
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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dos representants nostres a I'esmentad aComissió de Control de I'Ajuntament, fo upossible de trabar la fórmula perque aques ts'encarregués de hnancartotes aquelles obre sque portava el C .E .N .U ., resolent d'aquest amanera la qüestió cabdal de poder obtenir el sfans necessaris per a portar a cap les obres d ereforma projectades .Com veiem, el Sindicat d'Arquitectes, degut ala seva posició plenament constructiva, v alograr una vegada més amb la sev acooperació i si voleu amb la seva iniciativa ,que es portés a cap aquella obra iniciada pe lC .E .N .U . que segurament a hores d'ara sens ela nostra decidida col•laboració potser encar aestaria en la consciéncia deis dirigents .(Aquí hi haguren unes dades del C .E .N .U .:Nombre deis arquitectes empleats, nombr ededificis, total de pessetes, total d'infants) .Control Sindical de I'Ajuntamen tHem hagut de parlar, en quant fa referéncia a lC .E .N .U ., del Control Sindical de I'Ajuntament ,pera cal explicar encara les causes qu eobligaren a aquest Sindicat a col laborar e nel Control de la Casa Gran .Vista la bona marxa del Control iniciat en le sCases Constructores i que tot seguit va dona rboas resultats, les Sindicals obreresproposaren, dacord amb nosaltres, al'Aluntament que actuava aleshores l anecessitat que sentien d'intervenir també pe ra controlar tots aquells permisos d'obres qu es'haguessin demanat i que els propietaris ocontractistes tinguessin intenció de no porta ra la práctica . Era una tont de treball més icalla assegurar-la per la marxa normal de l aconstrucció a la ciutat .Cal comentar també que previarnent un adelegació del Sindicat d'Arquitectes havi avisitat ('alcalde i altres organismes, ten-lo sveure que degut a les actuals circumstáncie sdesapareixia completament la iniciativ aparticular en el ram de la construcció, el qu evenia a representar un 70% del total qu eanualment necessitava I'esmentat ram d econstrucció per a viere . Aquest 70% calia qu efos absorba duna manera progressiva pel sorganismes oficials .No perdeu de vista aquesta condició básic adel problema de la construcció. L'Alcaldia,fent-se cárrec deis postres raonaments, v aautontzar la constitució duna Comissió d eControl Sindical a I'Ajuntament, de la qual e nformaren part dos arquitectes del nostreSindicat (Comité) .Durant la curta actuació d'aquest Control, e sresolqué, con hem dit abans, la qüesti ófinanciera de les obres del C .E .N .U . i e scomencá I'estudi d'un pla de treball qu eI'Ajuntament havia de portar a la práctica .Posteriors circumstáncies han fet que ara, e nfactual constitució de I'Ajuntament ,aquella Comissió deixés d'actuar, pera en le scircumstáncies anormals de la seva actuació ,podem dir que va complir perfectament el se ucomés .L'Ensenyament de ('Arquitectur aDes de la seva constitució, el Sindicat no h adeixat de vista I'important problema de I'Escol adArquitectura, I'encarrilament del qua lconstitueix precisament una de les finalitat sbásiques de la seva constitució.L'Escola d'Arquitectura s'havia de reorgair tzar .Calla canviar I'esperit que allá imperava ,tancat a tata mena de progrés, per un altr eespera més obert i progressiu, la que nosaltresenteníem que la formació de les nave sgeneracions d'arquitectes era dun aimportáncia cabdal per a poder compli rla labor futura que té encomenada la nostr aprofessió.

Calla actuar immediatament cal existí aun penll ; en aquells dies d'ocupacions id'incautacions incontrolades, podia have rsucceit que I'Escola d'Arquitectura hagué sanat a parar en mans d'altra gent que també e screía amb el dret de reorganitzar-la, dret qu eúnica i exclusivament el teníem el sarquitectes .Si havíem tingut forra per a portar l areorganització de la nostra professió, tamb éI'havíem de tenir per a intervenir en l areorganització de I'Escola . No ens podíe mdeixar passar ningú davant .Després de proposar diferents mitjans per aarribar a aquesta finalitat, una delegació de lComité, junt amb una delegació d'estudiants ,van reclamar prop de la Conselleria de Cultura ,la creació duna delegació de la mateixa aI'Escola d'Arquitectura .Es va atendre el nostre prec i al mateix temp sque es nomenaven delegats per a altre sescales superiors com la d'enginyers, e snomená un delegat amb plens poder sa I'Escola d'Arquitectura .El problema de I'Escola d'Arquitectura é simportantíssim i fa referéncia a dues qüestion sessencials : una és el pla d'Ensenyament iI'altra és el Professorat .En el pla d'Ensenyament havíem de tenir e ncompte el criteri del C .E .N .U . sobre aquest aqüestió ; nomenada la Comissió del Pl ad'Ensenyarnent d'Arquitectura, aquesta es v aposar a actuar tot seguit sota les directive sgenerals que emanaven del C .E .N .U .Hem de aclarar no obstant, que així com el selements del C .E .N .U . que confeccionave nel Pla General d'Ensenyament a Cataluny aintervenien duna manera directa en l aconfecció d'altres plan sd'ensenyament, eis que formaven l asub-ponéncia d'arquitectura varen ésse rdeixats en complerta Ilibertat un co pdeterminadas les línies generals que havie nde servir per a acoplar el pla d'ensenyamen tde ('arquitectura al pla global d'ensenyament .La Comissió d'Arquitectura va actua rconjuntament amb una Comissió d'estudiant sper a elaborar un nou pla, i més que un nou pla ,inclús un nou procediment d'ensenyament .La confecció d'aquest pla ha estat laborios ai en la mateixa s'ha procurat de tenir e ncompte les opinions més autoritzades, sens ediferéncia de matisos, de tots els arquitecte smés preparats en la matéria. Alguns ha ncol-laborat obertament . Altres, no sabe mexactament per quina rae .), han deixa tentreveure que seis hi feia massa honor a ldemanar-se'Is-ho . Pera el pla ha segui tendavant i actualment está ja completamen tconfeccionat .Existeix encara un altre prolecte que varia e nalguns detalls i estem fent en aquest moment sla labor definitiva d'acoplament .Una vegada aprovat pel C .E .N .U . i per l aConselleria de Cultura, aquest pla será el qu ees portará a la práctica .La qüestió Professorat, que nosaltre sconsiderem duna importáncia vital perqu éeis resultats no depenen solsament d'un bo npla, sinó també de la preparació deis qu eestan encarregats de portarlo a la práctica, é suna qüestió que está inclosa dintre l'essénci amateixa del programa .La base, per a nosaltres, la constituei x('acabar amb la immobilitat deis professors .Un professor ha d'ésser substitui timmediatament de la seva cátedra amb el sdegudes garanties, quan no cumpleixi am bel seu deure .El Delegat a I'Escola d'Arquitectura, més qu eun delegat amb absoiutes funcions, és u nrepresentant del Sindicat a l'Escola .

Totes llurs decisions són decisions de lComité .Acordat doncs, per factual Comité a propost adel delegat i de la subponéncia d'arquitectur aen la delegació del C .E .N .U ., la reorganitzaci óde I'Escola d'Arquitectura, es va creur econvenient la destitució de tots els catedrátic ade I'Escola, a fi de poder portar a la práctic aduna manera amplia, el nou pl ad'ensenyament .Aquesta decisió, a més de representar un amesura eficient per a la reorganitzaci ógeneral, era la millar manera d'evitar, e ninstants de nerviosisme general, un aclassificació d'altre ordre que aquella que en sinteressava a nosaltres, per a la futura bon arrrarxa de I'Escola d'Arquitectura .Una vegada acordat el nou pla i aprovat pe rla Conselleria de Cultura, el procedimen tde portar-lo a la práctica, es tindran en compt eper la nova admisió de professors, tote saquelles instáncies presentades ,enquadrant-los per a Mur capacitat i preparaci óen el nou pla .Racionalitat del trebal lAquest punt podríem dir que és la bas eprincipal de I'organització deis arquitecte sdintre duna entitat Sindical . Hem dir abans iinteressa tornar a repetir-ho ara ja que és un aqüestió básica, que la sindicació d'individu sdiversos té per objecte, abans que tot, l adefensa col•lectiva de Ilurs interessos moral si materials . Per a la defensa deis interesso smaterials, cal una racionalització del treball ,i el que nosaltres entenem per racionalització ,no és altra cosa que arribar a una distribuci óequitativa del treball, entre tots eis arquitecte safiliats . Si el treball disminueix ha de disminui ramb totes les seves conseqüéncies per tot si cada un deis arquitectas sindicats, ja qu eseria una gran comoditat, darrera d'unesposicions assegurarades per uns cárrecs ,despreocupar-se deis problemes general sque afecten a la totalitat de la professió .Nosaltres no podem arribar a una distnbuci óefectiva sense una intervenció a fans e nel treball de tot arquitecta . Cal per tant, la fitx ade treball, sense excepció de cárrecs .Ella ens ha de dir, en tot moment, la quantita tde treball de l'arquitecte a qui pertany, per asaber si passa de la quantitat o no arriba a l aquantitat de treball que en aquel) moment e spot assignar a cada un deis afiliats .Per a establir les fitxes de treball s'ha tingu td'anar preguntant als arquitectes i així s'h atingut de fer ara, en els moments de transició ,parqué més endavant es podrá saber dun amanera automática amb un qüestionar iconfeccionat previament, quins són els seuscárrecs, encárrecs i tota mena de trebal lprofessional, sous, honoraras, gratificacions ,et cHa estat una ardua labor del Secretaria td'Organització, $olament amb una plenaseguretat de que la feina havia d'ésse rfructífera, es podia emprendre tal tasca .Ara, aixa ja está fet . A la demanda de trebal lde qualsevol arquitecta, nosaltres sabe mexactament aquellas hores que Ii falte nassignar perqué pugui complir normalment idignament com a Arquitecte, amb la feina qu eté encomenada .1 volem insistir en aquest punt .Lexcés de feina portava com a conseqüenci ala desvalorització de la mateixa, i el descrédi tde la professió .Al "firmonisme" devem més que a res, I'esta tcaótic a qué havia arribat la nostra professió .Degut a I'acaparament de feina i baix preu ,('arquitecta havia de procurar, abans que tot ,captar el treball, per quina funció esmerpava

un temps preciosíssim que havia de regateja rforcosament a la seva preparació cultural i e ndetriment de la tasca encomenada .Hi ha pera un altre factor a tenir en compt etambé en el repartiment del treball i aquest é sla preparació a que, per la seva capacitat iestudis, ha arribat I'arquitecte .No hi ha dubte que el nivell cultural del mateix ,depén directament d'aquests dos factors .Aixa és essencial també i no es pot deixar d econsiderar .Cal, per tant, una aitra fitxa .De la capacitat de I'arquitecte ens en donará ,doncs, compte la fitxa técnica . En ella hi va nenumerats els treballs fets, eis estudi srealitzats, tota mena de publicacions sobr ematéries determinadas relacionadas amb l aprofessió, aficions i també aquelles qüestion sen les quals I'arquitecte s'hagi pogu tespecialitar o pensi especialitzar-se .Entre la fitxa de treball i la fitxa técnica ,reunim suficiente dadas per a poder reparti rel treball duna manera equitativa i justa .Una altra qüestió que es presenta a l aracionalització és la determinació del sou d eI'arquitecte . Com a treballador, el seu sou h ad'estar naturalment en funció directa d'aquel lservei que ell proporciona a la col-lectivitat ,per tant, depén directament de la jornada d etreball . pera el sou de I'arquitecte no és co mel d'un treballador destinat simplement acobrir simplement les necessitats elemental sper a viure, sinó que amb el sou, I'arquitect eha d'atendre no soiament a unes necessitat sd'ordre, naturalment, més compiicat, sinó qu etambé Ii ha de permetre d'atendre a la sev aformació cultural, a fi de poder compli rdignament amb la funció que la Societat Ii t éencomenada .És per aixa que entre tots els treballadors de l aconstrucció, I'arquitecte és qui ha de tenir e lsou més elevat .Aquest criteri I'hem defensat davant de lesorganitzacions obreras que pretenien que el snostres ingressos fossin equiparats als dei streballadors manuals de la construcció .Després de moit forcejar i de fer-los-h iavinents una série de raons entre les que s'h icomprenien les abans esmentades, váre maconseguir que en les actuals circumstáncie sse'ns reconegués el dret a percebre el so umensual, actualment establert, per jornad asencera de treball .Aquest sou és un sou net ; volem dir amb aix óque amb aquest sou no s'han d'atendr eaquelles necessitats que estávem acostumat sa tenir a cárrec nostre : I'Aparellador, ei sdelineants i tata classe d'ajudants . Tots ell ssón pagats peí Sindicat d'Arquitectes, dacor damb els sous estipulats pels Srndicat srespectius .Ens interessa fer remarcar que el sou mensua lde qué parlem és aquel) que assenyalen le santeriors tarifes Oficials peí cas de qu e('Arquitecta haga de prestar els seus servei sa una Entitat, durant la jornada complerta d etreball .D'acord amb aquest sou, s'ha paga tmomentániament, tota mena de treball ,cárrecs i encárrecs, controls C .E .N .U ., treball sdeorganització, etc . etc . D'aquest criteri se' ndedueix també la necessitat de remunerar el scárrecs del Comité . Aixó comport aimmediatament el que el Sindicar adopta co ma mesura general, que tots aquells company sque formin part del Comité, no pugui nacceptar duna manera absoluta cap class ede treball professional durant el temps de l aseva actuació .Ara bé, hi ha dos classes de treball qu erealitza I'Arquitecte . Un és treball de creaci ó110



difícil de medir i, per tant, difícil de valorar pe r
hores. Aquest és el treball del projecte .

Després hi ha un altre treball que és el d e
Direcció a robra, controls, organetzació de l
treball en general, etc . etc. més fácil de valora r
perqué també és més fácil de determinar .

El temps emprat en la direcció duna obra e s
pot medir fácilment . A aquest temps se l i
assigna un sou horari, derivat del sou mensua l
cornentat aquelles hores que I'Arquitect e
esmerca en la Direcció són pagadas segon s
aquest sou horari .

Cal remarcar que el concepte del sou horari ,
per al que sembla que hi ha repugnáncia, n o
és un concepte nou aplicat per la remuneraci ó
del treball de I'Arquitecte . Es, ni més ni menys ,
que un sou referit al temps, al qual s'aplica ,
corra ho és el sou mesal o el sou anyal .

No voldrem creure que la puerilitat dei s
individus que per la seva professió es veue n
obligats a tenir un conceptes globals de le s
coses arriba a I'extrem de que eis hi faca mé s
il'lusió un sou medit per anys, de 15 .000
pessetes, que un sou medit per hores, de 8
pessetes . Encara que la xifra global pugu i
semblar més remuneradora, amb el sou horar i
de 8 pessetes hora s'arriba al mateix resultat .

Per pagar el treball del prolecte hi havi a
anteriorment establerta una tarifa qu e
determinava la quantitat a cobrar a base d'u n
tant per cent sobre I'import del prolecte .
Nosaltres trobem que en aquest cas, el criter i
a aplicar és prou perfecte, pero calia arribar ,
prácticament, a una nova valorització del tan t
per cént .

A aquesta nova valorització no s'hi pot arriba r
d'altra forma que partint duna expenénci a
práctica i eis treballs realitzats en els projecte s
del C .E .N .U . ens han donat la oportunitat d e
poder establir una nova fórmula proporciona l
a impon del treball . En els treballs de l
C .E .N .U . s'ha anal preguntant a cada un dei s
Arquitectes que hi flan treballat, la quantita t
de temps esmercat en els projectes i aquest a
experiencia ens ha permés dan-bar a u n
percentatge derivat clirectament de la realetat i
diferent del que fans ara s'havia aplicat en le s
tarifes .

Tots sabem prou bé, que aquestes no ere n
prou alustades al treball realitzat. Si algune s
vegades eis honorares que se'n derivaven n o
arribaven a cobrar gairebé les despeses, e n
altres casos eren per sobre de lo necessan ;
d'aquí incites rebaixes que podien realitzar el s
Arquitectes i que servien per a establir un a
competencia professional .

S, el treball de I'Arquitecte era, doncs ,
remunerat desproporcionadament a l a
categoría deis projectes, calla esmenar-h o
intentant ajustar a la realitat eis honoraras .

Doncs bé, I'experréncia del C .E .N .U . repetem ,
ens ha donat I'ocasió d"establir potser un a
fórmula més justa r equitativa .

En aquesta fórmula hi intervenen dos factors :
Factor variable en funció directa de l
pressupost riel projecte i un altre constant ,
sumar a l'antenor, que fa que la xifra total varí e
no exactament duna manera proporcional a l
pressupost, sinó que permet també tenir e n
compte que a mida que va disminuint el valo r
del prolecte, el tant per cent a percebre sigu i
més elevat .

Fins ara, el Sindicat ha vingut pagant al s
Arquitectes a base del sou únic, aban s
esmentat, per jornada sencera de treball, per ó
també en la determinació del sou creie m
nosaltres que s'ha de tenir un altre factor e n
compte, si bé es veratat que el sou es paga a u n
individu en recompensa del treball realitzat ,
sembla que com a conseqüéncea, s'ha d e
pagar a tots els individus a base del matei x
sou . Ano, és com deu pagar el treball e l
Sindicat, peró anteriorment, dins la nostra

agrupació Sindical, nosaltres per reparti r
duna manera equitativa les pessetes entre ei s
afiliats, creiem que hem de tenir en compt e
encara un altre factor i aquest factor e l
constitueixen les necessitats ineludibles qu e
acrediti ('Arquitecto haver de fer front . En s
referim a aquelles necessitats d'ordre familiar .
Es per aixb que hem estudiat la manera
d'implantar el "Salan familiar" . Aquest estar á
per tant també en relació amb el nombr e
d'individus que I'Arquitecte hagi de manteni r
amb el seu treball .

Més encara . Falta un factor a considerar i
aquest és el factor humá .

L'arquitecte, com qualsevol altre individu de l a
Societat actual, está materialitzat i necessita ,
com estímul, trabar una compensaci ó
económica al seu esforc intel'lectual . Aques t
també el volem tener em compte i, pertant, to t
Arquitecte que degut al seu majar interés i
rendiment en el treball, pugui fácilmen t
sobrepassar (en I'aspecte rendiment) el trebal l
mig assignat, se li concedirá un augment d e
sou equivalent a aquel) major rendiment,
sempre que no sigui superior a una quantita t
préviament determinada, de manera que en s
trobarem que hi haurá Arquitectas que podra n
arribar a obtener, a més del salan familia r
assignat, un sobresou equivalent a I'augmen t
en el rendiment normal . Aquest a
compensasió no s'aplicará només que en e l
cas que existeixi una saturació de tema en e l
Sindicat .

Aquest és, en limes generals, el nostre
criteri respecte a la racionalització del treball .

D'acord amb i'exposat respecte a
racionalització, s'han redactat unes norme s
d'actuació professional que sotmetrem avui a
la vostra aprovació i que costituiran la bas e
per a la futura actuació del Sindicat .

Valdríem ara donar una idea a tots el s
companys de la labor feta en la racionalitzaci ó
del treball .

Ouan várem comencar a actuar des de l
Sindicat hi havia X companys sense cap men a
de treball, X companys amb treball inferior a
les 1 .250 ptes . rnensuals i X que passaven d e
les 1 .250 ptes . Avui no hi ha Arquitect e
Sindicat que no tingui treball .

N'hi ha rnolts encara als quals eis hi falt a
completar la jornada, peró la Comissió d e
racionalització va fent la seva labor perqué e n
poc temps s'arnbi, mentre la lema ho permeti ,
a un absolut repartiment .

Exposarem ara algunes dales respecte a
I'Estat actual del repartiment de treball entre
els Arquitectes :

Arquitectas amb jornada complerta de treball: 11 4
Arquitectes amb jornada del hores	 :
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Total Arqwtectes	 182

Conlunt d'hores treballades diariament per la
totalitat deis Arquitectas esmentats : 1 .31 2
hores.

D'aquestes, provenen de feina particula r
anterior a la constitució del Sindicat : 610 i
proporcionales pel Sindicat des de la sev a
constitució: 701 .

Segurs social s
Comissió d'estudi s
i investigacion s

Un punt que considerem essencial i nue
constitueix evidentment una base per a
enlairar el nivell cultural de la nostra
professió és la idea que nosaltres volem porta r
a la práctica de remunerar els treballs
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d'estudis deis Arquitectes. Com tot altretreball, aquest pren un temps a qui el realitzai és Ibgic també que aquest temps sigui pagat,ja que el treball d'estudi posat a disposició detots els altres companys de professió, és untreball del (cual tots nosaltres podrem treure'nun frita.Abans (tots ho sabeu) existia un altre tetenCornpletament oposat. L'Arquetecte que en eltranscurs del seu treball polea arribarasolucions perfectos de tal o qual qüestió enlela un arma per a poder seguir Iluitant ambavantatge contra els dernés companys deprofessió. Nosaltres, al contrare, Invitem a queaquests trevalis siguin fets públics i siguinposats a desposecró deis altres.La Comissió destudis d investigació no téaltra finalitat que la de subvencionar-los. TotArquitecto que hatji fet o tregua intenció derealitzar un treball intel•lectual 1 destudi, potaportarla seva idea a aquesta Comissió segurde que si és un treball profitós per a la restadeis companys de professió, se I'atudará i se'1remunerará per a que pugul portar-lo a cap.Perque vegeu que aixó no són solamentparaules, hern de notificar-vos també, queactualment un Arquitecto está portant a capun treball d'estude sobre el tema de "LaMuenda", convenientment remunerat peraquesta Conussió del Sindicat.La Corissió d'Estudis i d'Investigació,amés daixb, també té altres finalitats: Abansque tot, establlr un contacte amb aquells altresorganismos de carácter cultural existentsacasa postra e a I'estranger.Dintre d'aquesta Comissió actualment hemrealitzat també una altra tasca molt importantr és la que ta referéncia al salvamenticonservació deis Monuments histbrics. No caldar que nosaltres no sabríem estar en el postreIlot: arnb la digmtat que requereix, si nopoguésslm exposar davant de tot rndividucivilitz at, que hem fet tot quant estava alpostre abast, hem posat tota la riostra autoritati influéncra per apoiar la tasca reahtzada pelservei de Conservació de Monuments de laGeneralitat de Catalunya. Es imposiblenumerar, un per un, tots els casos en els qualshem tingut d inteivonir, pera hem de feravinent a I'Assernblea que quasi en tots eleshem reeixit prenament en la consecució daliaque nosaltres proposávem.larribé passa a aquesta Comissió d'Estudisid' Investigacions, la tasca de continuarpublicant la Revista "ArquitecturaiUrbanismo".Fins ara, por dificultats degudes a les actualscircumstáncies, no ha estat possible publicarcap més número.La setnaana que ve sortira un nou número quereo difereix, en esséncia a en el que fa referénciaa la seva presentació, deis darreramentpalb1lcats.Mes endavant es publicará també un Butlletíque es repartirá a tots els membres delSlradleat.Comissió de ComarquesEstenent-se I'autoritat del Sindicat, nosolament a la ciutat de Barcelona, sinó en totCatalunya, ta que és necessan que elsArquitectes actuin sota les mateixes normes,calla establir un criterl general que havia deservir de base per a la reorganització de lanostra professió a les comarques.Des dels pnrners moments ens véiem obhgatsa esteradre la nostra organització de control deles Cases Constructores a la restade Catalunya. Várem haver d'anar a Lleida,Tarragona r Girona, assistrnt a les pnmeresAssernblees del ram de la Construccióaaquestes poblacions, tingudes des delmoment en qué esclata la revolta. Allá, els representants del Sindicatd'Arquitectes, en representació també de lesentitats Sindicals obreres en Barcelona, varenhaver de prendre la paraula per orientar eisproblemes del ram de construcció en cadauna d'aquelles poblacions, duna manerasimilar al que s'havia fet aquí a Barcelona.En el cas que fa referéncia a I'organitzacióde la nostra professió, tenim ja un programaestablert.Catalunya está dividida en 14 seccions. En ladeterminació d'aquestes seccions s'ha tingutmés que res en compte la facilitatde comunicacions entre els pobles queconstitueixen la divisió. En cada divisió hihaurá un delegat del Sindicat que es cuidarád'establir les fitxes de racionalització deltreball de la mateixa manera que s'ha estabterta Barcelona.D'aquestes fitxes en portará un duplicat alSindicat central i en la divisió no hi podranactuar altres Arquitectes que aquells que hohagin sol.licitat previament al Sindicat i els hihagi estat assegnada una de les placesestablertes, ja que en cada divisió s'haurandeterminat a priori el nombre d'Arquitectesque per la seva extensió hi poden treballar.Potser de totes les Comissions que hanactuat, la de Comarques és la que porta unreirás més gran en la seva tasca; aixó és degut,més que a cap altra cosa, a la dificultatd'establir un nexe intens amb els Arquitectesdesplacats a Comarques i amb els diferentsAtuntaments, ja que degut a variacionsd'orientació de constitució d'aquest, eraimposslble tractar res en concret.Munipalització de la vivendaLa futura subsisténcia del ram de construccióha preocupat des del primer moment a aquestComité.Calia, per a evitar els mais que es podienderivar duna manca de treball, que la vida delrara de construcció fos assegurada en totmoment.De llur subsisténcia en depén la dunainfinitat d'obrers manuals i técnics, entre elsque s'hi han de comptar els Arquitectestambé.Analitzat el problema, des d'un principi es veléque la qüestió essencial la canstituia lasubstitució de la font d'ingressos querepresentava la iniciativa privadadesapareguda completament, per una altrafont d'ingressos que havia de preveure lainiciativa Estatal. Aquesta conclusió, tansimple i tan clara, comporta en sí una novaorientació en tot el ram de la construcció.Hem estar nosaltres, els Arquitectes, elsprimers que hem donar el crit d'alarma perafer veure als actuals dirigents la magnitud delproblema que es va a presentar.Es evident que fins ara el ram de construccióviu de les reserves duna economia anterior.Es també evident que, en el periodo detransició que estere passant, mentre esprepara la solució definitiva, s'intenti ques'esgotin les reserves que provenen d'unanterior organització social.La primera aportació important deisorganismos col.lectius al treball del ram deconstrucció I'ha constituit la subvenciómunicipal del programa preconitzat pelC.E.N.U. referent a la reforma deis edificis ques'han d'habilitar per a I'ensenyament.Aquesta solució, peró, és momentaniaiserveix simplement per a allargar el momentde la solució definitiva del problema.Estudiat aquest amb tata atenció pel nostreComité, hem vist que s'havia de procurar,abans que tot, que els organismes públics,estatals i municipals, augmentessin Ilur fontd'ingressos, a fi de poder aconseguir per a lavida del ram de la construció, aquell 70%d'ingressos del total necessari peralimentar-lo, que proporcionava abans lainiciativa particular.No hi ha doncs, alta solució peraprocurar-se els ingressos necessaris, queproceder a la Municipalització de la Vivenda.Arnbats a aquesta conclusió hem procurat, pertots els mitjans al nostre abast, propugnar pera I'adopció d'aquesta mesura pels organismespúblics, mitiancant els elements Arquitectesque aquest Sindicat té desplacats prop delConsell Superior d'Economia i prop a lesSindicals obreres.S'ha treballat conscienciosament perainfiltrar al seu ánim I'adopció d'aital mesuraiintervenint activament en la discussió deisprojectes. Ara es pot dir que la Municipalitzacióde la Vivenda, és ja un fet. Dintre lesponéncies on han treballat els Arquitectes pera dictar les normes a que havia de subjectar-sela Municipalització, s'ha procurat en totmoment de tenir en compte, en el quepermeten les actuals circumstáncies, aquellsmodestos interessos als quals no és possibleatacar sense forma un altre exércit dedesvagats.Nosaltres hem propugnat per a unaindemnització i hem fixat naturalment un tipusmáxim perqué tampoc no fos possible que, enles circumstáncies actuals, hi haguésindividus que poguessin viure massafolgadament d'aquells drets derivats deI'organització de la Societat anterior.No és possible explicar detalladament enaquesta Memada, totes les qüestions que hadefensat el Sindicat d'Arquitectes per arribarauna solució el més perfecta possible.De la Municipalització de la Vivenda el ram deconstrucció en treurá el fans necessan peraviure d'ací en endavant.Resalta la pan económica del ram de laconstrucció amb aquesta mesura, calimmediatament preocupar-se deis programesconstructius més adients a factual momentique el Sindicat d'Arquitectes haurád'empényer amb tata la seva forca.Aquesta és una altra de les responsabilitatsque pertoquen, en aquest moment, al nostreSindicat.Resolt el Pla económic, cal un Pla deconstrucció de conjunt.Hi ha moltes idees de plans constructius,potser masses, peró a nosaltres, al Sindicatd'Arquitectes, incumbeix avocar i aplicartotes les nostres activitats per a que puguinésser un fet totes aquelles proposicions deplans que denotin una preparació socialitécnica deis que les han estudiat.Col•lectivització del ram de la construccióAquest problema plantejat darrerament, estáactualment en plena discussió.Es tracta, en esséncia, d'escollir entre lacol•lectivització total del ram de construccióila col'lectivització per empreses o grupsd'empreses.No hi ha encara res concret, d'acord amb lanostra idea de col'laboració, seguim d'aproples discussions i intervenim en els debats ques'entaulen en les Sindicals obreres sobre elsintrincats problemes que presenta aquestaqüestió.Últimament, en I'Assemblea generalconvocada per la C.N.T., tota Valencia giróentorn de les intervencions deis delegatsarquitectes; és una demostració més de laviva actuació nostra en I'orientacióde les qüestions que afecten al ram de laconstrucció. FortificacionsMalgrat Iota aquesta reestructuració socialeconómica del conjunt del ram de construcció,que els formen el Comité hem cregut un deured'empényer en aquests moments, no hemoblidat ni un sol instant que estem vivint unperíode de guerra.Potser més que molts d'altres que han cridategesticulat molt sobre aquest particular,nosaltres ho hem sentir en el més íntim de lanostra consciéncia.Creiem i seguim crelent que, malgrat que ésnecessari un gran contingent d'homes alsfronts de Hurta, és necessan també queaquells que no estem al front, no restem ambeis bracos creuats i tinguem consciénciade l'obligació que ens pertoca complir a lareraguarda de contribuir a I'estructuració,el més rápid possible de la nova societat,perqué sense aquesta estructuraciólmmediata, no podrem tampoc aguantar permolt temps els sacrificas que ens imposa ~ enslmposará a tots la guerra.No per aixó hem derxat de tenir en compte quehavíem de portar també la nostra col.laboracióal front. Allá no hi podem portar iniciatives,perqué aquestes corresponen a la gent deI'ofici, peró sí que era necessari que elSindicat d'Arquitectes danés una idea del seuentusiasme per la Iluita actual, aportant la méssincera col.laboració en tot alió quenosaltres, els técnics, podíem ésser ütelsSabíem que calla organitzar els trebails defonificacions i oferírem rncondicionalment lanostra aportació.Acceptada aquesta, dos deis elements delComité es deplacaren per formar parí de laJunta dObres I Fortificacions I allá, dintre elpossible, supiint amb entusiasme a vegadesla manca de preparació en aquesta matera,actuó una representació d'ArquitectesAra, en aquests moments, hl ha desplacats 14Arquitectes en els diferents sectors def(irtrfrcacions.RESUM1 aquesta és, en els punts més importants,la tasca realitzada per aquest Comité; tascamodesta pel seu volum, peró plenad'Importants orientacions en la sevaeconomía.Dintre del que hem pogut aconseguir, el quemés apreciem nosaltres és, sens dubte,la confianca obtinguda entre els organismessindicals obrers.Lactuació que hem exposat ens ha fetmereixedora.perseguíem un ideal comü, i aquest crédit avaldía obtingut, no és altra cosa quela conseqüéncia d'haver comparta aquestideal.Creiem que hem fet I'actuació sindical quepertocava als Arquitectes en aquestsmoments. Cal que els companys es donancompte d'aquesta afirmació.No voldríem que mal sens pogués retreure,que, mentre alguns germans nostres liudenals fronts, exposant Ilurs vides, nosaltres nohaguéssim col'laborat, dintre la nostra esfera,a confeccionar aquella nova societat que ellsdefensen,112



L'ENSENYAMENT
PROFESSIONAL

Un deis punts basics exposats en e l
nostre programa inicial era el referent a
la reforma de I'ensenyament d e
('Arquitectura .

Calia transformar essencialment I'esperi t
que inspiraba la desgraciada Escol a
d'Arquitectura ; abans de tot era precís
confeccionar un nou pla d'estudis qu e
s'ajustés a les necessitats, viscudes pe r
tots nosaltres, d'augmentar
I'ensenyament práctic, emmotllant-l o
als problemes vius que comporta
I'evolució técnica i arquitectural .

Sabem la importáncia fonamentai qu e
per a la formació del futur Arquitecte
té la possessió deis seus coneixement s
teóricament estructurats acompanyats
duna forta preparació humanístic a
general . Peró si aquests coneixements
teórics no són contrastats per la práctic a
i I'experiéncia viscuda en la realitat, q o
que constitueix precisament I'arre l
profonda de la ciéncia moderna ,
aleshores es redueixen a vagoroso s
fantasmes totseguit esvaits . Es per aix ó
que hem dirigit els nostres esforcos a
crear un nou pla eminentment prácti c
basar en ('interés de la realització i e n
I'exercici constant de la creació des del
primer curs . Aquesta ha estat la nostr a
directriu essencial fent-nos ressó d'u n
deis principals defectes que han esta t
atribuits a I'antiga Escola d'Arquitectura .

No sabem quin és el procés que h a
conduit a l'estat d'estirilitat qu e
caracteritzava I'Escola d'Arquitectura .
Les causes són molt complexes i, pe r
tant, dif ícils de discernir . No obstan t
la bona voluntat atribuible a parí de l
professorat, l'Escola segui a
inexorablement el seu ritme ; la fort a
inércia impedia cap mena d e
modificació .
Si considerem a més que I'ensenyamen t
ha d'emmotllar-se als problemes vius qu e
comporta I'evolució técnica i
arquitectural, és essencial establir u n
Iligam estret entre I'organisme encarrega t
específicament de la dita funció i aquel l
que centralitza les activitats de la nostr a
professió, el SINDICA T
D'ARQUITECTES DE CATALUNYA .

La representació d'aquest en l a
Sots-Ponéncia d'Arquitectura de l
C .E,N .U . conjuntament amb la dei s
estudiants, de bon principi, amb l a
documentació apropiada i en virtut d e
I'experiéncia i criteri personal deis seu s
components, va redactar un prime r
pla d'estudis que sotmeté a l a
consideració de les persones que per llu r
prestigi en la professió o e n
I'ensenyament hom va creure podrie n
donar suggeréncies o iniciatives valuases .

Finalment, tenint en compte les
observacions verbals i notes escrite s
produ'ides pels qui varen aportar llur de s
d'ac í agra'ida coi .laboració, es redacta
definitivament l'adlunt pla d'estudi s
sotmés ara a ('informe previ del Consel l
de l'Escola Nava Unificada i a la ulterior
aprovació del Conseller de Cultura d e
la Generalitat a fi de donar complimen t
ais corresponents Decrets vigents sobre
la matéria .

Es evident -i amb aixó no ens volem fe r
unes il .lusions excessives— que el pía n o
és I'essencial per aconseguir u n
ensenyament perfecte . Sabem que pe r
aconseguir aquesta perfecció de

I'ensenyament cal posar especial cura e n
l'elecció del professorat ja que en el l
radica I'eficácia de qualsevol pla ; aquesta
elecció no ha de dependre d'un momen t
més o menys afortunat o d'une s
condicions exhibicionistes més o meny s
grans sempre allunyades del que h a
d'ésser el veritable treball en la cátedra .

Una experiéncia pedagógica i un a
preparació professional, garanties de
vocació i aptitud, jutjades pe r
procediments en que la voluntat i
responsabilitat de la decissió qued i
clarament marcada, són les 1 ínies qu e
creiem han de regir dita elecció . Hem d e
allunyar-nos també d'un altre punt qu e
ha constitu it al nostre entendre u n
motiu més de la desmoralització de l
professorat de I'antiga Escal a
d'Arquitectura ; tan absurd és assignar
a un mateix professor un mun í
d'assignatures heterogénies co m
immobilitzar-lo per "in eternum" en l a
mateixa disciplina, causa de la rutina e n
el seu desenvolupament i falta d'unita t
i Iligam amb les que han de continuar-lo .

Creiem també essencial garantir l a
independéncia económica de I'estudian t
pera a I'ensems exigir-Ii el rendiment qu e
una bona preparació fa imprescindible ,
eliminant el clássic tipus d'estudian t
solament de nom .

L'adjunt pla d'estudis és exponent de l a
nostra visió d'aquest problema ; en el l
s'ha treballat amb tot entusiasme i tenim
I'esperanca d'haver contribu - it amb l a
seva elaboració a facilitar la renovació d e
la nostra preparació professional, desi g
de fa temps existent, i la satisfacció de l
qual esperem sigui aviat una realitat .

El comite

ESCOLA POLITECNICA
GRUP DE CONSTRUCCI O
SECCIO D'ARQUITECTURA

Emplacament deis ensenyaments
d'Arquitectura .— Discutida i aprovada ,
per la ponéncia general d'ensenyamen t
técnic del C .E .N .U ., la necessita t
d ' agrupació de tots els ensenyaments
técnics en un Politécnic general, aparei x
amb carácter definits junt al s
ensenyaments de tipus industrial s
(actualment d'enginyer industrial) ,
I'ensenyament de la Construcció, que per
la seva importáncia genera una Secci ó
Técnica Especial, amb dues entitat s
característiques : una .de contingu t
predominantment quantitatiu, a la qu e
proposem nomenar Secció d 'Enginyer s
d'Obres Públiques, i l'altra de contingu t
essencialment qualitatiu, a la que
donarem el nom de Secci ó
d'Arquitectura .

Encara que els ensenyaments per a
assolir el títol d'arquitecte han d'ésse r
més que suficients per a desenvolupa r
totes les activitats a que fa referéncia, e s
preveu la necessitat o conveniéncia d e
facilitar I'especialització de matéries
concretes i per tant : les exigéncies del
desenvolupament industrial en crear les
grans aglomeracions ciutadanes, origine n
I'especialitat necessária de

PROYECTO DE "CASAL DEL POBLE" PARA LA E .R .C .
Sin localización

SERT - SUBIRANA - TORRES CLAVÉ (1935 )

PROYECTO DE HOSPITAL PARA TUBERCULOSOS DE 400 CAMA S
VALLE DE HEBRON, Barcelona

SERT -TORRES CLAVE (1936 )

Ő

	

J 1 7

	

.2 .2 :2 .7
.J .J .J ..7,, 0 .7 J 7 .J

i7r

a`

	

ta-rr rz~ í'i

	

~~

	

V-J 1~►.+ . .-

	

.

	

Sil_ 1
INI /I/N1N.

113



i 'ARQUITECTE URBANISTA ; la

construcció en série, el coneixement mé s

detallat deis nous avancos en la técnica ,

materials, i instal .lacions, són factors qu e

aconsellen I'especialització d e

I'ARQUITECTE DIRECTOR TECNIC

DE CONSTRUCCIONS, nom que algun s

han preferit canviar-lo pel d'Enginye r

Constructor, peró del que no som

partidaris per creure que la seva formaci ó

ha d'ésser en un primer pla ,

fonamentalment qualitativa, i própia d e

la Secció d'Arquitectura . L a

importancia primordial en els temps

presents deis factors col .lectius i

económics i la necessitat de crea r

capacitats per a I'organització de gran s

treballs, sota el punt de vista d e

I'economia dirigida, origine n

I'especialització de I'AROUITECTE

ECONOMISTA . També, la riques a

histórica de la nostra patria, amb l a

necessitat cada dia mes sentida, de l a

seva conservació i estudi, fa sentir l a

conveniéncia de 1'especialist a

AROUITECTE CONSERVADOR DE

MONUMENTS .

La formació inicial de I'Arquitecte

podria trabar un bon ajut en I'Escola d e

Belles Arts, i el detingut coneixemen t

deis Bells Oficis que en aquesta e s

donin perrnetrá I'especialització d e

I'anomenat fins ara AROUITECTE

DECORADOR .

En la que hem anomenat Secció

d'Enginyers d'Obres Públiques, tot i

creient-la fora de la nostra sots-ponéncia ,

ens atrevim a iniciar les due s

especialitzacions següents : la d e

construccions hidráuliques, i la de vie s

de comunicació, que fins ara han queda r

englobarles en el titol d'Enginyer d e

Camins, Canals i Ports . Per la sev a

situació entre els grups Industrial i d e
Construcció, ens creiem obligats a

recordar la necessitat de la Secci ó

d'Enginyers Cartógrafs, de fáci l

acoplarnent si en el Politécnic es crea un a

Secció o Facultat de Ciéncies ,

especialment matemátiques, naturals i

económiques; Facultat que neix de l

conjunt d'ensenyarnents básics comun s

als quatre grups del Politécnic :

Sociológic-Bioiógic-Industrial -

Constructiu .

Amb un lligam encara mes estret i entre

els grups Industrial i Constructiu e s

troben els ensenyaments de I'Enginyer

de Mines (especialitat d'enginyeri a

química i de construcció), i els d e

I'Enginyer Naval i d'Aeronáutica

(especialitat d'enginer de maquines i de

construcció) . El primer creiem de u

piacar-se decididament en el gru p

industrial, peró el segon, donada l a

importáncia formidable que va adquirint ,

creiem que fa necessária la creació de l a

Secció Técnica especial corresponent ,
ben emmarcada en el Politécnic General .

Disciplines voluntáries .— En el períod e

final caldrá que ('estudian cursi u n

mínim de dues discipline s

d'especialització, escollides iluiremen t

entre les proposades per aquest fi .

representació, la Perspectiva i l a

Topografia .

Amb carácter general per tot e l

Politécnic creiem necessari també en e l

període preparatori, un Coneixemen t

práctic, suficient per la comprensió i

consulta escrita, d'un idioma neollatí, i

d'altre (anglés o alemany) .

També, en un sentit general i per tot e l

curs deis estudis no deu oblidar-se l a

formació cívica i física de I'estudiant .

d'ensenyament tres períodes parcials ,

desenvolupant les abans esmentades

disciplines ; el primer període qu e

anomenarem preparatori, inclós dintr e

les normes generals del Politécnic d e

Construcció, i eis altres dos períodes ,

básic i final, emmarcats ja en la secci ó

técnica especial ; en el primer ser á

necessária I'iniciació del seminari d e

projectes amb carácter marcat, depenen t

de la Secció d'Arquitectura; en eis altres

dos períodes hi haurá una prestació dei s

mitjans pedagógica i práctics entre le s

diverses seccions del Grup d e

Construcció del Politécnic .
PERIODE BASIC.— Seminari de

projectes .— Estudi de projectes senzill s

amb la corresponent Teoria de l'Art ,

ordres clássics i Composició .

En aquest període s'estudiaran projectes
comploerts amb Memória, Pressupost i

Plec de condicions .

Construcció.— Coneixement de material s

compostos i deis emprats en els acabats i
instal .lacions . Estudi cíclic i anal ític d e

la Construcció de masses i estructural .

Tecnologia deis oficis principals de l a
Construcció . Estudi de les Instal .lacion s

auxiliars imprescindibles en tat a

construcció .

Cálcul elástic.— Coneixements básics d e

Mecánica elástica i Elasticitat aplicada a

la Construcció . Demes, eis estudi s

d'Hidráulica elemental necessaris per a

les instal .lacions mínimes deis edificis .

Sociologia i História .— História de le s

Arts Piástiques de totes les époques ,
Sociologia i Higiene col .lectiva .

Dibuix i medis de representació .— E s

continuará la part formativa amb I'estud i

del color i s'aplicará la ponderació d e

Masses i Volums a la construcció d e

maquetes, desenvolupant la intuici ó

espacial .

El dibuix lineal es practicará en les seve s
especialitzacions de Construcció i

d'Entramats. Els coneixements d e

Topografia seran completats amb l a

práctica de Replanteigs .

PERIODE PREPARATORI .— Seminar i

de Projectes .— Esquemes senzill s

d'ordenació, distribució i composició ,

aplicats a projectes elementals (Vivend a

mínima, rural, etc .) i el concepte genera l

del que constitueix la redacció i

desenvolupament d'un programa, forme n

el contingut del període preparatori de l

Seminari de Projectes . Es procurar á

sobretot I'exercici de les facultats

intuitives i d'imaginació en projectes qu e

siguin una anticipació de les condicion s

reals del treball professional .

Construcció.— Aquest agrupament e s

pot subdividir en quatre parts be n

caracteritzades : Materials d e

Construcció, Construcció própiamen t

dita, Oficis i Tecnologia deis mateixos .

Instal .lacions complemantáries . En el

període preparatori deuran incloure's e n

la primera la Química aplicada i Geologi a

Nacional, conjuntament amb e l

Coneixement deis Materials simple s

emprats en la Construcció ; en la segona ,

Nocions elementals de Construcció ,

paral .leles als treballs d'iniciaci ó
realitzats en el Seminari de Projectes ; e n

la tercera, fonamentalment viscuts en l a
realitat práctica el Coneixement dei s
principals Oficis de la Construcció :

básics (paleta, formigó, fuster, manyá

d'obres) i auxiliars (guixaire ,

pavimentador, estucador, lampista ,

vidrier, electricista) ; deixant la quarta

per iniciar-la posteriorment .

Cálcul elástic .— Paral .lelament a

('anterior, i'agrupament de cálcul elásti c
ex igeix un periode preparatori d e
matemátiques, comprenent e l

Coneixement de la Teoría de Funcions ,
el Cálcul Diferencial i Integral ,

Geometría Analítica, Física General (pe r

aplicar-la posteriorment a la Mecánica i
les instal .lacions) i Mecánica Racional .

DISCIPLINES BASIQUES EN LA
FORMACIO DE L'ARQUiTECTE .--

La formació específica de I'arqu i tecte ,

esdevé en el seminari de Projectes . tot s

eis altres coneixements que precisa són
els necessaris per a desenvolupar el se u

treball en el dit seminari, i constitueixe n

quatre agrupaments ben definits :

Construcció . Cálcul Elástic. Formaci ó
Social i Histórica . Dibuix i mitjans d e

representació .

Ensenyament cíclic .— A partir de

I'Escola Técnica Mitjana o Politécni c
básic (edat 18 anys), considere m

necessaris dintre del cicle general

Sociologia i História .— Per la formaci ó
social i histórica es preveu I'estudi de le s
civilitzacions en el seu contingut social ,

enfocat vers les seves produccions en le s

arts plástiques i especialment les obre s

cabdals de ('Arquitectura, destriant-ne e l

fans i la forma i fent-ne I'análisi estétic .

Es donará máxima importáncia a

I'influéncia d'aquests factors en la vid a

actual i en aquest sentit s'enfocará

I'estudi de ('História, defugint donar-I i
carácter arqueológic .

Dibuix i medis de representació .— E l

període preparatori en aques t

agrupament tindrá una part formativa

en el Dibuix esquemátic, natural i

retentiu, així com en I'Estudi de volums

i la seva ponderació i composició . En el

Dibuis lineal es familiaritzará a I'alumn e

amb els medis de representaci ó

generaiment admesos, i procediments

"standard" de dibuix i retolació . Com a

llenguatge d'expressió en el paper i en l a
realitat I'estudi deis sistemes de

PERIODE FINAL.— Seminari d e

projectes .— Estudi de tota classe d e

projectes ; de la vivenda, de l a

col .lectivitat, de la indústria, d e

)'agricultura ; estudiats amb aplicació d e

totes les disciplines, fins a la realitzaci ó

de ('obra en el seu conjunt, i amb el s

detalls i acabats dintre l'economi a

del moment .

Seminari d'Urbanisme .— En aques t

adquirirá I'Arquitecte eis Coneixement s

básics per a desenvolupar ei s

agrupaments simples i els tracat s

reguladors generais . L'especialist a

continuará en aquest seminari la sev a

formació .

Construcció .— Coneixement dei s

materials emprats en els acabats especial s

i instal .lacions i disposicions particulars .

Síntesi deis problemes de construcció e n

eis aspectes mecánic i económic . Estud i

de les Instal .lacions especials i de l a

Tecnologia deis oficis corresponents .

Hidráulica urbana de gran importanci a

per a I'Arquitecte urbanista .

Cálcul elástic .— Aplicació dei s

coneixements d'Elasticitat a I'estudi de

I'Estabilitat deis Edificis .

Sociologia i História .— S'estudiará

comparativa i críticament ('arquitectur a

i construcció de tots els temps . Norme s
sociológiques i d'ordenació legal d e

('Arquitectura .

ESPECIALITZACIO .— La Secció

d'Arquitectura fixará cada curs les

disciplines necessáries per a assolir ei s

Certificats d'Especialització que I'alumn e
vulgui afegir al títol d'Arquitecte .

Organització de I'ensenyament .

El professor que tingui la responsabilita t

de I'ensenyament duna determinad a

disciplina, haurá d'atendre les funcion s

següents :

a) Professar el conjunt de la disciplina ,

orientar el treball práctic i proporciona r

a I'alumne la bibliografia corresponent .

b) Organitzar la labor deis alumnes de ta l

manera, que puguin realitza r

personaiment el mes gran nombr e

possible de treballs práctics per a Ilu r

millor informació i eficacia técnica .

c) Propasar a la Secció d'Arquitectur a

abans de cada curs, un pla mínim d e

treball de la seva disciplina, especifican t

les tasques i exercicis que cregu i

necessaris per a donar el certifica t

d'eficiéncia, que permeti I'admissió a l a

prova del període corresponent .

d) Signar als estudiants el certifica t

d'assisténcia uniforme .

c) Dirigir la formació del fitxer en el qu e

consti el rendiment de cada estudiant i

la seva eficiéncia en les práctiques .

Els ensenyaments de grups similars e s

faran en seminaris de práctiques i estudi s

conjunts, en eis que I'alumne trob i

I'orientació continua deis professors i d e

Ilurs auxiliars i ajudants . Les diferent s

matéries que formen un cicle sera n

desenvolupades en estreta relació .

L'alumne haurá d'obtenir eis certificats

d'eficiéncia en práctiques i d'assisténci a

uniforme a les explicacions orals de le s
disciplines que formen un període per a

poder presentar-se a la prova de conjun t

d`aquest .

A títol d'orientació, la Secci ó
d'Arquitectura proposará anyaimen t

un pla mínim que permeti la preparaci ó

deis tres períodes . Aquest pla mínim e s

fonamentará en el seminari de projecte s

obligatori peis estudiants d'Arquitectura .

Es considerará el període de dos anys ,

dividits en semestre d'hivern i d'esti u

cada un ; el d'hivern o primer semestre ,

durará des del primer d'octubre al 23 de

desembre, i del 8 de gener al 15 d e

febrer ; el d'estiu o segon semestre ,

durará des del primer de maro al 15 de

juliol, comprenent les festes d e

Primavera ; eis dos constaran de 1 7

setmanes . Com queda dit, I'estudian t

tindrá liibertat per a I'acoplament d e

les disciplines dintre de cada període .

Per aquest fi, allá on ('eficacia d e

l'Ensenyament ho fati necessari i l a

situació económica ho permeti, hi haurá

una multiplicitat de professors, cada u n

deis quais desenvolupará successivamen t
totes les assignatures que en eis diferent s
períodes corresponguin a un determina t
agrupament . Així, de moment, es f a
evident la necessitat de tenir com a

mínim eis següents professors :

En eis períodes básic i final : tres e n
Seminari de projectes ; un en Seminar i

d'urbanisme ; dos en Construcció ; tres

en Tecnologia i Coneixement de
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materials ; dos en Instal .Iacion s
complementáries i Hidráulica ; dos e n
Cálcui elástic ; dos en Geografía i
História ; dos en Sociologia, Higiene ,
Economia i Ordenació legal ; dos e n
Dibuix i medis de representació ; total :
19 .

En el per íode preparatori : En Projectes ,
Construcció, Geologia, Coneixement d e
materials, Oficis de la Construcció ,
Geografia i História i Dibuix i medis d e
representació, els mateixos deis altres
períodes . Demés : dos en Matemátiques ;
un en Física ; un en Geometri a
Descriptiva ; un en Topografia ; total : 5 .

Per altra banda, és completamen t
indispensable un conjunt suficientmen t
nombrós de d'auxiliars i ajudants, sens e
els quals tot pla d'estudis restar á
ineficient . El nombre de professors
auxiliars ha d'ésser com a mínim igua l
al de professors titulars .

La formació essent integral tindrá llo c
amb el máxim rendiment de I'estudian t
dintre el Politécnic ; per aixó es proposa ,
sempre que es garanteixi l a
independéncia económica de l'estudiant ,
la setmana de treball de 36 hores, qu e
permet l ' acoplament que proposem com
a mínim pel curs present i que es trascri u
en el pla adjunt . (Pág . XI Ii) .

Profesorat .— Com queda insinua t
existiran dintre el Politécnic le s
categories de professor titular, auxilia r
i ajudant ; a més podran cridar-s e
professors Iliures i especialistes qu e
desenvolupin en un moment dona t
determinadas matéries .

Fonamentalment sentem el principi d e
que I'única forma d'assolir la categori a
de professor, és, mitjancant l a
demostració de les aptituds en l a
disciplina corresponent, per realitzacion s
efectives en la mateixa i per la vocaci ó
pedagógica i aptitud renovada i
demostrada amb continuitat per obteni r
la permanéncia en la cátedra .

Amb aquests principis la Generalitat ,
sota I'informe del Consell de I'Escol a
Nova Unificada, assessorat per l a
sots-ponéncia d'Arquitectura, decidir á
quins deis catedrátics i professors d e
l ' Escola Superior d ' Arquitectura que ha n
cessat en el seu cárrec, han de continua r
en determinats agrupaments de l a
Secció d'Arquitectura del Politécnic .

En les restants disciplines, i en el futur ,
el nomenament deis professors titular s
es fará per mitjá de la convocatória d e
concursos a cátedra del conjunt de le s
disciplines de cada agrupament ; el s
Tribunals jutjadors deis esmentat s
concursos, estaran formats pe r
especialistes en la matéria i sera n
proposats en el seu dia, per la Secci ó
d'Arquitectura amb intervenció de l
Sindicat d'Arquitectes i en el momen t
present pel Comité de I'Escola Nav a
Unificada assessorat per la Sots-ponénci a
d'Arquitectura . El Tribunal raonará e n
informe públic, imprés i detallar per a
cada concursant, la seva resolució i
atendrá, com queda dit, a le s
realitzacions en les matéries, referents al
respectiu grup de disciplines, és a dir ,
a ('aptitud, i a més, a la vocació que
pugui provar-se als que hagin exerci t
I'ensenyament .

Els professors auxiliars, temporais pe r
quatre anys, prorrogables, es nomenara n
per concurs-oposició, jutjats pel s
mateixos Tribunals anteriors i
preferint-se la realització a tot altre mérit .

Els professors podran ésser separat s
únicament quan el Politécnic consider i
inútil la seva tasca, a proposta raonad a
de la secció per si o a petició raonad a
deis seus estudiants .

Organització de la Secció d'Arquitectur a
del Politécnic .— Es preveu un
Departement director amb un Degá ,
nomenat per la Generalitat (professo r
o no de la Secció), un professo r
representant de cada agrupament
d'assignatures, o siguin cinc, escollits pel s
professors de la Secció, un representan t
estudiant per cada periode o siguin tre s
i dos representants de les sindical s
professionals obreres . Aques t
Departament pendrá cura de la direcci ó
de la Secció i les seves relacions amb e l
Politécnica, laboratoris i seminari s
d'altres Seccions, Sindicat d'Arquitectes
i Organismes de la Construcció .

Es preveu també un Departamen t
d'investigació i práctiques, presidir pe l
Degá i del que formaran part el s
professors titulars i els arquitectes
directors de les obres que s'utilitzin pe r
a practiques en cada curs : la missi ó
d'aquest departament consistirá e n
organitzar d'acord amb els professors
respectius les práctiques en obra ; e n
I'análisi i inspecció de materials en el s
laboratoris del Politécnic, i intercanv i
escolar amb els Laboratoris i Seminaris .

També hi haurá un Departament d e
Publicació format pel Degá i el s
elements que el Sindicat d'Arquitectes
i estudiants designin i que deurá estar e n
relació amb Lotes les editorials nacional s
i extrangeres per a informar, traduir ,
editar i renovar els textos, articles ,
revistes i demés material que ha d e
formar la Biblioteca de la Secció .

Finalment, está previst un Departamen t
de Cultura Física i Higiene, format pe l
Degá i dos metges higienistes, professors
de Cultura física, que expediran el s
certificats de salut física i higiene mental
deis professors i alumnes periódicament .

Tota la tasca escolar es fará en la Secci ó
d'Arquitectura, quedant en la mateix a
tata la documentació personal . Per tant ,
caldrá que la Biblioteca de la Secció o
del Politécnic estigui oberta tot el di a
amb bibliotecari alumne responsable e n
un torn que fixará el Departamen t
director .
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