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Restes de pedra 
La Generalitat promogué l'arquitectura 

racionalista des d'una vessant social 

CATALINA SERRA 

Els anys republicans, una etapa 
de forta crisi económica i so
cial, no foren especialment bri
llants per a la construcció, i 

mes tenint en compte la poca durada 
del somni tricolor. Tanmateix, sí que 
hi hagué obres de gran qualitat que, a 
mes, es poden relacionar directament 
amb els objectius politics de l'esquer-
ra republicana ja que fou per encàrrec 
del govern cátala que es construiren 
algunes peces emblématiques, com 
ara la Casa Bloc o el Dispensan 
Antituberculós, que tingueren nota
ble influencia en l'imaginari de l'ar
quitectura moderna catalana. Hi 
haurà temps de parlar-ne perqué el 18 
de maig s'inaugurarà al Museu 
d"História de la Ciutat de Barcelona 
l'exposició Una nova arquitectura per 
a una nova ciutat (1928-1939), que 
presentara un ampie ventall d'aques-
ta arquitectura racionalista que va te
nir en el grup GATCPAC (Grup d'Ar-
quitectes i Tècnics Catalans per al 
progrès de 1'Arquitectura Contem-
porània) els seus principáis représen
tants. Així i tot val la pena recordar 
algunes d'aquelles fîtes arquitecto-
ñiques que al Uarg deis anys s'han 
mantingut com a testimonis de pedra 
deis esforços de la República per 
deixar la seva empremta. Al seu 
historie llibre Slodeniügdmtoarauí-

'Iflll Republicana ( lus-

quets). Oriol Bohigas insitia en el fet 
que. per exemple, el GATPAC fou "el 
grup mes jove que. en menys anys. va 
realitzar una major quantitat d'arqui-
tectura racionalista a Europa", i aixô 
fou possible, afegeix, perqué "la Repú
blica, i sobretot, a partir de 1932, el 
govern autónom de la generalitat de 
Catalunya, va recolzar i quasi oficia-
litzar el racionalisme avantguardista. 
La major part de les obres del GAT
CPAC no s'haurien fet fora d'aques-
tes circumstàncies: la Casa Bloc fou 
una iniciativa del Patronat de 
l'Habitació; el Pía Macià, tot i que 
redactat sensé encàrrec oficial, va tro-

bar suport a la Generalitat; el dispen
san entrava en el programa del Depar-
tament de Sanitat i Assitència Social 
de la Generalitat; el pavelló espanyol 
de FExposició de París de l'any 19?". 
fou una decissió del govern de la Re
pública en els moments mes dramà-
tics de la Guerra Civil". A mes, recor-
da, hi havia el projecte de construir 
2.700 escoles i alguns d'aquests grups 
escolars. pocs. arribaren a aixecar-se. 

La qüestió és que si l'arquitectura 
racionalista era un corrent internacio
nal que s'emmarcava en la revolució 
tecnológica i de nous materials cons-
tructius tant com en l'estètica d'avant-
guarda, tenia un rerefons social im
portant —es prioritzava la higiene, la 
comoditat, la ventilació, l'accès 
treballador a un habitatge digne, la 
racionalització de l'espai urbà, etcéte
ra— que era molt apropiat per a un 
govern, el cátala, que es va posar 
tre els seus objetius tant l'habit; 
obrer com Talfabetització de la pobla
d o (d'aquí la campanya de noves 
coles) i les millores sanitàries. 1 
aixô. no és fácil tro bar a Barcelona 
edificis que "representin" la Repu 
ca o que l'imaginari collectiu els id 
tifiqui com a espais republicans. E~ 
podría dir. en aquest sentit, que l'élé
ment mes etnblematic és la mateixa 
plaça de Sant Jaume. ja que fou des 

despres de 
'Auiru, ant nr 

iesprés des del de la Generalitat que 
Lluís Companys i Francesc Macià 
proclamaren la República, bastantes 
hores abans que ho fes Madrid. Pero 
han passât moites coses després com 
perqué aquest espai hagi quedat mar-
cat de manera significativa per aquest 
fet. Curiosament, l'espai mes identifi-
cat amb la República que es pot tro-
bar a Barcelona és una réplica i a mes 
d'un edifici que mai no va estar a 
Barcelona sino que originalment es 
va construir a París l'any 195" dmb 
motiu de l'Exposició L'niversal que 
allá s'hi va celebrar. Es tracta del 
pavelló espanyol de la República, la 
reconstrucció del qual es va iniciar el 
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1991 a la Valí d'Hebron dins l'eufôria 
olímpica i que fou inaugurât l'any 
següent pels mateixos Reis d'Espa-
nya. Una contradicció curiosa que, 
tot i així, no treu mèrit a l'esforç per 
recuperar la memoria d'aquest edifici 
dissenyat per Josep Lluís Sert i Luis 
Lacasa amb Unies sóbries i racionalis-

que fou el primer aixopluc del 
Guemica de Picasso. La celebrado de 
Faniversari segurament li atorgarà 
mes protagonisme del que ha tingut 
aquests anys. Tampoc s'han conser
vât gaires éléments escultôrics republi
cans, per raons tan obvies com que 
part deis monuments aixecats aquells 
anys foren desmuntats poc després 

d'acabada la guerra, igual que es can-
viaren els noms deis carrers. El cas 
mes significatiu fou el del monument 
a Pi i Maragall, a la plaça dita avui de 
Joan Caries I a la crüilla de Diagonal 
amb passeig de Gracia, que original
ment estava coronat per una escultu
ra que representava la República i 
que avui manté l'altra escultura encar-
regada pels vencedors a Frédéric Ma
res, que encara té el braç en ait com a 
signe de la victoria franquista. Aixô 
sí, la República original, de l'escultor 
Josep Viladomat, es va reubicar el 
1990 a la plaça de Llucmajor, al barri 
de Virrei Amat, i també té el braç 
alçat. 
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