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ta arquitectes de Tarragona

Arquitectura necessària #1

No és casualitat presentar la nova publicació de la demarcació de Tarragona del CoAC amb aquest suggerent
encapçalament que reivindica el respecte i la preservació d’unes arquitectures, diverses en la seva concepció,
però necessàries per la seva funció, qualitat i valor històric en molts casos. La lluita per la seva supervivència
reclama la sensibilitat de tots, arquitectes i no arquitectes, i en especial de les administracions i particulars
responsables del seu destí. Aquesta desitjada sensibilitat fa del tot necessari un mitjà de comunicació entre
el nostre col·lectiu i la societat en general – aposta que recollim amb aquesta publicació que neix amb
voluntat de continuïtat.

Gens difícil és trobar arguments per respectar, preservar i mantenir aquestes arquitectures, potser aquell
que més ens omple de raons és la importància estètica, allò que distingeix l’arquitectura de l’edificació i
alhora la jerarquitza. Aquesta disciplina estètica recull l’experiència dels nostres antecessors, que aplicada
amb rigor i oportunitat ha fet possible que al Camp de Tarragona puguem gaudir de força exemples, dels
quals us presentem una mostra representativa pel seu interès però també per l’estat de conservació (com
el barri Gaudí de Reus); per la incertesa del seu futur (com la Laboral de Tarragona, l’escola Aster del Poblat
HIFRENSA o el passeig Prim de Miralles a Reus);  o perquè han sofert actuacions poc respectuoses (com
la casa Van der Veeken a Salou).

De les obres seleccionades cal dir poca cosa, parlen per elles mateixes. S’ha de valorar la importància del
missatge, reflectit en tot tipus d’edifici, bé sigui industrial, educatiu, habitatges o actuacions d’ordenació
urbana i que ha perdurat, més o menys desvirtuat per l’acció del home o per l’implacable pas del temps.
A tot això s’afegeix que la capacitat de reacció de la societat vers l’arquitectura va a remolc del passat i
de l’ancianitat dels edificis, ha de passar temps per adonar-se de la importància estètica d’alguna arquitectura
edificada. En el camí, molts exemples importants desapareixen en l’oblit per l’especulació econòmica o
política.

Aquesta arquitectura és necessària, no podem prescindir-ne.

Juan Manuel Zaguirre, arquitecte

Universitat Laboral de Tarragona | fotografia Mil·limètricaCol·legi d'Arquitectes
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Hi ha qui opina que totes les coses que passen tenen un sentit i que un
cert ordre tel·lúric, invisible, les relaciona. Els arquitectes, que vivim a
cavall entre la raó i la intuïció, som capaços tant del més radical
escepticisme com de la més frívola de les màgiques interpretacions. En
una època en què els àugurs tornen a tenir feina, jo els proposaria la
interpretació d'algunes circumstàncies que com a mínim, pels seus signes,
ens criden l'atenció.

Fa uns anys, l'Enric Miralles i la Carme Pinós van presentar a Reus el
projecte de remodelació dels passejos Sunyer, Prim i Misericòrdia. Recordo
aquesta presentació i la reflexió d'aquests arquitectes sobre el cel que
s'aconsegueix veure en cada tram. Mirar al cel... els àugurs sempre
miren al cel. Fins llavors mai no havia reflexionat sobre com de diferent
es percep la cúpula celeste des de cadascun dels seus trams, de la
diferència de la seva llum i del seu oxigen. Les diferents seccions de la
proposta interpretaven aquestes mirades, voltes d'arbre i de cel. El més
subtil de la proposta, potser el més genial, es trobava a la interpretació
travada, íntima i abstreta del recorregut... Reus és així. Passejar per
Reus no és un exercici fluid. Reus és com un Corte Inglés on et quedes
atrapat als passadissos, on coneixes els límits que suggereixen no escapar.
Reus no té autopistes de vianants.

El projecte és observat amb estranyesa, no s'esperava menys de Miralles
i Pinós. Es decideix executar el tram del passeig Prim i avançar en la
gosadia, però falta convicció i s'imposa no modificar sensiblement l'actual
secció de les voreres. Probablement aquest sigui el principi de la fi d'una
obra de Miralles a Reus. Des de la seva inauguració pateix un progressiu
desmantellament. Els veïns mai no la van voler perquè la van interpretar
com un experiment estètic que ells van pagar car. I si la gent no el vol,
els seus representants tenen el discret deure de donar prioritat als
ciutadans.

En primer lloc, es van desmantellar els chiringuitos, després van morir
les seves tanques, després els "absurds" caminets de fusta.
Es desestima la possibilitat que la resta de passejos segueixin el projecte
de Miralles i Pinós. Es convoca un concurs per al passeig Sunyer i apareix
a Reus la primera autopista de vianants, signe dels nous temps. Pràctic
per a manifestacions, rues i altres esdeveniments. El passeig de Miralles
i Pinós s'enfronta a la seva mort definitiva, s'enfronta al progrés.
Lamentablement, un tramvia atropella Miralles, que ja ha tingut temps
d’enaltir-se i la seva joventut alimenta el mite d'un futur més genial.

Per casualitat, la mort de Miralles gairebé s'encavalca amb l'inici de l'any
d'homenatge a Antoni Gaudí, fill de Reus. Gaudí no va ser profeta a la
seva terra i, per circumstàncies conegudes, Reus no va poder gaudir dels

Passejos per Reus
seus experiments estètics. Als 150 anys del seu naixement, Reus s'aboca
a un orgullós homenatge. S’estan succeint desenes d'actes, i entre ells
es proposa un concurs internacional d'arquitectura per honorar el geni
en el tram de passeig que quedava oblidat i on Miralles i Pinós es
mostraven més juganers. Honorar Gaudí on va mirar Miralles... mai els
arbres del passeig Misericòrdia no van olorar tan bona arquitectura. Els
mateixos arbres que podrien haver observat la façana del santuari que
els ulls de Gaudí van pensar.

Són molts els que troben a faltar una obra de Gaudí a Reus i també són
molts els que opinen que això no és un somni impossible i aposten per
la construcció d'alguna de les seves obres.

Aquest potser és el signe més premonitori... Algú podria interpretar que
Gaudí fa un ullet invisible a Miralles i li recorda que ell no va projectar
res a Reus però és capaç de construir pòstumament. "Enric, segurament,
els teus passejos veuran la llum quan se celebri l'any Miralles". És clar
que per a això caldria que el passeig Prim desaparegués del tot, ja que
no podria renéixer una cosa que encara agonitza.

O bé el que Gaudí proposa màgicament és que a aquest concurs
internacional es torni a presentar el projecte que al seu dia van presentar
Miralles i Pinós, ara sota el lema de "Gràcies a Antoni Gaudí".

Reconec que, de manera supersticiosa, qualsevol de les dues opcions
em resulten interessants per rescatar del seu trist final l'obra dels
passejos de Miralles i Pinós. I proposo, per agilitzar el procés, el
desmantellament definitiu del passeig Prim i, a manera personal i sense
venir a tomb, la subhasta pública de cada un dels seus fanals, perquè
puguin lluir en algun jardí privat, a l'ús del més tradicional costum de
reciclatge del patrimoni.

Jordi Romera, arquitecte

L’aparició d’aquesta publicació que teniu a les mans és fruit de la voluntat tant de la Junta de la Demarcació, que volia recuperar
l’intent de fa uns anys, com d’un grup, coratjós i entusiasta, d’arquitectes que s’han compromès activament en el projecte.
Són premisses claus per a l’èxit del projecte i també per a la seva continuïtat i qualitat, objectius prioritaris en aquest moment.
A partir d’aquest primer número ens dotem d’un nou mecanisme per expressar i fer arribar a tota la societat allò que entenem
per Arquitectura. Si bé la difusió d’aquesta publicació no pretén competir amb les distintes revistes tècniques existents, sí
que vol transmetre a tots els agents implicats en el fet constructiu, ciutadà–usuari, promotors, tècnics, etc., que existeixen
altres sensibilitats i maneres de fer les coses. Volem, amb un llenguatge planer però contundent, encoratjar les noves
generacions i sensibilitzar les establertes per tal d’assolir un major grau de qualitat en l’arquitectura diària, veritable finalitat
del nostre exercici professional.

Jordi Bergadà | President de la Demarcació de Tarragona del CoAC

L'ambigüitat, el contrast, certa vaguetat que envolta en general el nou
paisatge contemporani, es mostra més sorprenent encara en situacions
de frontera com la terra i l'aigua, com un estrany límit en aquest cas
real.

Aquesta dualitat entre el que és extern i el que és intern, entre l'abstracció
i la realitat, es destaca més per la seva condició ambigua, contrastada
i poc definida del paisatge que estem analitzant. Un escenari que es
presta avui en dia a grans intervencions com a conseqüència de
reestructuracions per desús dels espais de vora.

Hi ha una realitat que es correspon de manera quasi obligada amb
l'adaptació topogràfica d'unes implicacions derivades d'unes circulacions
impossibles d'alterar i que resolen de forma encertada les comunicacions
i les àrees de repòs, passeig i aparcament. D'altra banda l'obra ha quedat
despenjada en l'aspecte més necessari, la comunicació des de la plataforma
de l'amfiteatre fins a la platja o al passeig. Si bé el projecte inicial resolia
una sèrie de vies i passarel·les que connectaven aquests punts, es nota
una manca de valentia en la seva aplicació, derivada segurament d'una
pressió externa per la seva proximitat a unes restes arqueològiques.

Aquest desmembrament d'un sector, imprescindible per configurar l'entorn,
impedeix el total aprofitament que es destinava en un principi. D'aquesta
manera la intenció d’aproximar la ciutat als seus territoris fronterers

En primer lugar he de manifestar mi satisfacción, por la oportunidad que
el Colegio de Arquitectos brinda a sus colegiados, a través de esta revista,
para expresar profesionalmente sus criterios, respecto a la vida urbana
de Tarragona y su futuro. Durante mucho tiempo, esta vía, ha estado
olvidada premeditadamente, y a buen seguro, que puede ser un buen
comienzo para estimular las opiniones tanto profesionales como de los
ciudadanos en general.

Como punto de partida, creo que muchos de mis compañeros me conocen,
y saben que no soy ni catalán ni tarraconense, sin embargo vivo y trabajo
en esta ciudad desde hace 25 años y me siento profundamente adaptado
y sensibilizado a los temas urbanos de la ciudad. Tuve la oportunidad de
vivir en pleno Balcón del Mediterráneo y con ello observar cada día los
180º de panorámica que el Balcón del Mediterráneo nos ofrece. Siempre
que he transitado por esa zona pienso en las oportunidades que Tarragona
ha tenido, y tiene, para realizar proyectos que si bien, son importantes
en su escala humana, también lo son en la dimensión estética. Creo que,
la Costa Dorada merece un tratamiento muy delicado y singular y más
aún en el ámbito de nuestra ciudad.

Considero que es muy importante pensar en las dos puntas del ángulo
de 180º visto desde el Balcón. La punta Este, Platja del Miracle y la punta
Oeste, puertos comercial y deportivo de Tarragona. Dos polos opuestos
que necesitan complementarse. Los une el paseo marítimo, como eje o
vía de cierta intensidad.

Punta del ángulo Este: Platja del Miracle, playa romántica, tranquila,
agradable y a una cota muy natural que permite su recorrido con cierta
facilidad. En su entorno viviendas de cierta calidad que definen el inicio

de la trama urbana.
Punta del ángulo Oeste: Puerto deportivo, Puerto de mercancías, polución,
tránsito, ocio nocturno.
Ejes de unión: Paseo marítimo, tránsito poco elevado durante el día y
acentuado fines de semana generado por la zona de ocio nocturno y
diurno.
Paralelamente a este eje se sitúa otro, el ferroviario RENFE, como
elemento tremendamente distorsionador en términos estéticos y acústicos.

Es decir tenemos dos polos urbanos de características muy diferenciadas,
unidos a través de un eje relativamente largo, de Este a Oeste ante una
vista privilegiada para los ciudadanos, como elemento distorsionador de
la imagen urbana. Todo ello como cortina que enturbia la tranquila y
relajante visión del mar.

Creo que todo esto contribuye a mermar la calidad de imagen urbana de
Tarragona, en una zona tan espectacular.

En un intento, creo, que fallido por realizar algo que mejore, suavice, esta
relación de elementos tan discordantes se planteó en su día la mejora
y remodelación de la Platja del Miracle.

A través de las manifestaciones de algunos tarraconenses románticos,
se detecta lo que fue hace no mucho más de 40 años y me lo imagino,
porque procedo de una ciudad absolutamente romántica, donde esos
valores se han cuidado enormemente.

Sé también que el desarrollo, obliga, pero considero muy importante que
Tarragona como Ciudad Patrimonio de la Humanidad se merece un esfuerzo

por parte de todos los Organismos competentes para debatir temas de
esta importancia.

Por tanto nos encontramos que por efectos de una decisión política en
la que no entraré, se realizó el faraónico proyecto de remodelación de
la Platja del Miracle.

Desde mi punto de vista, y según me manifesté en el D.T. de 19 -1-2001
en el momento de su construcción, creí que era un proyecto que no se
correspondía con la delicadeza que exige la zona. Un proyecto muy costoso
para las Administraciones públicas, realizado con el dinero de todos.
Bastaría con dar el dato de que la 3ª parte del presupuesto se encuentra
enterrado. La iniciativa, la desconozco y los objetivos no están muy claros
desde el momento en que el Ayuntamiento de nuestra ciudad, en palabras
del Sr. Alcalde, en (D.T 12-2-2001) demuestra su incapacidad para definir
el uso de los espacios que se elevan sobre el aparcamiento y hoy aún
están sin definir. Lo que si sabemos es que el uso es multitudinario en
determinadas situaciones, como fiestas patronales o semejantes. Sin
embargo y al margen de esto, no se advierten usos hasta el momento
de otro tipo que pudieran justificar los 10.000m2 de construcción. En
referencia al aparcamiento, también considero, que para ordenar la
superficie de aparcamiento no es necesario cubrirlo de una forma tan
rotunda. Sí, estoy de acuerdo que la zona ha de dotarse con los
equipamientos apropiados.

Todo ello, en definitiva, insta a pensar que la solución adoptada no está
en sintonía con el resultado final, ni con la delicadeza que la zona exige.

Por ultimo, me referiré a la opinión que tengo a cerca de los criterios
generales de “hacer ciudad” que se aplican por parte de nuestro
Ayuntamiento.

Considero que, efectivamente, se trabaja, pero creo que las dificultades
políticas y económicas no conceden la fluidez necesaria para que se
produzca el dinamismo que requiere la ciudad. Tarragona está necesitada
de proyectos muy estudiados en su conjunto, con una idea global para
soluciones congruentes a su urbanismo. Creo también que muchas de
estas situaciones, objeto de proyectos o mejoras urbanas se habrían de
tratar desde un punto de vista y opinión más amplio a efectos de que
entre todos a través de concursos, etc, podamos aportar ideas en
beneficio de nuestra ciudad.

Es mi opinión, y creo haberla expuesto con la mayor sinceridad que es
posible hacerlo en beneficio de todos.

Ramón Egoskozabal, arquitecte
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Adolf Loos s’hauria fet euroescèptic

Salutació del President

Passeig Prim | fotografia JTFM

queda retallada per criteris més conservadors i d'alguna manera contraris
a les tendències d'un urbanisme més actual, més pragmàtic i exempt de
sensibilitats ancorades en velles propostes contràries a l'aplicació de
nous materials i dissenys funcionals.

Seria convenient, en futures intervencions, retornar als punts inicials de
partida i escometre les vies, passarel·les, escales o qualsevol solució
dinàmica que tanqui l'anell de vianants, que asseguri una rendibilitat d'ús
de les noves instal·lacions. Al mateix temps que s'opti per tancar el circuit
no estaria de més replantejar-se certs aspectes del disseny urbà, ja que
les opcions actuals semblen obeir més a una posada en escena a cop de
catàleg que no pas a una recerca d'identitats més pròpies, a causa de
la singularitat de l’entorn.

Agustín Domènech, arquitecte

Platja del Miracle | fotografia Jordi Bernadó

Platja del Miracle | planta genral

Tota revista (i les revistes d’arquitectura no són pas una excepció) ha de
comptar amb un criteri editorial pel que fa a la seva posició respecte al
temps. Com que fer una revista atemporal pot resultar tan difícil com
aconseguir que sigui avançada al seu temps, cal conformar-se amb tractar
de reflectir humilment allò que passa en la nostra immediatesa temporal,
conscients que, d’aquí a poc, haurà esgotat la seva vigència. Tot plegat,
crec que justifica que des d’aquestes pàgines es parli, una vegada més
i abans que no perdi la poca novetat que li resta, de l’euro.

Assumint que ja ens hem adaptat a la nova moneda, potser fóra el moment
de reflexionar sobre un detall que com a arquitectes ens pertoca observar:
la utilització que fan els euros de l’arquitectura. Com és conegut, el
disseny gràfic dels bitllets deriva del concurs convocat per Brussel·les
en què es cercaven propostes que responguessin al concepte "edats i
estils d’Europa". La proposta guanyadora va ser la sèrie de ponts i finestres
que il·lustren els bitllets que circulen (en més o menys abundància) per
les nostres carteres. La voluntat simbòlica darrere d'aquesta decisió és
clara, i molt respectable. El que ja no comparteixo amb tant d’entusiasme
és la insistència amb què s’ha volgut que aquests ponts i finestres fossin
simplement dibuixos evocatius, que puguin recordar peces reals
d’arquitectura i enginyeria, però que no corresponguin a cap edifici o pont
d’Europa.

Aquesta maniobra evita la presència d’icones que es puguin relacionar
directament amb un país, però a canvi de caricaturitzar precisament allò
que s’havia reconegut com un valor diferencial d’Europa: el seu patrimoni
arquitectònic. Sembla com si dos mil·lenis d’arquitectura hagin donat
com a fruit només un simple catàleg d’estils, del qual es pot fer derivar
un bitllet en clau romana, gòtica o cinquecentista. Un cop que semblava
guanyat el debat a l’arquitectura historicista, aquesta ha acabat infiltrant-
se directament a les nostres butxaques, en un nou exercici de forma
sense contingut, com en un decorat de parc temàtic. Les convencions
icòniques contra les quals es barallava Adolf Loos s’han convertit ja no

en paper cuixé, com passava els vuitanta, sinó en una altra mena de
paper encara més transcendent: el paper moneda.

La ironia de tot plegat és que els autèntics bitllets amb veritable arquitectura
europea ja estaven en circulació abans que fossin reemplaçats pels nous
euros. Com a mínim, jo en tenia notícies de tres. El bitllet de 50.000
lires, il·lustrat amb Bernini; el de 50 marcs alemanys, on apareixia
Balthasar Neumann; i el de 50 marcs finlandesos, reservat a Aalto. Qui
pot negar la dimensió europea d’aquests tres arquitectes? Bernini, a més
de treballar a la seva Itàlia natal, va ser cridat pel rei de França per al
famós projecte del Louvre (i va ser tractat, per cert, com una autèntica
star). Només la seva mort va impedir que signés un contracte amb la
Companyia de Jesús per construir també a Espanya. Neumann va treballar
tant per a Alemanya com per a Àustria, i per als projectes de gran
envergadura no va dubtar a formar equip amb arquitectes i artistes
francesos i italians. Les traces d'Aalto s’estenen per Finlàndia, Dinamarca,
Suècia, Itàlia, França i Alemanya, a més d’altres països extracomunitaris.
Per la meva part, no dubto a admetre la paneuropeïtat de cap dels tres
arquitectes, i els trobo molt més representatius que qualsevol de les
arquitectures de laboratori que han acabat als nous eurobitllets. Sempre
queda el recurs de pagar amb Visa.

J.R.Fontana, arquitecte

Platja del Miracle | fotografia Jordi Bernadó

Platja del Miracle | fotografia Jordi Bernadó
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Intervenció a la platja del Miracle



El deficient estat de conservació de l'estança, les seves obsoletes
estructures i la moda imperant de l'època de voltejar les campanes a
l'exterior, van ser les causes d'aquest trasllat polèmic i problemàtic que
també van sofrir altres edificis històrics com la catedral de Girona i el
monestir de Santes Creus.

En la restauració portada a terme en l'actualitat, s'han descobert els
forats de suport de l'estructura de fusta original situats en els vèrtexs
de les arcades entre els nervis diagonals i en la tercera filada sota dels
capitells de les vuit columnes, seguint un esquema similar a altres edificis
medievals conservats. L'obertura de la porta tapiada a una altura intermèdia
de l'escala d'accés al terrat, permet tornar-la a utilitzar com a accés al
nou nivell superior de campanes de l'interior d'aquest cos. I la restauració
i catalogació dels magnífics "grafits" de diferents èpoques existents en
tota l'alçada dels murs interiors del recinte, ens descobreix una particular
història del campanar, amb el nom dels campaners, rellotgers i dels qui
tenien cura de la catedral, dibuixos de persones, vaixells, utensilis diversos,
simbologia cristiana i pagana...

La nova estructura de fusta de roure ha permès allotjar, a l'interior
d'aquest cos del campanar, totes les campanes de la catedral situades
en dos nivells i recuperar l'antic accés des de la porta oberta en el seu
nivell intermedi. Aquests treballs han permès assegurar la bona conservació
d'aquestes històriques campanes davant la intempèrie, la seguretat contra
accidents en la via pública motivats per fer-les voltar a les finestres, la
seva millor sonoritat musical i una major audició des de tots els angles
de la ciutat.

La recuperació dels elements ornamentals mutilats als calats, als brancals
dels finestrals i als pinacles mutilats al nivell del pis de campanes, s'ha
realitzat amb pedra de "mèdol", seguint el mateix criteri utilitzat en les
restitucions històriques de la catedral en el treball constant de manteniment
i conservació de la seva fàbrica. La petita ranura en la unió amb la fàbrica
existent en totes les reintegracions realitzades ens manifesta d'una forma
subtil el delicat treball de recuperació d'aquests elements arquitectònics
seriats necessaris per entendre el conjunt de l'estructura gòtica d'aquest
cos.

Les noves cobertes, baranes, passos d'instal·lacions, escales i proteccions
pel pas de manteniment i visita turística queden identificats per les seves
formes funcionals, els requeriments tecnològics actuals i les seves unions
respecte a la fàbrica existent, tot completant la restauració que la torre-
campanar necessitava per al seu funcionament i correcta conservació.

Joan Figuerola i Joan C. Gavaldà, arquitectes

Restauració del campanar de la Catedral de Tarragona
OPINIÓ
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La transició de la planta quadrada inferior a la de vuit cares es realitza
introduint quatre potents trompes amb unes dovelles perfectament
tallades en pedra anomenada "sauló" molt fàcil de treballar, als voltants
del nucli de pedra de "llisós" i "mèdol", més resistent i adequada per
suportar la concentració de càrregues en aquest punt. Aquest espai està
cobert amb una elegant volta arestada de vuit arcs (amb l'escut del
canonge Hug de Cervelló en les quatre peces que formen la clau), que
arranquen d'una cornisa aguantada per vuit mènsules en forma de caps
humans.

Aquest elegant espai està presidit per un gran finestral gòtic en la façana
que dóna al mar, tapiat per un mur de pedra que mutilava els seus calats
fins a les actuals obres de restauració. La seva obertura ha permès
contemplar els antics rellotges protegits per unes noves vitrines, il·luminar
aquesta magnífica sala i descobrir els "grafits" que els usuaris d'aquest
espai han dibuixat a les seves parets al llarg dels segles.

A través d'una escala d'ús situada dins del contrafort més gros, s'arriba
al cos de les campanes que segueix la planta octogonal del cos inferior,
amb set magnífics finestrals amb una elegant composició geomètrica.
Aquest espai es tanca amb una volta octogonal de potents nervis de
secció poligonal que arranquen de les columnes adossats a les arestes
i acaben a la clau formada per quatre peces en tres filades amb l'escut
del canonge Hug de Cervelló a cada una d'elles. Els capitells dels quals
arranquen els nervis estan decorats amb elements vegetals, els escuts
de Joan d'Aragó, Hug de Cervelló i la tau del capítol.

La situació estratègica del campanar ha fet que fos utilitzat en els diferents
conflictes bèl·lics que Tarragona ha patit al llarg de la història. La seva
funció defensiva i de vigilància en els setges de la ciutat ha marcat la
seva història i la conservació de les seves estructures, recordant amb
especial menció l'assetjament dels francesos de 1811. Els impactes dels
projectils van castigar especialment els paraments exteriors dels murs
d'aquest cos i els elements decoratius d'acabament de la coberta superior.
No es tenen dades de la situació primitiva de les campanes més antigues
de la catedral, denominades Rocabertines, foses el 1313 i 1314 abans
de la construcció del cos de les campanes, ni del propòsit de construir
un altre pis superior com es va fer al campanar coetani de Lleida, per
ubicar totes les campanes de la catedral, situades inicialment en diferents
nivells d'una estructura de fusta a l'interior d'aquest cos.

El 1578 es planteja el trasllat de les campanes a l'exterior de les finestres
d'aquest cos. Després de diferents moments en què es parla d'aquest
trasllat al·legant motius de seguretat de les campanes, perill d'incendis
a l'interior, falta d'audició de les campanes per l'existència de porticons
de fusta que tancaven les finestres i la falta d'estabilitat estructural del
campanar, el 1777 es traslladen les tretze campanes a les finestres
mutilant els seus calats, el mainell central i els seus brancals laterals
per permetre situar les campanes de major amplada.

El conjunt de la catedral de Tarragona presenta successives etapes de
construcció, des del segle XII fins als nostres dies, i manifesta en els
seus paraments i espais el missatge cultural, l'evolució estètica i les
possibilitats constructives pròpies dels diferents processos creatius de
la història. La present restauració continua aquesta llarga tradició i aporta
les exigències funcionals i el missatge cultural actuals: funció i significat
del monument entès com una unitat. Explicar el projecte de restauració
actual del campanar vol dir explicar la seva història, i portar a terme les
obres de restauració actuals és continuar el seu dilatat procés constructiu.

Els primers períodes constructius de la catedral (on se situa la base
d'arrencada de la torre-campanar) es manifesten en el tipus d'aparell
utilitzat, la decoració ornamental i arquitectònica en les portes i finestres
(marcada per la confluència de diferents cultures i estils que van des del
romànic fins a influències orientals i visigòtiques) i les marques de
picapedrer dels carreus. Les grans dimensions dels carreus de pedra de
"mèdol de gra" procedent de l'antiga cantera romana pròxima a Tarragona
i les marques de grípies i tenalles que conserven ens indiquen que són
reaprofitats de les restes arquitectòniques i dels substrats arqueològics
d'època romana.

Les actuals obres de restauració portades a terme han permès descobrir
mitjançant les prospeccions prèvies, la consulta de les fonts documentals
contrastades i els aixecaments planimètrics, mostres d'aquests elements
romans reaprofitats en els tancaments de l'escala d'accés a la coberta
i de l'absis. Amb la present restauració s'han reparat les patologies dels
elements petris degradats evitant les filtracions d'aigua a l'interior,
assenyalant les parts reparades, els carreus que han substituït els
originals i conservant les pàtines existents en els seus paraments.

Quan els murs del santuari i del transsepte del costat de llevant ja estan
construïts amb l'aparell de les primeres etapes constructives, s'aixequen
els dos murs exteriors del campanar amb carreus encoixinats de pedra
calcària procedent de pedreres locals i denominada "llisós", tancant la
planta quadrada del primer cos de la torre coberta amb una volta
lleugerament apuntada. Aquests murs arranquen d'una coronació a mode
de terrassa, de la volta del primer tram de la nau lateral anterior a l'absis
de Sant Oleguer. Els dos grans finestrals del mur del santuari en aquest
lloc, preparats per rebre la llum de l'exterior, queden dins d'aquest cos
del campanar.

Aquest primer cos del campanar es construeix entre 1317 i 1327 i és
obra de l'arquebisbe Eiximeno de Lluna i del canonge fabricant Hug de
Cervelló, com ho assenyala l'escut situat a l'inici de la seva façana. El seu
interior es va utilitzar per situar les antigues dependències de les persones
que tenien cura de la catedral, anomenades "dels monjos".
La remodelació d'aquestes antigues dependències que ocupaven de forma
incontrolada l'estança, mutilaven l'arabesc de la finestra gòtica i tancaven
els dos finestrals romànics del mur de tancament del presbiteri, ha
permès conservar les traces d'aquests antics habitacles, respectant les
regates de l'antiga escala i els recolzaments del bigam de l'entresolat
intermedi. La creació d'un nou fragment de l'antic pis existent permet la
visió de la nau de la catedral a través de les dues antigues finestres que
conserven les petites campanes per als tocs funcionals de la catedral.
Aquesta remodelació també ha permès l'entrada més generosa de llum
a aquesta sala, per la finestra romànica abans tapiada, i a la catedral,
per les finestres creades per a aquesta funció en el mur romànic del
presbiteri.
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La ciutat del XIX
A finals del s. XVIII, les nostres ciutats que, en general fins aleshores,
havien crescut desordenadament i sense cap tipus de norma comencen
a construir-se a partir de criteris humanistes resultants del pensament
de la Il·lustració. A partir d'aquesta època es planteja una estructura
ordenada sobre la qual s'estableixen les primeres regles urbanístiques.

Al s. XIX el desenvolupament industrial i l'entrada en obsolescència de
les fortificacions militars que encerclaven les poblacions, donen sovint
lloc a eixamples urbans que segueixen criteris d'ordre continuadors dels
plantejaments iniciats el s. XVIII.

Les arquitectures academicistes de l'època són l'expressió formal externa
dels edificis que conformen aquestes noves poblacions, tot donant a la
ciutat un aspecte monumental irrepetible, marcat essencialment per
l'ordre compositiu de l'arquitectura predominant. Cada casa, cada illa es
concep com un petit conjunt monumental que dóna personalitat pròpia
a la ciutat. Aquesta manera de fer ciutat és la que es manté fins ben
entrat el s. XX.

A partir de la postguerra, un injustificat i mal entès urbanisme modern
comença a trencar l'harmonia compositiva d'aquests conjunts arquitectònics.
En realitat és l'especulació salvatge i el menyspreu per les arquitectures
històriques que, disfressats d'avantguardisme urbanístic i arquitectònic,
entren en els conjunts urbans i desgavellen l'ordre i l'harmonia original
implantats al s. XIX. Els conjunts arquitectònics queden trencats per
edificis desmesurats en alçada, freqüentment d'una arquitectura pobra
i sense interès, que transforma els conjunts harmònics en un paisatge
caòtic d'edificis fora de context.

Aquesta problemàtica no és exclusiva del nostre país, i la preocupació
per la destrucció sistemàtica dels centres històrics, fa que es debati en
el Congrés sobre el Patrimoni Arquitectònic Europeu de Brussel·les de
1980, on entre altres, s'emeten les declaracions següents:
- És necessari el reconeixement de la importància de la conservació del
patrimoni arquitectònic tant rural com urbà.
- Cal adaptar els edificis antics a nous usos, abans que enderrocar-los.
- Cal vetllar el planejament, per la importància que li correspon en la
conservació del patrimoni arquitectònic.

Aquestes conclusions responen al reconeixement que els assentaments
humans històrics i les construccions que s'hi han produït són testimoni
viu i autèntic de la forma de vida de les societats que els han ocupat,
expressió de la seva cultura i en definitiva de la seva història, per la qual
cosa mereixen ser conservats.

Els principis expressats a Brussel·les comencen a calar en la societat i
enceten un procés de conscienciació envers la ciutat històrica que impulsa

els nous planejaments a valorar en certa manera el patrimoni arquitectònic
en contraposició al menyspreu demostrat a l'època anterior incloent en
el seu contingut els primers catàlegs de monuments. Malgrat això, les
proteccions es limiten generalment a catalogacions aïllades d'edificis, la
qual cosa resulta una aportació pobra i insuficient, atès que les normatives
urbanístiques implantades segueixen essent, igual que fins aleshores,
incompatibles amb les tipologies arquitectòniques originals. En definitiva
aboquen irremissiblement tot allò no catalogat a l'obsolescència urbanística
que finalitzarà en l'enderroc per tal de poder esprémer al màxim
l'aprofitament urbanístic atorgat en escreix, obtenint així el millor benefici
econòmic. El resultat, al final del procés, i una vegada substituïts tots
els edificis no catalogats, és el d'un petit nombre d'edificacions protegides
dins d'un context que els és absolutament aliè i que han perdut tota la
força que el seu entorn contemporani els conferia.

Malauradament els criteris de l'època de desenvolupament, d'imposar-
se sobre l'arquitectura històrica preexistent, encara són vigents en alguns
sectors. Aquesta manera de fer ha pretès justificar-se mitjançant principis
continguts en les diverses declaracions; en realitat, però, a vegades és
fruit del desconeixement de la història, i d'altres d'una actitud superba i
de menyspreu envers les arquitectures anteriors. D'aquesta manera, la
ciutat va perdent la seva identitat i al mateix temps la seva pròpia història.

Malgrat tot, sembla que aquesta tendència va canviant, ja que, cada
vegada més, els planejaments urbanístics incorporen normatives de
protecció de conjunts que tendeixen a la recuperació i rehabilitació dels
edificis, encara que en molts casos les mesures arriben massa tard.

Jaume R. Costa, arquitecte

Rambla Nova de Tarragona | fotografia J.R. Costa

Rambla Nova de Tarragona | fotografia J.R. Costa

Les cases de renda a la Rambla Nova de Tarragona | Dibuix de Rosa León

Campanar de la Catedral de Tarragona | Secció

Campanar de la Catedral de Tarragona | fotografia J. Figuerola i J.C. Gavaldà



Aquest article us vol presentar un edifici de 30 habitatges que hem
construït a Torreforta amb criteris de sostenibilitat mediambiental. També
tractarà d’aquest concepte tan actual i modern anomenat sostenibilitat,
del qual, la definició més comuna que s’ha donat és: sostenibilitat és
aquell progrés que satisfà les necessitats del present sense
comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer
les seves pròpies necessitats. Durant l’any 2000 escrits als diaris
locals, presentacions institucionals, inauguracions públiques, rodes de
premsa, butlletins municipals, presentació en congressos d’urbanisme
sostenible..., han donat a conèixer "a so de bombo i platerets" una iniciativa
(la primera a Tarragona) consistent en la construcció d’un bloc de 30
habitatges de protecció oficial amb criteris de sostenibilitat. La iniciativa
arriba a través del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes,
(SMHAU).

L'ús i l’estudi de l’energia tèrmica i lumínica que proporciona el sol, així
com dels materials que capten la radiació i l’emmagatzemen (ceràmica),
o la converteixen en calor (vidre), o la canalitzen (miralls), per conformar
làmpades, hivernacles, forns solars, captadors o acumuladors, s’han
utilitzat comunament al llarg de la història, amb interrupcions constants
de la seva evolució. Aquestes interrupcions han estat sempre lligades a
una determinada concepció cultural i econòmica de les relacions socials.
Així, al segle I abans de Crist, Roma, ciutat insostenible, va provocar la
desforestació de la península itàlica!... la fusta, sortosament en 100 anys
es refà! La fusta, a diferència del petroli, sota una explotació racional és
una font d’energia renovable.

La bona orientació es bàsica per a un ordre sostenible... però què influeix
en primera instància en una bona orientació? L’urbanisme.
L’urbanisme disposa la forma de la ciutat, i és evident que el nostre model
d’urbanisme no està pensat en clau de sostenibilitat, sinó en clau
d’immediatesa econòmica...! Un article del diari El País del 8 de gener
de 2001 demostra que Espanya disposa dels habitatges pitjor il·luminats
de la Comunitat Europea... No deixa de ser ben curiós que la zona d’Europa
amb millors característiques mediambientals, disposi dels habitatges
més inadequats... Quants habitatges al nostre país estan orientats a
nord...? Quants edificis estant permanentment a l’ombra d’altres
edificacions...? Quin és el cost energètic que produeix aquest model
absurd d’urbanisme?

En el cas concret de l’edifici de Torreforta, tot recuperant aquella tradició
clàssica, us diré que el model de sostenibilitat escollit es fonamenta
sobre tres eixos: el control de  l’orientació , els materials emprats i
l'estalvi d’energia, i va simplement d’una certa capacitat de càlcul i molt
de seny..., potser fins i tot una mica d’aquell seny d’abans, quan la forma

Edifici d’habitatges a Torreforta
Miquel Balcells i Eloi Balcells, arquitectes

CAP Fortuny. Reus
Carles Espinós, Josep M. Ferran i Pilar Rios, arquitectes

L’edificació es desenvolupa al llarg del carrer d'Astorga i forma una
seqüència de prismes de dos pisos d’alçada, on es disposen les
dependències principals de l'edificació.

Un distribuïdor general, a doble alçada, es troba interposat entre el carrer
d'Astorga i els prismes. Als extrems conté els accessos, les escales, la
recepció, l’ascensor, i connecta les diferents sales d’espera, situades
entre els prismes. Una gran coberta en L cobreix l’espai tot constituint
el porxo d’accés i la façana principal de l’edifici que dóna a la cantonada
del carrer d'Astorga i el carrer de l'escultor Sunyol.

Uns cossos disgregats en posició diversa i diferents alçades contenen
els serveis, i ordenen les àrees singulars d'administració, recepció i
educació sanitària.

La distribució en plantes és la següent:

Planta baixa

Aquesta planta conté les àrees d’entrada, administrativa, de medicina
general i d’atenció continuada. Aquesta darrera amb un accés secundari
independent.

Planta primera

Conté les àrees d’educació sanitària, polivalent i de pediatria,
d’emmagatzematge, d’instal·lacions i del personal sanitari.

Planta coberta

Sobre la coberta plana dels prismes, se situen les maquinàries
corresponents a l’aire condicionat i a l’ascensor.
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Edifici d’habitatges a Torreforta | alçats

de les ciutats o de les cases no es determinaven, com ho fem ara,
estrictament per motius econòmics.

El resultat de la utilització de materials tradicionals a les façanes ha
comportat una reinterpretació actual de la seva col·locació, tot realitzant
un esforç, des del punt de vista de la projectació, per aconseguir mitjançant
un sistema mixt de ràfec metàl·lic i disminució del gruix del mur l'adequada
protecció dels elements de fusta de les façanes (finestres i contrafinestres).
L’expressivitat d’aquestes solucions comporta, malgrat l'ús del material
“antic”, una imatge moderna de l’edifici.

Per tant, dins la senzillesa exposada, l’edifici disposa d’una volumetria

clara i contundent que, pretesament, fuig de qualsevol temptació de
convertir en expressius els elements que el distingeixen d’un de
convencional... per aquest motiu les plaques solars es retiren del perfil
de l'edifici passant totalment desapercebudes.

Per tots els criteris exposats l’edifici Riu Tordera es converteix en un
exemple... d’humilitat! i pretén ser una petita aportació de seny dins
d’aquest mar que ens ofega... Tant de bo moltes petites iniciatives com
aquesta obrin les portes d’aquest futur que volem donar als nostres fills...!
construint avui un progrés que tot i satisfer les necessitats del
present no comprometi la capacitat de les generacions futures per
satisfer les seves pròpies necessitats.

Edifici d’habitatges a Torreforta | proteccions solars Edifici d’habitatges a Torreforta | planta tipus
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CAP Fortuny | alçats i seccions

CAP Fortuny | planta primera

CAP Fortuny | planta baixa
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El cementiri actual parteix d’un recinte quadrat de 180 m de costat, amb una ordenació ortogonal clara i amb un resultat força notable. El creixement
posterior en el temps és molt continuista: tant en l’ordenació, com en la prolongació de l’eix, els elements construïts i els seus acabats. On s’ha perdut
tota consideració, és en el tractament dels voltants, a l’exterior del recinte.

L’objecte del concurs és ordenar el conjunt del cementiri tot establint unes fases d’execució segons el programa següent: crematori, columbaris, capella
multicongregacional, remodelació o reubicació del Mausoleu del General Prim, tanatori i els accessos amb l’aparcament i les instal·lacions.

Em resulta plaent donar a conèixer i comentar tres propostes de qualitat com aquestes. La primera té una ordenació del conjunt molt agosarada, que
dignifica el cementiri, i ara és realitzable en una primera fase. A la llarga, ho pot ser la resta. Les altres dues tenen una definició formal dels edificis
molt delicada: traspuen poesia.

En totes predomina l’horitzontalitat, que crea una sensació de pau i serenor molt escaient al lloc. És interessant veure les diferents maneres d’aconseguir-
la: Pérez/Banús amb llargs murs paral·lels on recolzen els edificis, Llinás amb els volums modulats de rectangles apaïsats i Fuses/Viader amb la seqüència
d’elements seguint dos eixos perpendiculars.

Pilar Carbassa, arquitecta. Serveis Territorials de l’Ajuntament de Reus

Restauració de dos Vignolas
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Pau Pérez Jové / Antoni Banús Tella
(opció guanyadora)

Projecta un gran parc, una devesa al voltant de l’actual recinte. En
aquest espai exterior es crea un nou eix paral·lel a l’existent, situat
al costat de la tanca de ponent on s’ubiquen les construccions
principals, la capella, el crematori i el tanatori.

Dins del recinte existent es protegeix el Mausoleu del General Prim
amb una gelosia de fusta, recoberta amb xapa de zenc. A l’extrem
nord de la pineda, al costat de la porta de ponent, situa una fila
de murets: el columbari.

Els materials emprats són: murs pantalla de formigó armat, fets
in situ; cobertes planes invertides; paviments exteriors de granit
gris; interiors de parquet de fusta d’auró (clara) i fusteria exterior
d’inoxidable i de fusta.

Josep Fusés Comalada / Joan Viader Martí

Ocupa la franja de ponent, tot creant dos eixos perpendiculars:
un eix longitudinal al costat del mur de tanca i l’altre eix situat on
hi ha la porta de ponent. L’espai anterior conté una pineda similar
a la de l’interior del recinte actual.

El nou eix de ponent comença amb una àmplia zona d’aparcament.
Després, un llarg bassal d’aigua condueix fins al nou conjunt
edificat: un pòrtic de 15 pilastres dóna l’entrada a la capella, al
crematori i al tanatori. Continuant el recorregut, hi ha els jardins
de les sales de vetlla, una altra zona d’aparcament arbrada i un
recinte tancat amb capelles i nínxols.

L’eix transversal conté els accessos dels nous edificis, l’entrada
de ponent del recinte actual i, una vegada dins,  hi recolza el
Mausoleu del General Prim, col·locat semisoterrat per obtenir una
visió més bona. A sota, hi va el columbari, amb unes llargues
rampes d’accés. A continuació, hi ha el mausoleu de reusencs
il·lustres.

Els edificis seran blancs de formigó o bé estucats. Es proposa
que els elements d'urbanització siguin discrets i neutres.

Josep Llinás Carmona

Actua solament dins del quadrant situat al sud-oest del recinte
d’origen.

Al límit nord de l’espai arbrat que rodeja la tomba del General
Prim i al costat de la porta de ponent, es col·loca el crematori i
la capella. Sota d’aquesta capella, es col·loca el columbari, tot
conformant un sol edifici amb dos patis: un de petit al centre que
separa els diferents usos i l’altre a l’extrem de la capella; tots dos
donen llum natural al columbari. El Mausoleu es manté al lloc
actual, amb una protecció que el cobreix i l’envolta.

La forma dels volums, el modulat, és de geometria regular i simple.

Un sostre especial amb estructura de jàsseres de fusta i superfícies
de color (similar a vegetal) protegeix el Mausoleu i és també el
sostre de la capella.

Concurs per l’ampliació del cementiri de Reus
El llibre de major difusió dins la tractadística arquitectònica renaixentista
és La Regola delli cinque ordini d'architettura de Giacomo Barozzi da
Vignola, publicat per primera vegada a Roma l'any 1562. La magnífica
acceptació d'aquest tractat és deguda a la claredat del seu contingut i
a la senzilla interpretació modular dels ordres, els quals sintetitzen tots
els seus elements en una relació matemàtica constant basada en el radi
de la columna.

No es tracta de teories especulatives i conceptuals sinó d'una sola regla
molt pràctica per dissenyar amb els elements bàsics de la gramàtica
arquitectònica. De fet, més que un tractat, és una preceptiva que es
converteix en una mena de promptuari de l'arquitectura clàssica, en una
època en la qual ja no es tracta de fer descobriments o interpretacions,
sinó simplement d'aplicar les dades.

El primer llibre de la regla de Vignola tenia 32 làmines, a les quals es
van afegir posteriorment 12 làmines més amb obres del mateix Vignola
i de Miquel Àngel. Les reedicions1 d'aquesta singular regla han estat
nombroses, i han traspassat el bressol italià i s'han difós per molts altres
països europeus en diferents idiomes i formats, justament per ser matèria
bàsica de les acadèmies dels segles XVIII i XIX. Se'n comptabilitzen sis
edicions del cinc-cents, vint-i-una del sis-cents, vint-i-cinc del set-cents
i quaranta-sis del vuit-cents, sense tenir en compte les traduccions.

La primera traducció castellana és la de Patricio Caxesi, editada per
Vicente Carducho a Madrid l'any 1593. A la Biblioteca Nacional n'hi ha
un exemplar, datat si més no de l'any 15972. Amb les mateixes primeres
planxes de coure, que seguien portant la data de 1593, se'n van fer altres
edicions, també a Madrid: la de l'any 1619 que es venia a la casa de
Vicencio Carducho; la de l'any 1651 a càrrec de Domingo de Palacio,
mercader de llibres i la de l'any 1702 a càrrec d'Isidro Colomo, també
mercader.

Altres edicions en la mateixa llengua, i si posem com a límit els últims
anys del segle XVIII3, són la de 1658 editada a Madrid per Bernardo Sier
amb un bust de Vignola al frontis i dedicatòria a Sant Jeroni; la de 1722
editada a Madrid, amb afegit de nou làmines gravades de Villafranca i
quatre més amb dotze models de caps; la de 1736 editada a Madrid a
costa de Joseph Antonio Pimentel; i la de 1764 amb llicència a Madrid
a l'oficina de Juachin Ybarra i editada a càrrec de Gabriel Segura, director

de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores a Cadis, i de Manuel
Rodríguez, amb delineació de Diego de Villanueva, director d'arquitectura
de la Real Academia de San Fernando.

També hi ha dues edicions més, traduïdes de la versió francesa de Claude-
Mathieu Delagardette, arquitecte deixeble de l'Académie Royale
d'Architecture de París: la de Madrid de 1792 impresa per Manuel
González i la de 1843 editada també a Madrid per la impremta de Frossart
y Comp.

L'edició que recentment hem incorporat al fons de llibre antic de la
biblioteca és un exemplar de la variant de 1619 que, juntament amb el
De Architectura de Vitruvi, són les dues peces més antigues que tenim
a la nostra demarcació i sens dubte el Vignola castellà més antic que,
ara per ara, tenen les biblioteques del COAC.

Per posar-lo a l'abast dels nostres usuaris, ha estat necessari fer-ne una
restauració: començant per un sanejat general i una bona neteja dels
folis, remarginant les pàgines menjades, relligant-lo i enquadernant-lo de
nou amb pergamí. Ho hem aprofitat per donar el mateix tractament al
segon Vignola que tenim, també en llengua castellana, però en aquest
cas l'edició és de l'any 1764, no tan malmès com el primer.

És important estar al dia pel que fa a publicacions especialitzades
d'actualitat, ja sigui en llibre, revista o en un altre format, però, sense
cap mena de dubte, el llibre antic relacionat amb la nostra professió eleva
el valor de la col·lecció i dóna prestigi a la biblioteca en particular i als
col·legiats en general. Per tant, dins dels propòsits que ens marquem
per continuar en aquesta línia, el llibre antic seguirà formant part de les
nostres ambicions en la mesura de les nostres possibilitats.

Finalment, vull expressar l'agraïment més sincer a la generositat de
l'amic, fotògraf i col·leccionista, Sr. Estanis Pedrola, que durant molts
anys ha guardat aquest tractat de l'any 1619 per, finalment, posar-lo a
les meves mans i confiar-me el seu destí i la seva cura.

Josep Canela, arquitecte
Centre de Documentació CoAC Tarragona

Segle XVIII VIGNOLA, Giacomo Barozzi da, Vignola 1507 - Roma 1573
[Regola delli cinque ordini... 1764. Castellà]
Regla de las cinco ordenes de arquitectura / e Jacome De Vigñola;
delineado por... diego de Villanueva... En Madrid: en la oficina de... Juachin
Ybarra, a costa De... Gabriel Segura... y de... Man[uel] rodriguez..., 1764
XXX p., [30] p. de làm. ; 2º (31 cm)

Segle XVII VIGNOLA, Giacomo Barozzi da, Vignola 1507 - Roma 1573
Regla / De las cinco ordenes de / ARCHITECTVRA / DE / Iacome de Vignola
/ Agora de / nuevo traduzido de / Tofcano en Romance / por / Patritio
Caxesi / florentino, pintor y / criado de fu Mag. / DIRIGIDO AL /  PRINCIPE
NVESTRO / SEÑOR / EN MADRID / En cafa de Vicencio Carducho /
patricius caxiesi  fe et, culsit / A. D 1593 / SE VENDE EN CASA DE /
ANTONIO MANCELLI. [1619]

Planta general de l’estat actual

1 A partir del 1562, les edicions del manual es van anar succeint d'una manera vertiginosa (1570, 1576, 1577, 1582 i 1596), totes a Venècia i amb un gran nombre de
variants i de formats, tal com va ser sempre la característica d'aquest manual. El 1602, Giovani Orlandi va portar a la impremta una altra edició, amb la mateixa mida (in
fo.) i els mateixos bells gravats en coure que la princeps: és la que té el Col·legi, juntament amb la consecutiva del 1607 (Andreas Vaccarius, Roma). A Itàlia les van seguir
deu edicions més durant tot el segle XVII, a les quals es van afegir vint-i-tres més tot al llarg del s. XVIII; entre aquestes darreres n'hi ha una traduïda al llati (Fausto Amidei,
Roma, 1775), de gran èxit, ja que feia més fàcil el text a tots els estrangers que desconeixien l'italià (n´hi ha un exemplar al CoAC). Les Regole, malgrat l'exigüitat del text,
ja havien estat traduïdes al francès el 1631 i, de les 45 edicions que es van realitzar a França durant els segles XVII i XVIII, la Biblioteca en té sis, totes publicades a París:
Bonnard, 1665, Langlois, 1691, Jean Mariette, 1710, Le Blond, 1755, Chereau, 1755 i Mondhare et Jean, París 17..? [ANTIQUARIA. El fons de llibres antics de la biblioteca
del CoAC. Ferrer i Bastida , David. CoAC. Barcelona 2000. Pàg. 24]

Si hi afegim l'única versió traduïda al portuguès (Real Imprensa da Universidade, Coïmbra, 1787) de la qual el CoAC també en té un exemplar, la traducció al rus (Moscú,
1708), les nou edicions en alemany, les set en anglès, les 44 edicions realitzades a Europa durant tot el segle XIX, a més d'aquelles que van anar apareixent encara durant
la primera meitat del segle XX, ens adonarem de l'èxit històric del manual de Vignola. [opus cit. Pàg. 24]

2  ..., pues de este año es la segunda licencia que lleva a favor del traductor por la que se prorroga hasta seis años más, la primera. [Manual del Librero Hispanoamericano.
Antonio Palau y Dulcet. Tomo XXVII. Pàg. 13 i 14]

3  En David Ferrer, al llibre Anticuaria publicat pel CoAC, menciona dues edicions mes, datades als anys de 1760 i de 1768.

Cada edifici té tantes històries com individus el viuen. El Govern Civil de Tarragona és un bon exemple d’edifici
que genera la implicació dels observadors doncs és capaç de sostenir un equilibri en les tensions espaials que
l’envolten a qualsevol escala i al llarg del temps. La diferència és que no tots els observadors tenen la mateixa
informació.

Del Govern Civil de Tarragona i el desprestigi de l’arquitectura
Aquesta circumstància explicaria el perquè és un edifici que no agrada a tothom. Ara que l’abstracció ja porta
uns quants anys sotregant les ments de tots els observadors, crec que com a professionals i amb l’objectiu de
treure l’arquitectura del desprestigi en el que està inmersa hem de subratllar el contingut sensible dels nostres
missatges en clau tectónica per possibilitar la lectura del procés intelectual valuós que hi ha, hauria o podria
haver darrera de qualsevol projecte arquitectònic.

Ara bé, per poder fer això hem de ser capaços de despertar una emoció en l’observador/usuari/...emoció que
l’edifici del Govern Civil de Tarragona provoca amb la seva claredat funcional i perceptiva (n’és un camí) doncs
disposem dels coneixements per valorar de quina manera Alejandro de la Sota treballa el concepte de masa i
ens sorpren amb el seu domini exquisit dels materials ajuntant-los per constituïr la seva arquitectura “física”
(entenent aquesta qüalitat com la unió d’elements diferents perque junts se n’obtingui un tercer de nou que,
sense perdre cap propietat dels que s’havíen unit en tingui unes d’absolutament noves) per materialitzar la taula
del conserge, les baranes de l’escala o l’espeçament vertical del marbre a façana per exemple i composar així
l’edifici contemporani per excelència de la nostra ciutat i un dels més representatius del panorama occidental.

I és una llàstima que hi hagi gent que els hi sembli un edifici gris i hostil per falta d’informació. Informació que
els expliqui les dificultats de guanyar un concurs i després dur-lo a terme, de parir un projecte d’aquestes
característiques l’any 1954, de quadrar l’espiral de l’arquitectura confluint les diferents disciplines en un punt i
evitant-ne les interferències i aconseguir així modificar la Naturalesa de manera sensible (per a mí, la millor
definició d’arquitectura). Considero oportú citar un paràgraf del texte “Recuerdos y experiencias” d’Alejandro de
la Sota:

“Se ha hecho, tal vez, demasiado uso de la palabra cultura refiriéndola permanentemente a la acumulación
de conocimientos, en especial del pasado. Si se entendiese como el cultivo de la sensibilidad, de la
conciencia, ante la realidad externa (la Naturaleza) y la interna (el Hombre), se enriquecería profundamente
cualquier actuación dentro de ella.”

Cal doncs fer un esforç per equilibrar l’emoció i la funció en els nostres treballs/pensaments/... i no guarda’ns-
ho per finita satisfacció personal i sí exposar-ho, articular-ho i compartir-ho amb els observadors/usuaris/... per
reflotar aquesta nau sense rumb que és la nostra professió.

Marc Binefa, arquitecte
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Aquest petit habitatge, projectat per a una jove parella l'any 1961, exposa
de manera clara els assajos portats a terme per Bonet durant aquesta
època, en el seu procés de configuració d'un espai iconogràfic a través
de la coberta, que la identifiquen i qualifiquen definitivament.

De la mateixa manera que la pròxima Casa Rubió, totes dues queden
emplaçades a la urbanització del Cap de Salou, on van ser construïdes
el mateix any i sota la mateixa lògica de la geometria triangular. En el cas
de la Van der Veeken, la planta s'aixeca sobre el terreny inclinat on
s'assenta, i reafirma la seva autonomia geomètrica en la definició de la
plataforma elemental. Un triangle equilàter de setze metres de costat
defineix la casa i organitza un programa mínim d'habitatge, en un exercici
de puresa geomètrica on l'estructura és menys evident i queda sotmesa
a la pròpia morfologia de la casa.

El poblat HIFRENSA és una de les obres que l’arquitecte Antoni Bonet
Castellana va construir els anys seixanta-setanta a les nostres comarques.
Es tracta d’una obra desconeguda tant pels professionals de l’arquitectura
com pel públic en general.

HIFRENSA (Hispanofrancesa d'Energia Nuclear Societat Anònima), va
encarregar a Bonet l'organització i el disseny de les dependències
administratives de la central nuclear Vandellòs I l'any 1967. Al mateix
temps va rebre l’encàrrec de la "colònia”, dita des d'un primer moment
poblat, per allotjar els treballadors de la planta. Les intencions del client
consistien a crear un àmbit urbà perquè els treballadors i les seves
famílies poguessin desenvolupar una vida individual, familiar i col·lectiva
completes.

La urbanització es va construir en un territori verge format per oliveres
i garrofers situat a l’oest de l’Hospitalet de l’Infant. L'emplaçament, de
forma triangular, queda delimitat per la carretera de Móra a l'est, la via
del tren de Barcelona-València al nord i nord-oest i l’antiga carretera de
València al sud. Les edificacions que formen el poblat HIFRENSA es
col·loquen sobre el lloc de forma respectuosa i harmònica. La voluntat
de Bonet i del client a elaborar aquest Pla parcial va ser la de preservar
al màxim la vegetació existent (oliveres, garrofers, figueres i pins) i que
tant els vials com els edificis s’adaptessin a la seva escala. Les dimensions
del terreny i les necessitats que calia cobrir van permetre una baixa
densitat; per això els edificis més alts tenen PB+2, de manera que només

La Casa Van der Veeken "Rehabilitada"

Barri Gaudí, un exercici de manteniment

Desgraciadament, la condició històrica de l'arquitectura com a monument
no entén de temps presents, i a la petita casa Van der Veeken, aquests
dies li ha tocat convertir-se en la representant d'aquesta característica
"adversa" que sobre el Moviment Modern vénen exercint les forces
destructives, minvant l'escàs patrimoni arquitectònic que es va deixar al
nostre ja malparat litoral. Unes forces que continuen ignorant que la
importància cultural d'un edifici, per senzill que aquest sigui, no només
es correspon amb el seu mèrit arquitectònic, difícil de determinar en
molts casos, sinó que també compta el seu paper en el desenvolupament
d'una societat a la qual va haver d'atendre, i de la qual encara avui és
portadora del seu passat immediat. Però a causa principalment del seu
desconeixement i d'una titularitat privada, aquests petits habitatges són
únicament apreciats com a mer valor de canvi, i queden exposats a tot
tipus de riscos, contra els quals hem de reaccionar, i mentalitzar una
societat a la qual no li interessa l'arquitectura com a valor cultural i

el seu coronament treu el nas per sobre dels arbres existents. D’aquesta
manera el conjunt queda integrat al paisatge i és gairebé imperceptible
des de fora dels seus límits.

El poblat està format per dues zones d'habitatges entre les quals, al
centre de l'ordenació, hi ha la zona d'equipaments formada per un club
social amb zona esportiva, un gimnàs, una residència per a solters i
l’escola. La plaça esglaonada de gespa de la zona comunitària es connecta
mitjançant un passeig per a vianants, passant per la zona dels perits,
amb la plaça de formigó que defineix un dels blocs lineals situat a l'extrem
est de la urbanització. La segregació de circulacions ens permet fer el
trajecte sense veure cap cotxe i salvant l'únic vial que hauríem de travessar
per mitjà d'un pont de formigó.

L’escola per als fills dels empleats és l’edifici més característic. Es tracta
d’un edifici lineal fruit de la repetició d’un mòdul quadrat de formigó in
situ amb coberta piramidal de rajola ceràmica vidrada vermella de la
Bisbal, amb un passadís unificador pel cantó nord i a la façana sud un
pati de jocs comunitari i un pati particular per a cada mòdul que fa de
filtre entre l’espai interior de l’aula i l’espai exterior de la zona de jocs.

Els habitatges de la urbanització s'organitzen de manera jeràrquica; hi
ha tres tipologies diferents:
- Xalets aparellats de planta baixa per als enginyers. La col·locació reculada
permet una visió més particular de cada parell de xalets i alhora una
millor integració al camp d’oliveres.
- Cases aparellades de planta baixa i pis per als perits, dos habitatges
a la planta baixa i dos a la planta pis. La col·locació reculada dels mòduls
permet la creació d’espais més íntims tant en el cas de la façana d’accés
com als espais que s’obren al jardí.

- Bloc lineal de planta baixa i dues plantes per als oficials i als obrers.
Aquests blocs estan ordenats conformant hexàgons oberts de manera
que al seu interior es defineixen espais comunitaris, un de formigó i els
altres de terra. Els  vèrtexs dels hexàgons estan perforats a nivell de
planta baixa i a les parts centrals dels costats s’accedeix a través d’un
pas aixoplugat que connecta la totalitat del bloc.

Després de la decisió de tancament de la central, arran de l'incendi que
va patir l'any 1989, l'empresa va vendre el seu patrimoni, bona part del
qual era la urbanització. Es van cedir al municipi els vials, les zones verdes
i part dels terrenys que no s'havien edificat (aquests últims en concepte
de cessió per a equipaments); es van vendre a particulars els habitatges
i els solars sense edificar restants, i la part d'equipament de la urbanització
la va comprar, finalment, l'Ajuntament.

En començar a ser edificats els solars buits que hi havia a la urbanització
hem pogut comprovar, malauradament, que les intervencions han posat
de manifest la mancança dels criteris de disseny integrador en el paisatge
que regien el Pla parcial originari, i ha quedat en evidència l'extraordinària
fragilitat dels límits de la urbanització.

De tota manera hem d’agrair a Bonet la creació d'espais particulars al
voltant dels habitatges, formats gràcies a la col·locació en reculada i en
forma hexagonal dels edificis, que per la impossibilitat d'ésser edificats
permeten mantenir en certa manera l'ambient originari en un moment
en què la política urbanística en general i als nuclis costers en particular
és de massificació i fals luxe.

Elisenda Pla i Juan Fernando Rodenas, arquitectes

històric, per aconseguir allò fonamental que, com diu Javier Carvajal "...es
la sensibilidad social, cuando ésta existe la gente no quema las Meninas,
cuando no hay sí."

I aquí ens trobem; la casa que Antoni Bonet va idear un dia per a aquella
jove parella d'incipients turistes estrangers, ha estat "rehabilitada" per
uns nous propietaris; tant, que han variat de tal manera el concepte
d'aquest fràgil habitatge que, a pesar d'existir, ha desaparegut. Amb ell
també ha desaparegut una obra més que ens connectava amb els nostres
avis arquitectònics, i ens feia testimonis del que ells van representar,
com a portadors de noves troballes, tant tipològiques com formals, i que
van contribuir amb el seu esforç al desenvolupament del que podríem
denominar "avance social", pel que fa a maneres de vida en l'hàbitat
residencial turístic.

Jordi Guerrero, arquitecte
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En un escrit recent, Ignacio Paricio es referia al fet que durant els últims
vint-i-cinc anys l'habitatge no havia estat arquitectura, però fa tres dècades
gairebé tota l'arquitectura que preocupava en aquest país se centrava
en el tema de la residència. Això ens col·loca als anys setanta.

Bofill treballa en aquesta època en la idea de la ciutat a l'espai -ciutat
vertical- influenciat per Archigram. El 1968 Bofill publicava Hacia una
formalización de la ciudad en el espacio.

Faig aquesta petita introducció cronològica per situar el conjunt d'edificis
que formen el barri Gaudí de Reus, primera experiència de disseny a
escala urbana del Taller d'Arquitectura de Ricard Bofill, en el seu moment
una de les més radicals i "revolucionàries", juntament amb les de
Carabanchel i Walden 7. Aquesta idea de megaestructura social i
habitacional es va dur a terme amb tecnologies "artesanals" de formigó
i totxana, potser amb resultats tècnics poc afortunats.

En l'àmbit internacional el debat se centrava gairebé exclusivament en
les propostes de Le Corbusier des de la ville Savoie a l’Unité. En aquest
context, el projecte de Bofill per al barri Gaudí es proposa com un exemple
de regionalisme crític, alternativa al bloc corbusierià modern d'inspiració
maquinista.

El 1968, el Patronat Municipal de l'Habitatge de Reus encarrega a Bofill
la construcció d'un conjunt de cinc-cents habitatges de baix cost amb
l’objectiu de pal·liar l'escassetat causada per l'augment de la immigració.
La primera aposta innovadora que es fa és la de crear una petita ciutat
integrant els usos d'habitatge i comerços per així evitar el model de ciutat
dormitori. Es dissenyen tres sistemes viaris interdependents: trànsit
ràpid, trànsit lent-aparcament-vianants i un exclusivament de vianants.
Cada planta conté dotze habitatges, tots diferents, distribuïts segons
una metodologia geomètrica al voltant d'un pati. Un espai comunitari
serveix d'accés als elements verticals de comunicació i facilita la connexió
horitzontal amb els habitatges dels altres patis de la mateixa planta. Les
circulacions de vianants es mantenen a tots els nivells, i es transformen,
a la quarta planta, en veritables carrers i places. L’aspecte revolucionari
del projecte sembla ser no només la disposició tipològica, sinó també, i
molt, la composició volumètrica.

Els projectes de Bofill d'aquest període sintonitzen amb l’anomenada
"escola de Barcelona", encara que aviat s'anirà distanciant del seu
llenguatge i plantejaments. Una iconografia que s’acosta al brutalisme,
relacions espacials basades en la forma i en una presència urbana que
la transcendeix, i intenta la formalització d'aquesta ciutat vertical que
Bofill té al pensament.

No és propòsit d'aquest escrit discernir sobre els conceptes formals o

qualitats arquitectòniques d'aquesta obra, només indicar un parell d'apunts
que al meu parer justifiquen la necessitat de recuperar aquests edificis
sense l'obligació d'avalar la seva qualitat amb plantejaments teòrics o
tècnics.

Els edificis transmeten una essència. Reflexionar-hi pot ajudar-nos a
descobrir en tot allò construït un valor cultural, tècnic i social. Qualsevol
d'ells bastaria per redescobrir "qualitats" que cal conservar en aquests
edificis del barri Gaudí.

Avui, trenta anys després de la seva construcció, l'Ajuntament de Reus
emprèn, juntament amb els propietaris d'aquests habitatges, la difícil
tasca de la seva rehabilitació. Sembla que a poc a poc la "cultura del
manteniment" va adquirint pes i els diferents ens del sector immobiliari
comencen a potenciar les seves relacions i a tenir un major dinamisme
en la gestió del patrimoni privat.

El barri Gaudí de Reus n'és un exemple, administració local i propietaris,
treballant units per un bé comú. El resultat, un primer pas en la tasca
rehabilitadora, l'encàrrec del projecte de rehabilitació.

En aquest cas, es compta amb un valor afegit que ha permès aquesta
unió d'esforços i la voluntat municipal d'impulsar l'actuació. Es tracta del
fet que, malgrat la contemporaneïtat de l'obra, se la considera amb un
valor "cultural o arquitectònic".

Però aquesta situació no és la generalitzada, aquest conjunt d'edificis no
mostren un procés patològic greu, només trenta anys sense tenir un
manteniment preventiu. La realitat constant que edificis de la mateixa
època estan en pitjors condicions i el procés rehabilitador és molt lent,
si arriba. De vegades, un "rentat de cara" oculta patologies que tornen
a quedar ocultes i el desconeixement dels propietaris que només reparen
el que es veu trencat.

Així i tot, el panorama sembla que tendeix a evolucionar positivament.
La progressiva atenció social a tot allò referent a la sostenibilitat del
medi ambient, al reciclatge de materials i a l'anàlisi del cicle de vida dels
diversos components de l'edifici fa que comenci a germinar una "cultura
del manteniment". La normativa i el marc legal vigents també comencen
a jugar-hi un paper i són clars i concisos en relació al manteniment.

Amb tot això, només queda conscienciar el públic que els edificis no són
eterns, la vida útil d'un edifici pot estar entre 50 i 100 anys, però durant
aquest període cal "ajudar-los" a mantenir-se en condicions òptimes.

Al barri Gaudí, penso que s'hi ha arribat a temps. La seva reparació-
rehabilitació ens permetrà reconèixer en un futur l'encert de l'actuació.

La suposada modernitat de l'obra fa que els judicis estètics sobre ella
estiguin alterats pels gustos o modes de l'època, aversions cap als autors
o qualsevol altra causa que afegeixi subjectivitat a l'opinió.

Una reflexió final fa que em qüestioni sobre la necessitat de la participació
de qui va projectar en un principi o almenys concedir-li el benefici de
l'opinió.

Joaquín Aguilera, arquitecte
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