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Pelayo Naríínez,
€l medUcrFanísme
com a csfratc^ía
Joscp María Monfancr i Zaída nmí
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om la major part d'episodís de Tart i
Tarquitectura de Catalunya, el noucentísme va ser fortamcnt ambigú: naixia de les
mateixes arrels que el modernisme, pero,
al mateix temps, no solament prctenia superar-lo sino
oposar-s'hi. Josep Puig i Cadafalch, un deis máxims
protagonistes del modernisme, va a passar a ser promotor del noucentisme en canviar el medievalisme
goticista peí classicisme mcditcrrani. Sí el modernisme havia trobat les seves arrels a la tradició románica 1
gótica, ais paisatges muntanyencs de Montserrat, el
Canigó i el Montseny com a reflex deis hoscos nórdics

i com a legitimadors del nacionalismc, el noucentisme
va proposar la recuperado del passat classic i del palsatge mediterrani idealltzat, tal com el defensava
Eugeni d'Ors i com es presentava a les primeres pintures de Dalí, a l'etapa noucentista i classicista de
Tartista constructlvista d'origen uruguaiá Joaquín
Torres García o a les pintares de Joaquim Sunyer.

Paiau Arts Gráfiques. Escala principal d'accés al Pare Bosc
de Rgueres.projectada per Pelayo Martínez el 1926.

Els debíeblcs de Gaudí, que, com Joan Rubio i Bellver, van fer també obres declaradament noucentistes, o
que com César MartíneU van desenvolupar el gaudinisme vers els cellers cooperatius Í Tarquitectura agraria
amb frescos noucentistes. No oblidem que Gaudí va
continuar la seva obra niodernista fins al 1926.

Els trets caracten'stics de] noucentisme son fluctuants en el mateix moviment i també els autors van
variant contínuamcnt de releréncies. De fet, dins
d'aquest període noucentista, de predomini del projecte industrial i burgés de la Lliga RegíonalisCa Catalana, convivicn, almenys, quatre corrents diferents.

El noucentisme mes essencial, inlciat a Barcelona,
va ser el focus difusor de la nova estética classicista Í
mediterranista. Els grups escolars promoguts per
l'Ajuntament de Barcelona i projcctats per Josep
Goday en son significatius. Pero al matebc tcmps, amb
les promocions d'escoles, biblioteques, museus i hospitals de la Mancomunitat de Catalunya i amb la for^a
cultural de certes capitals, el noucentisme es va estén-
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dre per tot;i Lina iimplia franja mediterninia de Catalunya. Un noLicentisme mediterranista per al qiial va
ser vital el cultiu de l'art deis jardins, que va teñir un
mestre en l'arquitecte Nicolau Maria Rubio i Tudurí.
Al materx temps, es va anar desenvnlupant un noucentisme protoracionalista, que a Girona es dona amb
les obres de Rafael Masó, sobre les quals situava gencralment una gran riquesa decorativa; un protoracionalisme que trobem també a les obres d'Antoni Puig
Gairalt, Franeesc Folguera, Raimon Duran Reynals o
Jaume Mcstrcs Fosses, que en cls anys trenta van fer
obres radícalment racionalistes.
Casa Guardia a la urbanització
deS'Agaró. 1929.

Per idtÍTn, hi havia la part mes académica i retrógrada
del noucentisme, representada per Franeesc de Paula
Nebot, Adolf Florcnsa o Euscbi Bona, que va ser la que,
de fet, continua durant répoea del franquismc, saltanr
d'una dictadura a l'altra -la de Primo de líivera i la de
Franco-, com sí les avantguiu'des no haguessin existit.

De racademicisme noucentista al protoracionalisme

Especialment els anys vint varen ser una época de confusió estilística, en la qual ñns i tot els mateixos arquitectes eren cápateos d'expressar-se en cada cas amb
diversos llenguatgcs: modernista tarda, sczession vienesa,
regionalista, noucentista, art déco o protoracionalista,
segons convingués. ALxí, Joan Rubio i BelJver (18711952), antic deixeble de Gaudí, en les seves inter\'encions a la Universitat Industrial de Barcelona (19271931) configura uns espals de carácter marcadament
noucentista, o Rahiel Masó a Girona va anar depurant
un llenguatgc propi fet de múltiples influencies.

Perspectiva del Palau de les Arts Gráfiques, projectat l'any 1928
per Pelayo Martínez per a l'Exposició Internacional cíel 1929,

Jul

També de l'estudi d'obres d'un autor com Pelayo
Martínez Parido (189S-1978) es pot despendre la
complexitat de la posicíó noucentista en arquitectura,
algtmes de les quals van derivar en el protoracionalisme.
Pelayo Maitínez va néixer en una hunília bencstant
que va facilitar la seva introdúcelo al món de la culuu'a
arquitectónica catalana des de riniei, i es titula el 1921.
Lany 1922, després del seu servei militar al Marroc, va
comentar a donar classes a TEscola Técnica Superior
dArquitcctura de Barcelona. Després de la Guerra
Civil, el 1942 guanyá la cátedra de tercer cui-s projectes,
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Avantprojecte del Palau del Sol. presentat
aconcurspera l'Exposició Internacional, 1927.
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classicisme mediterrani, pero els utilitzá de manera suficientment flexible i racional per avan9ar progressivament
cap a una posició protoracionalista. En la mesura que el
seu interés fonamental era per les formes i el llenguatge
de l'arquitectura clássica, es va basar en la confianza en
els sistemes constnictius i en els materids que rcsponcn i
pertanyen al üoc, encara que fos en els aspectos mes formáis. Aquesta preocupació el va portar a fundar una
fabrica de terracotes a la Bisbal, per tal d'aconseguir
peces cerámiques decoratives per a les seves obres.

Amb la Farmacia Martín de la Rambla de Rgueres, 1926.
Pelayo Martínez assajá nous mataríais.

1 el febrer de 1945 va ser nomenat académic de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Aquest arquitecte figuerenc va acabar la seva carrera d'arquitectura amb tan sois vint-i-dos anys í va
desenvolupar gairebé la totalitat de la seva obra a la
provincia de Girona. De totes maneras, les seves primeres obres a Barcelona van ser molt representatives,
especialment el seu projectc per al Palau de les Arts
Gráfiqucs, projectat amb Raimon Duran Rcynals, i la
direcció d'obra del Palau de TAgricuitura per a l'Exposició del 29, així com la decoració del vestíbul i restaurant a l'Estació de Franca, en coMaboració també amb
Raimon Duran Reynals, un altre arquitecte que va
anar evolucionant vers el racionalisme.
El desenvolupament de gaircbc scixanta anys de
labor professional el van portar a treballar en els diversos
camps de l'arquitectura: des deis petits projectes fms a
l'urbanisme, des de lensenyament fins a la prodúcelo de
materials adients per a les seves obres, passant per períodes de coMaboració a diferents ajuntaments. Dins
d'aquesta pluralltat d'arees de treball va teñir Tocasió
d'apropar-se a diversos llenguatges formáis arrelats al

Pelayo Martínez va saber encctar recerques formáis
on l'encarrec bo permetia. Com ell mateLx reconcbcia,
en participar al concurs per rarquitcctura de l'Exposició del 29 va projectar de manera nova, busca Texpressivitat volumétrica sense cap artifici ornamental i
explora el valor simbólic de la llum. Un deis avantprojectes, el del Palau de la Llum del 1926, va rebre un
accéssit, i l'altre, el Palau del Sol, va guanyar el primer
premi. Pero com succecix molt sovint amb els concursos, del dibuix al fct va haver-hi una gran transformació. La primera va ser el canvi d\is, ¡a que va passar a
ser el Palau de les Arts Grafiques. Aquesta excusa !i va
servir per cercar una referencia formal a Tépoca bressol
de la impremía, i va trobar en l'obra del florcntí Brunelleschi unes arrels formáis que no abandona mal. De
fet, l'obra de Brunelleschi, delicat cquilibri entre el
fmal del gótic i l'inici del Renarxemcnt, va servir d'inspiració a molts arquitectes noucentistes catalans.
La seva obra es pot denominar d'un eclectlcisme
clássic i modern a la vegada, ja que anava cercant el
llenguatge adient per a cada encárrec, per a cada simació, pero dominava sempre una voluntat de fer prevaler
la constnicció i la fianció. Les seves cases d'estlueig a
S'Agaró, a la década deis 20, fim referencia a una arquitectura popular, i reflecteixen les tendéncies d'artistes de
les avantguardes que van trobar al món de térra cndins
les arrels i la inspirado per les seves primeres obres.
Tota la seva obra está plena d'aquesta voluntat de
respondre el millor possible a cada situació, i s'allunya
de les veMeítats d'autor amb segell. Era capa9 de fer
espais interiors o faisanes de flincionalitat i modcrnitat
extrema com les Escolapies (1930), o com la farmacia
Martí (1931), ambducs a Figueres, utilitzant materials
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AlgatdelPalaudeles
ArtsGráfiques. 1928.

d'avantguarda, com el p;ivcs o el \adrc tractat amb dolí
de sorra. I al matcLx temps era capa^ de respondre amb
voliintat: de ressó urbii en una composició simctríca, de
proporcions classiques 1 maCcn-.iIs tradicionals a la rctorma de Thotel París (1931), a la Rambla de Figucres.
Les scves intervencions d'escala urbana es bellugarcn en un marc formal mes acotat, mes pintoresc. El
projecte per ;d Poblé Nou de «regiones desvastadas» a
Llers (1939) va partir de la idea de ciutat jardí, amb
carrers corbs i cases adossadcs de dues en ducs, canviant les seccions deis carrers per generar oberturcs
mes espectaculars sobre espais simbólics, com la piafa
del mercat o de l'esglcsia.
Per a cada element arquicectónic Pelayo Martínez
buscava una íonnalitzacíó d'acord amb el scu significat.
Abd, va plLmte);ir rcsglcsia amb ressonáncies del romanic
i del gótic, potscr intluenciat peí seu treball al matebí
moment en la reconstrucció del monestir de VUabertran.
Finalment, el projecte va acabar agafimt ressonáncies
formáis i volumétriques de les arquitectures deis pobles
del Mediterrani: parets emblanquinades, teulcs arabs,
pontos, terrasses cobertes orientades cap id sud.
Voldríem destacar una obra, encara que petita, que
marca aquesta manca de definició formal a priori. Es
tracta de la casa Costa, al carrer del Mar, al Port de la
Selva (1948), on realitza una proposta que en si mateixa és indefmició formal. La planta babía és mes contextualista, amb materiiils pesants i amb grans oberturcs íú passeig i al mar, i la planta superior desaparea

sota Tombra d'un element de cobertura lleuger. Una
obra que barreja la tradició, el pes de Tarquitectura
muraría, amb la Ucugeresa d'una planta gairebé Iliure.
A les seves darrcrcs obres es va anar perdent tot el
que podia haver tingiit d'anecdótic en els temes decoratius, i hl predominen la contraposició volumétrica i
la materialitat contundent.
En defmiriva, arquitectes de segona fda com Pelayo
Martínez, com els germans Puig Gairalt o com Ignasi
M a s , son magnífics representants de com respon
Tarquitectura catalana en els moments de profunds
canvis i crisis, d'un eclecticisme recurrent: fluctuant en
el seu llenguatge, molt sensible al context -cultural,
material, urbá, paisatgístic^, professional i pragmática,
una arquitectura que en aquelles décades no va posseir
uns valors radicalment ideológics, polítics o conceptuáis per aniotllar-se millor a les circumstáncies; que va
recorrer a la tradició mediterránia i conservadora, anónima i loc;d, com a reacció a un racionalisme massa
radical i universal, extrem i compromés.
Si el modernisme de Gaudí o el racionalisme de
Sert van significar els moments mes radicáis i expressius, impulsat per la rauxa Tun, per la voluntat de
transformació social l'altrc, el noucentísme, amb les
seves innumerables variants, expressava la capacitat de
sobreviure en temps convulsos, l'anacrónic i recurrent
somni d'una arquitectura fora del temps.

JosepM. MontaneríZaida MUXÍÍIÍJJ iirquiíccia.

