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Plànol d’armat de la coberta de l’oratori al Cap Salou, Antonio Bonet i Josep Puig Torné, 1954

Arquitectures absents

El destí, la casualitat o simplement l’interès per recuperar la petjada
perduda de l’arquitectura ha volgut que coincideixin la preparació i la
publicació d’aquest número amb l’exposició Arquitecturas Ausentes del
Siglo XX, resultat d’un projecte d’investigació iniciat l’any 1997, coordinat

En aquesta ocasió, no hi són tots els que són i, per tant, molts encara
tindran, a més de la condició d’absents, la condició d’oblidats. Però, iniciat
el camí per a la recuperació de la nostra memòria «absent» arquitectònica,
de ben segur que altres companys voldran completar aquesta tasca tan
interessant i didàctica.

Juan M. Zaguirre
Director d’AT

Arquitecte Antoni Pujol
Situació Salou, Tarragonès
Any n/d

Els projectes absents no tenen cos ni massa, però sí una memòria que,
com un halo, els envolta d’intencions i d’història. Reconèixer la importància
que l’existència d’aquests exercicis té per a l’arquitectura implica valorar
les aportacions arquitectòniques de cada època a través de la seva revisió.
En tot cas, una interpretació actual dels valors històrics i arquitectònics
d’aquestes propostes pot millorar la nostra percepció d’aquells estils,
reflexos d’uns sentiments passats.

d’Antoni Pujol

per l’arquitecte Mariano Bayón, i amb la participació de prestigiosos
arquitectes, com ara Miguel Fisac, Sáenz de Oiza, Rafael Moneo, Juan
Navarro Baldeweg, Josep Quetglas, Manuel Gallego i Josep Llinàs, entre
d’altres. Aquesta exposició retrospectiva planteja un recorregut per vinti-quatre visualitzacions de projectes no edificats, desapareguts o
profundament alterats, ideats per grans figures de l’arquitectura del
segle XX.

Casino a Salou

Potser per un afany de voler recuperar arquitectures oblidades o «absents»,
i per tal de posar de manifest el valor d’allò que mai no es va fer realitat,
presentem una recopilació de projectes no edificats pensats per a les
nostres ciutats i oblidats als arxius professionals o als centres de
documentació col·legials.

Casino a Salou

Façana principal

La formació acadèmica i la seva capacitat artística i creativa fan que
passi amb facilitat per diversos estils: neogòtic i neomedieval als inicis
(casa Tarrats, casa Homdedéu, casa Punyed), modernista en la majoria
de les obres del primer quart del segle XX i noucentista en les obres del
final de la dècada dels vint (casa Vilella, al raval de Santa Anna, o grup
escolar Pompeu Fabra, al carrer Sardà).
Entre 1900 i 1925, època de maduresa professional, va projectar i dirigir
molta obra pública de significació rellevant, com el Banc d'Espanya, al
raval de Santa Anna; l'Estació Enològica, al passeig de Sunyer; el grup
escolar Prat de la Riba; les Escoles Rubió i Ors, al carrer Rafel Casanova;
l'església de Sant Joan, al camí de l'Aleixar; la nova façana i el campanar
del Santuari de Misericòrdia (truncat en la seva construcció pels
esdeveniments de la guerra), i d'altres, en gran part, i amb més o menys
encert, dins l'estil modernista.
L'obra privada se centra en els edificis d'habitatges, de nova planta o
rehabilitats, dins de la ciutat (casa Munné, casa Miró, casa Anguera,
casa Sagarra, casa Iglesias, casa Sardà, casa Tomàs Jordi, casa Grau,
casa Piñol, casa Ramon Vendrell i d'altres) i fora, en el cas dels masos
(mas Vilella, mas Vilanova, mas Fontana, mas Navas, Villa Maria, mas
Cuadrada, xalet Espinós i d'altres).
Ja en l’etapa final de la seva carrera professional, amb un bagatge dilatat
i constantment actiu, obert als diversos àmbits de l'arquitectura (en els
vessants de l'obra pública i la privada, projectant i dirigint incansablement,
o en les tasques d'urbanització, com a arquitecte municipal), l’any 1927,
Pere Caselles signa l'avantprojecte d'un edifici de Correus i telègrafs per
a la ciutat, a la cantonada entre el carrer del Doctor Robert i el camí de
la Selva.
Aquest avantprojecte, poc o gens conegut, del qual tenim coneixement
a través dels originals que guarda l'arxiu històric del Centre de Documentació
de la Demarcació de Tarragona del CoAC, consta de nou plànols en paper
de seda. Dibuixats amb tinta de colors diferents, en el cas de les
perspectives, o amb negre, per a les plantes, seccions i façanes. Els dos
plànols en color representen una «perspectiva general» exterior i una
«perspectiva interior» i els altres set, en blanc i negre, representen dues
seccions (en el mateix document), un «desarrollo de las fachadas» i la
«planta baja», «planta piso principal», «planta piso 2.º», «planta piso 3.º»
i «planta de cubiertas».
Reus estava en plena fase de desenvolupament urbanístic, industrial i
demogràfic, i necessitava edificis per a equipaments públics adequats a

les circumstàncies: grups escolars, mercat, escorxador, estació enològica
o edificis per a Correus i telègrafs. De fet, és el mateix que passava a
la resta de l'Estat, a les capitals de província i a les poblacions més
despertes, la qual cosa fa que el Govern del monarca Alfons XIII se n’ocupi
i elabori plans de desenvolupament, com el de l'any 1908, per al cas de
la construcció d'edificis de Correus i telègrafs.
L'edifici projectat per Caselles encaixa amb el programa i els objectius
d'aquest pla; no obstant això, per la data de la signatura, la seva redacció
és molt posterior. De fet, és així, ja que les negociacions amb el Govern
per fer realitat un altre edifici de Correus i telègrafs depenien d'un
panorama econòmic extremadament delicat i el temps passava, a l'espera
que l'Estat s’encarregués de la totalitat dels costos, incloent-hi la compra
del solar, com s'explica més endavant.
La planta de l’edifici s'estructura al voltant d'una galeria central, coberta
a l'alçada de la segona planta per una estructura metàl·lica vidriera, que
passa a ser pati descobert a les plantes superiors. La construcció se
separa de la mitgera paral·lela al carrer del Doctor Robert amb un altre
pati de servei, dedicat a l'entrada i la sortida de la correspondència.
Tanmateix, amb les dues primeres plantes, es dóna compliment al
programa de serveis de Correus i telègrafs, mentre que les plantes
superiors es destinen a dos habitatges per planta: la tercera, amb els
habitatges de més categoria, i la quarta amb els més senzills. Les plantes
d'habitatges tenen un accés independent des del camí de la Selva i queden
totalment desvinculades de les plantes inferiors.
Al soterrani, que només es grafia a nivell de les seccions, se suposa que
hi ha cambres d'instal·lacions i magatzems, ventilats a través de les
petites finestres que queden a peu de vorera i que permeten que la planta
baixa s'elevi a l'alçada necessària per magnificar la composició de la
façana amb aquest sòcol.
L'eix de composició de la planta s'interromp i es torça cap a la confluència
dels dos carrers, per col·locar-hi, amb molta habilitat, la sala d'accés i
el vestíbul, sobre del qual hi ha les peces més importants de les plantes
superiors.
Les façanes i l'interior, com es pot observar a la perspectiva, estan
ornamentats amb la sumptuositat que pertoca a un edifici tan representatiu.
L'accés públic està flanquejat pels escuts oficials de l'Estat i coronat amb
un gran rellotge i una torre de comunicació telegràfica. La bandera
espanyola queda centrada al frontal del carrer del Doctor Robert.
No deixa de ser una proposta força interessant, amb una idea clara i
contundent, per ordenar la complexitat programàtica dels diferents usos
que s'hi ubiquen. Una idea que segueix les pautes higièniques de ventilació
per als habitatges, gràcies a un gran espai central, molt lluminós i lleuger,
al voltant del qual s'organitza tota l'activitat pública. L'espai central pot
recordar-nos, a petita escala, l'edifici de Correus i telègrafs de Barcelona,
projectat el 1914 pels arquitectes Josep Goday i Jaume Torres, dins les
claus del noucentisme català.
Reus, que té uns 26.681 habitants, s'estima que necessita 600 m2 de
solar, que es pagarà a 30 ptes/m2 i que el cost de l'edifici serà de 275
pts/m2, per tant, i afegint-hi el 15% en concepte d'imprevistos, despeses

Arquitecte Alejandro de la Sota
Nom original Nueva delegación de Hacienda en Tarragona
Situació Rambla Nova, Tarragona, Tarragonès
Any concurs 1955

Delegació d’Hisenda a Tarragona

Delegació d’Hisenda a Tarragona
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Seu de Correus a Reus

Pere Caselles i Tarrats (1864-1936), arquitecte establert i arrelat a la
ciutat de Reus, des dels seus càrrecs públics o exercint la professió com
a liberal, va dedicar gairebé tot el seu esforç i la seva feina al complicat
i restringit àmbit local. Així, va perfilar una trajectòria brillant, solitària
i sempre relacionada amb els corrents i les avantguardes de l'època al
nostre país, i de la qual deixa constància amb la seva obra, que segueix
les directrius estilístiques del final del segle XIX i començament del XX,
la qual cosa tampoc no ens ha d'estranyar si tenim en compte que són
les que dominava i les que ja havia treballat des de força jove, dirigint
obres de l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner (primers pavellons de
l'Institut Pere Mata).

Arquitecte Pere Caselles i Tarrats
Nom original Ante:proyecto de casa de Correos y Telègrafos para Reus
Client Dir. Gral. de Correos y Telégrafos (Ministerio de la Gobernación)
Situació Camí de La Selva, Reus, Baix Camp
Any concurs 1915

Avantprojecte de casa de correus i telègrafs per a Reus de Pere Caselles

Desenvolupament de les façanes principals

de redacció i benefici industrial, es preveu un pressupost per a l'edificació
de 207.750 pessetes. Sempre segons les dades facilitades per les juntes
locals, en virtut de la Reial ordre de 10 de maig de 1908 i les obtingudes
pel concurs celebrat a conseqüència de la Reial ordre de 30 de desembre
del mateix any.
A la memòria que va servir de base per elaborar la Llei de 14 de juny de
1909 sobre nous edificis per a Correus i telègrafs, s'hi esmenta l'èxit del
fruit dels treballs preparatoris de les juntes locals constituïdes i la
resposta satisfactòria del concurs d'oferta de solars i edificis particulars,
que constituïen un total de 55 expedients, amb 277 propostes distribuïdes
entre capitals i poblacions. En el cas de Reus, s’hi presenten 10 propostes.
De les consideracions fetes, es conclou que es construiran edificis a les
capitals de província i a les poblacions de Cartagena, Ferrol, Gijón, Maó,
Reus, Vigo i Las Palmas, dins d'un crèdit de 23,5 milions de pessetes
que es poden gastar en diferents exercicis i segons les necessitats de
les obres.
L’any 1915, la Direcció General de Correus i Telègrafs del Ministeri de
la Governació, que ja havia redactat el Plan de construcción de edificios
para Correos y Telégrafos, agrupa els antecedents i preceptes relacionats
amb aquest pla de construcció des que es va iniciar, l'any 1908, fins al
compliment de l'any 1915, fent una compilació de tot el que fins aquell
moment s'havia publicat a la Gaceta de Madrid. D'aquesta compilació,
en destaquen les dades següents, pel que fa al contingut de les propostes
i al programa dels edificis:

Tanto los anteproyectos como los proyectos definitivos se presentaran
en papel tela, encarpetados y firmados por sus autores,
comprendiendo la documentación siguiente:
Anteproyectos.- 1.º Memoria descriptiva razonando la distribución
adoptada, materiales elegidos, sistema de construcción que haya
de emplearse con expresión de los detalles y cálculos necesarios

d’Alejandro de la Sota

m2
Estudis de la façana

Emplaçament

Planta inferior

Planta noble

Planta baixa

y el plazo de ejecución de las obras.
2.º Planos en croquis, pero con todo detalle, empleando la escala
de un centímetro por metro para las plantas y de 1 por 200 para
los alzados, y que comprendan:
A) Las diferentes plantas del edificio con el estudio de la red
general de desagüe, a tenor de lo dispuesto en las Reales
Órdenes de 18 de julio de 1900 y 30 de agosto de 1902, y
la distribución para la calefacción e instalación del alumbrado
eléctrico.
B) Diseño o diseños de la fachada o fachadas del edificio, indicando
su disposición y ornamentación.
C) Secciones longitudinal y transversal, en las que se detallen la
estructura del edificio y las disposiciones que se adopten a la
ventilación y calefacción de los diferentes locales y dependencias.
3.º Un avance del presupuesto comprendiendo los estados de
mediciones de las obras con los precios unitarios y el resumen
general, estableciendo el 1 por 100 para imprevistos, el 6 por 100
por redacción del proyecto, gastos de dirección y administración y
el 8 por 100 en concepto de beneficio industrial e interés del dinero
adelantado que determina la legislación vigente de Obras Públicas.
Més endavant, a les bases del programa per al concurs de projectes,
concretament a la base vuitena, s’hi especifica:

En las distintas plantas o pisos que se proyecten para la edificación
de que se trata, deberán establecerse en la forma que los autores
estimen más conveniente los servicios que se expresan en la base
9.ª, sin otras limitaciones que las siguientes:
Planta de sótanos.- Según las condiciones de terreno y las especiales
del clima, podrán o no disponerse éstos y utilizarlos o no para
viviendas o estancias de personal. Desde luego, si se establecen,
y disponiéndolos en buenas condiciones de impermeabilidad, luz y

Perspectiva general

Planta principal

Perspectiva interior

ventilación, se destinaran para locales de archivo de Correos y de
Telégrafos, depósitos para paquetes postales, de impresos, almacenes
de sacas, material eléctrico para Telégrafos, como hilos, pilas,
aisladores, etc., sin preocuparse en almacenar los postes, que se
instalarán en locales independientes del edificio objeto del proyecto.
Planta baja.- En esta planta y en fácil comunicación con el público,
se instalarán los servicios de Correos que tienen relación directa
con el mismo y los de recepción y tasa de los telegramas, así como
los locales destinados a conferencias telefónicas y telegráficas para
servicio del público y de prensa, si esto es posible, sin menoscabo
de las restantes oficinas.
Planta principal y superiores.- En estas plantas se distribuirán las
oficinas administrativas de ambos servicios con los despachos de
los respectivos jefes. Se tendrá en cuenta la independencia mutua
de ambos ramos de la Administración y la relación armónica entre
las oficinas de cada uno de ellos.
Las últimas plantas del edificio deben reservarse para habitaciones
de los jefes y de un portero u ordenanza de cada servicio, teniendo
presente para la distribución general cuanto se previene en los
artículos 5.º y 6.º del Pliego general de condiciones de 20 de abril
de 1915.
L'embranzida inicial a poc a poc es va diluint i el temps va passant, fins
que l'any 1914, i per Reial ordre, es dóna un termini perquè es constitueixin
un altre cop unes juntes locals d'inspecció i vigilància de les obres de
construcció i reforma dels edificis destinats als serveis de Correus i
telègrafs. De fet, la lentitud es deu a la manca de crèdit de l'Administració,
que força els ajuntaments perquè cedeixin gratuïtament els solars o
edificis que cal reconvertir a favor de l'Estat, amb la certesa que el sacrifici
ja donarà els seus fruits i que si hi ha ajuntaments que no cedeixin un
solar o un edifici, no es garanteix que s'avanci fins que s'obtingui el crèdit
necessari per al seu pagament. La Reial ordre va adreçada als governadors

civils de província, excepte els de Madrid, Barcelona, València, Lleó,
Pontevedra i Sant Sebastià, i als alcaldes de Cartagena, Ferrol, Gijón,
Reus, Vigo, Las Palmas, Maó, Linares i Manresa.
Poc després, a l’inici de 1915, els concursos de solars anunciats l'any
1908 es declaren deserts per Reial ordre. Es considera que el llarg
termini de temps que ha transcorregut des de l'aprovació de la llei fins
a l'atorgament dels crèdits necessaris per començar l'execució del pla
ha perdut la seva eficàcia en els concursos. Perquè els propietaris, en
uns casos, han disposat de les finques que havien ofert o bé, en altres
casos, els han rebaixat de preu i n’han fet ofertes noves. Aleshores, el
Ministeri de la Governació autoritza un concurs nou de solars o edificis
que cal enderrocar o aprofitar per a aquelles poblacions on encara no
s'han començat les obres de construcció o que no tenen superfícies
cedides gratuïtament pels municipis respectius. El cas és que en la relació
de poblacions en les quals es projecta construir edificis de Correus i
telègrafs a compte de l'Estat, Reus ja no hi consta, ja que no ha fet el
«sacrifici» de cessió del solar o d'un edifici per rehabilitar.
Per continuar amb l'execució del pla concebut per l'Estat, es proposa un
concurs entre arquitectes espanyols, perquè sigui equitatiu i pràctic. Les
bases d'aquest concurs s'establiran posteriorment i és molt probable
que des de Reus es continuessin els tràmits per tal que l'Estat es fes
càrrec de la compra dels terrenys proposats i, fins i tot, que també es
presentés la proposta d'avantprojecte elaborada per Pere Caselles.
Tanmateix, això és una suposició, perquè més endavant hi ha constància
que es permutaran els solars del camí de la Selva, emplaçament de
l'avantprojecte que ens ocupa, el propietari dels quals és la Direcció
General de Correus i Telecomunicacions. La permuta es fa amb els
terrenys on avui hi ha l'edifici actual de Correus, a la plaça de la Llibertat.

Josep Canela, arquitecte

imatges: Fundación Alejandro de la Sota

Secció transversal

Planta entresolat
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Xalet Nieto Antúnez
Arquitectes Antonio Bonet, Josep Puig Torné
Títol original Hotel en Salou
Client Sr. Nieto Antúnez
Situació Racó de Salou, Salou, Tarragonès
Any 1962

Hotel “La Solana”

Arquitectes Antonio Bonet, Josep Puig Torné
Situació Salou, Tarragonès
Any 1960

Oratori Nostra Senyora del Mar

Arquitectes Antonio Bonet, Josep Puig Torné
Nom original Capilla
Client Cia. Urb. Ntra. Sra. de Nuria
Situació Cala Crancs, Cap de Salou, Tarragonès
Any 1961

Arquitecte J. Puig Torné, J. M. Esquius
Nom original Proyecto de vestuarios, hall, bar, aseos, almacenes
anexos a la pista polideportiva y cubrición del conjunto
Client Casal Espluga de Francolí
Situació Espluga de Francolí, Conca de Barberà
Any 1966

Pavelló poliesportiu a l’Espluga

Josep Puig Torné, J. M. Esquius

Antonio Bonet, Josep Puig Torné
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Espais urbans absents del centre històric de Reus
a l’entorn de la Prioral
Com a monument emblemàtic de la ciutat de Reus, la Prioral ha estat
objecte de diverses intervencions, prou conegudes en el context de la
cultura arquitectònica contemporània, en la restauració del patrimoni
arquitectònic i el remodelatge urbà dels centres històrics de les ciutats.
A banda d’aquesta «arquitectura construïda», és interessant donar a
conèixer «l’arquitectura absent» i les propostes d’intervencions en el seu
entorn urbà pròxim no construïdes, «els espais urbans absents», per
reconèixer uns valors i unes intencions que s’intueixen a través dels
mitjans utilitzats per projectar-los. Cal tenir present que els projectes i
el conjunt de gràfics i documents que els configuren no s’acaben en ells
mateixos, ja que s’han d’entendre com un instrument per construir l’espai
imaginat.

Del projecte redactat per Sardà resten com a «espais urbans absents»
la connexió entre la plaça del Castell i el carrer de la Mar, l’ampliació i
la nova alineació dels edificis de la plaça de Sant Pere pel costat sud i
de ponent, i una redefinició de la proposta de Martorell en la connexió
de la plaça del Castell i el carrer Major. Aquest nou espai té una dimensió
i una escala de carrer, amb la seva banda nord sense porxos, i alinea la
façana nova del Castell del Cambrer amb la façana principal de la Prioral,
per la banda de la plaça de Sant Pere. La manca d’una visió global i d’un
estudi interdisciplinari fa que aquesta actuació manifesti uns plantejaments
urbanístics definits per una visió parcial del centre històric, amb una
voluntat de millorar l’habitabilitat dels edificis i la vialitat del centre històric,
en detriment de la preservació dels seus valors històrics i patrimonials.

En l’àmbit de la recuperació del patrimoni del nostre país, cal destacar
la tasca duta a terme pel Servei de Conservació i Catalogació de
Monuments, el primer organisme d’aquest tipus a l'Estat espanyol, creat
l’any 1914 per l’Institut d’Estudis Catalans segons l’encàrrec fet per la
Diputació de Barcelona. Com que la Diputació de Barcelona formava part
de la Mancomunitat de Catalunya, va estendre el seu àmbit d’actuació
a tot Catalunya i va fer possible que l’arquitecte Jeroni Martorell Terrats,
director del Servei des de 1915 fins a 1951, fes un bon nombre de
projectes i obres en l’àmbit del patrimoni monumental del nostre país.

Aquesta proposta inclou la reconstrucció del Castell del Cambrer amb
uns criteris historicistes, seguint un suposat ordre clàssic i una composició
de les noves façanes que es podria anomenar un aiguabarreig d’estils,
molt usual en l’arquitectura de l’època, amb la definició de la banda de
la plaça de Sant Pere amb uns suposats porxos medievals, finestres
clàssiques a la primera planta i una balconada superior amb ràfec de
grans dimensions al llarg de tota la façana.

Va ser Martorell qui va redactar el primer alçament de plànols conegut
del conjunt de la Prioral de Sant Pere de Reus, un projecte de restauració
del Castell del Cambrer adjacent i la proposta d’ordenació urbanística del
seu entorn. Com que aquests projectes no es van dur a terme, la relectura
d’aquestes «arquitectures i espais urbans absents» ens tramet una poètica
suggeridora i una manera d’entendre la restauració del patrimoni
arquitectònic i el remodelatge dels centres històrics de les ciutats.
La proposta de Martorell recupera la seqüència d’arcs diafragma a doble
alçada del Castell del Cambrer, amb l’enderroc de les estructures afegides
d’època tardana, restaura la porta dovellada de la façana principal i
construeix la nova façana lateral, que neix de la proposta de crear un nou
espai urbà entre la plaça del Castell i el carrer Major. Aquesta proposta
vol oferir noves perspectives per als principals edificis històrics de l’entorn
i vol regular la mateixa plaça del Castell, amb una nova alineació, la
prolongació dels edificis porticats fins al carrer Major i la creació d’una
font monumental que articuli el nou espai urbà.

Joan Figuerola
arquitecte

En la immediata postguerra, l’arquitecte César Martinell Brunet porta a
terme la restauració de la Prioral, motivada per l’espoliació i les mutilacions
que l’edifici i els seus béns mobles van patir en el període de la Guerra
civil. Aquesta proposta queda definida per la voluntat de recuperar els
elements gòtics inicials a tota la nau, transformats per la decoració
clàssica feta durant els segles XVII i XVIII, per la manca d’un estudi històric
i arqueològic necessari per a la comprensió correcta de l’edifici i per la
utilització d’un llenguatge clàssic en el disseny dels nous elements
necessaris per al funcionament litúrgic de l’edifici. La decoració de les
capelles laterals de la nau, el disseny del baldaquí de l’altar major, el
retaule dedicat a Sant Pere de la capella central i els altres elements
funcionals del presbiteri manifesten aquest llenguatge clàssic.

La conservació de la ciutat com a memòria històrica, la recuperació dels
seus monuments i el foment de la sensibilitat col·lectiva per percebre
l’harmonia i la bellesa de la vida urbana en tota la seva complexitat, amb
la juxtaposició d’estructures al llarg del temps, són manifestació dels
plantejaments projectuals i teòrics de la proposta. Plantejaments que
queden reflectits en la ressenya que la Revista del Centre de Lectura
fa de l’acte, amb les paraules de Martorell en la presentació de la proposta,
feta el 5 de maig de 1922 al teatre Bartrina d’aquesta entitat:
«...les ciutats no són grans precisament per la quantitat d’habitants ni
pel nombre d’edificis de què consten, sinó pels seus continguts de bellesa,
pels seus monuments i antiguitats.»

Projecte de retaule per a la capella del Santíssim Sagrament, a Sant Pere
de Reus (de César Martinell)

N

L’any 1954, l’arquitecte municipal, Antoni Sardà i Moltó, redacta una nova
proposta, més àmplia, del centre històric de Reus. Algunes de les seves
parts es recullen i es porten a terme en plans urbanístics posteriors de
la ciutat, i d’altres de no fetes, tant en el traçat urbà com en el remodelatge
del Castell del Cambrer, queden com a «arquitectures i espais urbans
absents». En l’època de Sardà com a arquitecte municipal s’enderroca
la Casa de les Olles, tocant a l’antiga casa del campaner, adossada al
campanar. La dècada dels vuitanta del segle vint s’arranja l’antic mercat
de les peixateries velles per recuperar la plaça porticada, definida per
l’arquitectura unitària del segle XVIII, a la zona del fossar vell de Reus, i
a l’inici del segle XXI es completa la descoberta de l’absis de la Prioral
definida al PERI de Reus.

Com a estudiós i admirador de l’arquitectura del culte de l’època barroca,
Martinell també dibuixa molts elements que tenen un lèxic i unes proporcions
barroques, portat per una tendència historicista en la restauració del
patrimoni religiós. Seguint aquest discurs, projecta el gran «retaule
absent» per a la capella del Santíssim de la Prioral, omplint tot l’espai
disponible del mur de la capçalera d’aquesta capella, del qual només es
fa la base, l’altar i el petit sagrari, situat a la part davantera central.
Aquest «retaule absent» evoca i recrea la poètica de l’objecte que mai
no s’ha construït, amb una visió nova de l’espai de la capella. També
exemplifica una manera molt generalitzada d’entendre la creació de l’espai
sagrat, copiant estils històrics sense uns plantejaments projectuals de
diàleg entre la concepció religiosa i l’art contemporani, en definitiva, entre
fe i cultura.
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Aspecte que oferien les sales del Castell del Cambrer una vegada
despullades dels actuals envans divisoris

Perspectiva de Sant Pere i el Castell, segons el projecte d’Antoni Sardà
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Annex a l’edifici d’Aigües de Reus
Gabriel Bosques
El projecte es basava en la construcció d’un edifici annex a les instal·lacions
que ocupava i ocupa actualment l’empresa municipal Aigües de Reus.
Aigües de Reus ocupava inicialment un edifici d’estil neoclàssic. Quan
passa a ser una empresa municipal, encarrega una ampliació de les seves
instal·lacions a l’arquitecte Pau Pérez, el qual dissenya un edifici vidrier
annex a l’edifici històric existent. Amb posterioritat, i per una necessitat
d’ampliar l’arxiu, l’any 1999 l’empresa compra un habitatge annex, situat
al carrer Anselm Clavé. El solar que ocupava aquest habitatge era per
on s’havia d’ampliar l’arxiu de l’empresa i on havia de desenvolupar el
projecte que m’encarreguen.

Planta Coberta

23 INSTAL·LACIONS MAQ. AIRE

Planta Tercera

20 ESCALA
21 MAGATZEM COMPACTES
22 TRASTER

Planta Segona

17 ESCALA
18 SALA MAGATZEM
19 SERVEI

Les característiques de l’emplaçament fan que, tot i la seva dimensió
reduïda, la connexió de l’edifici nou amb els edificis existents sigui fàcil,
i també és senzilla la construcció d’un accés propi des de l’exterior, que
permetria una autonomia de l’edifici arxiu pel que fa a la resta del complex.
Es planteja l’edifici nou com una capsa de xapa que aculli tots els arxius
de l’empresa. L’aspecte exterior serà el d’un edifici bàsicament hermètic.
Les seves dimensions en planta seran molt reduïdes i, quant a l’alçada,
s’igualarà a la de l’edifici existent de vidre, per cercar una imatge unitària
de tots els edificis que configuren les dependències de l’empresa: així,
els dos edificis contemporanis, el nou de xapa i el vidrier, embolcallaran
l’històric, d’alçada inferior.
Interiorment l’edifici, de dimensions molt reduïdes en planta, 9,90 m x
3,95 m, presentava la dificultat d’haver d’acollir un nucli de comunicacions
complet, amb ascensor i escales. Aquest aspecte fa plantejar una solució
basada en la separació de l’ascensor i de l’escala als extrems, així
s’aconsegueix un espai únic central que podrà ser ocupat per un sistema
de classificadors tipus «compactes».
D’altra banda, a nivell constructiu, la dimensió reduïda de la parcel·la fa
optar per una solució de façana lleugera, tipus sandvitx, de manera que
l’element de la façana i el seu suport només afectin en 10 cm la pèrdua
d’espai interior. L’estructura es planteja amb suports metàl·lics tipus
«grey» i lloses de formigó als forjats. Cal significar l’escala principal de
comunicació vertical, que es planteja tota prefabricada.
En resum, es buscava un sistema constructiu que respongués a la idea
de fer un magatzem-arxiu i que resolgués, tant com fos possible, la
problemàtica de l’espai reduït.

Planta Primera

14 ESCALA
15 SALA MAGATZEM
16 SERVEI

Finalment, cal explicar que el projecte no es va executar, tot i que es va
tancar en la seva totalitat i fins i tot va ser ofert per una empresa
constructora, perquè l’empresa va utilitzar el solar per permutar amb
una promotora que va construir habitatges i locals en un solar adjacent
i que va annexionar al del futur arxiu. D’aquesta manera, l’empresa va
adquirir els baixos de l’edifici i va ampliar les seves instal·lacions. Així
està i es pot visitar avui dia.
Planta Baixa
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Gabriel Bosques, arquitecte
Manifestar, a títol anecdòtic, que l’encàrrec d’aquest projecte, va
ser una sorpresa per a mi, atès que en aquella època feia just un
any de la meva col·legiació com a arquitecte i la meva experiència,
tot i que era relativament àmplia en col·laboracions en despatxos,
no era gaire extensa en la redacció i l’execució de projectes en
solitari. Pel que fa a aquest aspecte, vull aprofitar aquesta ocasió
per agrair a l’empresa Aigües de Reus la seva aposta per un
arquitecte jove, cosa habitualment no gaire freqüent entre entitats
i empreses.
0

Arquitecte Gabriel Bosques Sánchez
Nom original Projecte d’edifici annex per a l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa Aigües de Reus
Promotor Aigües de Reus, SA, empresa municipal
Col.laboradors Adam Besora, arquitecte tècnic / Josep Lluís Serven, arquitecte (càlcul estructura)
Situació Reus, Baix Camp
Any projecte 1999

Annex a l’edifici d’Aigües de Reus

Planta Soterrani
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ESCALA PLANTES SUPERIORS
RECEPCIÓ
DESPATX PRIVAT
VESTIDOR
LAVABO
ASCENSOR
ESCALA PIS INFERIOR
PAS
ACCÉS EDIFICI EXISTENT

HAB. MAQUINARIA ASCENSOR
SAI
TRASTER
ESCALA PIS INFERIOR

Façana carrer Josep Anselm Clavé

Façana carrer Sant Miquel
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Luces Inconclusas
La exposición, los veinticinco «cuadernos de investigación» y el catálogo
que acompaña a la muestra tienen un sentido único, inseparable y
coincidente que matiza los trabajos englobados bajo ese mismo título.
Se trata de mostrar con el conjunto un elucidario de diversas arquitecturas
coincidentes todas ellas en el hecho de ser hoy inexistentes en un sentido
físico estricto, ya sea por no haber sido construidas nunca, por haber
sido ya demolidas o incluso por haberse alterado significativamente en
el tiempo su razón de ser intencional y constructiva. Todas ellas, sin
embargo, pertenecientes al siglo XX, continúan siendo aún hoy para la
arquitectura de este siglo XXI auténticas luces inconclusas de sugerencia
y razón.
El carácter desinhibido del propósito de la muestra le exime de cualquier
sumisión a los rigores científicos en la elección de los ejemplos a estudiar.
Así, a través de un juego poético, la hermenéutica de la arquitectura pasa
necesariamente en estos ejercicios desde el «re-conocimiento» de las
vidas anteriores de los ejemplos elegidos hasta una nueva elucidación
positiva y abierta, en ningún sentido concluyente.
La exposición está entendida como páginas abiertas de un propósito
experimental inconcluso, en gestación y proceso, no finalizado en ellas,
de tal forma que el «edificio ausente» provoca nuevas sugerencias a través
de su «re-visión» (de rever, no de revisar).
Recorreríamos así con Gadamer el análisis de la idea del «re-cuerdo» de
una vida anterior en el arte. «Tiene razón Aristóteles —dice Gadamer—
cuando ve la esencia de la representación mímica y llega a la célebre
distinción entre poesía e historia, según la cual la poesía es “más filosófica”
que la historia, porque ésta sólo conoce las cosas tal como han sido
realmente, mientras que la poesía, en cambio, las describe de un modo
en que podrían ser, es decir, tal como corresponde a su esencia universal
y permanente».
El «propósito experimental» que se recorre en Arquitecturas Ausentes
del Siglo XX está asignado a lo físico. Veinticuatro visualizaciones corpóreas
(una de ellas únicamente visual, y otra, reelaboración mimética) de otros
tantos proyectos estudiados entran en el taller de maquetas.
Un largo proceso que parte del año 1997.

La base de la estructuración de la exposición Arquitecturas Ausentes del
Siglo xx partió de la capacitación y el alto nivel de sugerencias de las
realizaciones —no sólo de lo que de forma insuficiente suele englobarse
bajo el nombre de maqueta—, de prospectiva plástica y arquitectónica,
que se llevaban a cabo por aquellas fechas en el taller de Madrid de Juan
de Dios Hernández y Jesús Rey. Maqueta es un término derivado del
francés, originado en la palabra italiana macchia, que significa «mancha»,
«bosquejo», «apunte». En el significado originario de la palabra no se
diferencia su consistir plano o volumétrico.
Existió en principio una iniciativa de los propios Juan de Dios y Jesús para
acometer una exposición que incluyera maquetas de los trabajos de sumo
interés elaborados en su taller como aportaciones valiosas a las realizaciones
de un grupo muy seleccionado de arquitectos, a los que se sumarían
ejemplos realizados por ellos mismos para algunas exposiciones
monográficas de carácter internacional.
Fue Juan de Dios Hernández quien me propuso en aquel momento mi
incorporación al intento como comisario de la posible exposición, y tras
ello se inició un proceso de búsqueda compartida por encima de las ya
habituales conexiones que habían fructificado en un número nada desdeñable
de elaboraciones acerca de mis propios trabajos.
Fue el fruto de aquellas experiencias compartidas y de las sugerentes
condiciones de estimulación que prometía el brillante y diverso material
de laboratorio que surgía del taller lo que me hizo proponer la idea de
provocar un «propósito experimental» que sondeara, desentrañando hasta
el fondo, sin intentar ningún camino prefijado, el consistir de ejemplos
singulares de especial capacidad propositiva de la arquitectura contemporánea
internacional y nacional, sin límite de atrevimiento. De ahí surgieron las
«Arquitecturas Ausentes». Dadas las fechas —se acercaba el fin de siglo
y de milenio— se adscribió la idea a la arquitectura del siglo XX en algunos
ejemplos que continuaran no sólo activos en su capacidad de sugerencia
y estimulación, sino que además permitieran afianzar un entendimiento de
la arquitectura propositivo, como mecanismo de transformación y mejora
del habitar en su integridad, y menos como evasión formal de la lírica
personal de su autor, actitud ésta que se revelaba entonces —y se revela
ahora— poderosamente pujante como estrategia de aislamiento singular,
en paralelo con la desestimación pública de la arquitectura como laboratorio
promotor de avances solidarios por la que pasamos.

Arquitecturas ausentes del s.

XX, exposición homenaje
Candela-Pérez Piñero | Velódromo de Anoeta

Alvar Aalto | Cementerio de Lyngby
Arne Jacobsen | Restaurante-Mirador en Hannover

Al mismo tiempo, se estableció un sistema de trabajo que incorporaba
para cada uno de los proyectos a un arquitecto significado en el interés
del tema, que desarrollaría los trabajos previos en paralelo a la investigación
volumétrica que se pretendía, ayudándose de la colaboración de otros
profesionales más jóvenes.
Además se vio el interés tanto de Juan de Dios Hernández y de Jesús
Rey como de mí mismo de que se formulara un grupo de arquitectos de
especial relevancia para convertirse en asesoría y afianzamiento permanente
de los trabajos y del sentido de la muestra, grupo al que se llamó comité
de expertos por no encontrar con facilidad otra denominación más clara.
El grupo así planteado fue compuesto desde sus inicios por los arquitectos
Francisco Javier Sáenz de Oiza (que continuó con nosotros hasta
prácticamente las fechas anteriores a su muerte), Miguel Fisac, Rafael
Moneo, Juan Navarro Baldeweg, Josep Quetglas y yo mismo.
Ya presente todo el proyecto conjunto de la exposición, con la intención
de que cada uno de los trabajos se decantara en un cuaderno de
investigación que se publicaría bajo la dirección de cada uno de los
directores de proyecto y con la confección de un catálogo único para la
exposición, todo ello continuó teniendo una acogida singular desde el
primer momento en la sede de la Subdirección General de Arquitectura
del Ministerio de Vivienda, bajo la tutela de Gerardo Mingo como Subdirector
General de Arquitectura.
El primer listado de veintiocho proyectos fue evolucionando hasta
concretarse en los veinticuatro en los que se ha trabajado finalmente.
Hay que decir que veintitrés de éstos estaban ya en el listado inicial, en
sólo dos de los cuales se ha optado por un proyecto distinto al previsto
en el primer listado para el mismo autor.
Pronto se vio el importante calado, no sólo institucional, sino también
cultural y propositivo, del proyecto en su conjunto, habida cuenta del

Comisario Mariano Bayón | Realización de modelos volumétricos Taller Juan de Dios Hernández y Jesús Rey | Servicio de Estud
Paredes | Proyecto y dirección de montaje Mariano Bayón | Colaboradores María González Pendás, Luis Escudero, María Arme
Foral de Navarra, Fundación Caja de Arquitectos, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

José Antonio Coderch | Torre Valentina

Louis I. Kahn | Palazzo dei congressi, Venecia

El Lissitzky | Wolkenbügel

Le Corbusier | Villa Savoye, “Les Heures Claires”

Frank Llo

F. J. Sáenz de Oiza, J. L. Romani, J. Oteiza
Capilla en el Camino de Santiago

G.A.T.C.P.A.C. | Caseta desmontable
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Así, afirmadas las intenciones, confeccioné una primera lista de veintiocho
proyectos a estudiar, con la idea de que el propio proceso de estudio fuera
decantando las posibilidades y capacidades de análisis de cada uno de ellos.

Erik Gunnar Asplund | Exposición Universal 1930

Frederick J. Kiesler | La casa sin fin
Mies Van Der Rohe | Café de terciopelo y seda, Berlín

El empeño tuvo una acogida favorable en la Subdirección General de
Arquitectura del Ministerio de Vivienda.

S. Zuazo-E. Torroja | Frontón Recoletos, Madrid

hecho infrecuente de que veinticuatro arquitectos, de cuajada y referente
ejecutoria, decidieran altruistamente convocarse en este auténtico
homenaje prospectivo a la arquitectura contemporánea. Síntoma de
vocaciones intencionales de muy difícil agrupación.
Está claro para todos nosotros que esta capacidad de convocatoria se
suscitaba, como queda dicho, merced a la atracción que en todos provocaba
la actividad del taller de maquetas.
Razones de diversa índole —no sólo económica— sugirieron el interés
de que diversas instituciones o fundaciones coprodujeran la muestra,
esponsorizando proyectos con la idea de que estos trabajos de su interés,
al fin de la itinerancia de la exposición, pudieran entrar a formar parte
de sus fondos de obras de arte.
Durante estos últimos años la exposición Arquitecturas Ausentes del
Siglo xx ha tenido su sede en la calle Azcona, n.º 23 de Madrid, una
antigua nave industrial remodelada expresamente para servir de sede de
reuniones, muestra de trabajos, fondo de maniobra de las diversas
preparaciones de los estudios, etc.
Allí, y en el propio taller, se ha desarrollado durante estos siete años un
estimulante laboratorio de investigación acerca de los contenidos de los
proyectos estudiados y acerca de imaginativos y novedosos sistemas de
producción de recursos gráficos y volumétricos. En Azcona se han
producido momentos singulares, de entre los cuales todos guardaremos
especial memoria de aquél en que, tras dedicarnos agudas sugerencias
acerca de nuestro propósito, Sáenz de Oiza se levantó de la mesa para
despedirse de todos, de forma que al poco tiempo pudimos comprender
con su muerte que se trataba de un lúcido y profundo presentimiento.
Siempre he pensado que, además del exultante y magistral resultado de
nuestro juego, gran parte del interés de la propuesta se ha cifrado en
el proceso, en el camino. Un camino que se ha pretendido ofrecer
inacabado, en tránsito, congelado en un estado de la insondable afección
que cada uno de los proyectos estudiados suscita.
Los criterios de cada estudio se han confiado a cada director de proyecto
y fundamentalmente a la propia dinámica, a la que pudiéramos llamar
mecánica productiva, y a la ideación constructiva del taller, en íntima

correlación entre herramienta, material e idea con los directores de
proyecto.
A veces, un material ha sugerido un sistema, pudiéndose decir también
que un sistema buscado ha sugerido un material.
Nunca se ha previsto entender el objeto elaborado como «paráfrasis
arquitectónica» del tema estudiado a cargo de las intenciones del director
de proyecto. No se trataba de una realización del director tomando como
pretexto lo ausente. La arquitectura ausente ha sido buscada en sus
valores, y la operación —un juego de entre los posibles—, al ahondar en
el consistir del proyecto estudiado, ha dado lugar al cotejo, a la elucidación
y a la apertura de incógnitas ocultas dentro del ser del proyecto. A veces,
los objetos encontrados permiten la degustación más estricta del objeto
ausente (nonato o perdido). En todos los casos, el resultado, a través
de afinidades electivas con la intención entrevista del autor, ha permitido
al director y a los realizadores la formulación de un trasunto sugerido de
valor en sí mismo, resonador poético de las intenciones más operativas
del proyecto.
En términos de investigación, durante estos largos años se han buscado
las fuentes de los proyectos y sus autores, se han consultado archivos y
fondos documentales, se han rastreado publicaciones, datos, referencias.
Se ha contactado con testigos y estudiosos, se ha viajado a los lugares
en que se produjeron o se custodian los documentos, se han establecido
relaciones con entidades, fundaciones, museos, colecciones privadas, etc.
Por el taller han pasado materiales y sistemas ya experimentados con
anterioridad, y gran cantidad de otros nuevos se han abierto en el proceso
de búsqueda, provocando el asombro de sus propias leyes, encontrando
muchas veces más que buscando.
El laboratorio investigador de Juan de Dios Hernández y Jesús Rey es
más amplio que su propio taller. Se sumerge en un amplio círculo ocasional
de industriales, gremios y artesanos, talleres y personas conectadas,
pero a los que habitualmente Juan de Dios y Jesús ilusionan en búsquedas
insólitas que hacen reacondicionar sus instrumentos y materiales de
trabajo, en una especie de ciudad sumergida y diseminada de los milagros
practicada dentro de los intersticios de la industria establecida en la
región y sus bordes, que se ve de esta forma observada, manipulada,
alterada y promovida hacia nuevos caminos y posibilidades.

Entre los materiales de trabajo han contado el dibujo, sus herramientas
y la escala, transmisores los tres de sus propias leyes. Nuevos sistemas,
nuevas formulaciones. El grabado convertido en espacio. La sugerencia
del tamaño y la luz, más que la certeza. También el misterio. La mecánica
del movimiento de la herramienta dejada a su protagonismo. Ritmos
internos de la materia salen a la luz y son encontrados para ponerlos a
merced de la métrica escalar del proyecto observado. La sorpresa ha
operado en positivo en el camino de esta fábrica de confirmaciones.
En la génesis de un proyecto de arquitectura hay componentes que se
pueden aislar como elementos pertenecientes a la pintura —a la gráfica—
o a la escultura. Elementos gráficos y plásticos aparecen con facilidad
como trasunto del plano y la sección, pero en ningún caso estos elementos
tienen fin en sí mismos. Nunca en el proyecto de arquitectura son el fin,
nunca perderán la condición de su ser instrumental para la propia
edificatoria (y no sólo para sus aspectos de espacialidad).
La búsqueda que se hace a través de la maqueta u otros medios en
Arquitecturas Ausentes del Siglo XX no deserta en ningún momento de
su cometido de compromiso para con la arquitectura y sus ámbitos de
gestión y avistamiento de la edificatoria. Nunca se trata de la evasión
ociosa de las formas superficiales que se recrean aisladas en su propio
consistir. Siempre devuelven al «re-conocimiento» de las intenciones y
capacidades de lo proyectado, si bien alertan, en ese camino, de la
sugerencia de aspectos menos evidentes que abren nuevas focalidades
y prospectivas.
Entiéndase también esta infrecuente exposición como expresión de la
modelística, entendida como arte instrumental capaz de descubrir nuevas
e insospechadas capacidades de proyectación gracias a la insurgencia
y al uso de nuevas fuentes de recursos gráficos y materiales. Todo ello,
sumado a la sustancia desveladora fundamental que preside la búsqueda
contenida en los veinticuatro proyectos ensayados.

Mariano Bayón
arquitecto

dio y Fomento de la Arquitectura Juan Velasco Abascal, José Luis Benito Hernández, Manuel Castillo Rubio, Teresa Ortín Fernández-Cañaveral, Javier Baena Rojas | Coordinación Laura Jack, Victoria Solano, Tamara Rodil y Elena Díaz | Servicio de Documentación y Archivo de la Arquitectura José Luis Bañón Blasco, José Emilio Antón Pecharromán, Carlos de Navas
ero, Carlos de Miguel, Carlos de Luxán, Pablo Bayón, Dominic Wach, José Ángel Azañedo | Entidades coorganizadoras Instituto Sueco de Cultura, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Fundación Antonio Camuñas, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Universidad de Alcalá, Cabildo Insular de Tenerife, Instituto Príncipe de Viana de la Comunidad
| Montaje Trestintas S.L, Fornieles S.A, Decoración y Paisaje S.A, Tero Guzmán y la Forja del Vallés S.L | Colaboración Iniciativas y Exposiciones S.A | Fotografía Aurofoto, Diego Hernández, Pablo Bayón | Cuadernos de Investigación Diseño_Roberto Turégano, Edición_Editorial Rueda | Catálogo exposición Editorial Tanais

Corrales-Vázquez Molezún | Pabellón de España Exposición Universal 1958

Adolf Loos | Conjunto de 20 villas con cubierta jardín en la Costa Azul

Jan Duiker | Cineac de Amsterdam

Erich Mendelsohn | Interior del Cine Universum

Miguel Fisac | Ensamblaje con vacíos

Walter Gropius | Teatro Total

Konstantín Mélnikov | Aparcamiento para 1000 autos (2ª variante)

oyd Wright | Memorial Masieri, Venecia

Jørn Utzon | Museo de Silkeborg

Giuseppe Terragni | El Danteum

Alejandro de la Sota | Viviendas en Alcudia
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Habitatge unifamiliar aïllat a Tarragona
Ernest Nieto
L’habitatge queda definit per tres volums independents de geometria
senzilla, recolzats els uns sobre els altres.

Arquitecte Ernest Nieto Miró
Situació Parcel·la E-8, Urbanització Florimar, Tarragona, Tarragonès
Any 2003
Fotògraf Lluís Casals

Habitatge unifamiliar aïllat a Florimar

Les cambres de nit i l’aparcament formen el volum superior.
Les estances de dia, amb grans obertures que donen al jardí i a la piscina,
defineixen un volum que està desplaçat respecte de l’anterior per generar
un porxo a la planta baixa i una terrassa correguda a la planta pis.
Al tercer volum, perpendicular als anteriors i semisoterrat, s’ubica la
cambra d’instal·lacions i una sala polivalent oberta al jardí i al porxo
passant.
D’aquesta manera s’absorbeixen els quatre metres de desnivell mitjà del
terreny cercant la màxima horitzontalitat del jardí i una bona orientació
a sud i a les vistes.

Situació

Vista de l’entrada nord-oest

Façana sud-est

Habitatges en filera a Reus
Carlos Valls
Un projecte d’habitatges en filera planteja la massa i l’impacte que té un
volum sempre fraccionat. Si, a més, tenim un pendent del carrer que farà
aquest fraccionament molt aparent a causa de l’esglaonament de les
cobertes, ens trobem abocats a una peça arquitectònica molt poc
controlada des del punt de vista formal.
El projecte que aquí presentem resol la cèl·lula com a part d’una composició
del tot, alhora que resol també el problema de l’esglaonament que provoca
el pendent.
El mecanisme formal emprat consisteix a reconvertir l’espai de sota
coberta (si tinguéssim el sota coberta tradicional —«golfes»— en una
coberta a dos aiguavessos) en un espai-volum amb entitat pròpia. Si el
col·loquem al llarg d’una mitgera i es crea un buit amb l’altra mitgera,
el decalatge entre habitatges queda en aquest buit.
La resta de la composició es resol amb una retícula clara de mitgeres i
forjats (formigó) i els interiors d’alumini fosc.

Arquitecte Carlos Valls i Roig
Aparellador Josep Mogas
Cap d’obra Juan Montes
Col·laboradors Josep Vila, Jordi Janué, arquitectes / projecte
Promotor / contractista Landscape Espais Promocions, S.L.
Situació Sector 6.4 Gaudí Sud, Reus, Baix Camp
Data d’inici / finalització maig 2002 / juny 2004
Fotògraf Enric Duch

73 habitatges en filera

Estudi de la façana
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Fotografia de la façana
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Vista del jardí i piscina arribant pel túnel d’accés

Vista del jardí i piscina des del sud Alçat nord-oest
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Entrevista a Antón García Abril
Por Alberto Formatger, arquitecto
Antón García Abril (Madrid, 7/3/1969)
Tras cursar sus estudios de arquitectura y regresar de una estancia con
una beca en la Academia de España en Roma, abre su estudio.
Desarrolla su trabajo junto con Ensamble Studio, que nace de la idea de
un conjunto de base, flexible y heterogéneo, capaz de permitir la conjunción
de diferentes disciplinas solistas. Se define esta asociación con un
esquema de funcionamiento propio, similar al de la orquesta, que requiere
un director que recoge la autoría del trabajo de un gran equipo y que
tiene como propósito el diseño y la construcción de proyectos de
arquitectura y arte público.
Algunas de sus obras son el Centro de Altos Estudios Musicales y la
sede de la Sociedad de Autores, ambos en Santiago de Compostela, y
la casa Martemar en Málaga.

P Haciendo una revisión de tu obra, observo que el concepto de
contradicción aparece con frecuencia, lo cual puede verse reflejado
en las manifestaciones materiales de tu arquitectura.
Explícanos esa intencionalidad.
R Contradicción es la afirmación y la negación que se oponen una a otra
y que recíprocamente se destruyen, y su principio habla de reconocer
la imposibilidad de que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Este
reconocimiento en arquitectura es muy interesante, ya que el espacio,
la masa, la luz, etc. se perciben de manera diferente según las
condiciones y las personas. Por ello trabajamos a favor de este
principio.

Situació Santiago de Compostela
Any projecte 2004

Sociedad General de Autores

P Utilizas un lenguaje, unos conceptos y unos recursos distintos
a los que actualmente vemos. No sólo por la piel de los edificios,
sino también por las intenciones y los objetivos casi monumentales
o escultóricos. ¿Cómo sitúas o defines tu arquitectura en un
contexto que parece tan distinto a tus planteamientos?
R En la actualidad vemos una enorme sequía de ideas y un exceso de
lenguajes y posturas. Es cierto que no me identifico en el contexto
coyuntural actual, pero procuro que mi arquitectura se imbrique en
la más amplia línea que ha conducido firmemente la arquitectura.
Procuro igualmente inmunizarme contra modas y recursos de éxito
para dejarme contaminar sin embargo por los invariantes que siempre
ha tenido la arquitectura.

P Hablas de la proporción, del modulor, de la escala entre edificio
y persona… pero a la vez aludes a edificios-muro, medinas,
murallas, etc. ¿Cómo integras estos conceptos en un mismo
lenguaje común?
R Son algunos de los invariantes a los que aludía en la anterior pregunta:
el hombre y su naturaleza, la historia y su legado… Estas condiciones
no varían y el lenguaje es exclusivamente un código que evoluciona en
el tiempo.

R La piedra es un material cuyo comportamiento mecánico y térmico y
cuya durabilidad avalan su utilización contemporánea. El interés que
ha podido despertar el edificio tiene que ver con una reutilización para
ponerse al servicio de un lenguaje y una concepción espacial más
contemporáneos. La piedra ha sido transgredida por la industria que
ha ido en contra de sus cualidades físicas para favorecer las comerciales,
y pervertida por los arquitectos que la han utilizado para evocar
aspectos sobre la historia que son ajenos al material.

P Al acercarse al Centro de Altos Estudios Musicales, se obtiene
una percepción del edificio muy distinta en función del lugar desde
donde se observe, de la distancia y de la luz. ¿Tiene algo que
ver, de nuevo, con el juego de la contradicción?
R Tiene que ver con la luz galaica, tan distinta de la mediterránea, con
la que nos enseñaron la arquitectura del movimiento moderno. La luz
en Galicia aparece por descargas energéticas, con temperaturas de
color e intensidad cambiantes. Reacciona con los sólidos de manera
distinta y ofrece una multiplicidad de lecturas perceptivas que procuro
expresar desde la construcción.

P ¿A qué te refieres cuando dices que «es una roca con voluntad
cúbica»?
R Hablamos de una roca como algo no manipulado por el hombre, y un
cubo es un elemento tallado, elaborado. Por eso expreso esa voluntad,
ya que el volumen se define cúbicamente pero no se perfila como tal.

P Al contemplar el edificio, los huecos verticales varían, incluso
desaparecen si es en escorzo. Ese juego de sombras generado
por la sillería, sus cortes y su colocación parecen minuciosamente
estudiados. ¿Cómo desarrollas la idea de esta fachada?
R La idea constructiva surge de la voluntad de expresar, desde los
mecanismos de la construcción, la relación del edificio con las condiciones
de su entorno, su escala y su materialidad. Su carácter unitario difiere
de sus distintas condiciones frontales, y sin embargo nos interesó
más poder entender los huecos como incisiones de naturaleza
cuasiquímica producidos por las sombras. De hecho, ópticamente se
confunden las sombras producidas por las cejas e irregularidades de
las piedras con los huecos abiertos. El tamaño de éstos, así como su
movimiento, responden a necesidades programáticas que tienen que
ver con una enorme diversidad funcional que exigía el programa de la
escuela, y por la voluntad de contraponerse en escala a la naturaleza
del espacio interior, que cose, relaciona y ordena todas las estancias
del edificio.
P El recurso de la piedra se ha utilizado en arquitectura en muchas
ocasiones para aludir a referencias históricas, culturales, de
estilos… pero pocas veces la reinterpretación ha tenido un
resultado tan contundente. ¿Representa una nueva forma de
utilizar la piedra, apilarla, tallarla…?

Vista desde el jardín

Vista sur

Alzado este
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P Consigues un efecto de cubo pétreo, pesado y contundente, pero
a la vez lo rompes con grandes aberturas para la entrada de luz
y personas, que se encuentran en el espacio interior situado en
el centro de gravedad formal del edificio, que recorre e invita a
recorrerlo. Explícanos cómo funciona este gran espacio central.
R Es un espacio contemplativo, que acompaña en el recorrido, guía y se
atraviesa con la mirada diagonal. Ofrece una escala distinta a la que
se expresa desde el exterior y genera el orden de todo el sistema de
aulas que lo rodea. Este espacio explota, sesgando el sólido en tres
grandes huecos que dan una doble condición y escala que me gusta
denominar de anticontinuidad. Esta diferencia entre el interior y el
exterior —tan poco moderna— tiene una sutil materialización en el
trabajo en la piedra, expresando un nuevo orden interno a partir de
una distinta escala constructiva y la utilización del mismo material y
distinto corte para diferenciar ampliamente sus cualidades.
P ¿En qué proyectos estás trabajando en estos momentos?
R Estoy terminando mi primera vivienda, en la que trabajo temas de
índole constructiva y estructuras de cierta audacia para una vivienda
unifamiliar. He encontrado un gran cliente que ha entendido y valora
la arquitectura y que comparte conmigo la misma pasión. También
estamos a punto de comenzar la construcción de otro edificio en la
misma finca donde se asienta el Centro de Altos Estudios Musicales,
en el que trabajaré otros aspectos estructurales, constructivos y
expresivos de la piedra, y que, junto con la escuela, de la que dista
tan sólo cien metros, forma un conjunto —disjunto— de arquitectura
construida en piedra.

Situació Santiago de Compostela
Any 2002

Centro de Altos Estudios Musicales

Vista general

Situació Benahavis, Malaga
Any en construcció

Casa Martemar

Detalle de la fachada

Vista de la estructura metálica
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Crida als fidels sobre l’absència
Un dels records que conservo de quan em feien estudiar el Catecisme
és la facilitat amb la qual apareixien llistes de categories pertot arreu.
De virtuts cardinals, n’hi havia quatre: prudència, justícia, fortalesa i
temprança. Els pecats podien ser de pensament, paraula, obra i omissió.
Es distingia entre cobdícia de la carn, cobdícia dels ulls i cobdícia de
l’esperit. Els més enrevessats eren els àngels i les seves nou classes
diferents, que ja he oblidat, excepte la dels serafins i la dels querubins.
No vaig tenir mai clar quin era el propòsit de trinxar-ho tot en categories
i subcategories, tret que fos complicar la vida als estudiants.
En pensar en l’absència, no he pogut evitar que el meu substrat catòlic
i apostòlic sortís a la superfície i de seguida m’he posat a pensar que
(igual que si es tractés d’un pecat o d’una virtut) de ben segur que hi ha
d’haver diferents categories d’absència arquitectònica. Tot plegat, en
proposo tres tipus diferents, que he batejat com a «absència per
desaparició», «absència per inacció» i «absència per renúncia». Confiant
que aquesta intrusió en l’ofici de redactor de catecismes sigui només un
pecat venial, passo a comentar la meva classificació.
L’absència per desaparició l’aplicarem a totes aquelles arquitectures que
han deixat d’existir per l’acció del temps, de l’ésser humà o de la natura.
És aquesta l’absència que causa més inquietud col·lectiva, tot i que cal
reconèixer que, de vegades, no està exempta d’efectes beneficiosos.
Prenem l’exemple del Palau reial de Madrid, destruït per un incendi el
1734. Em pregunto si ens fascinaria tant l’ambigüitat espacial de Las
Meninas si poguéssim visitar la sala del palau que Velázquez va fer servir
d’estudi. Altrament, si l’edifici no hagués cremat de dalt a baix, l’estimulant
projecte substitutiu de Filippo Juvarra no hauria vist la llum… la qual
cosa ens porta cap a la categoria d’absència següent.

L’absència per inacció es refereix a aquelles arquitectures que, després
d’estar projectades amb vocació de ser construïdes, no s’han arribat
a executar. Els sentiments que provoca són diferents: a escala social
no hi ha la mateixa sensació de pèrdua que en el cas d’un edifici que
desapareix; si de cas, té un caire més íntim de derrota per a l’arquitecte
que ha deixat la pell en el projecte i ha de presenciar com finalment tot
es queda al paper o, avui dia, al disc dur del PC. I així tenim com Felip
V provoca absència quan rebutja la gran oportunitat de construir el
palau dissenyat per Juvarra, que hauria situat Madrid dins del gotha
arquitectònic de l’època. Una entrada amb mal peu de la dinastia (també)
en el terreny de l’arquitectura que sembla que es perllonga fins a
l’actualitat, sense anar més lluny, a la residència construïda per al
príncep d’Astúries… Qüestió que deriva cap a la tercera i última categoria
d’absència.
L’absència per renúncia és un concepte menys immediat, perquè de
sortida no compleix amb el requisit de la no-presència física, però que
està força estès, a la pràctica. És la categoria dels edificis construïts
als quals renunciaríem gustosos. Són les arquitectures que fan mal al
nostre paisatge, a la nostra retina i, massa sovint, a la nostra butxaca.
L’escriptor Bill Bryson ho resumeix parlant del fuck you style, una
etiqueta que trobo sintètica i precisa, encara que dubto que fos gaire
del gust del mossèn que ens explicava el Catecisme. Malauradament,
es pot fer ben poc per les arquitectures absents per desaparició o per
inacció; en canvi, com a arquitectes, podem intentar no caure en la
temptació de contribuir a crear més absència per renúncia. Que els
déus ens ajudin.

Filippo Juvarra 1735. Croquis per al Palau Reial de Madrid

J. R. Fontana

La ciutat que volem
Passada la maregassa forta a la qual s’ha vist abocada la política municipal
i que ha deixat, en la cantarella de dames i vells, el govern municipal a
punt de passar a la història com uns especuladors, em sembla que ja
es pot tornar a fer crítica sense ser acusat d’anar a rebentar.
No comentaré res sobre patrimoni històric; deixo per un altre dia (si el
diari m’ho publica i vostès em volen llegir) l’aparent poca cura en què es
manté una ciutat que es vol patrimoni de la humanitat. Un bon amic,
tarragoní de tota la vida, em deia aquest estiu que si la Unesco actués
com la Guia Michelin de restaurants, la ciutat ja hauria perdut algunes
de les seves estrelles. Tal com és ara el carnet de conduir per punts,
però en patrimoni monumental. Per sort, sembla que això no funciona
d’aquesta manera i mantindrem la classificació, malgrat tot: malgrat les
evidents mancances, tant a gran escala (deixalleria a la capçalera del
circ romà!) com a petita escala (rètols lluminosos intermitents al cor de
conjunt històric!). Finalment, un altre amic em deia que des de la dècada
dels trenta del segle passat, quan es va inaugurar el passeig Arqueològic,
no s’havia fet cap més operació tan reeixida en el patrimoni tarragoní.
Aquest sí que anava fort, però la cosa, de debò, és greu. Queda, doncs,
pendent d’un altre escrit.
Ens vam llevar, fa uns dies, amb uns rètols de festes penjats als pals
d’enllumenat on deia Tarragona, ciutat sostenible. Ja m’agrada: jo
també vull una ciutat sostenible, no he trobat ningú que no la vulgui. Ara,
cal que ens posem d’acord en la sostenibilitat.
L’Ajuntament ha fet una operació, sense cap polèmica coneguda, que no
va a favor de la sostenibilitat, perquè altera irreversiblement un equilibri
mil·lenari. L’Ajuntament ha marxat del centre històric i s’ha situat a la
rambla Nova. No em val que em diguin que només és la meitat; és la
meitat bona: l’alcalde i l’oficina d’atenció al ciutadà. L’Ajuntament clàssic
es reservarà només per a actes oficials, casaments i l’àrea d’hisenda.
Atès que la major part dels ciutadans no tenim els diners a casa, sinó
a la llibreta, no hi acudirem gaire sovint, la informàtica ho farà per
nosaltres. He fet una enquesta entre amics i coneguts: resulta que tothom
ja ha anat a la Rambla un parell de vegades, però cap a l’Ajuntament de
tota la vida.
Aquesta migració sembla intranscendent: les oficines noves són molt a
prop, el ciutadà el que vol és que el tractin de pressa i bé… però per a
la part alta pot ser fatal. Fem un cop d’ull enrere?
L’any 1960 Tarragona només tenia 43.519 habitants, 12.700 dels quals
vivien al barri antic. Representaven el 39,18 % de la població, o, dit més
gràficament, un de cada tres tarragonins hi vivia. Això no vol dir que fos
una zona només dedicada a l’habitatge, de cap manera. Era el veritable
cor de la ciutat. Hi havia els jutjats, l’Audiència, la Delegació d’Hisenda,
la biblioteca pública, el parc de bombers, l’escorxador, el beateri de Sant
Domènec, el seminari pontifici (ple d’estudiants de capellà), el col·legi
Jaume I, i, és clar, l’Ajuntament i la Diputació. Un mercat, botigues de
tota mena, cafès i bars (la diferència encara era notable); de segur que
em deixo moltes coses, però és igual, hi havia vida. Els ciutadans del
barri antic de la meva generació encara van poder veure premsar el raïm
al mig del carrer, i per a ells, la ciutat s’acabava a la rambla Vella.
El creixement dels anys seixanta (gens sostenible, amb això, tots hi
estarem d’acord) va ser fatal per a la part alta. L’any 1970, dels 78.238
tarragonins, n’hi vivien vora 10.000, el 12,78 %, només un de cada
quatre ciutadans.
Les darreres estadístiques, any 2003, afirmen que som 121.185
tarragonins, però només en vivim 3.209 al barri antic, el 2,64 % del
total, un de cada 38. Està clar que les xifres enganyen, si la ciutat creix,
el centre cada vegada ha de representar relativament menys en referència
al total. Però és que des de l’any 1960 la població s’ha reduït dràsticament
al 25,26 %, l’any 2003. Ho torno a repetir més planer: on l’any 60 vivien
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quatre persones, ara en viu una. D’això se’n diu desertificació. I no es val
a dir que ara hi ha qui no s’empadrona, ja que de segur que fa quaranta
anys hi havia força més descontrol.
S’ha fet el que calia per fixar la població? Les administracions han abandonat
massivament el cor de Tarragona? Ben al contrari, moltes institucions
han vingut a la part alta: els col·legis d’Arquitectes i d’Enginyers Industrials,
el departament de Cultura, el Museu d’Art Modern, el rectorat de la
Universitat, el Consell Comarcal, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
La Diputació s’ha col·locat a la perifèria, prou a prop; el conservatori ha
baixat fins al carrer Cavallers. Res a fer, els ciutadans han continuat
fugint-ne implacablement, a la recerca d’habitatges més confortables,
vialitat més generosa, una altra mena de serveis. Sembla que amb això
no n’hi ha prou.
El primer Ajuntament democràtic va fer-hi intervencions (l’any 1979
estava tot per fer i era tot possible) de digna memòria: va fer vies de

vianants, va promoure la recuperació de monuments, va fer un pla especial
de reforma interior. No podem estar segurs que l’empenta inicial hagi
continuat, més aviat al contrari. Si no, no es pot explicar que qui té totes
les facultats legals per ordenar l’urbanisme de la ciutat no gosi fer les
reformes necessàries que permetin fixar un equipament tan vital com
l’Ajuntament mateix.
Jo també vull una ciutat sostenible, per això demano als responsables
de la gestió urbanística un esforç d’imaginació (no és cert que per fer
ciutat només siguin necessaris els recursos materials, dels quals sempre
va tan escàs el nostre govern local) per salvar el model de ciutat
mediterrània, el més antic i volgut per tots, on el centre és al centre. I
que tots ho puguem veure.

Ramon Aloguin Pallach
arquitecte

Façana de l’Ajuntament de Tarragona

ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ
Exposicions

SAI (SERVEI D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES)
Sessió Informativa sobre el nou Documents Vis@t V3, i d'altres
programes i software desenvolupat pel SAI (Servei d'Aplicacions
Informàtiques) del CoAC.
Presentacions d’empreses.

CONCURS “CASA DE LES ÀNIMES”
Lloc: Sala d’exposicions CoAC Tarragona
L’ARQUITECTURA DEL SOL_SUNLAND ARCHITECTURE
Lloc: Auditori de Salou

SEMINARI TÈCNIC ARKTEC
Presentació de l’empresa ARKTEC dels programes Tricalc,
Gest 9.2 i Segur 9.2.
Lloc: Sala d’Actes CoAC Tarragona

LA RAMBLA
Lloc: Sala Barhaus CoAC Tarragona
40 ANYS DEL GOVERN CIVIL

PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA SIEMATIC
Presentació de l’empresa SIEMATIC dels seus productes de
mobiliari de cuina

> ALEJANDRO DE LA SOTA, ARQUITECTO
Una acurada selecció de projectes, fotografies i maquetes de
l’obra de l’arquitecte
Lloc: Sala d’exposicions del CoAC

UNEX
Jornada Informativa: “Sistemes de canals protectores: flexibilitat
per a unes instal·lacions més sostenibles” a càrrec de Marta
Fernández, enginyer tècnic del departament tècnic-comercial
d’UNEX.

> GOVERN CIVIL, MOBILIARI
Els mobles dissenyats per Alejandro de la Sota, amb el seu germà
Jesús, per a l’edifici
Lloc: Sala d’actes del CoAC

ESCOLA SERT “EN OBRES”

> GOVERN CIVIL, DETALLS
El detall com essència última del projecte arquitectònic
Lloc: Barhaus

>

FAD’04
Lloc: Sala d’actes del CoAC

Xerrades

PRESENTACIÓ PROJECTES “EUROPAN 7”
Projecte a Luarca, David Tapias, Cristina Goberna i Darío Mateo
Berciano
Projecte a la Unión. María Auxiliadora Gálvez i Isabela Wierczorek
Lloc: Sala d’Actes CoAC Tarragona
PRESENTACIÓ CATÀLEG CONCURS “CASA DE LES ÀNIMES”
Presentació projecte guanyador.
Jordi Bosch Genover, Joan Tarrúa Galter i Javier de las Heras Solé,
en col·laboració amb Oscar Barcelón Sendrós.
Lloc: Sala d’Actes CoAC Tarragona
40 ANYS DEL GOVERN CIVIL
Sala d’actes de la Subdelegació del Govern
> Teresa Couceiro i José de la Sota Rius
Presentació de la digitalització de l’obra d’Alejandro de la Sota
> José Manuel López-Peláez, arquitecte
“Presencias intensas”
> Joanna Thomas, arquitecta
“Luché con gran dificultad para conseguir un edificio armónico,
jerárquico y noble”
> Simona Pierini, arquitecta
“Astrazione e materia nel palazzo del governatore”

Jornades / Cursos

juliol>desembre 2004

Itineraris

EO17. RESTAURACIÓ CATEDRAL DE TARRAGONA
El programa inclou tres visites d’obra corresponents a les
següents fases d’execució:
08.oct.04 Recuperació del Claustre / Supressió barreres
arquitectòniques, control mediambiental i tractament de
tèrmits / Restauració exteriors.
03.des.04 Restauració del cimbori i façanes / Recuperació
interior i pintures murals.
18.feb.05 Recuperació del Claustre / Excavacions
arqueològiques i rehabilitació estructural Cases de Canonges.

VISITES D’INTERVENCIONS EN CURS A LES CIUTATS DE
TARRAGONA I REUS
AADIPA. Visites guiades
40 ANYS DEL GOVERN CIVIL
Visites guiades
> VISITES

A LES EXPOSICIONS DEL COAC
4.oct.04, Dia Mundial de l’arquitectura
i tots els dimecres d’octubre

> VISITES

AL GOVERN CIVIL

> VISITES

A LES EXPOSICIONS DEL COAC PELS ESCOLARS

VIATGE A CUENCA
VERMUT’S D’OBRES
Visita al campus Sescelades
Acompanyats per l’arquitecte Ramon Aloguín i Pallach

FAD’04
Lloc: Sala d’Actes CoAC Tarragona
A càrrec d’Ignacio Quemada, arquitecte
A càrrec de Patxi Mangado, arquitecte
L’ARQUITECTE AL SERVEI DELS AJUNTAMENTS
AASAP
FORMACIÓ EN HABITATGE I JOVENTUT AL CAMP DE TARRAGONA
Organitzen: Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, Demarcació de Tarragona del CoAC i Institut Jove.

Vermuts d’obra campus Sescelades

Inauguració exposicions 40 anys del Govern Civil de Tarragona
Exposició 40 anys del Govern Civil

Viatge a Cuenca i Teruel

Foto: Pepo Segura
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