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Pelayo Maríinez,
arquU€€í€ de la Btebal
Xavier Rocas i Adela Riera

E

n el llibrc d'actes del Pie de TAjuntament
de la Blsbal, en la sessió del 18 de novembrc de 1924, la corporació declara U necessitat de designar un asscssor técnic urbanístic, arquitecte municipal o mestre d'obra i la scva
voluntar de contractació «no solo para la aprobación o
confección de planos y proyectos sí que además para la
misión de dictamen en las aceptaciones de obras realizadas [...]. Se acuerda por unanimidad: que una vez
conocidas y aceptadas por cl Pleno las condiciones
ofrecidas por los que aspiren al cargo de arquitecto
municipal, se proceda a su nombramiento».
Segons Texpedient personal de Pelayo Martínez, el
seu nomenament com a arquitecte municipal fou cl 29
d'octubre de 1925, i va prendre possessió del carree el
mes següent, concretament l'll de novembre.
Tot i aixó, la relació de Pelayo amb l'ajuntament de
la Bisbal s'iniciá amb anterioritat. Així, en la instancia
que va presentar per aspirar a ocupar la platea en qücstió, Pelayo enumerava tot un seguit de treballs ja rcalitzats: pavimentació de carrers, projectes d'tnstaMacló
per proveir d'aigua potable la part alta de la població i
1 adaptació d'un projecte d'escorxador públic. I, en
efecte, part de la documentació relativa a les obres
d'aquests primers projectes realitzats per a TAjuntament daten d'uns meses abans del seu nomenament
oficial. Així, en l'expedient de subbasta de les obres

d'abastament d'aígua a les cases de la part alta del
carrer del Convent, hi ha un informe de Pelayo Martínez amb data d'agost de 1925. I cxistebf un plec de
condicions relacionat amb la cotistruceió de l'cscorxador cscrir a ma, firmat i datat també Tagost de 1925.
De fet, l'edifici de l'escorxador municipal, ¡untament
amb la reforma de l'Aíuntament i cl projecte de TKscola
d'Arts i Oficis, van ser cls primers encarrecs importanCs
duts a terme per Pelayo Miu'tínez a la BisbLÜ.
El primer va sorgir de la necessitat de reformar
l'escorxador mimicipal existen C, que es trobava en
molt mal estat. Davant la impossibiütat de rehabilitarlo i malgrat el poc pressupost disponible, es decidí
construir un nou edifici. A Thora de disscnyar el nou
escorxador, Pelayo Martínez va teñir en compte les
normes sanitaries del moment per distribuir els espais
segons la seva fianció. Es una construcció de tres eossos, dos de laterals, disposats en paral'lel, que queden
units per un tercer que está disposat de manera transversal respecte deis altres dos. Postcriorment, concretament l'any 1931, s'hi va afegir al costat una pctita i
senzilla construcció com a habitatge per al conserge.
Destaquem l'ús d'un teixit de rajóla vista a la base de
l'edifici, i d'arrimadors ceramics a les dependéncies
interiors. De fet en la memoria del pressupost, Pelayo
Martínez recomana la utilització de material autócton
per abaratir el cost. Fou ubicat al fmal del carrer Agus-
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Ecliíici EscoraadorMunicipal,
pocabansdeserinauguratel 1928.

tí Font, que Pe];iyo Martínez iinnmeniwa püsseig
d'hivern, amb la voluntat de confrontar-lo amb el passeig d'estiu (el passcig Marlmon Asprer), a Taltra
banda del riu Daró.
El segon projecCe important va ser la retorma de
redifici de Tantic ajuntament, un deis niés característics i coneguts de l'arquiteetc a la Bisb;ü. La construcció primitiva data del segle XVI, pero ha estat remodelat en diverses ocasions. La darrcra reforma tbu la
realitzada en época nouccntista per Pelayo Martínez.
L'cdifici destaca tant peí seu disseny arquitectónic com
per Tus de la tcrra cuita com a ornament i element
constructiu en les obertiires Í la cornisa, una bona
mostra del que Pilar Parcerisas defineix com «una síntesi entre 1'arquitectura d'estil neoflorcntí, culta i cosmopolita, i una recreació actuaiitzada de Tarquitectura
popular mediterrania, a la qual contribucLx aqucst ús
de les terres cuites de la Bisbal».
Pelayo Martínez, en una carta dirigida a l'arquitecte
doctor Joan Bassegoda Nonell, exprcssa el seu interés
per la térra cuita: «La meva passió per un material tan
noble i tan injustament postergat per la pedra arrificial,
va ser la causa de que jo, que excrcia el carree d'j\i-quitecte municipal de la Bisbal des de feia cinc anys,
conebíador de les grans possibilitats que podien oferirnos l'estupcnda térra del lloc abcí com la pericia deis
que treballen; cni decidís a crear una nova industria de

Pelayo Martínez en l'época en qué es jubila
com a arquitecte municipal de la Bisbal.

la térra; la terracuita destinada a rornamentacló Arquitectónica; varem fundar una societat Teiracotta S.A. i
es veren convertir realitat els meus somnis de molt
temps. Vaig dedicar-hi els meus pocs estalvis arraconats en uns pocs anys (els meus prlmers guanys) i
varem comeni;ar la prodúcelo, amb el Palau esmencat i
tambe no va costar gens que ho acceptcs l'estimat company Manuel Mayol que ¡unt amb lÜbas (el pare del
nostre Ribas Picra) anaven a comcnt^ar el seu Palau de
TAgricultiira, davant per davant del meu [...]». Així,
Tany 1928, ¡untament amb Salvador Fuster, impulsa la
creació d'una fabrica destinada a l'elaboració de peces
de térra cuita per a rornamentació arquitectónica que
marcaren el to ornamental característic de la seva
arquitectura. En el setmanari E¡ Bishuleuc áiz Tagost de
1928 trobem una nota informativa sobre raparició
d'ima nova societat amb una inversió de capital important (l.OOO.ÜÜO ptcs.), Terracotta Fuster SA, i s'hi
csmenta Pelayo Martínez com a viccpresídent.
Aquesta relació dura ñns al prlncipi deis anys 30.
El tercer projccte important no realitzat fou l'edifici
de l'Escola d'Arts i Oficis. Arran d'una exposició sobre
diversos treballs efectuáis pels alumnes, les autoritats es
van adunar de la necessitat d'ampliar les instal-lacions i
van coment^ar a fer els passos necessaris per construir
un nou edifici on ubicar Tescola. Una d'aquestes gestions fou reunir la documentado que calia per demanar
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una subvenció. El projecte preveía un espai dcstinat a
les classes, adaptades segons la seva funcíó (aula
d'escultura, de pintura...) i per ais alumnes, a mes d'un
habitatge per al director al pis superior,
Finalment, pero, i després de diversos intents, la
subvenció va ser denegada í el projecte va quedar
només sobre el paper. H i ha, dones, documentació
gráfica i relativa a les obres amb data d'octubre de
1927, i plánols amb data posterior, 1933 i 1937, respectivamenc. A mes a mes, en els plánols del projecte
d'íüineació i normes del carrer Agustí Font, que data
de 1932, hi ha marcat Templa^ament destinat a
l'Escola d'Arts i Oficis, tot i que en un pr'mcipi havia
d'estar ubicada al carrer Doctor Robert.
Arran de la proclamació de la Segona República el
14 d'abril de 1931, queda consütui't, pocs dies després,
el primer Ajuntament república de la Bisbal, presidir
per Pcre Lloberas, que ocupa el carree d'alcaldc fms al
1934. Tal com diu Santi Soler, «El scu pas per l'alcaldía és recordat com un deis millors i mes fructífers de
la historia municipal de la ciutat del Daró». Fins i tot
Josep Pía en la seva obra exalta les importants actuacions dutcs a terme per l'Ajuntament d'aqucÜ moment
historie. Les intcr\'cncions urbanístiques formen part
important d'aquest conjunt d'actuacions realitzadcs per
tan il'lustre Ajuntament. I en conseqüéncia és l'etapa
mes rica de Pelayo Martínez com a arquitecto municipal de la Bisbal. No és que es tracti d'intervencions a
gran escala, pero sí prou importants en l'aspecte general de la ciutat. Podríem ciassificar els projectes en dos
grups. D'una banda les infraestructures básiques (clavegucram, pavimentació de carrers...) i de l'altra els que
contribueixen a Tembelliment de la ciutat.
Del primer grup destaquen la renovacíó de la xarxa
de distribució d'aigua potable, intervenció duta a terme
entre els anys 1931 i 1936. Báslcament va consistir en
la construcció de la condúcelo d'aigües per a l'abastament de la Bisbal, des de Tactual dipósit fms a l'interior
de la població, formant una xarxa de distribució que va
afectar diversos carrers (Colomer i Vázquez, actual
Morro, Del Pedro i Del Carme). La construcció de la
Col-lectora a la llera del riu Daró, el 1931. I també el
projecte d'alincació i normes d'edificació del carrer
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Agustí Font, amb una clara voluntat d'uniformitzar Í
organitzar fespai, que va ser respectat en projectes
molt posteriors i que encara avui dia és \ngent.
L'altre grup engloba diverses intervencions urbanístiques de millora i rehabilitacions de dlferents
cspais públics de la ciutat: La pla^a President Macia,
de l'any 1931. La reforma va consistir en I'enjardinament de la pla^a i la instal-lació de mobiliari urbá com
bañes i fanals. La memoria del pressupost data del 30
d'octubredel931.
La placeta i font del carrer Germans Sitjar i del
carrer Santa Maria del Puig, deis anys 1931-1933. En
els dos casos, la intervenció va consistir a restaurar els
espais existents, presidits ambdós per una font de
Tarquitecte Martí Sureda, d'estil neogótic la de Germans Sitjar i neoclássic l'altra de Santa María del
Puig. La intervenció de Pelayo Martínez es basa en
l'adopció de materials de térra cuita com a clements
constructius i decoratius al matebí temps, com els caps
de Ueó de cerámica que funcionen com a sortidors
d'aigua o els bañes de térra cuita i cartabons vidriats
en blanc i verd, manuíacturats a Can Coromina.
Pla^a del pintor Benet Mercader, 1931-1934.
Pelayo Martínez va proposar com a monument una
font d'estil neoclássic: un eos de pedra de forma
prismática, a la part de dalt una placa de térra cuita
amb la imatge del pintor en baix relleu i a sota, rebaixat en pedra, el nom i les dates cronológiques (Benet
Mercader 1821-1897); a la part inferior, quasi ran de
térra, un cap de lleó de térra cuita com a brollador. La
solució adoptada per l'arquitecte peí que hi al térra va
ser un paviment de rajols de térra cuita disposats en
joc d'espiga. El disseny de la placa cerámica el va fer
Francisco Sala i Deulofeu, aleshores director de
TEscoia d'Arts i Oficis, el motile fou realitzat per Joan
Turban i es va coure a Quart amb la técnica de Vargerata. Actualment només es conserva la font, ja que la
pla^a ha estat reformada recentmcnt.
RehabUitació de la fat;ana 1 plaija del Castell Paiau
de la Bisbal. Segons un número del setmanari Ciutadania de l'any 1932, es va fer una neteja Í restauració de la
fa^ana del Castell i es va construir un monument al
bell mig de la plai;:a (aleshores anomenada plat;a de
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fet va fer necessari que Tarquitecte municipal projectes
una nova barana, que va consistir en una combinado
de pilars de rajol vist i baranes de ferro pintades de
color verd, pero és un projecte que no es va dur a
terme en la seva totalitat, ates que el de Pelayo Martínez portava indos un sócol i uns gerros de pedra que
no es van coMocar mai.
Finalitzada la Guerra CÍ\T1 se li instruí, com a tots
els ümcionaris, un expedient de depurado. La Comissió Gestora de TAjuntament de la Bisbal, en sessió del
25 de setembre de 1939, acordá la seva admissió, sense
imposició de sanció, en el carree d'arquitecte municipal.

Pagana del Castell Paiau de la Bísbal.ja rehabilitada, i en primerterme,
monument a la restaurado üe les Coits Catalanes al migde la piaga.

Wilson) per commemorar l'any de «restaurado de les
Corls Catalanes». Aquest consistí^i en un fanal de
carácter monumentiU, amb un sócol de pedra natural
que formava quatre bañes i una columna de pedra arrificial, en forma d'obelisc, amb un dibuix de serralleria.
Finalment, d'aquesta época destacarem el projecte
de coronament del mur del rlu Daró, que data de
1931. La solució dissenyada per Pclayo Martínez fou
una biüustrada de formigó que substituía l'encarregada
per TAjuntament l'any 1923, la qual combinava sectors de balustres i bañes. Hi ha documentació gráfica
d'un disseny datat el juliol de 1930 que consistebí en
un dibuix i una petita descripció de com ha de ser i
deis materiats a usar (base amb sardínell de totxo,
murs i piUu-s d obra rebocada, coronament deis pilars
amb peces de térra cuita i banc adossat al pilar també
de térra cuita). La balustrada actual és una copia de la
reabtzada per Tarquitecte l'any 1931. De Toriginal,
només en queda un petit tros a l'altra banda de la
carretera general, ja que va quedar totalment destruida
l'any 1972 en coronar-se cls arbres del passeig. Aquest

L'etapa que segueix, dones, queda contexmalitzada
en els primers anys de postguerra. En un principi és
una etapa d'aturament. De {et, des de la Guerra Civil
fins a final de la década deis 40, no trobem cap projecte municipal. El primer data del 1947 i es tracta d'un
projecte de noves aüneacions a Tactual carrer del
Morro. El seguebíen l'any següent el projecte d'urbanitzadó del carrer Coll i Vehí i el d'alineació del carrer
Ramón de Cabrera.
Per contra, el que sí que realitza a la Bisbal durant
aquests anys son diversos projectes d'obra privada,
entre construcdons de nova planta i reformes d'habitatges ja existents. Els mes notoris d'aquests anys son
l'altar major de Santa María de la Bisbal, d'estil
neodássic, i Tampliació deis ares de l'avinguda de les
Vbltes entre 1944 i 1955, sempre respectant la fa<;ana
original de Martí Sureda. Dins aquest grup destaca la
casa j-Vlbert, amb una faí^ana d'estil neodássic i arrimadors cerámics en els espais interiors de la fabrica.
Durant el 1948, Pelayo Martínez dibubcá un seguit
de projectes per a l'Ajuntament que no es van arribar a
realitzar mai: un pont de formigó armat sobre el riu
Daró en el passeig Marimon Asprer, un edifici per a
diposit municipal amb habitatge, una construcció destinada a parada de sementáis que havia d'incloure
habitatge i aUotjament, adaptació de la tercera planta
de l'Ajuntament per convertir-la en habitatge per al
conserge, i el mes curios de tots, un projecte d'ordenad ó del passeig Marimon Asprcr. Aquest consistia en
una petita intervenció per ordenar Tentrada del passeig des de la carretera general, La idea de Pelayo
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Martínez era construir uns parterres de flors o enjardinats, simétrics a banda i banda de l'avinguda. Els plánols de tots aquests projectes porten data de 1948.
A partir d'aquest any i fins al principi deis anys seixanta, l'Ajuntament dugué a terme, principalment,
difcrents intervencions de tipus Lirbanístic consistents
en alineacions de carrers i places, obres de clavegueram i pavimentació.
Entre el 1949 i el 1952 s'efectuaren les obres d'alineació de la pla^a Benet Mercader amb General Sanjurjo, actual pla9a Nova, i els carrers Trinitat Aldrich i
Valentí Almirall Segons la memoria de l'arquitectc,
que data de 1950, la inter\-enció consistía básicamcnt
a regular l'alineació de les cases en alguncs parts i a
eixamplar alguns trams, sobretot el que connecta les
dues places intervingudes per facilitar la circulado de
vehicles en dos sentits. D'aquesta manera es va passar
de 3'60 m a 7 m. Hi ha plánols de 1949 i de 1950.
El 1952 s'acabaren les obres d'obertura del carrer
Margarit, actual carrer Ramón Masiferm.
A partir de 1955 es comeni^aren les obres de creació d'algunes urbanitzacions que s'allargaren fins al
1970: Horta d'en Cabrera (c/Ferrer; Prat de la Riba),
H o r t a d'en Salomó (carrer del Carme, Banyoles,
carretera de Calongc), Horta de can Mir (carrer del
Pont), Camp del Pastoret (carrer l'Aigüeta i Marqués
de Cruilles), La Terrera (carrer d'Empordá), Casañas
(carrer Coll i Vehí, carretera de Castell d'Empordá,
carrer Agustí Font).
1 entre el 1961 i 1962 s'iniciarcn les obres d'alineació de la pla^a Genenil Mola, actual plai^a de la Llibertat, les de clavegueram i pa\dmentació deis carrers
Ignasi Iglesias, Pella i Porgas, del Brugar i General
Mola, i es paramentaren els carrers Amor Filial, Valls i
Colomer i Trinitat Aldrich.
També és d'aquesta época la segona urbanització
de la pla^a Albert Camps, actuaJment plai;a Francesc
Maciá. A l'acta de sessió del pie de l'AJLintament celebrat el 20 d'abril de 1955 s'acordá reformar el jardí a
instancia de l'informe técnic presentat per Pelayo, on
es manifestava l'estat deplorable de deixadesa d'aquest
espai. En destaqucm el paviment de rajols de térra
cuita disposats en espiga i la font monumental de
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pedra amb dos plaíbns ceramics, un amb TescuC de la
Bisbal 1 l'altre amb l'escut de Girona rcahtzats per
Díaz Costa. Els plánols del projecte i la memoria de
l'arquitecte daten d'abril de 1955. Aquesta pla^a ha
estat reformada novament Fany 2002, i s'ha variaC
totalment el projecte de Pelayo.
Dos anys dcsprés, el 1957, valorada la necessitat de
teñir un parvulari a la ciutat, es decidí construir un
edifici per a aquesta funció. E n un principi, es van
plantejar dues posslbles ubícacions. Una era l'Horta de
Can Graupera, l'altre a l'Horta d'en Cabrera. Finalmcnt, pero, es va optar per una opció mes senzilla, que
fou construir un anncx a l'edlfici ja evxistent de les
Escoles Nacionals, datat entre 1908 i 1910. H i ha
correspondencia de l'arquitecte, Pelayo Martínez, a
l'alcalde d'aqucU moment, Martí Piera, en qué explica
el projecte amb detall.
A partir de la segona meitat de la década deis sei~
xanta, es continuaren els projectes municipals ja iniciats i s'hi afegiren les obres de clavegueram del carrer
de Sane Josep (1965), clavegueram i reforma de vorcres de l'avinguda Germans Ferrer (1966), pavimentació i voreres del carrer Colomer i Vázquez, i pavimentació de la pla(;a General Sanjurjo.
Entre 1967 i 1968 es projectá una unitat esportiva
en els terrenys de Tactual escola pública Joan de Margarit, aleshores Agrupació Mixta Escolar d'Ensenyanqa Mitjana (1968). Es va construir una pista poliesportiva de minibásquet, una pista d'atletisme, i una
petita edificació com a vestuaris i gimnás, encara existent LXVIÚ dia. A mes s'urbanitza l'entrada des del carrer
del Morro. Els plánols daten tots d'cntre juny i desembre de 1967. Pero en relació amb aquest projecte també
en trobem uns amb data de 1965, en l'expedient
d'adquisició d'uns terrenys per ampliar el grup escolar.
Pelayo Martínez va ostentar el carreo d'arquitecte
municipid fms al 1970, data del seu cxpedient de jubilado, tot i que va continuar tirmant projectes fms ;il 1972.
D'aquests últims anys daten rúltim projecte de
Tarquitecte de coronament del mur del riu Dató ja
comentat, i el nou edifici de l'ajuntament de la Bisbal.
Segons el projecte, l'ajuntament, ubicat a la pla(;a del
Castell, consistcix en un eos de planta quadrada de
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Obresdepavimentaciódecatrers, concretamenteicarrer Ampie, l'any 1933.

tres pkintes, al qiial va adossat un altrc eos, de dues
plantes, que es disposa lleugerament retardat respecte
l'antenor. La planta baixa d'aquest eos es destina a
l'habitatge del conserge, amb entrada independent peí
carrer Santa María del Puig. La totalitat del conjiint
es disposa sobre un basament elevat, 1 nietre per sobre
el nivcU de la pla^a, amb íntenció de donar a l'edifici la
importancia que 1Í correspon. A la tabana principal es
projecta una ioggia o baleó com a elemcnt important
per a les grans solemnitats. Per donar llum natural a
rinterior, es construeix una gran claraboia al centre del
eos principal. La fai;:ana principal es decorará amb
aplacats de pedra sorrcnca, de to daurat de les pedreres
del Convent o similar, i la resta amb esgrafiats blancs
sobre un fons de to daurat. Peí segon eos, balustrada
de térra cuita com a barana del terrat. Els plánols
daten del mes de novembrc de 197L
Durant tots els anys que va estar a TAjuntament
com a arquitecte municipal, Pelayo Martínez va combinar aquesta feina amb els encárrecs privats, que va
realitzar fms poc abans de morir. Els projectes abracen
quasi tots els camps, des d'habitatges de nova planta,
edificis d'habitatges, reformes d'edificis ja cxistents,
edificis industriáis, obra religiosa, murs, baranes i tan-

ques, i diversos detalls de fai;anes, com un plato anunciador, un tribuna o una marquesina.
Deis primers anys podem destacar la casa Saballs
(1925-1930), amb una cornisa d'elements de térra
cuita i la marquesina del llavors anomenat cafe de Las
Delicias del 1932 i que va reformar novament el 1949.
Durant la década deis 40, a part deis proiectes ja
esmentats, dissenyá el piafó anunciador del cinema
Olimpia (1947). Empla(;at a Tacmal avinguda les Voltes, l'espai és ocupat avui per un supermercat, pero
encara es conserva el piafó de cerámica vidriada de la
fa(;ana obrat a Can Coromina. De forma rectangular,
presenta text al mig tlanquejat per dues mascares, una
a cada eostat, simbóliques del drama i la comedia,
fetes a pinzell per Joan Turbau. Presenta un fons de
color verd ciar, delimitat per un fris negre en escaire.
Lletres de color palla fetes a trepa i les mascares alternen el marró i el palla per donar relleu. També realitzá
un edifici industrial per a Braneós el 1948, i un mur
de pedra com a tanca de jardí de la finca de Can Fina,
entre 1948 i 1950.
De la década deis 50, destaquem d'altres cases interessants. La casa Suñer, que data de 1948 Í está situada
a l'avlnguda TAigüeta, amb Tarrimador de Tcntrada,
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taca el teginat del sostrc de les voltes, fet de rajóles de
cerámica vidriada de Can Vilá Clara decorades amb
les sigles BH/!, i els muntants de les fmestres ressaltats
amb peces de térra cuita de Terracotta. L'any 1956
realitzá la fulana del cor de Santa María de la Bisbal.

Barana del passeig Marimón Asprer
segonsdissenyde 1931,

dissenyat peí míiteix arquitecte, compost per rajoletes
de cerámica vidriada dccorades amb motius vegetáis i
geométrics de Can Coromína. Aqucst presenta moltes
afinitats amb els arrímadors posteríors, de la mateixa
febrica, com ara els de la casa Rasos (1948-50), el de
Can Lloberas i el de redifici de La Caixa, ambdós de
1952. De fet, aquest últim és un deis projectes de Pelayo Martínez que mes sobresurt i del qual n'estava molt
satisfet. Ubicat a l'avinguda les Voltes cantonada amb
el carrcr Cavallers, és un edifici de grans dímensions,
que consta de soterrani, planta babea i dos pisos amb
obertures allindadcs. Els elements mes destacables son
les rebranques de les dues portes d'accés (una a l'entitat
bancária i Taltra ais habitatges) i de les ñnestres» fets
amb elements de térra cuita de terracota els esgrafiats
de la fa^ana, figuratius (hi ha una figura al"Iegórica de
Testalvi) i geométrics, la balustrada de térra cuita del
terrat, i Tarrimador de cerámica vidriada de Tcscala
d'accés ais habitatges. L'any 1957 es van fer unes obres
de reforma a Tinterion
D'aquesta mateixa época també podem destacar la
reforma de fa^ana interior de les Voltes d'cn Galí per
adequar la seu del Banco Hispano Americano (1955),
al carrer de les Mesures cantonada amb el carrer
Ampie. Les Voltes d'en Galí era una construcció
d'estil neoclássic del 1835. La reforma duta a terme
per Pelayo Martínez afecta la planta baka, i se n des-

A partir deis anys seixanta fins pocs mcsos abans de
la data de la seva mort, porta a terme a la Bisbal un bon
nombre de projectes. La majoria eren habitatges p:irtlculars, tan unifamiliars com blocs de pisos. H e m de
teñir en compte que eren uns anys d efervescencia constructiva i cxpansió urbanística, un bon exemplc de la
quiíl serien les noves urbanitzacions de La Terrera o el
Puig de Sant Ramón. Del primer grup realitzá dguns
habitatges tipus xalet, encara que la majoria eren habitatges senzills formats per uns babíos destinats a magatzem o similar. Del segon, podem destacar els blocs
d'habitatges de renda baixa de La Caixa de Pensions,
deis quals efectúa un primer bloc de 24 habitatges el
1959, i un segon de 32 el 1964. Tainbé projectá diverses
construccions de tipus industrial i magatzems, com
l'ampliació de la fabrica de Can Coromina l'any 1961, o
un altre per a Puigdemont al carrer Industria, el 1973.
Potser l'edifici que sobresLirt mes d'aquesta decada deis
sctanta es Tedifici de la Mutua Bisbalcnca dAssegurances contra Accidents del TrebaU, del 1972, ubicat ;il
carrer CoU i Vehí i que destaca per l'ús d'obra vista.
El treball de Pelayo Martínez a la Bisbal ens permet resseguir una trajectória que en els aspectos professional i personal va teñir moments diversos, amb
etapcs de gran efervescencia i d'altres d'ensopiment,
en el marc deis esdeveniments polítics que van mai'car
el segle XX. Amb aquest recorregut per l'obra de Pelayo Martínez a la Bisbal es dcmostra la seva talla com a
arquitecte que s'adaptá ais diferents estUs, del noucentisme a Tarquitcctura de postguerra, i ens IMustra, del
particular al general, sobre el recorregut professional
deis arquitectes del segle passat.
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