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1. L'AUTARQUIA 

1.1. Més del mateix 

Amb el desenllaç de la contesa armada espanyola l'any 1939, impost 
el triomf del conglomerat que constituïa les forces conservadores i 
tradicionals, totes les manifestacions de la vida quotidiana es van vore 
involucrades en nous postulats. Si bé hi va influir de manera decisiva 
principalment en les distintes arts plàstiques, a més, en l'arquitectura aquest 
fenomen va portar aparellat el floriment i desenrotllament de les 
manifestacions formals inspirades en les solucions del passat. Detestada 
aquella convencionalment denominada moderna, intencionalment associada 
a l'oficial exercida pels vençuts; els vencedors van impulsar una mirada 
arrere, una volta cap al passat, retornant en especial al classicisme herrerià, 
com també al neoclassicisme inspirat en Villanueva. Sense excloure el 
barroquisme de tota extracció, versions locals incloses, que donarà per resultat 
un neohistoricisme de la més dubtosa justificació. Situa aquest període entre 
els més negres de l'arquitectura espanyola. 

Aquesta formulació no suposarà major problema en la pràctica, ja 
que trobarà el terreny abonat en clients partidaris dels aspectes i solucions 
més retòriques, anecdòtiques i cridaneres de l'arquitectura de qualsevol 
època. Associats a nombrosos arquitectes que havien desenrotllat un ampli 
repertori a base d'incloure llenguatges cuinats en si mateixos de marcat 
populisme; dosis exagerades de regionalisme de qualsevol regió i assentat 
sobre qualsevol regió; casticisme i enèsim barroquisme. Més del mateix, 
impassible el gest, clients i arquitectes agrupats en la fe d'unitat de destí en 
l'universal, durant els anys quaranta, depuracions professionals incloses i 
ignorades, conduïen a l'arquitectura espanyola pel camí del revisionisme 
que constituïx l'etapa més feixuga i negra de la seua història. 

A pesar de la qual cosa, d'alguna manera posicions analítiques de 
major calat intel·lectual, amb deteniment seré en solucions il·lustrades, o 
fins i tot amb l'extracció de les conclusions derivades de les estructures 
profundes'que es deriven de l'obra d'Herrera o del racionalisme de 
Villanueva, mancaven de ressò suficient. 
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D'aquesta manera en les tres províncies del País Valencià es portarà a 
terme, durant aquests anys quaranta, una arquitectura que es caracteritza per 
dos vessants molt assenyalades. L'oficial per als centres i edificis que podem 
considerar de representació del poder. Construïda en les principals poblacions, 
però sobretot en les tres ciutats capital de província, al ser dotades de les 
distintes seus estamentals per a l'Administració. Va ser realitzada amb un 
llenguatge que denotava la funció, però sobretot, i això constituïx el fet més 
important, evidència la representació, el poder de l'autoritat. 

Per distintes vies, encàrrec directe o pel concurs, es van proposar els 
diversos projectes que amb el temps, més prompte curt que dilatat, permetrien 
l'edificació per a albergar les seus institucionals. 

El contagi pseudohistoricista va arribar prompte a la iniciativa privada, 
en general especialitzat en la construcció d'edificis per a habitatges. El 
fenomen es va perpetuar durant prop de dos dècades. Fins a fmal dels anys 
cinquanta es van realitzar edificis d'habitatges destinades a qualsevol grup 
social, amb referents ornamentals d'escàs contingut formal; possiblement 
inadequat al fet urbà on s'assenten, inclòs amb relació a la situació econòmica 
de penúria i, per descomptat, quasi mai en sintonia amb l'esdevindre de 
l'arquitectura europea del moment. Un exemple entre molts el constituïx 
r edifici que per al Banc Exterior de Crèdit va realitzar a Alacant Juan Vidal 
Ramos i J. Ruiz Olmos l'any 1959. Foto núm.l 

1 Alacant. Jullo Ruiz 
Olmos i Juan Vidal, seu 
del Banc Exterior de 
Crèdit 
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Consta documentalment com a Alacant, durant els primers anys 
quaranta, van ser substituïts projectes d'arquitectura marcadament moderna, 
dins de l'anomenat estil internacional, per altres amb adorns pseudobarrocs. 
Els criteris d'aquest canvi de gust no quedaven arreplegats en cap text regulat; 
ni de bon tros en manifest programàtic, fins ací podem arribar en la pretensió 
per aconseguir una ordenança estètica reguladora. Des del meu punt de vista 
la repressió era més subtil, donant-se el cas en autoritzacions de projectes 
revestits amb vestidures ornamentals merament superficials, prèviament 
desestimats per la seua senzillesa en els volums i absència decorativa. 

Aquest procedir per descomptat invita a una reflexió teòrica i 
professional sobre la necessitat de continuar dins del marc de les anomenades 
avantguardes, aquelles que sorgeixen durant els anys vint. O al contrari 
avançar en el desenrotllament del discurs conceptual arquitectònic. Sens 
dubte un fet característic en l'arquitectura del segle XX és la insistent 
preocupació professional per l'habitatge. I durant les primeres dècades de 
la centúria, a l'empar de governs de tall socialdemòcrat principalment a 
Alemanya, Àustria i Holanda, per la construcció de barris d'habitatges 
destinats a famflies obreres. Aquest fet ha donat lloc a un dels capítols més 
bells de la història de l'arquitectura. 

El llenguatge arquitectònic que es va fer en les nostres províncies 
durant els anys trenta era bàsicament conservador. Tan sols una producció 
reduïda en nombre cap adscriure-la a corrents desomamentades, racionalistes, 
en general vinculada a l'arquitectura moderna. Aquella compromesa amb el 
seu temps pel que fa a posicions socials, però també de propostes formals 
allunyades dels historicismes de qualsevol índole. En aquest sentit reprendre 
el seu discurs després de la contesa podria resultar un succés arriscat. Pot 
interpretar-se que alguns arquitectes, aquells més avançats, després de la 
forçosa interrupció productiva que va suposar els anys de guerra, no veien 
més possibilitat que continuar el seu interromput llenguatge, de fet era un 
mer exercici en la recuperació de memòria personal. A falta, d'altra banda, 
de noves idees, de noves propostes en el conjunt europeu. 

Però r alternativa pel casticisme va ser una regressió generalitzada 
que va costar més d'una dècada per a ser superada. Així les propostes amb 
vocabulari marcadament imperial se succeeixen a l'ample i llarg de la 
geografia hispana. D'una part Regiones Devastadas va ser un dels organismes 
creats per a portar a terme actuacions en ciutats que havien sigut destruïdes 
o afectades per accions de la guerra. 

1.2. L'arquitectura nova del Règim.-

A Nules es va portar a terme una de les actuacions emblemàtiques. 
Tota lliçó de l'arquitectura de les últimes dècades precedents s'afona. Però 
també aquelles realitzacions formulades per les més rellevants propostes 
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2 Nules. Aspecte actual 
de la plaça Major 

urbanístiques espanyoles des del Renaixement. La plaça Major Foto núm.2 
de la localitat amb la presència de la Casa Consistorial queda situada en un 
dels dos costats llargs, i l'església disposada al llarg de l'alineació sud, 
contravé tota la morfologia de la ciutat hispana, on poder civil i religiós no 
coincideixen físicament en el mateix espai urbà, a pesar que l'església a 
Nules té la seua façana principal situada en un carrer tangent exterior a la 
plaça, ja que des d'ací únicament s'accedeix per la façana del transsepte. Bé 
és cert que la gran cúpula sobre el creuer resulta dominant des de l'espai 
públic principal de la plaça. 

A Alacant la reordenació de la plaça de l'Ajuntament l'any 1944 va 
suposar la convocatòria d'un concurs. Va permetre presentar diverses 
propostes historicistes que arribaven fins i tot a establir mimetisme amb els 
aspectes més significatius de la façana sud del pala:u municipal, en especial 
les torres que, amb els seus cossos cúbics de la rematada constituïxen una de 
les peces més caracteritzades de la seua arquitectura lent barroca. 

Durant eixos mateixos anys, sobre un pla anterior de Miguel López, 
es portava a terme la construcció en la plaça de la Muntanyeta, llavors del 
Caudillo, dels edificis que albergarien l'administració civil i religiosa de 
rang provincial. Van ser obres de R. Magdalena i direcció de A. Fajardo de 
l'any 1945 per al Govern Civil. Delegació d'Hisenda, seguint el projecte de 
A. Acha Urioste, primer premi del concurs convocat a l'efecte, que també 
guanya un altre previ per al Govern Civil. Obres Públiques amb projecte de 
Fajardo i Fèlix d'Azua, ambdós amb un programa comú d'oficines i habitatges 
per alts empleats. Amb recurs a solucions formals de gran representació formal 
i contingut espacial, tenint com a base el supòsit de jerarquia i impacte 
propagandístic, seguint els models de les realitzacions a Madrid, com a capital 
d'un inexistent imperi que volia insinuar. Al mateix temps que la influència 
de l'arquitectura nazi podia servir de distant focus d'inspiració. Finalment, 
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la parròquia de la Mare de Déu de Gràcia projectada per A. Serrà durant 
eixos mateixos anys. Foto núm. 3. 

,l«i 

3 Alacant. A.. Serraces 
Peral, Parròquia Mare de 
Déu de Gràcia 

A Castelló l'arquitectura oficial també va deixar l'empremta en la 
seu per a la Delegació d'Hisenda, realitzada segons projecte de F. Echenique 
i altres, essent del 1946 la direcció tècnica portada a terme per V. Traver, 
Foto núm. 4. Per la seua banda la Diputació Provincial, edifici que va resultar 

4 Castelló. H Echenique 
i V. Traver, Delegació 
Provincial d'Hisenda 
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5 Castelló. V.Traver i L. 
Ros d'Ursinos, seu de la 
Diputació Provincial. 

molt danyat durant la guerra, va realitzar un edifici, incloent l'església de la 
.Sang, de nova planta i estil neobarroc entre els anys 1948-1953 amb projecte 
de V. Traver i Luis Ros d'Ursinos. Foto núm. 5. 
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També a València va tindré lloc la celebració d'un concurs entre 
professionals per a la seu de la Delegació Provincial d'Hisenda. Va ser resolt 
a començament dels anys cinquanta a favor dels arquitectes Francisco 
Echenique i Luis Calvo Foto núm. 6, sobre una illa completa en què destaca 
la solució acadèmica del pati d'operacions. Plantejaven un edifici on el cos 
principal presenta façanes compostes per mitjà d'ordenació classicista, amb 
podi que comprèn els dos nivells inferiors, cos intermedi de tres pisos i calat 
pis superior que atorga lleugeresa a l'element de culminació. En el mateix 
concurs van obtindré accèssit entre altres els arquitectes Rafael de Aburto, 
Juliol Cano Lasso i C. de Miguel. 

6 València. Delegació 
Provincial d'Hisenda. 
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Potser el concurs de més abast va ser l'organitzat cap a 1950 per 
l'Ajuntament de la ciutat del Túria per a la plaça de la Reina. El jurat va 
donar per guanyadora la proposta presentada per Vicente Figuerola; a més 
van obtindré premis l'equip on figurava E. Pecourt; el d'E. Ladorrera, també 
el de F. Bueso i M. Ferrer Palacios, etc. Es proposava la realització d'una 
gran plaça en el centre històric de la ciutat, en substitució d'illes i 
descontextualització de la façana de ponent del conjunt catedralici. Iniciada 
la demolició de les illes davant de la portada barroca i construït un edifici 
segons les ordenances preestablides, els treballs van ser suspesos deixant 
les alineacions actuals. 

El controvertit projecte va donar lloc a una de les sessions crítiques 
entre professionals arquitectes que va publicar en la revista Nacional de 
Arquitectura l'any 1956 C. de Miguel, qui per aquells anys havia realitzat 
uns habitatges experimentals per a pescadors en el Perellonet i el projecte 
per a la seu de la Confraria de Pescadors a Altea. En les intervencions dels 
convocats es respira el rebuig a les actuacions que impliquen àmplies 
superfícies lliures en els centres històrics, així com la realització de falsa 
arquitectura historicista, imposada per les ordenances municipals, de les 
quals existia la mostra del primer edifici, Goerlich 1954, fent equívoca 
competència en altura a la capella del sant Calze; la finalitat d'aquestes 
ordenances era tan sols obtindré rendiments amb majors volums edificats. 

El dairer exemple d'actuacions amb llenguatge classicista, amb pilars 
d'ordre gegant en les façanes, composició simètrica en plantes i alçats i 
disposició rellevant com a rematada de l'eix longitudinal amb la disposició 
de l'església, és el que va portar a terme L. Albert Ballesteros en l'Hospital 
Provincial de València de l'any 1962, és ben cert que amb anterioritat va 
realitzar un projecte en un llenguatge eminentment adscrit al Moviment 
Modern. Foto núm. 7 

7 València. L. Albert 
Bal lesteros, Hospital 
Provincial. 
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2. LA PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI 

En aquesta època vam assistir també a dos fets de decisiva i, sens 
dubte, capital importància. D'una part l'inici de l'ordenació territorial 
moderna, a la qual segueix, o es produïx simultàniament, l'aparició del 
fenomen turístic. Van ser fets de gran transcendència en el conjunt del teixit 
social i econòmic. 

L'ordenació urbanística espanyola al llarg de les primeres dècades 
del segle XX havia estat regulada per l'Estatut Municipal i el seu Reglament 
de l'any 1924. Després de finalitzar la contesa civil des de l'administració es 
van redactar els corresponents plans urbanístics reguladors de quatre grans 
ciutats. El Pla General d'Ordenació de València i la seua Cintura va ser resolt 
des de Madrid per un equip dirigit per Germà Valentín-Gamazo, essent iniciat 
en 1944 i aprovat dos anys després. Contemplava un ambiciós àmbit territorial 
d'un conjunt metropolità que comprenia una trentena de municipis, donant 
així el bot qualitatiu respecte a les possibles limitacions pròpies de la 
planificació d'àmbit estrictament municipal. Des de 1949 va quedar gestionat 
administrativament per la Corporació "Gran València" 

La riuada i desbordament del riu Túria de l'any 1957 va donar per 
resultat en l'aspecte urbanístic una revisió d'aquest Pla i la seua adaptació a 
l'anomenada Solució Sud (1964-1966 són les dates d'inici i aprovació 
respectivament del nou document), amb la incorporació legislativa de la 
acabada d'aprovar Llei del Sòl i la consideració i posterior realització 
d'importants infrastructures viàries englobant la totalitat de l'àrea 
metropolitana. 

El fet transcendent per a l'ordenació territorial, sens dubte el constituïx 
l'aprovació de la Llei Sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, la coneguda 
com a Llei del Sòl, el dia 12 d'abril de 1956, que suposaria l'intent més 
estructurat per a aconseguir l'ordenació de les ciutats del segle XX, a F empara 
d'instruments jurídics i d'aplicació planimètrica absolutament nous a 
Espanya. Per mitjà d'un sistema de plans jerarquitzats en diferents categories 
i graus anava a estructurar el creixement de les ciutats. Bàsicament aquests 
documents permetien l'ordenació tant dels nuclis consolidats i sobre terrenys 
contigus sense urbanitzar. Excepte en les principals ciutats que coneixien 
des de la vuitcentista Llei d'Eixamplament, la previsió i control urbanístic, 
serà a partir d'aquest moment quan es van incorporar en curt període d'anys 
els nuclis de tipus mitjà algun com Benidorm consolidat com a ciutat 
representativa d'experiències urbanístiques noves en el panorama regional. 

Aquests plans van incorporar tècniques urbanístiques tímidament 
experimentades a Espanya durant els anys quaranta, encara que d'altra banda 
gaudien de dilatada experiència en distints països europeus. En general, 
domina l'ordenació d'alineacions que determinen una ciutat compacta i 
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unitària dins de diferents tipologies constructives i categories en la densitat 
edificada. Al nucli urbà s'oposa el sòl rústic que en aquell moment pretenia 
la pervivència d'una activitat agrícola que ja començava a trontollar-se en 
un país que anava a passar prompte per una peculiar industrialització, 
incorporant-se a l'oferta variada de serveis i activitats quaternàries, a mesura 
que es consolidava l'especialització en el turisme. 

Per a la posada en marxa i redacció dels plans previstos es van crear 
les corresponents oficines tècniques. Encarregades de l'aprovació definitiva 
dels projectes urbanístics van ser les comissions provincials d'urbanisme, 
compostes per diferents sectors de l'administració, donat el caràcter complex 
dels factors amb incidència en la planificació urbana. Si bé, com ha posat 
repetidament de manifest la bibliografia específica, es van aplicar de manera 
infructuosa i quasi sempre amb resultats d'alt grau d'incompliment de les 
bases de partida. El menyspreu cap als plans per part de les pròpies autoritats 
de tutela, es va fer més evident quan en els anys seixanta i setanta es va 
entrar en la dinàmica de creixement econòmic i demanda en el consum 
denominada desarrollismo. En eixe moment els plans van deixar de ser un 
document de previsió i ordenació, per a convertir-se en instruments de 
legalització per a situacions de fet consentides des de l'autoritat i perpetrades 
per grups de pressió, quan no des de la pròpia administració. 

Simultàniament un nou fet anava a trastornar els esquemes sociològics 
i en conseqüència en general el teixit urbà espanyol, i en particular en el 
territori litoral de les tres províncies valencianes. Tal va ser el fenomen del 
llavors incipient turisme estiuenc que iniciava i progressivament s'apoderaria 
de l'ocupació i l'assentament en nous territoris, fins eixe moment insospitat 
en la història de les ciutats. En moltes ocasions donant lloc a l'ocupació de 
la primera línia costera, que va tindré com resultat en nombroses ocasions el 
desplegament dels nuclis tradicionals. O en qualsevol cas, donant lloc a un 
creixement longitudinal, aprofitant el potencial ignot de les llargues i extenses 
platges litorals. Peníscola, Benicàssim, Gandia o Cullera, Xàbia, Benidorm 
o la Platja de Sant Joan, constituïxen una mostra i un reflex d'aquelles 
incipients operacions urbanitzadores. Realitzades al marge dels plans que 
per llavors anaven essent aprovats, obligaven a la redacció d'altres específics 
que permetien, en el millor dels casos, un control a partir de normes mínimes 
i un creixement, generalment lineal, prenent com a base a les elementals 
infrastructures viàries existents. Encara que, de manera generalitzada, els 
altres serveis bàsics eren nuls o quasi inexistents, i inimaginables les dotacions 
públiques que, d'altra banda, resultaven escasses també en les ciutats 
tradicionals. 

3. LA RENOVACIÓ DELS LLENGUATGES FORMALS 

Tres anys de guerra a Espanya, seguits per altres cinc a Europa, van 
suposar un període molt dilatat d'exili interior, pràcticament una dècada 
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quasi buida en propostes noves i suggeridores. Caldrà esperar a l'any 1948 
amb r edifici per a la seu de Sindicats a Madrid, obra dels arquitectes Cabrero 
i Aburto, quan s'iniciarà el desgel de la tradició classicista i el necessari 
retrobament amb la modernitat perduda, silenciada, encara que no oblidada 
per molts dels professionals que treballaven en aquell moment. Precisament 
eixa ruptura i consegüent recuperació de les tendències modernes, es 
realitzaria en un dels edificis per a l'administració. Dins d'ella, en un dels 
centres més significatius del poder, com van ser els sindicats d'estructura 
vertical i monolítica, un dels pilars del règim. 

També a Europa es perceben canvis. El llenguatge del moviment 
modern, que tan polèmic havia resultat i tants èxits havien proporcionat a 
l'arquitectura europea, es trobava esgotat. Als vells mestres de la primera 
generació s'uniran aquells jóvens que eixamplaran el marc conceptual 
arquitectònic i sobretot el camp geogràfic, contribuint a posar en crisi els 
arguments inicials, al mateix temps que proposar i formular nova hipòtesi de 
treball. 

Si els arquitectes centreeuropeus exiliats a Amèrica del Nord van 
evolucionar sentat bona part de les bases de l'anomenat Estil Internacional. 
Mies van der Rohe donarà un bot qualitatiu des de la seua obra de xicotets 
pavellons i habitatges unifamiliars, per a realitzar obra de gran tamany. En 
definitiva, suposava portar a terme les propostes més o menys teòriques dels 
seus gratacels de vidre per a la berlinesa Alexanderplazt. 

8 Marsella. Le Corbusier 
Unitat d 'Habitació, el 
carrer interior. 



AGUAITS • 19-20 19 

D'altra banda, Le Corbusier soltava amarres en relació a la seua etapa 
purista de construccions fins a cert punt de reduït tamany, que concloïa en el 
delicat pavelló suís en la Ciutat Universitària de París, realitzat en els primers 
anys trenta. Després de la guerra, en 1947, inicia el projecte per a Marsella 
de la primera Unitat d'Habitació, foto núm. 8. Ambiciós per molts aspectes, 
en què uneix criteris urbans i residencials, incorpora experiències d'habitació 
col·lectiva realitzades al llarg de la història, en especial aquella conventual 
serà la de major fortuna. Aprofita l'experiència directa de la construcció en 
1929 de la Citéde Refuge a París, on havia posat a prova les seues primeres 
proposta teòriques sobre l'habitatge col·lectiu. 

La conclusió de la Unitat de Marsella va tindré acoUida en la revista 
Arquitectura, que en aquell moment constituïa l'òrgan d'expressió del Consell 
Superior Col·legial. Al mateix temps que Le Corbusier era invitat a pronunciar 
unes conferències a Barcelona i el mateix va succeir l'any 1951 amb Àlvar 
Aalto, que visitava Barcelona quan es produïa un canvi de sensibilitat en 
l'arquitectura hispana. En especial en els dos nucHs rellevants del moment, 
Madrid i Barcelona. 

Simultàniament, entren en escena nous arquitectes del nord d'Europa 
principalment, els que havien begut en les fonts d'un classicisme tardà i 
evolucionen cap a la modernitat, tal era l'obra d'Àlvar Aalto. O bé entren 
directament, per cronologia, en aquestes propostes, tal és el cas de Jacobsen. 

A Espanya aquestes actuacions eren seguides atentament, pel que 
prompte va començar a donar resultats satisfactoris. Algun d'entre els 
arquitectes establerts va iniciar canvis significatius de rumb, i va ser rellevant 
la influència entre els jóvens acabats de titular. A destacar els passos de 
ruptura donats per Coderch i el llenguatge abstracte del Govern Civil de 
Tarragona realitzat per Alejandro de la Sota. Foto núm. 9. 

9 Tarragona. A de la 
Sota. Govern Civil. 
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Al mateix temps que Gutiérrez Soto, al costat d'altres arquitectes 
renovaven el llenguatge de l'arquitectura burgesa a Madrid, els més jóvens 
s'iniciaven amb reconegut èxit en les realitzacions que des de certs organismes 
es portava a terme en els anomenats poblats erigits en la perifèria d'aquella 
ciutat, on una part d'aquelles obres arreplega influències arquitectòniques 
de Mies van der Rohe. 

Gutiérrez Soto ja havia tingut un primer contacte a València, quan en 
plena República projecta la piscina de les Arenes, en la platja de la ciutat. 
Realitzat el projecte durant 1933 van ser acabats els treballs l'any següent. 
Els edificis de serveis són volums d'escassa altura, amb domini de 
l'horitzontal, emprant el llenguatge desomamentat i el domini de la geometria 
del Moviment Modern. Més endavant, a finals de la dècada dels cinquanta i 
començaments dels seixanta reapareix amb dos obres de semblants 
característiques en el llenguatge i recursos arquitectònics, com va ser l'ús de 
rajola ceràmica vista en la construcció de les façanes i les àmplies terrasses 
que anaven a caracteritzar l'època. És cert que l'emplaçament i l'abast 
iconogràfic de les realitzacions va ser distint. Un d'ells entre mitgeres en 
una illa del primer anell de l'eixampla, en el carrer Isabel La Catòlica, l'any 
1955. Al contrari la Torre de València Foto núm. 10, estava acabada amb 

10 València. Gutiérrez 
Soto, Torre València 

anterioritat a 1959, queda en la intersecció de la Gran Via Marqués del Túria 
i la plaça d'Amèrica, efectua tres edificis amb assaig de gratacels en 
emplaçament de xamfrà privilegiat i emblemàtic en la ciutat del moment. 
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Diversitat de models de les plantes, inclòs amb tipologia de dúplex. Bé és 
cert per als dos edificis que el recurs a la rajola suposa certa empremta 
historicista en la solució de conjunt. Amb tot, aquestes obres van deixar en 
la ciutat una saga d'obres, entre altres arquitectes García Sanz i Miguel 
Colomina serien deutors, bé és cert elaborant un llenguatge personal. 
Coloraina culmina la seua carrera amb distints edificis on la seu de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el Passeig Blasco Ibànez pot ser 
mostra de control de les mesures i el classicisme en els recursos desplegats 
en la composició de les façanes. Foto núm. 10-b 

10-b València. M. 
Colomina. Seu de la 
Confederació Hidrogrà
fica del Xúquer. 

Els primers anys cinquanta resulten d'afirmació d'un nou llenguatge. 
Potser de retrobament amb l'avantguarda europea, amb les formes del 
denominat estil internacional, que en poc de temps canviaria la faç de les 
ciutats potser per similitud amb la modernitat. 

Troba a Alacant l'obra renovada de Miguel López que, després del 
parèntesi de la guerra i les vicissituds de la postguerra, per mitjà d'un 
llenguatge abstracte, de volums prismàtics i acabats recorrent preferentment 
als esquerdejats, portarà a terme obres de notable interès. El sanatori del 
Perpetu Socorro dels primers anys quaranta encara resulta deutor dels 
principis del Moviment Modern. Encara que ràpidament assimila noves 
tipologies i espais, l'àmplia terrassa serà un element reiteratiu en la seua 
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obra, servesca d'exemple la casa núm. 12 en l'Av. de l'Estació, dins de 
l'àmplia producció d'edificis per a habitatges. Encara que potser sobreïx 
pels resultats aconseguits el seminari diocesà en el barri d'Altozano a Alacant, 
i amb semblants característiques d'esquema el realitzat per a la congregació 
Salesiana en Sant Fulgenci Foto núm. 11. Finalment, en l'hotel MontíboH 
va realitzar la interpretació d'elements propis del territori, obtenint el premi 
d'Arquitectura de l'any 1972. 

11 Sant Fulgenci. M. 
López. Seminar i dels 
Maristes. 

Al mateix temps, Francisco Mufioz va aconseguir la titulació en els 
anys quaranta, encara que amb algun recurs retòric en els primers anys, la 
incorporació de la terrassa la utilització primerenca dels elements abstractes 
i una gamma de colors bàsics l'aproxima a les tendències vinculades al 
moviment internacional, recursos que va emprar en nombroses obres a Alacant 
i en especial amb els primers hotels per a l'incipient turisme a Benidorm. 
Estos projectes presenten l'indubtable valor afegit de les façanes realitzades 
a mà alçada i acolorides a l'aquarel·la pel propi arquitecte Foto núm. 12. 

12 Benidorm. F Mufioz, 
projecte per a hotel. 
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A Alcoi, Camilo Grau va realitzar, a un costat i a l'altre del pont de 
sant Jordi i en l'extrem recaient a l'Eixampla, dos edificis de volum semblant 
i llenguatge renovador. Emmarquen el paisatge peculiar del barranc del Zinc 
i la seua disposició s'inspira en solucions semblants desenrotllades a Roma 
i Milà algunes dècades abans. Foto núm. 13. 

l,K'^-: M.J·S "f^ 

kV 
- '^^-—"^ m-. ="'=; - 3-^- rï 

far : —•.=, = -*~- .c ? 

Finalment, a València a mitjan els anys seixanta es construïx la seu 
per al Col·legi d'Arquitectes. Potser seguint la pauta del de Catalunya, l'obra 
va ser coral amb la participació de F. Crespo, C. Orts, E. Artal i R. Tomàs 
Carrascosa. Queda a mig camí entre la modernitat del mur cortina en la 
resolució de la façana i les actuacions de perduda del context que durant 
eixos anys començaven a proliferar en teixits urbans consolidats en etapes 
precedents. 

3.1. El rigor de la geometria. 

Amb tot, la recuperació arquitectònica del segon lustre dels cinquanta 
va tindré lloc en les ciutats, a l'empara de l'esforç dels professionals que ja 
havien treballat amb anterioritat a la guerra i la recuperació de criteris i 
solucions més lliures en les propostes. Encara que també amb l'esforç dels 
nous professionals que, per llavors, s'anaven incorporant al panorama 
productiu. 

Un elevat nombre d'aquests professionals va desenrotllar un 
llenguatge deutor a l'obra de Mies van der Rohe. Amb un estructuralisme 
explícit que regularitza i modula l'espai en seqüències geomètriques 
abstractes. 

Exemple del que s'ha dit és l'obra de Luis Gay Ramos. Naix a València 
l'any 1912, obtenint la titulació a Madrid l'any 1940, després d'estudiar 
també ciències exactes, passa per diversos organismes oficials, referma un 
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estil propi i peculiar. Així realitzarà l'Hotel Astoria a València. Però sobretot 
desenrotlla l'obra més interessant en la província de Castelló, amb diversitat 
de clients i diferents programes d'usos, dels que només una part correspon a 
habitatges, sí bé per a clients molt particulars. En l'Av. de Castelló de Nules 
va construir un habitatge unifamiliar, on predominen els plans i la seua 
estructuració per mitjà dels perfils de ferro laminat. Amb una composició 
dels plans que recorda les obres de Mondrian Foto núm. 14. 

14 Nules, 
habitatge. 

L. Gay, 

13 Vi la-real. L. Gay. 
Casa Arrufat 
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Singular resulta el programa de l'edifici Arrufat foto núm. 15. Consta 
de cinc plantes per a distints membres d'una mateixa família. Predomina 
l'agrupació en diferents volums cúbics, la presència de plans nítids que 
separen interior i exterior, el calat i transparent en els cossos de mirador. I 
sobretot, en planta baixa la relació entre espai interior i exterior a través de 
la solució del vestíbul. Aconsegueix, a pesar de la varietat i diversitat dels 
materials, perfils metàl·lics en estructura vista i fusteria, rajola ceràmica, 
formigó vist, vidre, pedra, fusta en les fusteries dels tancaments dels garatges 
i lluïts en àmplies superfícies, una economia de mitjans en la percepció 
visual, potser com a conseqüència de la radicalitat de contrastos entre el 
color fosc del metall i la resta dels components. 

Amb l'oficina per a obres públiques a Castelló, projecte que va 
realitzar en col·laboració amb Jiménez de Laiglesia, deixa explícita 
l'estructura en base de bigues de gelosia de què pareixen penjar els calaixos 
que constituïxen les diferents dependències. 

El cine Mònaco a Onda constituïx bona mostra del que resumeix la 
tasca de l'arquitecte. En una façana singular que atén, amb la seua reculada, 
la necessitat funcional de relació entre el carrer com a lloc comú i un local 
de pública concurrència, que acumula en moments concrets i puntuals un 
important nombre de persones. El vestíbul es tracta amb la caracterització a 
dos altures i amb diferents materials, units pel color negre o gris fosc dominant 
i el contrast de policromia del mural de motius derivats de la plàstica 
surrealista. Fotos núm. 16 i 17. 

16 Onda. L Gay, antic 
cine IVIònaco, aspecte 
actual de la façana. 
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n 

17 0nda,L.Gay. Pintura 
mural en l ' in ter ior de 
l'antic cine Mònaco. 

En l'ampliació del seminari de Segorb va realitzar un prisma pulcre 
on l'estructura metàl·lica defineix la geometria del volum i les seues divisions. 
Intercalant els espais un mur cortina en la façana a llevant i un tancament de 
rajola ceràmica sobre el qual descansen les finestres esgarrades en la façana 
oposada, l'interior de la qual coincideix amb els corredors, foto núm. 18. 

18 Segorbe. L. Gay, 
Seminari diocesà, ampliació. 
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Plantejament semblant, amb la marquesina de la rematada arreplegant 
i determinant el volum elemental de la façana modulada, amb recurs a la 
rajola, la ceràmica i el mur cortina s'expressa en la seu de la Caixa Rural a 
Onda. Foto núm. 19. 

19 Onda. L Gay, seu per 
a la Caixa Rural. 

Contemporani d'eixes actuacions és el col·legi de la Pureza en 
l'avinguda del Cid a València, obra de Mauro Lleó Serret, foto núm.20. 
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20 València. M. Lleó 
Serret, col · legi de la 
Pureza. 
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segons projecte dels anys 1962 i el següent, i realització en anys successius 
fins a 1966. Comprèn un programa ampli que es materialitza en cossos de 
diversa forma i proporcions on aplica solucions espacials i formals vinculades 
a la recuperació del moviment modern. A destacar el lineal disposat al llarg 
de la via pública, estrictament modulat en façana amb el rigor imposat pel 
mur cortina, bloc on es desenrotllen diverses activitats docents i residencials. 
Disposició més amable amb la disposició del parvulari, si bé rigorosament 
modulat en planta per mitjà d'una quadrícula, amb la solució dinàmica en el 
saló d'actes. 

Proposta semblant, encara que de menor tamany és l'edifici que el 
mateix Lleó va realitzar també com a col·legi religiós, que es troba situat al 
costat del llit del riu Túria i en zona perimetral a la ciutat històrica. Ocupa 
una parcel·la molt allargada i estreta amb tres façanes. Al prisma horitzontal 
macla un altre, desplaçat en volada cap à l'exterior i el capcer, per mitjà del 
qual trenca el volum en la façana principal. Es ben cert que el rigor i ordre 
intern de la modulació del mur cortina, ací s'utilitza sense cap tipus de 
jerarquia respecte a la posició en la trama urbana, atès que s'empra en les 
dos façanes, la del riu i l'oposada situada en un carrer d'escassa amplària i 
entitat. U alternança de franges horitzontals calades i opaques, restituix ordre 
i neteja, com l'arquitectura de finals del dinou va cap a, ben és cert, la 
seqüència i el ritme en vertical. Foto núm. 21. 

21 València. M. Lleó, 
col·legi religiós. 
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Obra d'inici professional és la projectada per J. J. Estellés destinada 
a residència estudiantil de l'Assumpció, sobre un solar de forma irregular, 
la façana obeïx a un meticulós despiece estructurat per la perfïleria disposada 
en horitzontal i vertical que alberga els panys on alternen buits i massissos 
de rajola groga. Foto núm. 22. 

Durant aquests anys a Alacant Juan Antonio García Solera segueix 
camins semblants. En aquesta ocasió iniciats des del començament de la 
seua dilatada carrera professional. Titulat l'any 1953 en l'escola de Madrid, 
realitza alguna obra pròxima al vernacle, com és l'hotel Platja en la de Sant 
Joan (Alacant) Foto núm. 23. Encara que prompte evolucionarà cap a un 

22 València. J.J. 
Estellés, residència de 
l'Assumpció. 

23 Alacant. J.A. García 
Solera, Hotel Platja de 
sant Joan 
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llenguatge pròxim a l'estil internacional amb una sèrie d' edificis per a 
habitatges, dins del que suposava la renovació urbana de la ciutat, molt en 
especial la Rambla de Méndez Núnez on en aquells anys es portava a terme 
el seu nou traçat nord i connexió amb el nord de la ciutat. En eixos solars 
García Solera portarà a terme dos de les seues construccions més 
representatives del moment. Es tracta dels habitatges a Duc de Saragossa 
núm. 2 cantó a Rambla de Méndez Núnez; així com en aquest carrer cantó a 
pintor Sorolla. En ambdós utilitzarà amplis panys modulats, els balcons 
terrassa i en la segona l'entreplanta resolta a manera de podi autònom que 
presagia noves solucions espacials amb desenrotllament posterior de l'obra 
d'aquest arquitecte. 

Singular per l'ús i l'arquitectura va ser la clínica Yistahermosa, situada 
en eixe barri de la ciutat. L'edifici projectat l'any 1960 constava inicialment 
de planta baixa i pis, elevada en una altra més dos anys després. El resultat és 
un bloc molt allargat on predonünen les franges horitzontals i la modulació 
rigorosa de l'estructura metàl·lica vista. Els panys resulten rigorosament plans, 
acabats en blanc amb l'excepció de la planta baixa on la rajola ceràmica 
tanca trams quasi opacs. En l'actuaütat es troba per complet transformat. 

Aquesta solució és repetirà quasi immediatament en el conjunt 
d'edificis per al Centre d'Estudis Superiors d'Alacant, construït entre els 
anys 1965 i 72 en el mateix barri que el precedent. La quadrícula en planta 
introdúix rigor geomètric que es traduïx en la solució dels volums prismàtics 
dels quatre cossos o edificis situats en una pineda i units per mitjà de 
caminadors protegits per pèrgoles que també rodegen perimetralment als 
edificis. De nou l'estructura metàl·lica queda a la vista i pintada de negre 
establint la seqüència dels panys molt calats per l'ús de tancaments de vidre 
que donen per resultat plans molt permeables. Foto núm. 24. 

24 Alacant. J.A. García 
Solera, Centre d'Estudis 
Superiors d'Alacant. 
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Potser la seua actuació més aconseguida del moment el constituïx el 
complex urbanístic de Vistahermosa. Realitzat a l'aire dels coneixements 
d'especialització urbanística. Projectat l'any 1962 per a classes mitjanes, 
diferència les circulacions de vianants i vehicles, comprèn edificis de diversa 
tipologia en la forma de la planta i nombre de pisos, així com dos àrees de 
zones d'equipament, on potser destaca la solució de l'església. Empra 
elements abstractes, no exempts d'influències organicistes, d'altra banda 
sempre presents en el seu treball posterior. Foto núm. 25. 

25 Alacant. J. A. García 
Solera, complex urbanístic 
de Vistahermosa. 

J.M. Jiménez de Laiglesia va portar a terme a València la 
transformació del teatre Eslava, d'aspecte historicista neoàrab en sala 
cinematogràfica amb un llenguatge de plans i superfícies netes i contínues, 
desomamentades. Potser menys conegut resulta el magatzem de fruites en 
la població d'Oliva. Una estructura metàl·lica modula la seqüència espacial, 
que en la façana es caracteritza pel pany opac inferior, realitzat en rajola 
groga i la transparència que el vidre atorga al tram superior. 

3.2. Només un cert aire de brutalisme.-

El procés de construcció de la Unitat d'habitació a Marsella i uns 
anys després la realització de l'església de La Mare de Déu de Ronchamp, 
foto núm. 27, anava a tindré conseqüències noves en l'arquitectura europea. 
Es tracta d'obres en què Le Corbusier trenca amb el seu passat purista. Els 
resultats seran de major accentuació de la vessant expressionista de plasticitat 
diferent i nova en tots els aspectes, principalment en el formal i el cromàtic. 
L'ocupació del formigó vist, resolt amb absoluta llibertat, es farà més enllà 
de tot procés exclusivament tectònic aconseguint valor plàstic i expressiu en 
si mateix, al mateix temps utilitzant una paleta cromàtica cenyida als colors 
fonamentals o primaris, groc, blau i roig que ha estat present en les diferents 
manifestacions de les denominades avantguardes plàstiques durant les 
primeres dècades del segle XX. 
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27 Ronchamp. Le 
Corbusier, La Mare de 
Déu. 

D'altxa banda, esta utilització del formigó, generalitzada en diversos 
estaments arquitectònics, va donar lloc a una corrent denominada Nou 
Brutalisme pel crític anglès R. Banham, amb indubtables particularitats 
estilístiques, que vénen a definir un període concret durant els anys seixanta. 

No van ser insensibles a estes propostes algun dels arquitectes del 
país i per descomptat van captar la influència global, assimilada a les 
condicions de la demanda. 

Possiblement l'actuació més cridanera i ambiciosa es troba en la 
Universitat Laboral de Cheste que Fernando Moreno Barberà va projectar 
durant el bienni 1967-68 i es va iniciar immediatament continuant la seua 
construcció fins a l'any següent. 

L'obra, per l'ambiciós programa i la gran extensió, s'assembla més a 
una ciutat. La que el moviment modern únicament havia teoritzat i només en 
la segona postguerra va realitzar. Ara bé en una geografia distant del lloc que 
havia servit d'origen en el raonament teòric. Va ser a Sud-Amèrica i a l'índia, 
a Brasil amb la nova capital federal deBrasília i ChÉrdígal la de l'estat regional 
de Kampuchea. 

En conseqüència, Cheste ofereix un lloc nou, distant de l'aglomeració 
urbana de València, emplaçament rural i agrest. Per a una ciutat universitària 
que la política social del franquisme oferia als productors. Ara bé, amb 
pressupostos formals diferents als formulats per Moya per a la de Gijón. 
Moreno Barberà va projectar una ciutat zonificada per usos diversos a pesar 
de la correcció del programa. Encara que predominen els blocs prismàtics 
en sèrie, no va ometre l'ocupació de volums cilíndrics i cubs de rigorosa 
planta quadrada; a més per la singularitat del saló d'actes concebut com un 
sector circular i estructurat per imponents costelles de formigó, solució 
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volumètrica diferent dels orgànics auditoris i biblioteques que dissenyava 
Alvar Aalto. 

En esta ciutat el formigó vist és el material que unifica tota l'actuació 
i on el recurs al brissolei constituïx sens dubte el senyal figuratiu més pròxim 
al mestre firanc suís. 

Conclosa aquesta obra, entre 1959 i 1963 va realitzar en l'Av. Blasco 
Ibàfiez de València el conjunt de la facultat de Dret. Realitzada en distints 
blocs oberts a espais ajardinats. Presenta un estudi detallat dels diferents 
components. El recurs del mur cortina de superfície acristalada sobre suports 
metàl·lics i interessants acabats de formigó que permet rotunds plans de 
gran plasticitat construïts en formigó per a les orientacions més assolellades. 
Foto núm. 28. 

28 València. R Moreno 
Barberà, Facultat de Dret. 

Santiago Artal Rius és arquitecte de reduït nombre d'obres, va realitzar 
entre 1958 i 1961 un grup de 138 habitatges per a agents comercials. En una 
parcel·la de l'eixampla de València va resoldre tres blocs, el de menor altura 
alineat al llarg del carrer i els restants en l'interior de la parcel·la on es troba 
la zona d'ús comú. El plantejament a manera d'unitat d'habitació, es veu 
reforçat per la liberalització de sòl en planta baixa, rigor en la modulació de 
l'estructura portant, l'ocupació de la tipologia d'habitatge en dúplex i la 



34 SANTIAGO VARELA BOTELLA 

realització d'una bugaderia comunitària en la coberta d'un dels edificis. Amb 
solució arquitectònica que evidència la disposició espacial interior i el recurs 
a l'ocupació de textures rugoses. Foto núm. 29 

29 València. S. Artal, 
complex residencial 
Santa IViaria Micaela. 

Notable interès en quant d'intent renovador en el llenguatge va tindré 
el Col·legi Guadalaviar, situat en zona pròxima a la Facultat de Dret. Es 
tracta d'una obra dels arquitectes F. M. García-Ordónez i J. M. Dexeus Beatty. 
Va ser projectada la fase inicial entre els anys 1957 i el següent, acabada dos 
anys després. Suposava una renovació i modernització en els plantejaments 
didàctics escolars i també dels criteris formals, recorrent a l'ocupació de 
cossos cúbics realitzats en rajola i extensa superfícies de vidre, tractaments 
intercalats d'espais interiors i exteriors, etc. Foto núm. 30. 

30 València. García-
Ordonez i Dexeus Beatty, 
col·legi Guadalaviar. 
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Els mateixos autors, amb l'impuls renovador que durant aquells anys 
va tindré la litúrgia, van realitzar a Xàbia un conjunt religiós, inclosa la 
parròquia de gran ressonància arquitectònica en el seu moment, obra de què 
es fa menció en un altre article d'esta revista. 

També en una àmplia parcel·la i en blocs de diferents dimensions va 
ser desenrotllat el Col·legi Alemany a València. Projectat per Pablo Navarro 
i Julio TruUenque entre 1958-59 i conclòs dos anys després. Recorre a cossos 
prismàtics, amb superfícies acristaladas que es matisen per mitjà d'una doble 
façana, la interior de vidre sobre tancaments metàl·lics, davant amplis marcs 
de formigó que segueixen criteris diferents en la composició, acurats detalls 
d'acabament, va correspondre la solució del jardí a Rubió i Tudurí. Foto 
núm. 31 i 32. 

31 i 32 València. 
Navarro i TruUenque, 
col·legi Alemany. 
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Per al nou Ajuntament d'Onda, A. Penin i G. Stuick van realitzar una 
obra on l'arriscada estructura en formigó d'alguns dels cossos contrasta amb 
la serenitat del pla protegit per una gelosia que tamisa i filtra la llum de 
l'interior, atorgant calada transparència. Foto núm. 33. 

33 Onda. A. Penin i G. 
Stuick, Ajuntament d'Onda. 

4. L'ACTUACIÓ URBANITZADORA EN LES PLATGES 

4.1. Un nou territori 

L'incipient sector turístic va suposar un canvi qualitatiu en la societat. 
Es va portar a terme per mitjà de la implantació constructiva i l'ocupació de 
terrenys que fins eixe moment eren verges o escassament antropizats, tal 
com va ser la costa d'aquest litoral que ofereix llargues i extenses platges 
d'arena, que permetien el fòcil accés, i atractius racons en bells penya-segats, 
l'ocupació de la qual llavors va poder resultar més laboriosa i probablement 
va ser més selectiva. Molts van quedar llavors resguardats en les seues 
condicions naturals durant aquells anys cinquanta i seixanta, i només van 
quedar alterats des de final dels anys huitanta, quan augmentava la demanda, 
ja escassejava l'oferta de primera Mnia costera i les màquines permetien 
aconseguir major volum de destrucció en la menor inversió de temps, és a 
dir major benefici i menor cost. 

L'ocupació lineal de la costa va donar lloc a l'aparició d'un curiós 
fenomen de desplegament dels cascos urbans, sorgiren nombrosos nuclis a 
una altra ciutat que en principi sorgia desarticulada de la capçalera 
administrativa, encara que sense cap autonomia funcional. 
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Des del punt de vista de l'enfocament aplicat a cada projecte, les 
pròpies limitacions que oferia la legislació urbanística, principalment 
derivada de la confrontació o antítesi entre ciutat no-ciutat, és a dir, la ciutat 
tradicional enfront de sòl rústic, qualssevol que foren les seues 
característiques específiques i morfològiques; va permetre la redacció de 
plans parcials autònoms. Alguns van presentar solucions noves i de notable 
interès conceptual. Potser pel seu major interès convé ressaltar dos de les 
que van ser inicials propostes en l'àmbit de l'esmenat teixitori. Es tracta del 
projecte anomenat d'ordenació turística de l'Albufera i platges de Saler a 
València i el primer polígon de la platja de Sant Joan a Alacant. 

El primer polígon de la platja de Sant Joan té antecedents remots en 
el concurs d'avantprojectes per a la construcció d'un nucli de vacances. 
Ciutat Prieto, que va tindré lloc durant la II República i que havia sigut 
guanyat per Pedró Muguruza, encara que mai va ser realitzat. A mitjan els 
anys cinquanta Miguel López i Mufíoz Monasterios (llavors treballava per 
la zona, compartint amb el mateix López la realització de la plaça de 
l'Ajuntament a Alacant, mentre a València dirigia l'oficina tècnica de Gran 
València i va realitzar algun barri d'habitatges populars), introduïxen alguns 
canvis sobre una de les àrees segons un polígon quasi triangular disposat al 
llarg del litoral i que es concreta en un elemental pla d'alineacions. Dos 
anys més tard, en 1959, Juan Guardiola Gaya procedent de Madrid va ser 
l'encarregat de la redacció d'un nou pla que animat per les iniciatives que 
des de llavors es prenien des de la Gerència d'Urbanisme en el Ministerio 
de la Vivienda, va resoldre amb gran rigor conceptual el projecte per mitjà 
del recurs a la morfologia d'illes regulars de grans dimensions, els carrers 
en disposició ortogonal entre si; eliminació del pas rodat per l'antiga carretera 
de la plaça que discorre al costat de la platja, traslladant-lo a l'interior a 
través d'una via principal de doble calçada; establint la connexió amb la 
ciutat a través de nous vials que no van arribar a ser construïts. 

El pla preestablia per a cada illa la disposició dels edificis en pastilla 
de planta rectangular, seguint com a ordenació les alineacions dels carrers, 
augmentant l'altura a mesura que s'ocupava terrenys de l'interior del polígon, 
conservant així l'assolellament i domini de vistes cap al mar. Al mateix 
temps, marcant uns elements fita per mitjà d'edificis prismàtics en els quals 
domina la mateixa altura, rítmicament distribuïts al llarg de l'avinguda 
principal. I sobretot el que potser ser més important en deixar el sòl resultant 
entre edificis totalment lliure per a la circulació peatonal, seguint així 
propostes amb ressonància amb l'urbanisme modern. Queda en l'extrem 
nord una mostra del que podia haver sigut l'ordenació de volums tal com 
disposava el Pla. Fotos num. 34,35 i 36. 

Bàsicament es va realitzar i es conserva en l'actualitat el viari previst, 
si bé l'augment en els volums i la falta de rigor en la disposició dels edificis 
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34 Alacant. J , 
Guardiola, Platja de sant 
Joan, edifici en altura en 
la urbanització La Pagoda. 

35 Alacant. J. Guardiola. 
Complex en l'extrem nord 
del pr imer pol ígon, 
edificació escalonada. 

!"0"a--», rf.".-.;: 
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36 Alacant. J. Guardiola. 
Façana posterior de 
l'edifici Pastor abans de la 
seua mutilació 

en l'interior de les illes alteren les previsions, l'ordre cartesià establert, entren 
en conflicte amb les torres previstes, confusió visual i els fonaments 
urbanístics que van animar la proposta de Guardiola. La mateixa acotació i 
el tancament de les parcel·les, privatitzant els espais, va impedir portar a la 
pràctica una de les propostes més suggeridores del pla. 

El pla esmenat en primer lloc per a la platja del Saler va ser publicat 
en la revista Arquitectura en el nombre 65 de l'any 1964. La redacció va 
córrer a càrrec dels arquitectes Vicente Temes Riancho, Luis Felipe Vivanco 
Bergamín i Julio Cano Lasso. Es projectava un complex turístic de luxe 
sobre 871 ha. de terreny propietat de l'Ajuntament de València, situat al sud 
de la ciutat entre l'Albufera i el mar. Els arquitectes en la memòria escrita 
feien una introducció teòrica sobre el fet que s'acostava quant a la formació 
d'una gran megapolis en el Mediterrani, una fantàstica ciudad de miles de 
kilómetros se extenderà a lo largo de las costas de Espana, Francia, Itàlia, 
Yugoslavia, Grècia ypaíses del Norte de Àfrica, podem llegir en l'esmentat 
escrit. Després d'una reflexió figura com a objectiu inserir un teixit urbà 
concebut a escala de l'única cosa que no ha canviat ni canviarà amb el pas 
del temps: l'home. L'actuació no es preveu sobre l'ambient aïllat, sinó el 
territori del sistema coster. L'aplicació directa dels supòsits teòrics 
contemplava la conservació dels elements naturals del pinar i les dunes, la 
formació d'una llacuna interior per a port situat entre el htoral i l'albufera, 
al costat del canal de desaigüe d'aquesta i un port exterior en la seua 
prolongació, únic element que travessa el litoral de sorra endinsant-se en el 
mar a manera de fita significativa. 

La circulació dels vehicles es realitzaria a través de vies jerarquitzades, 
a escala de màquinas que se mide en kilómetros, el tejido urbano inserto en 
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ella debe corresponder a una escala urbana que ha de medirse en metros. 
Pel que es preveien carrers ombrejats i ombrejats, a les que acompanya la 
formació de xicotets jardins distribuïts en les parcel·les, entre les alineacions 
d'habitatges, disposada amb gran llibertat i de manera orgànica, que subratlla 
la memòria. Amb tot, queden alineacions d'edificis en altura disposats al 
llarg de la via parc situada en el bord exterior del polígon i la carretera que 
discorre en paral·lel al canal de desaigüe de l'albufera. 

4.2. L'arquitectura en la costa 

Podem afirmar que durant els primers anys d'aquest període es van 
realitzar edificis de notable interès arquitectònic. Encara vam quedar distants 
de la saturació i colmatació que s'ha anat aconseguint amb el transcurs del 
temps, lluny encara dels excessos de volum perceptible en l'actualitat. En 
aquesta època els edificis es van destinar a apartaments i a hotels d'una 
incipient indústria hotelera, llavors regentada per propietaris particulars, amb 
limitada capacitat de gestió. Vege's a aquest respecte les consideracions 
arquitectòniques el nombre 1 de la Revista Via, i en especial l'interessant 
article de J. Oliva. 

37 Alacant. A. Alfaro, 
escultura en la platja de 
sant Joan, urbanització 
privada. 

La voluntat dominant era no elevar excessivament l'edificació sobre 
el nivell del terteny, en conseqüència els edificis no excedien de quatre o sis 
pisos, amb plantes de forma rectangular i solució volumètrica en prisma. 
Aquesta disposició queda reforçada per la pròpia composició arquitectònica 
que remarca el ritme horitzontal, l'edifici és una superposició de molt pocs 
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plans. Les façanes de major longitud resulten molt calades i presenten, 
generalment, àmplies terrasses que permeten la vida a l'aire lliure, al sol i 
descans en l'ambient de platja. Els capcers resulten contundents plans 
verticals opacs, donant rotunditat als extrems de l'edifici, amb preferència 
allí, i altres vegades en els vestíbuls, van ser col·locats murals realitzats amb 
diverses tècniques per artistes contractats a l'efecte pels promotors que van 
desenrotllar de manera altruista un notable paper de mecenatge. Hui un bon 
nombre d'aquests murals i elements escultòrics romanen, com mínim, en 
l'anonimat. Serveix a manera d'exemple una escultura en làmina de ferro 
realitzada durant els anys seixanta per Andreu Alfaro, que es troba en el 
jardí dels apartaments AISA en la platja de Sant Joan. Foto núm. 37. 

Dins d'aquestes característiques morfològiques es troben els primers 
hotels que van ser construïts en els incipients nuclis i llocs turístics. A 
Benidorm van ser molts, alguns segons projecte de Francisco Munoz. L'Hotel 
Bayren a Gandia que van projectar L. Gai i J. Antonio Pastor, ja al tall del 
canvi de dècada. El Parador de Xàbia, obra de J. Osuna, projectat en 1963, 
resulta bon exemple d'integració en el paisatge de la costa. 

Quant als edificis per a habitatges. Miguel López realitza en la 
primerenca data de 1958 una actuació en illa completa de primera línia de la 
platja de sant Joan, per mitjà d'edificis d'escassa altura i resoltes zones 
comunes i esportives foto núm. 38. Per la seua banda, Santiago Artal amb 
els apartaments la Nau Xàbia de l'any 1964, porta a terme la reinterpretació 
de la seua obra en santa Maria Micaela. 

38 Alacant. M. López, 
grup d'apartaments en la 
platja de sant Joan. 

També a mesura que s'avança en els anys seixanta es van donar 
actuacions d'edificacions en altura, tipologia que adquireix carta de 
naturalesa a favor de satisfer actuacions netes especulatives. El projecte per 
al Saler contemplava aquesta modalitat, si bé sota el pretext d'emfatitzar 
alineacions al llarg de vials de peculiaritats significatives. 
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Al peu de la Serra Grossa a Alacant, entre la platja del Postiguet i 
l'Albufereta, Guardiola Gaya va projectar un complex de dubtosa legalitat 
administrativa en quant es va produir l'ocupació d'espais costaners. Per 
contrapartida en l'arquitectònic ofereix una indubtable qualitat en edificis 
construïts al llarg de diversos anys i destinats a habitatges. Es troben situats 
en una zona de penya-segats i presenten diferents altures. Uobra de Guardiola 
es caracteritza en ebce moment pel rigor mètric dels mòduls amb què organitza 
la distribució de les plantes, ajustada l'estructura portant, bé de pilars i 
ocasionalment en base de murs; al rigor necessari que obliguen els acabats 
amb la utilització quasi sistemàtica de la rajola, al costat de diverses peces 
ceràmiques amb les quals l'arquitecte, a vegades en col·laboració amb algun 
escultor -Miguel Losàn és un d'ells-, van compondre gelosies, en ocasions 
de gran superfície, arriscada execució i excel·lents resultats. Foto núm. 39 i 
40. En les proximitats i circumdant l'arreplegada platja de l'Albufereta va 
realitzar nombrosos edificis en què manifesta l'experimentació formal amb 
diverses solucions. Les alteracions dels usuaris desvirtuen la contemplació 
actual. Foto núm. 41. 

39 Alacant. J. Guardiola, 
complex urbanísticVistamar 
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40 Alacant. J. Guardiola, 
complex urbanísticVistamar 

41 Alacant, J. Guardiola, 
edifici d'habitatges Akra 
Leuca. 
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Potser el complex més controvertit i atrevit en divers ordre de 
circumstàncies és el que va portar a terme Ricardo Bofill en el complex de la 
Manzanera, situat en la costa rocosa al sud del nucli urbà de Calp. El propi 
autor proporciona la data de 1962 per al començament dels estudis d'un 
projecte singular, sol·licitat per un client sens dubte peculiar, disposat a portar 
a terme l'experiència de manera lenta assimilant experiències i proporcionant 
resultats allunyats de motles preconcebuts. Així es van anar construint blocs 
d'apartaments i habitatges unifamiliars. Ja durant l'any 1966 i en la publicació 
efectuada dos anys més tard es mostra l'edifici denominat Xanadú a què 
l'escriptor José Agustín Goytisolo va dedicar un extens i Hric poema, publicat 
en la revista Arquitectura. En la mateixa roca al costat del mar, al peu de 
Xanadú ja estava construït el club social, i pròxim al primer els xicotets 
edificis adossats dels xalets. Més endavant seguiria la Muralla Roja, es tracta 
d'un complex on s'agreguen volums prismàtics en disposició vertical i amb 
façanes pintades en tons rogencs. Amb tots l'arquitecte aprofundeix en la 
seua concepció teòrica de la ciutat i l'arquitectura, la concepció espaciali el 
mode de desenrotllar les activitats humanes en els habitatges. Edificis 
disposats sobre un terreny llavors romput i abancalat per al cultiu d'arbres 
de secà. La lentitud de construcció de les diferents etapes ha permès, amb la 
realització del conjunt denominat Amfiteatre, incorporar les actuacions de 
revisionisme neoclàssic propi de l'arquitecte durant els anys huitanta, 
propostes considerablement allunyades de les que animaven els seus 
fonaments teòrics en els seus inicis. Foto núm. 42 i 43. 

42 i 43 Calp. R. Bofill, 
complex urbaníst ic La 
Manzanera, vista de 
Xanadú i de la Muralla 
Roja. 
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(43 Calp. R. Bofill) 

5. LA P O L Í T I C A D'HABITATGES, 

5.1. La situació general.-

Les dos dècades que comprenen els anys cinquanta i seixanta ens 
permeten assistir al fenomen urbà i arquitectònic de la construcció massiva 
de barris d'habitatges de diferents categories, encara que generalment dins 
dels paràmetres de tipus social, és cert que es van portar a terme tot tipus de 
promocions. L'Estat, per mitjà de la legislació oportuna, entre altres la Ley 
de Renta Limitada de 1954 i tres anys després amb la de Viviendas 
Subvencionadas, regulava aquesta activitat. Al mateix temps, per mitjà de 
diversos organismes oficials, es va constituir en la primera empresa per la 
continuïtat temporal de les intervencions i possiblement en el nombre d'obres 
realitzades. Aquest fet el podem donar per finalitzat quan conclouen els 
anys seixanta, moment en què quasi tota la iniciativa queda en mans privades. 
És cert que des dels inicis van intervindre promotors de diferents 
característiques, entre altres l'Església Catòlica que va continuar la seua 
labor social, iniciada al començament de la centúria. També les Caixes 
d'Estalvi per mitjà de les seues constructores benèfiques van exercir un paper 
important. A l'igual, finalment, que les cooperatives, integrades per membres 
de diferents col·lectius, van exercir un paper destacat, permetent l'accés a 
l'habitatge, quasi sempre en règim de propietat a un elevat nombre de 
famílies. Foto núm. 44. 

Hui transcorregut el temps és possible extraure nombroses 
conclusions que podem considerar generals per a quasi la totalitat de les 
poblacions del país. Només un determinat nombre de les actuacions van ser 
construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei del Sòl, per tant 
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44 Elx. Barri de la 
Sagrada Família. 

realitzades sense una regularització urbanística adequada. És cert que 
r aplicació dels plans generals tampoc va contribuir a resoldre els problemes 
estructurals i de base, ocultant situacions a vegades inconfessables. L'ocupació 
de sòls externs als qualificats d'urbà, pel seu menor cost econòmic i per tant 
amb menor repercussió en el producte acabat, va ser la tònica general seguides 
en nombroses ocasions. En el millor dels casos van ser aprofitades les vies 
interurbanes existents per a facilitar la implantació dels nous barris. Moltes 
vegades la dependència al centre administratiu i comercial posava de manifest, 
encara més si és el cas, les possibles carències internes. La falta de dotacions 
certament resultava absoluta. Potser només fins a la fi de la dictadura, que 
havia propiciat a manera de política social aquestes realitzacions, no van 
començar a ser considerades i resoltes aquelles carències que moltes vegades 
van resultar endèmiques. 

A pesar del que s'ha dit, moltes d'estes actuacions mostren solucions 
del major interès arquitectònic. Els seus autors van traure el màxim de les 
possibilitats que oferia el mercat i sol·licitava la societat. Van aconseguir 
resultats d'un alt nivell de projecte però sobretot en la realització, en ocasions 
comptant amb recursos econòmics molt escassos. 

Per a l'Administració aquestes promocions suposen el reflex de la 
seua política social i, en general, reflecteixen en tots els detalls els vagues 
principis ideològics en els que estava sustentada la dictadura. En general la 
família constituïx una de les potes en què es recolzava el règim, com també 
ho va ésser l'Ajuntament i l'Església Catòlica, d'ací que les actuacions que 
s'escometien per organismes oficials com a la Dirección General de Regiones 
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Devastadas o l'Instituto Nacional de Colonización, projectaren entre els 
seus edificis per a dotacions la casa consistorial i l'església, encara que el 
poblat de nova construcció depenguera d'un fins i tot l'església no 
aconseguirà el rang de parròquia. En actuacions preferentment realitzades 
perRegiones Devastadas aquests dos edificis formaven part de l'espai comú 
de la plaça Major. 

5.2. Algunes realitzacions a manera d'exemple. 

En la primerenca data de 1941 i durant anys posteriors l'Ajuntament 
d'Alcoi va promoure la construcció de diversos edificis que comptabilitzaven 
uns pocs centenars d'habitatges. Realitzats els projectes pels arquitectes 
municipals José Cortés Miralles i Germàn Albors, en col·laboració amb 
l'acabat de titular Roque Monllor. Estan assentats en sòl de l'eixamplament 
vuitcentista, algun dels edificis van quedar sobre terrenys que estaven 
qualificats de zona verda. Es recorre a diverses tipologies constructives, 
principalment blocs lineals i altres resolts amb patis d'illa que agrupen 
habitatges de dimensions reduïdes i façanes resoltes amb mínims recursos 
formals, solució compositiva que d'altra banda anava a constituir l'aspecte 
dominant en posteriors realitzacions distribuïdes per tota la geografia. Així, 
enfront de proposicions en què es plantejaven innecessaris recursos 
ornamentals i expressius, va triomfar la línia desomamentada. Aquesta 
victòria no sols va ser el resultat de conviccions més o menys honestes i 
pròpies de molts dels arquitectes que van intervindre en aquells projectes, 
més prompte va ser la imposició òbvia d'una necessària realitat econòmica 
que impedia realitzar dispendis innecessaris. Foto núm. 45. 

A València durant eixos mateixos anys es portaven a terme diverses 
actuacions. Van ser promogudes generalment per organismes oficials i 
comprenen divers nombres d'habitatges per fase. Alguna d'aquestes 
propostes no queda exempta de la inclusió de recursos historicistes, com es 
troba en el grup d'habitatges situats en la Plaça Mare de Déu del Castell, en 
el Grau de la ciutat, va ser promogut des de Regiones Devastadas i projectat 
per A. Pastor durant l'any 1942 foto núm. 46. En altres actuacions es van 

45 A lco i , J . Cortés 
Miralles IG. Albors, edifici 
de protecció oficial en el 
carrer Víctor Espinós 
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46 València. A. Pastor, 
habitatges en la plaça 
Mare de Déu del Castell. 
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aprofitar les superfícies lliures interiors de les illes per a la realització d'espais 
destinats a usos comuns, tal com és possible observar en diversos grups, 
entre altres el denominat Indústria o Grabador Planes, realitzat per Goerlich 
durant l'any 1946; Generalísimo del mateix arquitecte i Rinaldi en el barri 
Torrefiel, obra de M. Peris, tots dos construïts l'any 1949. 

Durant els anys cinquanta les propostes adquireixen major dimensió 
i en ocasions més complexitat a causa de la diversitat en l'ús dels edificis, no 
sols destinats a habitatges, també s'inclouen nombroses dotacions. 
Possiblement la promoció més ambiciosa mai va arribar a ser construïda i 
tan sols queda l'avantprojecte redactat per Julio Cano Lasso, qui per eixos 
anys va realitzar diversos projectes per a aquestes províncies. A principi dels 
anys cinquanta al sud d'Alacant, al costat de l'hort del Carme, palmeral 
pròxim a la mar, va ser construïda una fàbrica per a la manipulació d'alumini. 
Al costat d'ella va estar prevists la realització d'una unitat residencial, al 
mode d'una siedlung centre europea pròpia dels anys vint. L'arquitecte 
planteja una unitat de 1500 habitatges per als treballadors i els seus familiars, 
que totalitzen més de set mil habitants. Distant del centre de la ciutat, Cano 
Lasso formula una proposta urbana al fil de les noves corrents europees. 
Queda superat l'esquematisme relacionat amb les propostes del Moviment 
Modern. Els blocs lineals queden disposats en diversitat de posicions, 
generahnent al costat del perímetre de les extenses illes, o estructurant amplis 
espais de convivència. Es diferencia el trànsit rodat del peatonal i es permet 
la circulació lUure dels vianants sense cap restricció de moviments en la 
totalitat del territori. 

En la franja pròxima al mar de què el separa una àmplia franja verda 
es disposen els edificis destinats ausos col·lectiu. Estan organitzats amanera 
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de centre cívic als que no resulten alienes la influència de la ciutat verda o 
les actuacions organicistes contemporànies que es realitzaven en els països 
nòrdics. 

En anys successius s'aniran realitzant noves actuacions. Diversos 
seran els organismes de promoció i de gestió. Actuant en paral·lel amb 
Regiones Devastadas es troba l'Instituto de Colonización, aquests organismes 
van portar a terme realitzacions de característiques morfològiques molt 
marcades. En diferents ocasions es van decantar en actuacions vinculades al 
món rural, amb habitatges de tipologia agrària, sí bé amb propostes urbanes 
i arquitectòniques diferenciades. D'una banda, l'organisme anomenat en 
segon lloc va realitzar en la província d'Alacant els poblats de Sant Isidro 
(1953 a 1956) foto núm. 47 i El Realengo (1957), situats a Albatera i 

47 San Isidro d'Albatera. 
J.A Fernandez de l'Amo, la 
casa del metge. 

Crevillent respectivament, van ser projectats per José Antonio Fernandez de 
l'Amo. Amb tipologia d'illa i edificis per a habitatges d'una i dos plantes, 
construïts en murs de càrrega en les grans parcel·les previstes donades les 
peculiaritats agrícoles. Predomini de l'arquitectura desomamentada i nets 
plans llisos i emblanquinats. Estos dos conjunts inclouen varis edificis 
col·lectius i els equipaments es disposen formant xicotets i particulars nodes 
funcionals, on la casa Consistorial i la parròquia no coincidixen físicament 
en espais comuns. San Isidro va ser el primer dels grans poblats que va 
projectar Fernandez de F Amo. Va tindré un informe negatiu que d'altra banda 
recomanava l'aprovació, la proposta de l'arquitecte trencava els criteris fins 
llavors desenrotllats per VInstituto. Per a l'ocasió l'arquitecte va comptar 
amb la participació de diferents artistes. 

En els edificis públics, principalment les parròquies, i en els espais 
urbans l'arquitecte va comptar amb la col·laboració de diversos artistes 
plàstics. Es van incorporar en aquestes actuacions alacantines Antonio 
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Hemàndez Carpe, autor de les vidrieres de formigó, José Luis Sànchez, 
Manuel Baeza i Adriàn Carrillo, creant entre tots ambients d'indubtable 
qualitat. 

En un altre marc geogràfic en les actuacions per al reallotjament dels 
afectats per la construcció d'un pantà, quan Regiones Devastadas va construir 
els poblats de Sant Antoni de Benagéber a Paterna, Sant Vicent a Llíria i 
Sant Isidre a Moncada. En predomina el concepte d'urbanisme hispà, on en 
la plaça representativa troben cabuda els edificis més representatius, entre 
ells la casa consistorial i la parròquia. Foto núm. 48 i 49. 

48 Paterna. Plaça del l._r^ 
poblat de sant Antoni de j : ; - - ; • 
Benagéber 

^ -^ ^ 

49 Moncada. Carrers en 
el poblat de sant Isidre 

El poKgon de la Fontsanta, que resta encara en la perifèria de València, 
es va construir per a allotjar als afectats per la riuada de l'any 1957. Va 
participar un nodrit grup d'arquitectes, entre altres C. Grau i M. Lleó. Consta 
de diversos centenars d'habitatges i equipament comunitari en blocs i edificis 
exempts, on cal destacar l'existència del mercat i el complex parroquial, 
amb espais oberts sense tractar, hui degudament maltractats. Foto núm. 50. 
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50 València. Polígon 
d'habitatges de la 
Fontsanta. 

Anys després, l'Obra Sindical del Hogar es convertiria en l'organisme 
de major puixança en la promoció de habitatges. Les seues actuacions van 
deixar un marcat aspecte d'innovació en les solucions urbanes, però sobretot 
cal destacar el llenguatge arquitectònic nou que ofereixen algun d'aquests 
barris. Així cap als anys finals del període d'estudi del present treball es van 
realitzar dos conjunts que s'enquadren dins d'eixa qualitat. U és el grup de 
habitatges Antonio Rueda, a València i el polígon Caramachel d'Alcoi. Tots 
dos van ser projectats pels arquitectes García Sanz, autor de diverses obres 
prestigioses per a la burgesia de València, i Vicente Valls, col·laborant Luis 
Mares en el citat en primer lloc. L'actuació de València va ser projectada 
l'any 1965 i es va realitzar entre els anys 1969 a 1970, consta de 1002 
habitatges i locals comercials en edificis propis i independents. En el grup 
d'Alcoi va ser projectat durant l'any 1973, sent 672 el nombre d'habitatges. 
En aquests dos es van condicionar extenses illes on queden situats els diferents 
blocs de diferents altures. Les característiques morfològiques de les habitatges 
ofereixen diversitat de solucions i nombre de dependència per a distints 
programes familiars. Mentre les característiques arquitectòniques resulten 
molt semblants amb el domini de plans Uisos, finestres esgarrades comprenent 
l'altura lliure entre forjats i extensos plans opacs de textura llisa i intercalats 
entre les faixes horitzontals que posen de manifest racionalment l'estructura 
dels forjats. Fotos núni. 51 i 52. 
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51 València. García 
Sanz i V. Valls, polígon 
López Rueda 

52 Alcoi. García 
V. Valls, pol 
Caramanchel. 

cía Sanz i ^Í^JJI^f^·^-T-^H-i^r^ZfgàyftWM 
ígon de tiíSSEOfà^-ï-*-"---;::^-:'-. , . , -- .V. 

Entre les iniciatives de les Caixes d'Estalvi, la Constractora Benèfica 
del sud-est d'Espanya, vinculada a la caixa alacantina per excel·lència, va 
portar a nombroses actuacions repartides per la geografia del seu predomini 
financer. Cal citar dos que sota la denominació comuna de Barri Sagrada 
Família va realitzar a Alacant i a Elx. En la primera els arquitectes Juan 
Vidal, Antonio Serrano, Julio Ruiz Olmos i Miguel López l'any 1951 van 
realitzar en el Pla un conjunt de sis-cents habitatges, agrupats en cinc illes, 
amb pati d'illa que es va aprofitar per als diversos equipaments col·lectius 
que comprenien des d'el jardí d'infància, escola, biblioteca, piscina i zona 
ajardinada. El conjunt té unitat si bé cada arquitecte va introduir recursos 
lingüístics propis. Foto núm. 53 

El conjunt de la mateixa promotora en l'ilicità sector de Carrus de 
l'any 1952 no aconsegueix els tres-cents habitatges. El seu autor, A. Serrà, 
en illes disposades a un costat i a l'altre d'un ampU bulevard central introduïx 
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tipologies d'habitatges agraris amb patís d'extensa superfície que repetirà 
en actuacions quantitativament menors en diverses localitats. També ací hi 
ha l'edifici escolar en illa independent com a única dotació col·lectiva. 

53 Al icante. Barri 
Sagrada Família, conjunt. 
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