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Uoficí d'arquílecíe.
P€layo Nailíncz, revísítaí
Joan Falgueras
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a tardor de 1998, després del treball coMectiu de recerca i preparació de rexposició
monográfica del Musen de TEnipordá
commemorativa del centenari del naixemenr, vaíg escriure per al catáleg un text cstructiirat en
cinc capítols que enquadraven per décadcs Tobra de
Pclayo Martínez.
Cinc anys mes tard, la tardor de 2003, després d'un
altre treball coMectiu, aquesta vegada la catalogaciñ
del fons donat per Caterina Martíne?, Espigulc a la
Biblioteca i a l'Arxiu del CoMegí d'Arquitectes, vaig
preparar per a un acte públic d'homenatge una presentado comentada d'una selccció d'imatges extretes del
fons. Aquesta remirada ais projectes origináis, complementada amb converses amb Caterina Martínez
sobre dibuixos Í treballs de mobiliari i joÍerÍa que eUa
conserva, va permetre complementar la visió cronológica inicial amb una perspectiva mes transversal, respecte deis períodes i respecte de les escales de treball.
La constancia de Rosa Maria Gil ha portat finalment
a refondre per a Revista de Girona aqüestes diverses
aproximacions.
En creuar el discurs cronológic i tipológic amb
la reflexió sobre els mctodes de treball que l'estudi
deis materials origináis i prcvis permct ens apareixen alguns intcrrogants que convé posar d'cntrada
sobre la taula.

Qualsevo! covstrucció comenta amb tin organigrama?
Per a Pelayo Martínez, almcnys, hcm de pensar
que gairebé sempre sí. Per a cil és important primerament el Lloc exacte de les coses, l'organització de les
jerarquics, i la conducció precisa i eficat; deis fluxos
scnse interferéncies indesitjades (tan se val que sigui
una casa unifamiliar amb ser\'ei, o el gaUiner del jardí
d'una senyora bcncstant, com un reformatori, o un
proccs industrial). La bellesa que recerca está amiu^ada
d'ordre tant en les funcions con en les formes.
Quahevol creado iafegeix a ufia nissaga preexistent i
en genera la continuado?
Per a Pelayo Martínez, hem de pensar que sí. I
aixó no val només per a la suposada inserció de les
innovacions pliistiques en la tradició, sino també per a
les innovacions tipológiqucs. Quan s'ha d'enfrontar a
una categoría nova o desconeguda (els hotels de masses en son un ciar exemple) comenta d'immediat una
recerca enciclopédica de precedents, que redibuixa i
acota fins arribar a la fixació deis tipus i a la descoberta
de les llcis d'agrupació de les parts scgons jerarquies.
Les idees fonnah existeixen fora de la se-va materiaHízadó concreta i constructiva?
Per a Pelayo Martínez, que malgrat que era un
magnífic dibubíant no té obra gráfica independent del
treball professional, el dibuix -fms i tot el croquis mes
incipicnt o borros- és sempre plánol acotat, o suscep-

DOSSIER .y

*• REVISTA DE GmoMA-v NiM. ::jf; CI.MÍ N - 11 lují i; zoo<. • • 7 3

t
tibie de ser acotnt, amb pi-oporcions no desfigLir;ides
perspectivament, iimb gruLxos reals deis matcrials. I
aquesta regla val igualment sigui quina sigui l'escala de
trchall, la mida real de la cosa representada, la seva
visibilitat, o el seu valor plástic o económic: una joia
niinLiscula i prceiosa, els fcrratgcs d'una finestra, les
barres d'aeer d'una jássera de tormigó, les tlors d'una
trepa per pintar, els movimcnts del taüt en introduirse en Lin panteó...
Le.'i coses pode?} imaginarse amb independencia de la
seva dificultai per ser prodmdes a Vabast i amb qualitatf
Per a Pelayo, deñnítivamcnt no, El dibubí constmctiu precís que hcm dcscrit com indestriable de la
figuració és al seu torn indestriable de l'amidament i la
valoració, sigui quina sigui la tipología: a tocar els croquis anota amb lletra pulcra i menuda els amidaments
corrcsponents i les aplicacions de preus, tant si es tracta d'un pctit pavelló per a Salvador Dalí com deis
grans Hotels de masses.

Aquests detalls d'introducció d'un taüt a la fosa (a dait) i d'una finestra (a ¿ota), revelen la importancia que donava Pelayo Martínez a
tots els detalls d'un projecte.

V^ist així, podcm entcndre el desenvolupament del
conjunt de Tobra de Pelayo Martínez mes que com
una successió d'estilemes, com el desplegament continu d'un ofici exigent, meticulós, intransigent en la
feina ben teta, relativamcnt distanciat de l'expcricncia
artística plástica i totalment arrelat en la formació técnica de Tarquitecte constructor. Com un organitzador
d'ordre, com un orfebre del vidre i el formigó, de la
jiedra i la cerámica, com un mestrc de mestrcs d'otici
que deixa darrere seu tot un estol de protessionals
-mestrcs d obres, ccramistes, serrallers, ílisters, dibuixants...- acostumats al rigor 1 a la competencia.
Probablemcnt aquest era un model d'exercici proícssional molt ben adaptat al que els ideiils curopeítzants de la Catalunya noucentista havien proclamat.

La Catalunya ciutat

Pelayo Martínez inicia el seu trcball com a arquitcctc
en el context de la segona generació del noucentisme,
en una societat catalai\a dirigida per la burgesia conservadora, que volia representar un model de vida ciutadana culta i integrada que maldava, en paraules
d'lgnasi de Sola Mondes, per trobar valors d'identttat

en una situació de massificació i que buscava la seva
rcsposta per mitja. d'un corrent vertaderament internacional d'arquitectura tradicional. Aquest entorn cultural es concreta en la generació d'arquitectes que va de
Florensa a Duran Reynals, en un retorn a l'ordre
mediterrani que Ráfols descriví com a desplegament
brunesllcscbiá, que Rubio i Tudurí qualificá de rcnaixement jove i alegre, d'iniciació primaveral, i que en el
nostre arquitecte no estigué excmpt de la fascinació
peí barroc popular, i per la continu'ítat de la racionalitat material de la tradició constructiva.
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El context empordanés

Pero aquest context nacional resulta matisat a escala
local per la singularitat del lidcratge ideológic i de
Tambient cultural de la Figueres del primer ter^ del
segle XX que descriu en aquesta mateixa monografía
l'article de Jaumc Santaló i que va ser l'eix de l'exposíció amb catáleg del Museu de TEmpordá denominada «Figueres 1900-1936. Imatge i historia de la
Catalunya republicana».
I encara mes matisat ens ha de resultar sí tenim
en compte la singular figura del pare de l'arquitecte,
metge de professió, amic d'artistes cosmopolites com
el magnífic retrat de Pitxot iMustra, i aficionat molt
ben inlbrmat sobre Tarqueologia i les arts aplicades,
com la propia casa amb fai^ana neocgípcia del carrer
Sant Pau manifesta.
Aquest Pelayo, format en un caliu cuite, s'abranda
de ben jove amb el grup d'«el sanyo Pancraci» (tertulia, céMula, editorial...), fantasiejá amb l'amic Mares
sobre els projectcs de casa de cultura i monumenC a
Pep Ventura, de moment utópics i aptes tan sois per
desvetllar els ramemins i ramemines —com ells deno-

En el projecte d'habitatges per els mestres de Roses,
1936, s'tii sumen, a les influencies mediterránies
de l'arquitecte, l'afany de d'aconseguir un espai elegant
i digne d'acord a la funció a que anava destinada.

minaven els ftguerencs- Í s'csbrava amb ell sobre el
«brunyol» de la Rambla (el monument a Monturiol
de Giralt i Casanovas).
Inconformista i iconoclasta per mena i geni, per
joventut, o per distanciament ideológic de la cort federal puig-pujad lana que dirigebc el conscns estetic locíil?

El modernlsme tarda

Els primers dibubcos de les cartes a Mares palescn els
refcrcnts estctics modernistes tardans del Pclayo univcrsitari: Puig i Cadafalch, Rubio i Bellver,.. pero la
scva biblioteca i d'altres grafismcs tambe ens dirigeixen cap a Hoffmann i el món de la sezession víenesa.
Retomat com a jove promesa a Ramema, la eiutat
mare, hi exercítá briUantment al princípi deis vint el scu
ofici sota influencies centreuropees, amb estilitzacions
de pilastres acanalades, comises amb modiUons, balustrades, terracotes, ccramiques vidriades i serrallcries teixides. Destaquen especialment la botiga Transwaal al
carrer de Girona, la cafeteria Emporium a la Rambla, la
casa Comet i el Colmado Vives al carrer de Peralada, la
casa Brunet a la pla^a del Gra, la reforma de la fa^ana
de la Casa Dalfó a ravlnguda Vilailonga, i entre les no
realitzades les casetes per iils germans Cofan al carrer
González de Soto, la reforma de la fa^ana de Tantiga
fonda del Córner^ a la Rambla i la redecoració de la
terrassa i deis salons de descans de la Sala Edison.

El neobrunelleschianisme

La seva participació en els grans treballs de rexposició
internacional del 29 - t o t deixant de banda el frustrant
episodi de festació de Franca- s'iniciá amb els avantprqjectes presentáis el 1926 ais concursos del Palau de
la Llum i del Palau del Sol, que bevien d'una banda en
els seus viatges (Italia i el Magrcb), i d'altra banda en
el que s'ha anomenat cosmopt]Iitisrne de Beaux Arts,
que a la Barcelona deis anys vint i trenta, com arreu
del món occidental de l'época, s'utllitzá per bastir les
ciutats-capital. El canvi final de dcstinació del projectat Palau del Sol a Palau de les Arts Grafiques coincidí
amb la transformació substancial del projecte inicial.
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Pare Bosc municipal, el colomar, ara enderrocat, i les
escales del Passeig Nou, que exemplifiquen en oposició al jardi anglés el concepto de ¡ardí arquitectónic
com a paradigma de naturalesa domesticada referida
d'una banda a les hortes 1 ebcides indígcnes i de Taltra
a la influencia que exercí el francés Forestier des de
Barcelona en la configurado d'una nova manera per a
1'arquitectura de l'cspai püblic.

L'ofíci rasaiesciutatsjarditipificadGs

Pels volts de 1945 l'arquitecte va projectaraquestconjunt d'habitatges de baix cost destinats a cases deis pescadors de Poit de la Selva.

que incorporü finalmcnt una figunició bruncllcschiana
o del primer Renabcement, justiñcadii segons el mateix
autor, en una mostra de la seva ircinia, per l'oportuna
cronología de la impremta.
L'experiéncia amb rornamentació arquitectónica
amb terracota, que tant de pes adquirí en la producció
coctania de la seva generació, obre un altrc camp
geogi-afíc i tematic (objecte d'una cxposició monográfica al museu Terracotta i tractada específicament en
aquest mateLx dossier) i en aquella época reculada
ajudá a teixir unes estrctcs rclacions professionals i
personáis amb la socictat de la Bisbal que teñen plasm a d o entre d'altres en la reforma de la fat^ana de
l'Ajuntament i en el projecte d'escola de Bells Oficis.
A la mateixa FigLicrcs cal situar en aquest context
neobrunelleschia la casa Pages a la Rambla, la casa
Junyer al carrer Nou i la casa Galter al carrer Sant Pau,
obres signades pe! seu company d'estudi a Barcelona,
Duran Reynals, pero segons el nostre parer indubtablcment atribuíblcs a cll, com a inínim en coautoria,
tot coincidint amb el fmal del període de Pelayo com a
arquitecte municipal de Figueres.
Aquesta curta temporada, quan actúa com a arquitecte municipal inferí en substitució del suspés Giralt
Casadesús, diigué a termc diverses intcrvcncions al

En el ter^ central del segle, acompanya la producció de
mcs'significació urbana i pretensions arquitcctoniques
un considerable volum de minúscules ediftcacions de
planta baixa, per a treballadors i petits propietaris,
situades en els crcbíements suburbans que es produ'íen
a Figueres, tant en la perllongació deis carrers de Sant
Pau i del camí antic de Santa Llogaia i els seus perpendicLilars com en els nous carrers de la urbanització de
ciutat jardí del Poblé Nou trabada per Ricai-d Giralt. El
conjunt d'aquestes obres, en les quals l'autoria molt
maioritária de Pelayo agafa el relleu d'Emili Blanch i
Roca Pinet, configuren un tipus gairebé estandardltzat
que es manifesta en fa^ana per la formado d'un sócol
d'obra sobre el qual s'aixequen parets arrebossades i
cmblanquinades amb e m m a r c a m c n t s motUurats
d'oberturcs d'accés i óculs, coronades per les series
d'elements ceramics de ventilado de la coberta.
En aquests matebcos anys, participa a S'Agaró al
costat de Masó i Folguera, en la construcció del somni
de l'cstiueig selccte en teixit de ciutat ¡ardí, amb obres
destinades en aquest cas a personatges significats en la
vida social de l'época.
S'utilitzaren per a aquests clients recursos plastics
de l'arquitectura tradicional amb voluntat de tipificació constructiva d'alló autócton, de la mateixa manera
que en els matebíos anys diversos pintors els havien
caracteritzat com a escenaris paradigmátics d'unes
ideáis estampes de costums populars.
Les imatges retratades per Zerkovitz es publicaren
a la re\dsta S^Agaró com a exemple de Telegáncia de la
moderada classe dirigent d'aquella idealitzada ciutatnació, que poc mes tard entra en crisi.
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La modernitat moderada

En el context del període de la República, continua
amb les composicions classicitzants -ara amb substitució de les terracotes i les ceramiques vidriades per
la pedra artificial i els estucs-, en edificis d'cnvergadura i de posició urbana central, com l'ampliació de
la casa Terrades per a Plotel París i la casa Soler al
carrer Sant Llátzer, pero les seves obres per a clients
amics experimentaren un refinament auster, amb una
redúcelo del decorativisme de l'etapa anterior, i es
decantaren mes cap a una configuració de volumetries cubiques, nítides i ben proporcionades, que no
per Tambigüitat o peí flirteig que traspuaven amb les
avantguardes deixaven de reclamar la tradició de
Tofici de construir.
Destaquen a Figueres per la seva netedat i puresa i
la seva singularltat en l'cscena urbana la casa Cordomí
a la Rambla (la Ilibreria de Timprescindible tertulia
Canet), la casa Sutra al Poblc Nou (per al coetani historiador de l'art), i la casa Batlle a la Rutila (per al
comerciant de ciment), i també destaquen per l'experimentacló de les possibilitats expressives de nous
materials la vidriera de la farmacia Martín a la Rambla
(el futur alcalde) i ;üguns detalls de les reformes deis
accessos de les escoles de les monges Escolaples.

considerable nombre d'escoles rurals, tot passant per les
cooperatives vitivinícolcs i els escorxadors. Entre aquest
conjunt de tipologies de projectes es poden destacar els
exemples respectivament de la cooperativa d'EspoUa, de
l'escorxador de Torroella, el cementiri d'Arenys i fmalment els habitatges per a mcstres de Roses, que il-lustren la impregnació de l'csperit de renovado social i
plástica de Tépoca, que es tradueix en unes volumetries
cubiques simplificades suportades per un pragmatisme
tecnoiógic i amb un debí líric de primitivisme.

Les formes diverses de la ciutat d'ordre

La nova situació resultant de la finalització de la guerra ofereix finalment a Pelayo Martínez Toportunitat
de fcr propostes d'escala urbana que defineixen des
d'una significativa diversitat estilística les facetes de la
seva idea d'ordre arquitectónic i social.
Les puntes mes extremes del ventall lingüístic es
poden representar com una moneda de dues cares pcls
esbossos del concurs de Tare de triomf de la Ciutat
Universitaria de Madrid -amb les refercncies locds a

Croquis d'una caseta per a Salvador Dalia Portlligat.

Les recerques mes recents de l'arxiu del C O A C
han permés aflorar una obra no construida per a un
bon amic que té com a culmlnació d'aquest període
una rellevancia histórica singular: el projecte d'un petit
estudi a Porclligat per a Salvador Dalí, amb estilemes
náutics, ull de bou, fmestra correguda en cantonada, i
potent visera de formigó en directa relació amb les
fotos deis pettts pavellons de cap de setmana o les
figuracions perspectives de !a Ciutat de Repós i vacanees del GATCPAC.
A banda d'aquests cxercicis mes selectes i entrella^ats amb les relacions personáis, Pelayo Martínez
desenvolupá en el ter^ central del segle -intensament
durant la República i amb perllongacions en les décades
de postguerra-^ una obra menys coneguda destinada al
sector públic de les comarques de TEmporda que abasta
diversos camps: des de projectes de cementiris fms a un

l\,'^

DOSSIER 4-

* - R ü V l S T A líl£ O l R Ü N A ^

N L . M . ^2 '. (¡liNl.N - I E liUl-.IJ lUOf.

* • 77

• • •
~J^XKdmJ?^^^Ml=
la tot just destruida portalada monumenta] neoclassica
del castelJ de Sant Fcrran- i per fotografíes en blanc i
negre de l'escalonament cúbic del grup de casetes de
pescadors al Port de la Selva - a m b referéncies a les
icones eivissenques de l'avantguardisCa revista AC del
GATCPAC.
Aquest grup de cases forma part de l'etapa de la
seva coMaboració amb Torganisme estatal de reconstrucció Regiones Devastadas a Fíguercs, Port de la
Selva i Llers. En el trac^at del denominat Poblc Nou
d'aquest darrer municipí plantejá inicialment un exercici a cavall del vernacularisme i amb atcnció ais precedcnts de cíutats jardí europees, malgrat que la realització finid obeí unes geometries molt mes acadcmiques -relacionables lociümcnt amb la planta del Poblé
Nou de la Fíguercs republicana- sobre les quals s'edíficaren contrastadament ela prototipus tópicamcnt
populars i vern acularistes.
A la capital de la comarca, com a conseqüéncía del
nou tra^at de la carretera nacional projecta com a
«Porta d'Europa» la reforma urbana densa del Garrigal i l'extensió de ciutat jardí en el vessant de la muntanya, ambdues no realitzades, on explícita els pressupósits teórics que segueixen: segregació de tránsit
rodat i de vianants, models plurifamiliars de bloc obert
de baixa alteada referits d'una banda ais criteris racion;ils d'assolellament i ventilació i de I'altra iils estéties

j}:.io

Projecte d'Escola de Bells Oñcis
delaBisbal. 1931.

deis exemples urbans clássics del segle XVIII i primera
meitat del XIX, i models unifamiliars de les ciutats
jardí angleses, reducció al mínim de la decoració en
benefici de la selecció i composició del material de
construcció i revestiment (murs blanquejats amb cale;:
sobre socol de paredat, cobertcs de tcula arab, tcrrasses
i graonats amb cerámica i pedra natural).

Pedra sobre pedra, la reconstrucció

Els trebidls cfcctius d edificació a la ciutat en el període
de la immediata postguerra es basaren en el rigor
geoniétric i material aplicat sobre pautes mes o menys
modemes so\á]it velades per l'ús deis materials. Recupera Tus de la pedra picada, ofici que s'hi havia prácticament perdut, i abandona les decoraciona ingcnues i
populars, els estucs i la cerámica, amb el rcsultat d'unes
imatges aplomados i tredes que suggereLxcn inequívocament el moment historie. Destaquen les íat^anes de
les reconstruidas cases de Jaume Gelart i Riera Rahola,
i la molt interessant planta babea de la casa Perxas Rico,
on protagonitzá un brillant exercici de combinació de
materials tot subjectant Tcxhibició deis oficis a una
composició obertament contcmporánia.
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racionalista combinat amb els detalls del trcball en faixes horitzontals de pedra i rajol apreciablc en les
dtverses instal-lacions Fita, es retira en les residencies
al refugi de Tacademicisme tenyit de la calidesa paíral
que la rugositat i les textures de la pedra, el rajol vist Í
les flistcries vernissades hi aportaven, tot aconscguint
en qualsevol cas unes materialitzacions lloables del
concepte de confort i solídesa, que es fa p:dcs en els
cálids ambients de les cases i jardins deis Riera, Glmbcrnat i sobretot els Macau.

Els trets mediterranis i populars es projecten en
aquesL pati i pooíos del Poblé Nou de Llers. 1939.

Simultanieja aquesta reconstruccíó amb diversos
treballs de restaurado d'immobles religiosos danyats i
especialment amb Tinici deis treballs de recuperado de
la configurado medieval del conjunt monumental de
Vilabcrtran que dirigía. La iniciativa del Patronat
d'aquest monument el mantingué estretament Uigat a
un grup de personatges locáis (Cusí, Relg, Brunet,
Comet... i també Pía) que lideraven en molts diversos
camps i en aquelles restringides condicions polítiques i
socials les accions culturáis, de les élites católiques
conservadores Í regionalistes, i establien, malgrat la
reacció horroritzada al tall radical operat per la guerra
i les revolucions de les avantguardes socials i artístlques, alguna mena de continuitat possible i dissimulada amb el conscns cultural noucentista, i amb l'ús
íntim i literari de la llengua del país.

La consolidació benestant

En una segona etapa, en el context socioeconómic de
recuperado de l'activitat industrial de la ciutat, i en la
situado personal de consolidació, amb diticultats, de
la seva posició en el món académic i institucional del
nou régim -amb el seu paper en l'escola d'Arquitectura de Barcelona-, es va fcr carree deis treballs encomanats per la gran burgesia de la ciutat. El Uenguatge
arquitectónic que en les industries mantenía un cert to

En les scus de la Caixa a la Bisbal i especialment a
Figuercs, on es pretenia un cert cosmopolitisme, es fan
senrir les reíercncies al classicismc anglcs revlst des del
mediterrani que es troben darrere de brillants obres
coetánies de Teixample barceloní, com les que constnieix
el seu company Duran Rcynals, i que cns pcrmeten
visualitzar Tarquitectura que ell havia imaginat per les
reformes urhanes de postguerra que no varen culminar.

L'estiueigselecte a la casa pati

Mentre s'anava esvaint el somni del turisme selecte de
la Costa Brava que la inicial experiencia de S'Agaró
permetia imaginar, Pelayo Martínez encara mantingué
en algunes obres aíUades la recerca d'aquest idciü amb
les versions del mediterranis me idíMic que tipificava.
La configurado en planta deis projectes es fonamenta en Vimfiluviuní o pati porxat perimetralment,
on es desenvolupa la vida a Taire Uiure durant la major
part de la jornada.
Aquesta elaborado personal d'un invariant de
l'arquLtcctura mediterranla arrelava en la seva inicial
fascinació per la casa árab que va experimentar personalment en els scus cerclcs d'amistat a Tctuan durant
els anys vint, i ana fermentant al llarg de la seva experiencia professional (principalment a S'Agaró, pero
també a la rcctoria de Llers i a la casa Macau de
Figueres) per abocar fmalment a la casa familiar construida a la carretera del Far de Roses, que n'esdevingué
el prototipus i vabícll insignia.
La formalització material final d'aquest tipus
adopta, pero, característiques constructivea mes locáis,
basades en els sostres d'cmbigats de fusta i rajol cera-
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mic, i paramcnts L^mb ;irciidcs de mig punt acabades
amb arrebossat emblanquinat, sense descartar algunes
variiints mes descontcxtiialitzudes que experimenten
els pilars de fusta sobre sabates metáMiques i de pedra,
i els sostres revcstits d'cncadcllats de fusta.

imbricació entre relacions personáis i professionals d'éls
dos personatges havia tingut en aquest cas una mes
gr:m transcendencia que es va concretar com a mínim
en el croquis de Salvador DaU on s'indiqucn critcris per
al tractament paisatgístic i escenografic de Tespai.

E] tipus baste s'adapta a les particularitats d'cmplai^aments singulars per donar lloc a diversos briJlants exemples de residencia d'estiu a Roses -entre Canyelles i
l'Almadrava i el Puig de l'Aliga al Puig Rom-, al Port
de la Selva, i sobretot a Cadaqués, que des del primitiu
projectc per ais Xirau fins a les reformes per a les famílies figiicrenqucs Cusí, D;ilí, Rcig i Gay csdevinguc com
a conJLint urba el paradigma de Testiueig selectc.

L'experiéncia en hotels de costa s'inicia amb la
transformado d'un habitatge unifaniiliar inicialment
projectat peí mateb: Pelayo a Cadaqués en el que va
ser finalment l'Hotel Rocamar, i continua amb un
gran nombre de projectes de nova planta al mateix
Cadaqués (Playasol, Portlligat...), a Roses (Coral,
Moyano, VistabcUa...) i Palamós (Trias, Sant Esteve
de la Fosca); tot plegat configura un deis apartats de la
seva producció que li permeté un treball mes sistemátic de recerca de models i de definíció tipológica.

La nova escala del turisme

Mes enlla de Telaboració del tipus de la casa individual, la rcalitat del turisme massiu -que necessitava
noves infraestructiires de transport, grans instal-lacions
hoteleres í OÜLIS teixits suburbans de segona residencia- proporciona a Pelayo Martínez Toportunitat
d'intervencions de mes gran escala.
Les noves infraestructures d'accés quedaren hcn
representades en la seva obra per un intcrcssant cdifici
industrial avui dcsaparegut: Testacíó d'autobusos de
Sarfa al carrer Méndez Núñez.

En el cas de Figueres, i també a la Jonquera, les
actuacions amb noves tipologies d'hotels (President,
Pirineus, Pelcgrí...) coincidiren amb el nou trat;at de
la carretera nacional al seu pas per la ciutat, on es configura en bona part mitjancant la seva arquitectura la
moderna fa^ana urbana, de manera que la seva obra
resulta finalment indestriable d'aquest m o m e n t
sociológic que relliga turisme de masses, noves infraestructures i nous tcbíits urbans que abocaren la ciutat
tradicional i la seva arquitectura a un canvi d'escíüa per
ell mateix insospitat.

Els nous teixits suburbans queden representants
per la implicació de l'arquitecte en la promoció de la
urbanització de Torre Valentina, per a la qual assajá un
projecte global de tractament paisatgístic, espai urbá i
arquitectures que des del punt de vista plástic tingueren la seva concreció mes intensa en la formalització
de l'entrada.
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Els allotiaments especialitzats queden representats
per la seva Implicació en el projecte del Club Mediterranée al Fia de Tudcla del Cap de Creus, en el qual
coMaborá amb els arquitectes de la promotora en
l'adaptació del model d'assentament i del tipus arquitectónic a femplai^ament concret.
Ja coneixíem i havícm apuntat que aquest era un
paisatge molt Iligat a les seves vivéncies de joventut amb
Salvador Dalí, pero les recerques mes recents de Tarxiu
del COAC ens han permés documentar que aquesta
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El desassossec

El salt demográfic, Iligat indestriablement a la posició
de la ciutat en rcspecialitzacíó turística de la comarca,
demandava així mateLx noves tipologíes d'ediñcis plurifamiliars d'habitatges, que constitui'ren el gruíx
quantitatiu de la seva obra en els anys sebíanta.

En el context deis darrers anys de vida, la seva producció adquirí un carácter mes marginal en el conjunt de construcció de la ciutat, mentre que se succeíren episodis de difícil encaix amb TAdministració
local -definitiva construcció del monument a Pep
Ventura, plans de reforma urbana en el solar de
l'antic hospital...- Í agafii especial rellcu la seva posició enfront de la destrucció del patrinioni arquitectonic. Cambra i Divina Providencia, en les acaballes de
l'antic régim.

En aquest camp, a part d'iina tipificació de les
plantes segons uns repertoris adaptats ais difercnts
tipus d'usuaris pero sempre amb una considerable claredat, desenvolupa uns sistemes coherents de composició volumétrica i material basats en el rigor geométric sense la cárrega de racademicísme.
En el context cultural deis coetanis corrents organicistes internacionals, que exemplifica paradigmaticament l'obra d'Alvar Aalto, Pelayo Martínez desenvolupa els temes específics de la tribuna volada i de la
terrassa refosa del pía de fat;:ana, i definí una sintaxi
de l'expressió deis materials de la pedra natural i artificial i del rajol vist i la cerámica vidriada que havia
experimentat anteriorment d'una forma mes puntual.
Son destacables en aquest sentit la casa Argemí de la
Placeta i la casa Coderch de la Muralla, amb les
espectaculars tribunes, l'edifici Redes, i el conjunt
deis blocs d'habitatges populars del Poblé Nou ais
carrers Valencia Í Tarragona promoguts de la má de
Ferrer Pelegrí, on, malgrat la seva senzillesa, es
manté una dignitat que es troba a faltar en d'altres
promocions del matcbf pcríode.

Si entenem, com s'ha exposat en la introdúcelo, el
seu esperit d'orfebre, de constructor minuciós, i la
seva ambició de director d'escena, d'organitzador cficaf, ens podem fer una idea del seu desassossec en
veure com tot un món bastit -rajol a rajol, cargol a
cargol, miMímetre a mlMímetre- sobre el principi
del control del caos s'esllavissa no ja per causa de les
revolucions socials i artístiques del primer ter<; del
segle, sino finalment peí canvi d'escala del model
económic capitalista d'ocupació turística del territori
i de l'arquitectura de la ciutat de masses que el sobrepassen i per la desaparició deis oficis de la construcció, i en conseqüéncia Tensulsiada, amb ells, d'una
determinada arquitectura que s'encavalca a través de
la guerra del noucentlsmc fms ais anys seixanta.

Joan Falgueras h arquiíccte.

