunió, funcions complementáries d e
I'estatge de les quals podran fruir els habitant s
de la CASA BLOC .

Dintre de dos mesos, la CASA BLOC, unes
quantes fotos de la qual Ilustren el presen t
anide, estará en disposició de funcionar . Aix ó
és, doncs, ja una realitat .

Creiem, i aquest constitueix un altre pun t
esencial, que els habitants de la CASA BLOC,
posats en un ambient digne i voltats de tot s
els elements esmentats, seran els primers
que, amb llur prbpia iniciativa, millorara n
constantment I'aspecte de Ilurs estatges .

Poseo 1'individu en un ambient propi per a
desenvolupar-se en el qual pugui trobar el s
mitjans necessaris per a satisfer plenamen t
les seves aspiracions, matenals i espirituals ,
d'ordre immediat, i veurem com ,
cantrariáment al que certs elements havie m
preconitzat, duna rnanera instintiva, tindr á
cura que la seva casa estigui al nivell d e
1'ambient .

Es per aixó que afirmen, una vegada més, qu e
una habitatge ben concebut contribueix a l a
formació física i moral de l'individu . Recalquem
aquest concepte perqué aquelles que tingui n
la missió d'enfocar, d'aqui endevant, e l
problema de l'estatge s'adonin de l a
responsabilitat que contrauen amb tata l a
societat . L'estatge, com ('estola, són les dues
qüestions socials a enfocar per tal d e
contribuir a la formació de les nove s
generacions.

De les estadístiques municipals d e
I'Ajuntament de Barcelona, de les fixe s
médiques, de I'Institut antituberculós de l a
Generalitat i deis estudis realitzats pel s
técnics especialitzats en el problema d e
I'estatge hom en dedueix I'estat caóti c
d'aquest a la nostra Ciutat .

La densitat d'habitants, mitjana d'algune s
zones de Barcelona —entre les quals ca l
comprar el Districbve V. 1 — dbna una xifra n o
igualada per cap ciutat de la resta d'Europa .
Conseqüéncia immediata de la densitat, són ,
naturalment, les xifres horripilants qu e
indiquen la mortalitat en estatges d'aqueste s
zones .

Cal enderrocar aquests estatges ; hi ha uns fet s
i unes estadístiques prou croes que ens diue n
que no podem anar amb pal . liatius per a
resoldre aquest problema . Peró cal tamb é
preveure, que, per tal d'allojar les famílie s
procedents de les cases insalubres caldrá ana r
a la creació d'un gran pla constructi u
d'estatges racionals, purificats pel sol, I'aire i
la Ilum, amb un ampli horitzó i voltades dei s
elements naturals complementaris . L'individu ,
no sabria tolerar que, en nom duna economi a
mal entesa, hom hi imposés, altra vegada, un s
mínims inacceptables.

Abans, les autoritats, per respecte a l a
propietat o per desconéixer la magnitud de l
futur desenvolupament de la urbs, n o
s'atreviren a expropiar ni a destruir les llar s
insanes. Aquesta indecisió mancada de l a
visió del que havia fatalment de succeir, en u n
esdevenidor immediat, els obligava a assigna r
contínues i sempre insuficients quantitats per
la construcció d'Hospitals i Dispensaris ,
destinats a intentar un remei als mals que, e n
gran part i duna manera menys costosa ,
haurien pogut solucionar-se atacant e l
problema en el seu origen .

Ara, amb la nova estructura social, no teni m
excusa si no dirigim immediatament el s
p ostres esforcos a la desaparició d'aquests
focus d'infecció .

Amb un bon pla constructiu d'estatge s
racionals, es podria iniciar la destrucció dei s
carrers atacats de major mortalitat, procedin t
immediatament i simultániament, a l a
clausura i enderroc de les cases del carrers
que, com el del Teatre, Cid, Amília i Cera ,
acusen ('horrorosa xifra de un 20 por 100 d e
mortalitat anual .

Afortunadament, avui dia, aquest criteri d e
sanejament a base de la destrucció de le s
cases en males condicions de salubritat, es j a
un criteri del domini públic, una aspiraci ó
popular, no solament deis habitants
directament afectats, sinó de tots aquell s
altres que saben els mals que se'n pode n
derivar per a la ciutat tata, si es continua sens e
atacar a fans, un problema de salubritat ta n
important .

Publicat a Nova Iberia, n° 2, febrer 1937 .

TIPOS MINIMOS EXPERIMENTALES DE VIVIENDAS
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L 'ORGANITZACIÓ COL . LECTIVA
DE L'HABITACI O

Lhabitació és per a nosaltres entre totes le s
funcions que ha de complir la ciutat, la primera
i més important . Totes les altres funcions
estan supeditades a aquesta .

De I'anáhsi de I'estat de I'habitació a cas a
nostra, se'n desprén la necessita t
urgentíssima d'actuar enérgicament i
immediatament per tal de destruir i sanejar le s
barriades que, com el districte cinqué i part de l
quart, donen un percentatge de mortalitat n o
igualat per cap altre ciutat d'Europa .
A casa nostra el problema de I'habitació h a
estat descurat fins ara . Mancats de técnic s
especialitzats en la matéria, cada vegada s'h a
caigut en els inevitables errors que comporte n
les solucions improvisades .

Aquest és el cas del Patronat de I'Habitació d e
Barcelona quan va construir aquell s
desplorables bares de barraque s
"Cases Barates" .

Lhabitació organitzada col . lectivament pot
ésser i ha d'ésser un mitjá d'educació social .

Si al final s'arriba a fer un plá de sanejament d e
les barriades infectades de la nostra ciutat, ta l
com s'intenta portar a cap actualment, seguin t
les orientacions del G .a .t .c .p .a .c. sobre
aquesta qüestió, cal no oblidar el pl á
constructiu, indispensable, que h a
d'acompanyar el primer .
1 és aquest plá constructiu el que s'ha de fe r
amb tota cura i amb un coneixement perfect e
de la matéria; és en aquest moment que en s
veiem obligats a acordar que I'habitació be n
organitzada és un mitjá d'educació social d e
I'individu que cal aprofitar.
La casa aillada, familiar, voltada de jardins, n o
és económicament aconsellable .
A més des del punt de vista artístic, eixampla r
la ciutat desmesuradament, augmentar el
pressupost de conservació urbana, encareix i
complica la vida per les grans distáncies a
recórrer i pel cost del transport .
Higiénicament no hi ha necessitat d'aquesta
solució.
Tan sanes i higiéniques com les habitacion s
de la ciutat lardí, poden ésser les deis gran s
blocs d'edificació en algária que són les qu e
precisament poden solucionar ensem s
el problema de I'habitació que I'individu hi po t
portar.
En el conjunt d'un bloc d'habitacions é s
possible económicament establir molte s
institucions per a l'ús de la col . lectivitat .
La densitat d'habitants per hectána, que es po t
assegurar, permet la construcció de
guarderies infantils, escoles, centres culturals ,
cooperatives, clubs obrers, sales de reunions i
espectacles, camps d'esports, restauran t
económics, biblioteques i fins i tot ,
municipalitzar diversos serveis, com pe r
exemple : la calefacció .
Es per aixó que creiem que l'edificar el s
habitacles a gran blocs, de manera que doni n
una densitat per hectária, acceptable, és una
solució ética i de I'educació social, mi l
vegades preferible al criteri urbanístic de l a
ciutat jardí, de I'habitació aillada Individual i d e
la caseta i I'hortet .
Josep Torres Clavé, al Centre Catalanista
d'Esquerra de la Rambla de Catalunya, 6, el 1 5
de maig del 1936 .

Publicat a Arquitectura i Urbanisme, n? 13, jun y
1936 .

LA MISSIO SOCIAL D E
L'ARQUITECTE

En els moments actuals quan s'está a cap un a
nova estructuració de la Societat, tots el s
ciutadans conscients hem de contribuir en l a
mesura que les nostres (orces ens h o
permetin, a I'estabilització rápida del nou
régim social . Els técnics de tota mena h i
estem demanats a jugar un important paper ,
que no podem de cap manera defugir . L a
nostra col•laboració ha d'ésser franca i
decidida, deixant de banda momentániament ,
tot altre interés que no sigui el col . lectiu . E s
únicament amb aquesta col-laboraci ó
incondicional com aconseguirem, al ensem s
que complir amb el nostre deure de ciutadans ,
desfer el generalitzat equívoc de considerar -
nos com una clase o professió, que está a l
marge de la revolució social .

Estem vivint una transformació radicalíssim a
del concepte que tots professionals i n o
professionals haviem tingut fins ara d e
I"' Arquitecte" . D'home servil, esclau més
encara que qualsevol altre técnic, dun a
societat en període de descomposició, de l
capitalisme incult que imposava la sev a
conveniéncia i el seu criteri arquitectbnic ,
passará a ésser el técnic lliure al servei de le s
própies idees i aficions .

Tot arquitecte que hagi estimat la seva
professió, no podrá oblidar aquells moment s
de regateix d'idees i de conceptes amb e l
propietari o amb el contratista negociant, qu e
imposibilitaven tota renovació .

Aquella vergonyosa arquitectura híbrida, dei s
darrers anys n'es la fatal conseqüencia .
A la ciutat i als magnífics pobles de la nostr a
Catalunya, hauren de patir desgraciadamen t
encara pel molí temps les horroroses facane s
de "la casa de lloguer" i ('arquitectura pedant i
pressumptuosa deis indignes "xalets" .
Ara aixó s'ha d'acabar . Han desaparegut le s
imposicions que haviem hagut de tolerar de l a
gent ignorant que posseia els mitjans d e
treball ; tenim tot un camp obert al nostre
devant, i podrem escollir lliurement segon s
les nostres aficions aquella branca de la nostr a
activitat que més ens plagui i en la que ,
segurament, donarem el máxim rendiment .
La distribució "racionar" del treball desde e l
Sindicat, será una garantia de que les nostres
aficions i la nostra preparació cultural i
capacitat obtingudes per I'estudi, no sera n
mai més escarnides . Cada arquitect e
ocupará el lloc que per la seva preparació e s
mereixi .
De tota aquesta Ilibertat d'acció, n o
intervinguda ja per cap estrany, a la nostr a
professió, s'en deriva naturalment l a
máxima responsabilitat del arquitecte .

Si de la disbauxa arquitectural de tot el qu e
va de segle, n'hem de rendir compt e
conjuntament amb el capitalisme destruit ,
d'aquí endavant la responsabilitat ser á
única i exclusivament deis arquitectes .

Preparem-nos doncs, professionalment i
no oblidem en cap moment, la nostra funci ó
social a acomplir des d'aquests moments .
Som nosaltres amb la nostra acció, els qu i
contribuirem com ningú, a la solució de tot s
els problemes básics que plantejar á
inmediatament la nova estructura social .

Som nosaltres els qui primer hem de fe r
veure, sense por ja de les conclusion s
Ilógiques les nafres que en el que fa
referencia a la nostra professió, ens h a
deixat ('estructura social anterior ,
analitzant tan objectivament com sigu i
posible, aquells problemes —com e l
monstruós de la vivenda insana— que

finalment es podran exposar amb tot a
claredat.
Som nosaltres els qui, amb aquest nou esperi t
social que s'imposa a tot ésser civilitzat, he m
de preveure i divulgar, per una vida millor d e
tota societat, totes aquelles solucions del
problema urbanístic —impossibles abans d e
portar a cap— encaminadas a conseguir u n
millor benestar i a facilitar una convivénci a
mútua entre els habitants de les ciutats i dei s
pobles .
Som nosaltres els qui hem d'estudiar a fons ,
aquellas solucions racionals i técnicament
perfectes, que requeriran les construccions d e
programa nou imposades, indubtablement ,
per la nova Societat. Som nosaltres els qui ara ,
en aquests moments, tenim el deure d'empra r
tots els nostres esforcos per la salvació i
conservació de tots aquells edificis que ,
arquitectónicament representin un Ilegat
insustituible per I'históna de la cultura de l
nostre poble .

Es amb tot aquest programa com podre m
reclamar el nostre lloc de responsabilitat en l a
reestructuració de la societat .
Preguem doncs, als companys arquitecte s
que s'imposin formalment aquesta missi ó
social a complir . La seva norma de conduct a
ha d'ésser encaminada a obtenir una nov a
moral professional .
El professor a I'Escola d'Arquitectura ha d e
tenir en tot moment conciéncia de l a
responsabilitat que comporta la sev a
contribució a la formació professional dei s
alumnes .

L'arquitecte, en funcions professionals, a
robra, en la relació amb altres obrers de l a
construcció, no oblidará la funció social qu e
desde el seu lloc té I'obligació de complir .

L'analista de problemas técnics, constructius ,
estétics ; el teoritzador, en possessió d'idees i
solucions que en I'exercisi de la seva professi ó
s'hagi pogut procurar, intentará pels mitjan s
que el Sindicat posará a la seva disposició, l a
divulgació de tots els seus coneixements a fi n
de contribuir d'aquesta manera a u n
perfeccionament progressiu de la seva
professió.
1 finalment, ('arquitecte aimant d e
I'enlairament cultural del nostre poble e n
matéria d'arquitectura, ciudará intensamen t
de la seva formació "estétic cultural", en estret
contacte amb la resta d'agrupacion s
artístiques, pintors, escultors, músics, literats ,
etc .

Publicat a Arquitectura i Urbanisme, n? 14 ,
octubre de 1936 .

EL G .A .T .C .P .A .C . ANTE LA
TRANSFORMACIO N
SOCIAL ACTUA L

Los transcendentales acontecimientos' qu e
se desarrollan en España y el importantísim o
papel que hemos desempeñado lo s
arquitectos a fin de contribuir con nuestr o
esfuerzo a orientar, en lo que hace referencia a
nuestra profesión, la enorme transformació n
social que ha tenido lugar, han motivado u n
notable retraso en la publicación del present e
número.

No queremos, no obstante, perder contact o
con nuestros lectores y hacemos un esfuerz o
considerable en estos momentos de creación ,
para proseguir la publicaicón de nuestr a
revista, si bien nos vemos obligados a publica r
conjuntamente los números 23 y 24 ,
correspondientes al tercer y cuarto trimestre
del año actual . Estamos, sin embargo ,
animados por la voluntad y la confianza d e
que, en adelante, nuestra publicació n
aparecerá con toda regularidad .
Convencidos, opinamos que se acerca par a
nuestra profesión un período de grandes
actividades, especialmente para la arquitectur a
orientada en el sentido racionalista qu e
siempre hemos defendido desde las página s
de A . C., y que continuaremos defendiendo
con el mismo espíritu, aunque con un a
diferencia esencial . La lucha firme y decidid a
que hemos sostenido desde la formación d e
nuestro grupo contra todo lo establecido e n
arquitectura, contra la arquitectura académic a
fósil, podrida a que había conducido el fals o
concepto profesional de muchos arquitectos ,
se convertirá, desde este momento, en un a
estrecha colaboración con el Sindicato de
Arquitectos de Cataluña, cuya orientació n
compartimos con todo entusiasmo .
El esfuerzo realizado durante nuestra anterio r
actuación ha servido de base para defini r
la orientación de nuestra profesión ante la viva
realidad de los momentos actuales . Hacía ya
tiempo que veníamos trabajando en ello, n o
sabíamos si en vano ; pero ahora ,
infinitamente satisfechos, podemos constata r
que nuestro esfuerzo no ha sido inútil . De la s
directrices propugnadas por el G .A .T.C .P .A .C .
has salido hombres preparados que, con s u
constante lucha, han contribuido a encauza r
los problemas que afectan directamente a l a
construcción . Ha sido en nuestro ambient e
donde se han formado .
Desde nuestra agrupación, purament e
cultural, nos limitaremos ahora a abogar po r
el triunfo del racionalismo en nuestra
profesión y para una depuración general y
severa de la arquitectura de nuestros tiempos ,
convencidos de que esta es la mejor forma d e
servir a la formación cultural del pueblo .
Respecto a todas las demás cuestiones
sociales que la revolución ha planteado ,
estrechamente ligadas a las expuestas, es ho y
el Sindicato de Arquitectos de Cataluña quie n
dicta las normas de actuación . El Sindicato e s
la única autoridad profesional qu e
reconocemos y que apoyamos gustosos, y a
que de las disposiciones que ha dictado hast a
la fecha se deriva claramente el concepto d e
lo que debe ser el arquitecto .
Desde el Sindicato de Arquitectos, pues, ha y
una enorme labor a realizar:
La distribución racional del trabajo ,
procurando que cada arquitecto ocupe el lugar
que le corresponde por su preparació n
profesional y su especialización, y no como
consecuencia de influencias y amistades o
recomendaciones.

La orientación de la enseñanza de la
arquitectura que hemos venido propugnando
desde la creación de nuestro grupo .

La creación de una sección de realcione s
culturales en la que los arquitectos
encuentren ayuda moral para sus iniciativas .
La actuación decidida cerca de los
organismos públicos interviniend o
activamente en todas aquellas cuestiones qu e
afecten al ramo de la construcción en su gra n
variedad .

En fin, una multiplicidad de aspectos
constructivos que habrán de imprimir un a
enorme actividad en nuestro Sindicato y qu e
comportarán un profundo sentido d e
responsabilidad para sus dirigentes .
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Es preciso que sigamos muy de cerca lo s
trascendentales acontecimientos que el país
está viviendo. Es preciso que los técnicos s e
interesen por las cuestiones sociales y qu e
acepten la responsabilidad del momento . Si n
titubeos, conscientes de nuestrod eber ,
deberemos de señalar desde el Sindicato d e
Arquitectos de Cataluña la orientación a segui r
para evitar los fracasos que, en todos los
momentos de transición, puedan presentars e
si se cuenta con unas directrices inteligentes y
firmes .

Abogamos, pues, por una intervenció n
decida del Sindicato de Arquitecto s
en todos los problemas del moment o
actual . En el control de casas constructora s
y en la futura orientación de dicho control .
En los planes de obras a realizar . En l a
orientación de la enseñanza . En l a
conservación de monumentos históricos .
Y, en todos, absolutamente en todo s
cuantos problemas afecten a nuestr a
profesión .

Esta intervención de nuestro Sindicato h a
de significar la imprescindibl e
colaboración de los técnicos en la present e
evolución social .

Desde estas páginas queremos animar a lo s
componentes del actual Comité del Sindicat o
de Arquitectos a seguir en la labor emprendida .
Que no cedan ante ningún obstáculo . Par a

llegar a estabilizar la finalidad perseguida po r
el Sindicato, es preciso un gran sentido d e
continuidad en la labor y un optimism o
constructivo que estamos seguros no habr á
de faltar a sus dirigentes .

Tenemos el convencimiento absoluto de qu e
la renovación esencial de nuestra profesión ,
que piensa llevarse a cabo desde el Sindicato ,
representa un punto culminante y decisiv o
para acabar de una vez con la arquitectur a
colonial de nuestro país . En poco tiempo, s i
seguimos las directrices sindicales,
conseguiremos que todos los arquitectos
preparados —los jóvenes y los postergado s
por el ambiente de favoritismo imperante— ,
ocupen el lugar para el cual se haya n
capacitado .

Sólo así conseguiremos situar nuestra
arquitectura al nivel que le corresponde com o
arquitectura de un pueblo civilizado .

Publicado como editorial del n° 23-4 de AC, 3 °
y 40 trimestre de 1936.

CARTA D'EN TORRES CLAVE
A EN SER T

Els esdeveniments s'han precipitat aquest s
dies duna manera formidable. Des de
la incautació del Col . legi i Associació, e n
un acte de forca, fins ara, sembla que hag i
passat un temps extraordinari, tantes són le s
coses que s'han arribar a plantejar i a resoldre . . ,
en la primera Assemblea, varem consegui r

constituir-nos en Sindicat autónom el s
membres del qual habien d'ésserforcosamen t
adherits a qualsevulga de les Sindical s
obreres C.N .T. ó U .G .T . D'aquesta manera aixó
resolt la lluita Sindical entre els arquitectes ,
que en cas contrari hauria constituit un vici
d'origen amb les seves consequent dificultat s
per unir en una sola direcció totes le s
questions Sindicals deis arquitectes .

Acabada aquesta primera etapa i posats e n
contacte inmediatament amb le s
organitzacions sindicals de la C .N .T . que e n
aquest cas han anat mes depressa i amb mé s
organització que no pas la U .G .T. he m
proceda al control de totes les case s
constructores de Barcelona, que avui e s
troban virtualment sota la nostra Direcció .
Desde el Fóment d'Obres i construccions fin s
a la casa constructora més modesta, tots ha n
sentit el pes del control Sindical . Aques t
control s'ha verificat mitjancant el Comité d e
control obrer de cada obra, un Delegat pe r
la casa constructora nomenat per la C .N .T.
(independent deis obrers que treballan e n
('obra), un arquitecte i un aparellador. Com qu e
no hi hauria prous arquitectes pel control d e
totes les cases constructores, molts d'ell s
s'encarregan al mateix temps de 3 ó 4 case s
segons la seva importancia . Aquest contro l
Sindical s'ha fet extensiu a l'Ajuntamen t
naturalment, pensem fer-lo també mé s
endavant, a altres organismes oficiais (aix ó
últim no es més que un projecte encara) .
A I'Aluntament el control es verifica dun a
manera efectiva . M'en encarrego jo ,
personalment i, constituim junt amb altre s
representants Sindicals i de I'Ajuntament (que
estan en minoria), una junta d'urbanització
i obres, en la qual ni s'atreveixen a discutir le s
nostres orientacions . Aixó, com pot s
comprendre, aprofitant aquesta forc a
moral que nosaltres hem aconseguit, en s
ha deixat un camp Iliure, dintre el s
organismes municipals, formidable i qu e
penso aprofitar amb tota intensitat . Ens
fiquem per tot, ho sabem tot, controliem
totes les oficines técniques, fem redacta r
tots els projectes que ens passan pel cap ;
entre ells, com tú la haurás endevinat ,
I'enderroc del Barri Xinés i, per tant ,
la construcció de nous barras de vivendes .
Avui donaré ja les bases d'aquest project e
per a que inmediatament sigui estudia t
segons les orientacions del G .a .t .c .p .a .c .
Naturalment, aixó comportará 3 ó 4 meso s
d'estudi abans no s'hagi pogut portar a l a
práctica . He descobert també e n
les oficines municipals el projecte, quas i
completament llest, de la perllongació d e
la Gran Via fins el Prat 'del Llobregat . Co m
pots suposar ho he fet aprovar ,
inmediatament i del dilluns en vuit e s
comentaran les obres. Com a detall i perqué
vegis la marxa que he pogut imprimir a
l'Ajuntament, sois he de dirte que I'aspecte de
les oficines es completament diferent . "No
tenen temps de llegir el Diari" .. . Un altre detal l
significatiu : en el projecte de la Gran Via qu e
t'he dit, faltaba, per acabar-lo una cota que er a
el pas de la Gran Via sobre el Ferrocarril .
Aquesta cota estaba pendent d'un estudi qu e
havia de fer-se en els enllacos ferroviaris .
Aquest estudi, com tots, es verificaba mol t
lentament . El mateix dia en que jo vai g
sapiguer que faltaba aquesta cota vaig ana r
veure I'Inginyer-Cap REYES i em va contestar

PROYECTO DE ESCUELA ELEMENTAL PALAUSOLITAR ,
Barcelona
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que no sabia be si era de 6 ó de 6,50 m.; la vaigcontestar que per nosaltres aixó no tenia capimportancia, que jo prenia la responsabilitatde la cota i le vareig donar inmediatamenta('Oficina que confeccionaba el projecteacabant, així, radicalment, amb I'estacamentdel mateix. Aixó es solsament un botó demostra. Totes les cases van per aquest astil, i,naturalment, tú, com que ja em coneixes potscomprendre que em trobo perfectament enaquest ambrent. Es pot definir dient que totsels sistemes emprats obeeixen a unaconsigna interior que és "tirar al dret".La questió ESCOLA D'ARQUITECTURA em vainquietar des del primer moment; vela lesgrans possibilitats que teníem ara i em sabiagreu perdre-les. Finalment a copia de moltsesforcos i resolvent les complicacions querepresentava la incautació de I'escola, ja quen'hi havia d'altres que ens hablen passata devant, he lograt una absoluta victoria,aconseguint ésser nomenat personalmentComissari Delegat a I'Escola amb totes lesatribucions per a fer i desfer. Per a que vegasel ritme acel-lerat de les coses aquestnomenament va sortir a la Gaceta el dia 24;el 25 he fet aprovar al Sindicat d'arquitectes ladestitució de tots, absolutament tots elscatedratics de I'Escola d'arquitectura i dillunsportaré a cap la destitució efectiva; al mateixtemps he aconseguit una organitzacióperfecta del Sindicats d'arquitectesmitjancant diferents comissions que actuantotes a les ordres del Comité i amb unadisciplina formidable. S'ha fet sentir ja sobreels arquitectes el pés de diverses sancionsamb el que he aconseguit el pánic absolutentre la classe i, com a consequencia, unadisposrció incondicional a acceptar totesaquellos orientacions revolucionarles quedrmanin del Comité. Hi ha una Comissiód'absoluta importancia i en la qual, en aquestsmoments, et trabo a faltar duna maneraimprescindible; em refereixo a la Comissióque enten amb Escoles i que dirigida pelcompany Pi Calleja d'excel.lent mentalitat ensestá fent quedar admirablement bé, dintre delComité de I'Escola Nova Unificada. La tascad'aquest Comité ha estat magnifica i rápida.Pensem, dintre 15 dies tenir aprovat el nou plágeneral d'Escoles en tot Catalunya,esencialment revolucionan i amb unaorientació que jo considero perfecta. No caldir que dintre aquest plá hi ha també el nouplá per I'Escola Superior d'Arquitectura.Un altre punt importan' es el criteri constructiuque demostren els components de lesorganitzacions obreres i, duna maneraespecial els de la C.N.T. que dintre totI'esperat, estan portant a cap una tascad'orientació (i em refereixo exclussivament alram de la construcció) intensissima. D'acordamb ells —i remarco, absolutament d'acord--hem estudiat el problema inminentd'intensificació d'obres, portades a cap perI'Estat, la Generalitat ~ I'Ajuntament a fi desuplir I'iniciativa privada que degut alretraiment natural del capital i al darrer decretde lloguers rebaixant-los al 50% es potconsiderar com totalment desaparescuda;com tú comprendrás, aquest punt esesencialissim pera asegurar la continuació deltreball als 1 10.000 obrers que a Barcelona,ials 20.000 obrers que en la resta de Catalunya,viuen del ram de la construcció. La nostratasca s'exten per tot Catalunya. Aquestasetmana hem estat amb altres companys delComité de Lleida, on, en una sessió magna deI'Assamblea general del Sindicat de laConstrucció de la població, varem conseguiren el breu espai de temps de 10 lloresd'organitzar la construcció per a un pervindreinmediat, assegurant almenys per durant 10mesas la continuació del volúm actual dela construcció. Aquesta tasca I'extendreminmediatament a Girona, Tarragona i les
ideal.DEL SINDICA Ttasca a preparar.venim a fer avui.

teníem de I'arquitecte. D'ací en endavant,ala nostra professió li está encomenada unaconstituir el SINDICAT D'ARQUITECTES.Des deis primers moments, comprenentla necessitat duna sola direcció en els afersexclusiva responsabilitat, I'orientació únicaque s'havia de seguir en la nostra professió,la que les orientacions emanades de ditsorganismes no podien constituir mal unaS'ha dit que dintre la labor realitzada perNosaltres entenem que aixó és un motiud'orgull, ja que ens demostra, d'aquestamanera, que potser hem estat els únics queamb la nostra actuació, al costat derevolució actual, hem aconseguitd'orientar, complint el deure que la Societatens ha reservat, tots aquells problemes viusque s'han presentat dins la nostra professió.Grácies a nosaltres s'han encarrilat moltescoses que, duna altra manera no seguirien elcamí constructiu que segueixen avui i gráciestambé a aquesta actuació, hem aconseguitla confianca d'aquelles organitzacions obreresrelacionades amb el nostre ram i que desd'aquest moment són els nostres companysde professió.En els moment de creació del Sindicat, se'nsva presentar un problema gravíssim, donadesles circumstáncies sindicals de la nostra regló.Tots sabem l'existéncia de dues Sindicalsfortes: la U.G.T. i la C.N.T. El dilema erael d'ingressar a runa o a I'altra Sindical, o béa ambdues conjuntament, constituint un solD'aquestes dues solucions ens va semblar (icreiem encara que va ésser un encert la nostradues seccions: C.N.T. i U.G.T. sota la direcciód'ambdues Sindicals, cosa que, apart de queSindicat d'Arquitectes C.N.T. actuant ambdósindependentment i aquest vici d'origen hauriaHem evitat doncs, les liudes internes entrea I'endegament de les coses essencials que
demés poblacions importants de Catalunya,donat el bon resultat que hem obtingutaLleida i sempre d'acord amb lesorganitzacions obreres les quals ens handipositat absolutament tota la seva confianca.Com comprenderás, dones, la nostra forca i lanostra responsabilitat en aquests moments,és imponent. L'organització del treball dintreel Sindicat es fa mitjancant la Comissió"Racionalització del treball" quina finalitat ésestablir una fitxa de tots i cada un deisarquitectes a fi de poguer procedir a ladistribució del Treball duna manera racionalentre els especialistes. L'únic arquitecte querep encárrecs es el Sindicat i es ell, qui elsdistribueix entre tots els demés, tenint encompte naturalment, les especialitzacions.Com tú veus hem aconseguit amb pocs diesun canvi radical en el concepte del treball deI'arquitecte, ajustant-lo exactament al nostreimportantíssima missió social a compliri que calia fer veure des deis primersmoments, ja que ens exposávem a quese'ns eliminés en la nova estructura dela societat. Es per aixó, doncs que váremprofessionals, várem creure convenientde notificar als dirigents de I'antigaAssociació i Col•legi d'Arquitectesla decisió de prendre, sota la nostratasca lo suficientment revolucionáriai efectiva per a efectuar en aquestsmoments de transicio. Hem d'advertir també, que el concepte quediferent al concepte que en teníem abans,activa, en el treball professional i té, per tant,una autoritat molt més gran sobre tot quant fareferéncia a la professió. Del Sindicat n'han:enorme tasca que pesa actualment sobremeu m'impossibilitat continuar els treballs deldespatx; em veig obligat doncs a traspassar-lo,momentaniament per aquestes raons i per unaaltre de carácter moral molt important: calpredicar amb I'exemple i cal fer-se cárrec delritme actual de la revolució i, per tal incluir-seun mateix en ell i renunciar a totes aquellesobres de carácter particular que poguessin ferpensar als demés arquitectes que ensaprofitem deis llocs de responsabilitat on ensha situar el moment actual. Acabarem també d'aquesta manera ambla pugna histórica entre I'Associacióiel Col•legi d'Arquitectes, que aprofitadapels elements díscols impossibilitava elIliure desenvolupament d'ambduesorganitzacions.totes aquestes professions de carácterliberal, enginyers, metges, etc. la deisarquitectes és la més revolucionária. Aquesta conclusió es deriva del concepte dequalsevol altre que viu del seu treball i pertant, no és just que mentres uns poden viurecapacitat), en procurar-se el treball, d'altresmenys afortunats s'han de veure privats deltreball indispensable per a viure dignament.MEMORIA DE LES ACTIVITATS posterior als fets i a les circumstáncies quehagin motivat una peticiá Sindical, és a dir,Des de la constrtució del Sindicat que estáen el nostre ánim el donar compte alsdemés companys de robra que hemrealitzat i del camí que pensem seguir en laÉs evident que donat el que nosaltres hemformat el Sindicat, sense consultarpreviament a tata la classe d'arquitectes queun dia o altre havíem d'explicar la nostraactuació a I'Assemblea Sindical; peratambé és evident que per aixó havíemd'esperar a haver realitzat alguna tasca,perqué aquesta tasca pogués ésser jutjadapartint d'alguna base real i aixó és el queDintre deis 4 mesas d'actuació hem fet totquant hem pogut per a endegar, dintre elnou estat de coses, les qüestions que fanreferéncia a la professió d'arquitecte.Nosaltres várem creure que s'haviend'aprofitar aquests moments i que hauriaestat imperdonable no haver-ho fet així.Avui volem que jutgeu la nostra gestiá. Usen venim a donar dades per a jutjar-la; calabans que tot, que considereu lescircumstáncies i les raons que hem tingutnosaltres per a imposar I'orientació quehem donat a la nostra professió. Calda, perasobreviure, canviar rápidament el concepteque tots, professionals i no professionals,Sindicat amb dues seccions: una adheridaa la U.G.T. i I'altra a la C.N.T.decisió) que el millar era de constituir lesd'un Comité d'Enllac format per elementsens permetria una majar llibertatde moviment, resolia també el problemade la "Dualitat Sindical".Un sol Sindicat d'Arquitectes dirigitpel Comité d'Enllac esmentat, representa('evitar el vici d'origen que hauria significatun Sindicar d'Arquitectes U.G.T. i un altrerepresentat per sempre més una dificultaten el desenvolupament de la nostraprofessió.els arquitectes, que ens haurien fet perdresegurament un temps preciós perfan referéncia a la nostra professió.Corrobora el que acabem d'exposar el casdeis arquitectes de la capital deValéncia, on actualment hi existeixen dosSindicats d'Arquitectes, quina única laborSegon: Aplicar el criteri d'aquestes normesala práctica, a mesura que s'han anat presentatTercer: Anar composant una reglamentaciód acord amb les solucions que la práctica hagiAquest era el camí más segur dintre la tascade creació constant que ens hem vist obligatsDonat que els Arquitectes, com a treballadorsde la construcció s'han d'inscriure a qualsevolde les dues Sindicals Obrares a elecció delpropi interessat, és Iógic i natural que dintredel Comité d'Enllac, hi estiguin representades,elecció, a fi de que el nombre de membres delcomposició del Comité és, doncs, la següent:

consisteix en mantenir una liuda peldomini Sindical.ens meren( un Sindicat és completamentd'un Col.legi i duna Associació. UnSindicat interné, duna manera molt mésde dependre tots els nomenamentsd'arquitectes Oficials o d'Entitatspúbhques. Es ell qui, mitjancant uncriteri just i equitatiu, ha de repartir elsencárrecs i tota classe de treballprofessional ~ Intervenir duna manerapredominant en I'adjudicació deis cárrecs,concursos o nomenaments oficials.Mentre hi hagi treball, aquest deurepartir-se entre tots els arquitectessindicats i quan aquest disminueixi,seguint el mateix criteri, ha de disminuirtambé per tots i cada un deis afihats.que un Arquitecte és un treballador comsobradament, degut a la sor' o a la senamajar habilitat (salvant els casos deS'ha d'acabar amb els favoritismos. CadaArquitecte té dret i es mereix el 11ae que per laseva capacitat preparació Ir correspongui.Estructuració del ComitéLa tasca del Comité del Sindicat d'Arquitectesha estat, durante el 4 mesas d'actuació,de creació constant.Cada problema s'ha tingut de resoldre dintreles normes que oportunament va repartir elSindicat, a mesura que s'anaven presentant.Hem tingut de rectificar alguna vegada. Encaramás, estem segurs que molta de la tascaefectuada s'haurá de pulir i afinar; perú és queen els instants de la nova estructuració, perarribar a solucions acceptables no es pot partirduna reglamentació prévia, ja que aquesta(i aixó ho considerem essencial) ha d'ésserque la marxa que nosaltres hem seguit és:Primer Establir unes normes generals decarácter Sindical.problemes a resoldre.aconsellat.a seguir des de la constituciá del Sindicat.per parís iguals, ja que aquest ésaproximadament el percentage que denotaFactual filiació deis membres d'aquestSindicat, i un Secretan General de IliureComité sigui sempre impar. L"actualDos Secretaris d'ActesDos Secretaras d'EnllacDos Secretaras de Premsa i PropagandaUn Secretara d'OrganitzacióUn Secretan d'AdministracióUn Secretara General.En total 9 membres.108



Donat el gran nombre d'assumptes que s'ha n
tingut de tractar per aquest Comité, ha estat
necessari que cada un d'aquests Secretaris e s
desplacés com si diguéssim, constituint-se e n
Comissió per a endagar duna manera
autónoma I'assumpte encomenat . Així he m
arribat a la creació de diverses Comission s
formades, naturalment, per membres d'aques t
Coreé, com són :

Comissió de Racionalitzaci ó
Comissió d'Ensenyamen t
Corissió d'Estudis r d'Investigació
Comissió de Comarque s
Comissió de Publicacion s
Comissió de Control Ciuta t
Comissió de Control de plan s
Comissió de Circulació .

Exrsteix també la Comissió de Control de
Cases Cosstructores, la Comissió C .E .N .U .
Aquestes dues últimes amb carácter transitori ,
la que els assumptes a qué es refereixen só n
també, naturalment transitoris .

La constitució actual del Comité tampoc és l a
mateixa que va tenir aquest en un principi .

Al comencament, tots els companys qu e
varen tenir la idea de constituir el Sindica t
d'Arquitectes era afiliar-se a la U .G .T . Després
de I'Assemblea del 9 d'Agost, a la que hi vare n
assitir els arquitectes aleshores afiliats, es v a
discutir immediatament el problema que he m
explicat abans de la "dualitat Sindical'" .

Al acordar-se que els membres del nostre
Sindicat serien indrstrntament de la U .G .T . i
C .N .T . actuant peró conluntament, sota le s
ordres del Comité d'Enllac, aquest es constitu í
novament amphant-lo amb companys de l a
C .N .T . Aquesta reestructuració es va portar a
cap dintre el que aconsellaven le s
circurnstáncies .

Posteriorment, davant la impossibilitat en qu é
es velen alguns companys de complir dun a
manera efectiva amb els seas deures dintr e
del Comité, ja que altres nomenarnents de
responsabilitat reclamaven la seva activitat o
per altres raons diverses que seria Ilarg
enumerar, s'ha tingut de reestructura r
novament la composició del Comité d"Enllac .

El Novembre, i postenorrnent e l
Desemhre forera convocarle s
respectivarnent les Assemblees parcials d e
les Seccions U .G .T . i C .N .T . per a dona r
cornpte als companys arquitectes sindicat s
I ingrés de les referides Seccions a le s
Federacions Locals de la Indústria de l a
Construcció, deixant de formar part de s
d'aqueli moment deis Sindicats respectius d e
Professions Liberals, així com per a procedir a l
nornenament deis que havien de seguir en el s
cárrecs represerrtatrus de cada secció .

A les raons comentades és deguda factua l
corposició del Comité .

Control de Cases Constructore s

Acabat de construir-se el Sindicat, aquest e s
va posar en relació immediata amb el s
Sindicats Obrers del ram de la construcció .

Degut a aquestes reiacions, la técnica d e
paletos i manobres de la C .N .T. va reclamar l a
intervenció del Sindicat d'Arquitectes d e
Catalunya per a verificar el Control de le s
Cases Constructores de Barcelona, a fi d e
garantir la intervenció deis productors e n
l'organització del treball i d'evitar la possibl e
I)arahtzacró del ram de la construcció, que e n
aquells moments es preveia . El control tenia a
més, per objecte, evitar que degut als
moments revolucionaras els contractistes
propietarrs, deixessin de complir els
compromissos contrets al comencar a
edificar . Compenetrats amb el problema,
decidírem immediatament cooperar posan t
tot el nostre entusiasme en I'organització . E s
pot dir que aquesta decisió nostra ha estat l a
iniciativa duna franca col . laboració amb les

entitats obreres, en tot quant fa referéncia a
aquells problemes de la construcció . Ara
tenim un prestigi que ens hem guanyat a pols .

La confianca que les organitzacions obreres
han posat al SINDICAT D'ARQUITECTES é s
un orgull per a nosaltres, ja que d'ací e n
endavant, desapareguda tota mena de recel ,
ens será fácil discutir en un pla d e
companyerisme i amb el máxim de bon a
voluntat per part nostra, tots aquell s
problemes que es veuen venir en el ram de l a
construcció .

Es desplacáren arquitectes que, junt amb el s
delegats obrers designats per le s
organitzacions obreres, constit uy en la máxima
autoritat dintre les Cases Constructores ..

Posteriorment, la U .G .T . amb les mateixes
finalitats, intervingué també en el Control d e
les Cases Constructores, trobant, com havi a
abans ocorregut amb la C .N .T ., totes les
facilitats i entusiasme per la nostra pan .

És fácil deduir que aquesta direcció única qu e
es va donar des deis primers moments a tot e l
ram de la construcció, ha fet que aquest pogu é
anarvivint fins ara normalment de les reserve s
de I'economia anterior .

(Aquí hi ha una explicació deis arquitectes qu e
actualment hi ha en les Cases Constructores ,
el nombre de Cases Constructores i les
pessetes que es cobren d'aquesta tasca) .

Hem de fer constar també que els arquitecte s
han respost. La totalitat s'ha fet mereixedor a
de la confianca que en ells han dipositat le s
entitats sindicals i fins i tot, hem arribat al ca s
de que la substitució d'algun arquitect e
dedicat al Control que imposave n
conveniéncies sindicals d'altres ordres, co m
distribució del treball, racionalització, etc . ,
s'ha tingut de fer sempre amb aquell a
rencanca per parí deis delegats obreres qu e
havien vist en I'arquitecte un lleia l
col-laborador.

C .E .N .U .

Una altra de les tasques importants de l
Sindicat ha estat la nostra aportació al Comit é
de I'Escola Nova Unificada .

Des del primer moment el C .E .N .U . e s
preocupa d'habitilar locals pels infants sens e
escala .

Aquest problema ja existent abans i qu e
assenyalaven les estadístiques amb les xifre s
de 40 .000 infants sense escala, fo u
augmentada amb la destrucció que es portó a
cap deis primers dies, de tots aquells edifici s
en els quals s'hi realitzava I'ensenyamen t
confessional :

infants
Cens escolar total de Barcelona : 185 .000
Escales Municipals i de I'Estat : 35 .000
Escales confessionals : 30.000
Escales privarles: 80.000
Infants sense escota: 40.000

El C .E .N .U . cridá al Sindicat d'Arquitectes pe r
a exposar-li la seva idea . Calia inspeccionarei s
edificis de qué disposava en aquell s
moments, entre els que s'hi comptave n
alguns deis sinistrats, reformar-los ,
confeccionar pressupostos i, sobre tot, trova r
els mitjans económics per a portar a cap l a
tasca en perspectiva .

El nostre Sindicat hi col•laborá
immediatament .

Es va constituir tot seguit una Comissi ó
integrada per membres d'aquest Comité, a f i
de comencar I'análisi del problema .

En aquells moments funcionava a
I'Ajuntament de Barcelona el Comité d e
Control Sindical, del que en formava parí do s
arquitectes delegats pel nostre Sindicat .

En virtud de I'enllac que significava el tenir
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