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Fins ara totes les conferències d'aquest cicle s'ban referit exclusivament 
als moviments arquitectonics exclusivament dins del nostre païs, seguint -
el fil d'una tradició continuada i para1lela gairebé sempre, als fets cul
turals que exclusivament sosdovenen a Europa. 

Peró èf Racionalisme internacional és un fet radicalment nou - i possible-
ment el més important desprès del Renaixement- que interfereix en tota l'Ar 
quitectura europe~, la nostra ànclusivament, i l'americana, influint pod~ 
rosament en tots els fets arquitectònics posteriorf. Per aixo creiem nece
ssari fer una introduccio del Racionalisme internacional que esclarira t~ 
be las bases de la pròxima conferència sobre el GATPAC, que, com tots sa-
bem, ve ser el moviment racionalista més important del nostre païs. Igual 
ment creiem necessaria aquesta introducció per a conseeuir de comprendre 
el procés que ha desembocat en l ' arquitectuLa dels nostres dies. 

L'Art Nouveau representa un gran trencament a tota Europa i, si més no, un 
revulsiu que posa en crisi els dogmes arquitectònics beredats de molts anys 
enrera. 

Aquest trencament provocat per L'art Nouveau es produeix d'una forma molt 
més violenta que els canvis que habitualment provocavèn els pasos d'uns -
moviments arquitectònics als altres perqué a la natural evolució del gus~ 
de l·epoca cal afegir-hi dos fets clau: 
- L'aparicio de nous materials i per tant de noves tècniques. 
-El profund canvi social de l'apoca aguditzat per la guerra del 14. 

La renovació es basa en la utilització de dos materials nous que són el ~ 
ferro i el formigó armat. 

La historia del ferro comença amb la construcció dels primers ponts ~quest 
material realitzats a Anglaterra a partir del 1777. 

El 1851 a l'exposició de Londres, John Paxton realitza el "Cristal Palace" 
construit tot ell amb ferro i vidre que va ser alhora un dols primers ca-
sos de pre-fabricació. Es a dir: tots els elements que el composaven 
arribaven preparats a l'obra, a punt de ser montats. 

La torre d'Eiffel de l'exposició ae París del 1889 es l'exhibició pública 
de les immenses possibilitats del ferro. 

La lD construcció amb formigó armat va ser una embarcació construïda per -
Lambert l'any 1850, presentada a l'exposició de París del mateix any. L'ex 
perimentació del formigó es va fer sobretot a EEUU i França peró no tingué
expresió arquitectònica fins a l'any 1903 quant A. Parrot construí la casa 
del carrer Franklin a París. 

De l'utilització del ferro, del formigó i del vidre neixen una serie d'ex
periències constructives bàsiques en l'arquitectura moderna com sonl les 
jàsseres de gran llum, les grans superfícies lliures, les façanes indepen
dents de !·estructura, la possibilitat d'aix~car l'edifici de terra mitjan 

~ -
cant pilars, les finestres corregides i d'angle, la possibilitat de cons--
truir sense superfícies opaques etc • 

• 
Van passar molts anys abans que aquets edificis de què hom parlat, fossin 
acaptats com a obres arquitectòniques i no com a obres tècniques. Fins i 
tot persones del prestigi de ;.¡. Morris van protestar contra 1 ·edificació 
de la torre Eiffel. 
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A poc a poc es va anar desmitificant la utilització dels nous materials. 
Val la pena de recordar que els primers ~ue van iniciar la lluita contra -
aquesta mistificació van ser Ruskin i !-!orris amb el seu moviment de les -
Arts and Crafts" predicant la sincera expresió dels materials i la riquesa 
de l ' artesania contra la mecanització. 

Aquets principis semblen contraris als valors d'una nova arquitectura tec
nificada peró aquesta es una contradicció tan sols aparent ja que d'aques
ta revalorització de treball artesa autèntic, no imitatiu, juntament amb -
l'aparició de noves tècniques, en surt el verdader precursor de l'arquite~ 
tura moderna que es l'Art Nouveau -al nostre país Modornisme"-.Així veiem 
com s'acaba una llarga època arquitectònica -la de la pedra- i en comença 
una de nova sota el siene de la mecanització i de la industria. 

El tímit reconeixement de la maquina en l'epoca modernista, queda molt mi
grat enfront de l'entusiasme amb que va ser acollida por els arquitectes
de la nova generDció, sobretoto els alemanys. 

Alemanya es troba, en aquest moment, fortament vinculada a la cultura eu-
ropea peró, a diferencia dèls demés paisos, no té cap forta tradició arqui 
tectónica immediata. Aquesta manca de vincles amb el passavt permet la 
constitució d'una minoria d'artistes i tècnics que arriben a ocupar llocs 
dirigents i operants, lluny de perdre s en les llareues polemiques de lluí 
ta contra els valors de l'arquitectura establerta, cosa quo succeeix en
els altres paisos europeus. 

D'aquesta menera els teórics i artistes alemanys passen amb faciliat a di
r1g1r revistes, orientar editorials, donar classes, orp,anitzar exposicións 
adhuc a influir a la política cultural del govern corn en el cas de Muthes
sius. En aquestes condicions es compren la força d'atracció exercida per 
Alemanya de cara als millors elements dels altres paisos com Van de Velde 
(Bèlgica), Olbrich (Austria), Hright (Poc temps). 

En l'any 1907 Muthesius (Superintendent de la junta prusiana de comerç per 
Escoles d'arts i oficis) pronuncia una conferencia advertint els artistes 
i industrials alemanys del camí senne sortida on huvia anat a parar la -
neixent industria alemanya en imitar amb persistència les formes artesa--
nals, la confèrencia va alçar dures polémiques i indign~ció en tot el sec
tor industrial del paia, las discusions van anar puj~1t de tó i les dife-
rentes posicions van radicalitzar. A finals del 1907 el grup d'industrials 
artistes i escriptors del costat progressista fundaren una associació anoM 
menada "Werkbund", amb la finalitat de "seleccionar els millors represen-
tants de l'art, la industria, els oficis i el comerç, combinar tots els e~ 
forços en pro d'una qualitat elevada en el treball industrial i de formar 
un centre d'unió per a tots els qui vulguin i puguin treballar en la millo 
ra d'"aquesta qualitat". Dins del mateix Werkbund ja es comença a plante
jar la polémica entre estandardització i art lliure. 

La fundació del Werkbund es sitúa entre dues Beneracions: d'"una banda els 
profetes de !'"arquitectura moderna: Ruskin, M~rris, Webb, Mackintosh, Hor 
ta, Wagner, Hoffmann, Olbrich, Gaudí, Domènech i r.lontaner, Berlage, Sulli
van, Wright i Van de Velde. Per l'altre banda els "pares": Behrens, Loos, 
Perret, Garnier, Mendelsohn , Grópiud, Mies van der 1ohe i Le Corbusier. 

Peter Behrens: Neix a Alemanya al 1907. Als 39 anys és cridat pel direc-
tor de A.E.G. per collaborar amb l'empresa com a director artístic i ar--
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quitecte. Es converteix en aquest moment en un dels professionals més im
portants d'Alemanya. Disenya des dels edificis de les noves fàbriques AEG 
fins els objectes i grafismes de la mateixa casa. L'any 1908 treballen en 
el seu estudi Gropius, Mies i Le Corbusier. 
Behre~s té en la seva arquitectura una versatilitat formal extraordinaria 
ja que mentre en unes obres com la fabrica de turbines crea uns volums eno~ 
mes, massissos i pesants, en altres crea estructures transparents i lleuge 
res. Sols és possible entendre aquesta diversificació formal a partir de 
la seva postura totalment avanguardista d'on surten dues tendències tan di 
ferents com son la de oropius i la de 1ües. 

Adolf Loos: Es un arquitecte puntal en el naixement del moviment modern. 
Nascut l'any 1870 fa la seva espectacular aparició pÚblica amb els seus a~ 
ticles dels anys 97-98, on carrega violentament contra Secessió vienesa:"a 
com més baix es el standard d"un poble, més gran es la profusió d'ornaments." 
Loos va ser sempre un solitari inadaptat amb una gran agressivitat deguda, 
segurament, a la sordera que va patir fins a l"adolescència i als llargs 
viatges a Anglaterra i EEUU que per una banda el desintegren cada vegada 
més de la cultura i tradició vieneses però per l'altra li fan descobrir-
l'e~traordinària i també solitaria experiència creadora de Sullivan i Wright. 
Aquesta agressivitat queda reflexada en el fragment d'un article on utili! 
za totes les armes més punyents contra la societat vienesa:"~uan l'home
neix té percepcions sensorials semblants a les de un cadell de gos. La i~ 
fantesa passa per totes les experiències que corresponen a les de l'expe-
riència humana ••• L'infant es amoral. El papú també ho es per a nosaltres. 
El papú desquattitza els enemics i se'ls menja peró no per aixó es un de-
linquent, Si un home modern desquartitza i es menja algÚ, sí ~ue ho es. 
El papú es pinta tota la pell amb tatuatjes, així com la barda, els rems i 
tot el que té a l"abast. No es un delinqüent. Peró l'home modern que es 
pinta és un delinqüent o un degenerat. L'impuls d'adornarse la cara i els 
objectes es el primer principi de l'art figuratiu. Es l'inici de la pint~ 
ra. Tot art és eròtic. El primer signe ornamental va ser la creu que tam 
bé era d'oricren eròtic: va ser la primera obra d'art, el primer artifici
que el primer artista pinta a la paret per deslliurarse d'una exhuberancia 
personal. Una ratlla horitzontal; una dona aeeguda; un signe vertical: el 
mascla que la traspassa ••• Peró l'home del nostre temps que embruta les
parets amb símbols eròtics es un delinqüent o un degenerat. Jo he descobert 
i donat al mon xm&X&MI«xaiegx el concepte que l'evolució de la cultura es 
sinònim de l'exclusió de l'ornament dels objectes d'us. Vaig creure quei
donava al món una nova alegría amb aquest dó paro el món no m'ho va agraí~! 
Lany 19IDO Loos construeix el que es potser la primera casa purament racio
nalista de la historiê: la casa Steiner a Viena. La clara diferenciació -
del volum central, les finestres horitzontals, els forats de ventilació, -
de la cambra d'aire de sotacoberta i, sobretot, la seva superficie total-
ment llisa, fan pensar que es una casa feta després dc l'any 30. Aquest m 
mateix any Gaudí crea La Pedrera. 

L'aportació francesa a l'arquitectura moderna, va estar centrada en l"obra 
de dos arquitectes: P.erret i Garnier. Hem parlat de Perret i de la seva 
casa al carrer de Franklin, l'any 1903, que J1l aporta elements que Le Cor
busier desenrrotllara posteriorment: jardí a la coberta, estructura lliure 
vista. Dins de la mateixa tendència tenim el garatge del carrer Ponthieu. 

• • El nom de Toni Garnier va unit sempre al del seu cèlebre projecte de la --
ciutat industrial de 1901 que també proposa una construcció basada en l'es 
tructura lliure de formigó, en alguns casos elevant els edificis de terra
per aprofitar el solar com a jardí o zona pÚblica. La seva obra posterior 
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a Lió (estadi, magatzems, hospital) continua en la mateixa lnaa caracterfs 
tica. 

En la dècada 1910-1920 es produeixen a Europa quatre moviments artístics ( 
(els ismes pictòrics) que influeixen directament l'arquitectura. Resul-
ta difÍ~il situar-los cronològicament per la seva mutació evolutiva i in-
teracció lògica amb moviments coexistens a Europa en els mateixos anys. 
Els quatre moviments son: Cubisme, Futurisme, Neoplasticisme i Expresionis 
me. 

El Cubisme i l'impresionisme coincidien en la voluntad de substitució de la 
pintura naturalista per una pintura més abstracta, més relativa, no lliga
da a la reproducció servil dels objectes observats. Els seus mitjans d'e~ 
pressió varen ser els aditaments i la sucessió d'imatges per a donar una v 
visió dinamica i més complerta dels objectes i sobre tot una transformació 
espaia! creant tota una nova sintaxi expressiva. 

Molts arquitectes d/aquesta época van intentar d'adoptar el nou sentit es
paia! mitjançant l'articulació de volums, la succesió de plans i volums-
rectangulars i cúbics, que anaven teixint espais lliures i habitables s~a 
gons un programa pre-establert. 

Van ser directament influenciades pel Cubisme les primeres obres dels ar
quitectes Le Corbusier, Breuer, Neutra i també Gropius. L'unic exemple 
d'influència del futurisme esta en Sant'Elia que va morir a la geerra del 
14 massa jove per a poder continuar la seva obra. 

El neoplasticisme va integrar a Holanda a 1 Mandrién, Teo Van Doesburg, Van. 
Tonguerloo i Mies Van der Robe i à Belgica: Van der Vlugt, Van Eesteren i 
el més important, encara que el més allunyat a l'inici del moviment Jacobus 
Johanes Pieter Oud autor del restaurant De Unie el 1925. 

El naixement de l'Expressionisme s'atribueix entre altres a Van Gogh; va • 
tenir un important impacte ideològic i estétic a partir d'una espectacular 
i dramatica deformació del naturalisme que va servir de base a l'abstrac
cionisme de Kandinski i Flee. 

L'expresionisme té la paternitat musical d'Alban Berg i Schoenberg i crea 
una escola d'arquitectes, sobre tot alemanys, que fupen de l'arquitectura 
freda i despullada de Loos, intentant de crear una nova arquitectura menys 
utilitaria, més moguda i expressiva per mitjà de les ondulacións i encorba 
ments i aprofitant les grands possibilitats plàstiques del formigó. -

Hans Poelzie i Bruno Taut foren dos arquitectes dine d'aquesta tendència
que va enriquir l'arquitectura purament racionalista, excessivament freda. 

El més important dels arqui tactes impressionistes va ser Erich I·íendelsohn, 
jueu alemany nascut l'any 1887. Participa a la guerra mundial i a les ma
teixes trinxeres és on comença la seva labor creadora amb els seus famosos 
croquis d'edificis amb els quals inventa tot un nou llenguatge arquitectò
nic. La primera oportunitat que se li plante!a és la de la torre d'Eins-
tein 1 'any 1921. Més tard construira una sèrie de grans macatzems com el 
de Chemitz també d'una clara expressivitat ara amb mitjans més clarament . . 
influenciats per les altres tendències del racionalisme alemany, però no ~ 
per aixo menys expressiu. 

Els quatre anys de guerra amb tota la seva implícita destrucció canvien el 
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panorama arquitectònic a dos nivells diferents. Per unF banda cal tornar 
a posar en funcionament les ciutats destruides . Les economies nacionals -
tan debilitades obliguen a pendre les solucions més ràpides i barates; ai
xó fa ~ue el formigó armat passi a esser l'element bàsic de construcció de 
la post guerra. El problema de la vivenda ja plantetjat en molts països e 
abans de la guerra queda aguditzat al màxim, sols l~Estat pot abordar aque~ 
ta responsabilitat. El tipus d'encàrrecax~rixats als arquitectes varía: & 
disminueixen els encàrrecs privats i augmenten els de tipus públic-estatal, 
es fan menys cases de vacances i més barris de vivendes. La importància -
de l'urbanisme creix ràpidament. 

L~altre nivell, el nivell personal, afecta la sensibilitat creadora de tots 
els que Havien fet nàixer una nova arquitectura, no pot quedar pasivament 
conformada enfront de tanta destrucció. Halter Gropius diu per tots: "La 
plena consciència de la meva responsabilitat com arquitecte basada en les 
meves prÒpies reflexions, va ser resultat de la primera guerra mundial, du_ 
rant la qual lesm meves premises teoriques van pendre forma per primera v~ 
gada. Després d'aquell trasbals vmolent, tot esser vivent va sentir nece
ssitat d~un canvi de front intellectual. Cadascu amb la seva activitat -
particular desitjava aportar la propia contribució per omplir l'abismo de
sastrós que s'havía obert". 

L~any 1918 en acabar la guerra ja estaven plantejats teoricament i practi
cament tots els factors bàsics components de l'arquitectura racionalista:
-El funcionalisme prenia forma en les obres d'enginyoría: ponts, estacions, 
fabriques i en l'arquitectura de Loos. La teoría havia estat planteijada, 
discutida i polemitzada per Van de Velde i Muthesius. -El Werkbund havia 
sentat les bases de la didàctica de la futura Bauhaus. -Els proerames de 
vivendes i urbanístics neixien del desastre de la puerra. -El llenguatge 
del racionalisme també estava ja iniciat. Podem trobar: •• estructures vis 
tes i jardíns elevats en Perrett •• edificis elevats de terra a la ciutat
industrial de Garnier; •• finestres corregudes desde Victor Horta fins a-
Behrens; •• volumotría pura: Loos i J.iendelsohn. 

L'any 18 els quatre arquitectes més importants ja teníon perfectament e~ 
figurada la seva personalitat. Ja hem parlat de Mendclsohn que construís 
la torre d'Einstein l'any 21 . 

Walter Gropius que ja havia construit la fabrica Fagus al i9i3 i l'edifici 
industrial del Bergbund el i4, en acabar la guerra té trenta cinc anys, i 
l'any següent sera nomenat director de la Bauhaus. Le Corbusier, encara~ 
no arribat als 30 anys, ja tenía estudiat el projecte de les cases Dominó 
d ~estructura estandarditzada. Mies Van der Rohe tenía 32 anys, havía pa~ 
ticipat al "Grup de Combat d'Artistes revolucionaris Alemanys" i fa els
seus projedtes teòrics de grata cels de vidre, que tanta influència havien 
de tenir fins als nostres díes. 

Encara un nou fet bàsic va a unirsev a tot aquest cúmul d~aportaoions cap 
a la creació de l'arquitectura racionalista: la institució de la Baul1aus. 
Quan acaba la guerra, Walter Gropius és cridat a llegir àos instituts de -
belles arts un d'ells dirigit per Van de Velde . Gropius els unifica tots . . 
dos 1 'any 1919 amb el nom de Bauhaus . Entre al tres col. laboren amb Gro--
pius: Meyer, Kandinski, !lioholy-N?eY, P. Clee, Albo ·ts , T·:xlevicb , Van Dees
burg, Max Vill i Mies . La idea bàsica de l'escola era unir tota una quan 
titat d'experiències creadores, tècniques i formals a traves de pintors;: 
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arquitectes , artesans , tècnics, etc , per tal d#arribar al erau de formació 
necessaria capaç de crear productes industrials amb una clara orientació -
formal . .El planteig de la Baubaus supera les polèmiques del iferkbund ent~ 
artesania i industria en veure que son dues formes diferents d'abordar el 
mateix problema de la creació. De les dues alternatives escull la segona 
perqué:Buposa un grau d#eficiencia superior que encara podra creixer amb 
les noves tècniques que sens dubte aniran apareixent . 

La Bauhaus instal. lada a Wwimar ha de trasl . ladarse a Dessau l#any 1926 -
per motius polítics i alli es construeix l'edifici de Gropius per a la no
va escola (16) . L'any 28 , obligada pel nacisme es trasl . ladada a Berlin i 
el 33 tanca definitivament i es produeix l yèxode de tots els seus componentB 
Molts segueixen a Gropius en l#exili als EE. UU. on tots ells entren a dona 
classes a les universitats americanes . Moholy- Nae;y funda una nova Bauhaus 
a Chicago; mé.- tard ~~ax Vill fa el mateix a tnm (Alemanya) on el seu direc 
tor Tomas Maldonado ha de plegar !#escola recentment, tambe per motius po
lítics. 

L#obra de Gropius i la Bauhaus ha estat feliçment definida , com a 11 Supera
ció de l'avantguarda" doncs fins a loshores els artistes de l'avantcuarda 
creien que l'arquitectura moderna sortiria de la formulació d ' un nou llen
guRtge diferent als anteriors . Gropius va mes lluny "la solució depen 
d'un canvi de la disposició de !#individu cap el seu treball, no de les -
circunstàncies externes" . ( 17) 

Mies Van de Rohe fill d'un mestre d'obres , neix el 1887. Construeix 1 'any 
1926 el monument als comunistes ~osa Luxemburg i Carl Liebknefht i el 1929 
la seva gran obra mestra: el pavelló alemany a l'exposició de Barcelona -
construït a base de la composició de plans perfectament definits , de clara 
procedencia neopl asticista, elevats de terra, creant una magistral fluida
sa enpaial . Si es poeues parlar de poesia del racionalisme diriem que 
Mies la va abocar entre els marbres i l'aigua del pavelló alemany, única i 
perduda presència racionalista a l'exposició del 29 . 

A 1 'hora do la ;fugida en massa d ·intcl.lectuals alemanys, Mies es manté en 
la seva posició de lluita i encara es presentara a un concurs per a un edi 
fici públic i aguanta a Alemanya fins l'any 37 en el cual victima del rè-
gimen de Ui tler empren el car:IÍ de 1 'exili . Un cop a Ame rica, ocupa la di
recció de l'institut Tecnm! ogic d'Illinois, a Chicago, i es tanca en un si 
lenci que no trencara fins 10 anys mes tard quan fa realitat el seu somni 
dels inmensos grata- cels de metall i vidre als carrer$ de Chicago i des--
pres tambe de r.:anhattan . (18) 4L9) 

L'ultim gran pare de l'arquitectura moderna es Charles Edouard Geaneret -
KLe Corbusier) nascut a Suïssa l'any 1887. Entre tots els grans pioners 
de 1 'arqui t.ectura es el que ha despertat més interés, el més discutí t , el 
mes poletmizat i el més genial de tots . 

Va construir la seva pr imern casa a l 'edadt de l7 anys i va ser deixeble 
de Hoffmann a Viena , de Perret a Pària i de Be~ens a Berlin. No tingué -
mai el títol oficial d'arquitecte . 

La seva obra té un gran poder catalitta~or i sintetitzador de tots els va
lors nous proposats pel racionaliBme locra que els seus edificis superin -
l'interés dels detalls materials , acabats, tècniques, funcionalisme, etc . 
per a conoeguir un gran interès clobal . Cruia obra seva és con un audaç _ 
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manifest i un pas importat de l'arquitectu~a mode1na. La ce~n de Garches 
1927, os el primer d;aque~ts exemples. 

Le Corbusier va ser l'ànima i la pat\lm del primer Cian a la .::>arraz. La in 
fluencia que va tenir an la nostra arquitectura va ser fundamental pels 
s~us vincles d'amistat i professionals amb els intecrats del GATPAC. 

"r 

L'any 1927 acaben la carrera d'arquitectura a 1 ·escola de Barcelona Sert i 
Torres-cla.vé. Son 1 'anima d'un grup d 'arquitec~es entusmades de la nova 
arquitectura que es mantenen ol corren dels principals esdeveniments ar-
quitectonics d'Europa. L'a."ly 30 juntament amb altres crups d'arquitectes 
de Bilvao i I-1adrid, funden el GATPl\C que V'd ser fins 1 'any 37 el portaveu 
del racionalisme al nostre païs. 

Paral.lelament al grup del G.I~TPAC existeix un conjunt d'arqui tec~es, in tei" 
ressats per l'arquitectura racionalista oero al mateix temps lligats al-
noucentisme i que per tant ocupen una posició ambigua i plene. de contrndic 
cions. 

Aquesta ambigÜetat parteix de la seva. propia ideolon;ia noucontiBta llibe-
ral-bur~esa, quo no voll soroll, i si per una andano acepta el radicalis 
me, del GrtTPAC, per altre tampoc cau en el brunel.leschisme i el monumenta 
lisme de l'epoca. 

Els principals elements d'aquesta tendencia son els sermans Antoni i Ramon 
Puig'-'Gairal t, J o.ume ~:estres ?osa s, Pere Benavent, Nicolau f,¡n -:::ub ió i Tudu
rí, Ramón Raventos, Francesc FolC'Uera, Jot.~uin Lloret, Ramón Arc ilés, pot 
ser hi podrien afegir Ricard Ribas Soba i aleuna de les primeríssimes 
obres de lhtjans, Sotera¡l( i Bonet Garí. 

Aquest conjunt d'arqui tec tos no tenien cap mena d · or·;a.ni tzacio si bé per
tann4.fl gairebé tots a"L'Asociació d'Arquitectes de Catalunya" sindicat
que a·rupa lliurement els arquitectes de totes les tendències. El seu or
gan de difusió era la revista Arquitectura i Urbanisme, clar reflexe de -
l'institució i en la que alguns dels esmentats arquitectes col . laboraven
sovint al costat d ·arquitectes dech. radameni. classicistes i fins i tot del 
GATPAC. 

El lliberalisme cultural ~ue professen els porta a la contradicció dñutili! 
zar per una banda el llenguatge formal del racionalisme en molts casos en 
combinació complexa amb altres estils; i per altra a acusar el racionalisme 
d'esser un formalisme històric mes, condemnat per tant a mort. Invoquen
una Arquitectura amb mejüscula sense estil ni llenguatge, una ar1uitectura 
objectiva al marp-e de qualsevol moda o corrent. "Ui les orders de V\b~l.,t\ 
ni les ordres del Gh'IP..i.C.. , per internacional que si~in" • P. Benavent. 

Aquests r~cionalistes heterodoxes es mantenen en una voluntaria marginacio 
com a única possibilitat de seeuir amb la seva sinQlla¡· arquitectura, ali
mentada formalment per la revista alemanya J.íodep1 Bauformen que era el seu 
cordo umbilical d'unió amb el racionalisme europeu. 

Uha altra característica d'aquesta arquitectura es que recolza en la ~ran 
importancia que dona ~ les tècniques i sistemes constructius tradicionals 
i autoctons, que fa superar en molts casos el repertori formal tipic del 
racionalisme europeu i conectar amb aquesta tòpica constructiva constant 
de 1 'arquitectura catalana de sempre. Pere .benavent n ·es l'expmle mes 
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clar amb els seus tractats de construcció " com he de construir" , publicat 
en cato.la l'any 1934 i "Como debo construir" de l'any 39 que encara són 
el llibre secret dels estudiants d'aparellador i d'arquitecte • 

.. 
Una altra tendencia és un culturalisme brillant i exhibicionista represa~ 
tat per Rubió i Tuduri que l'any 30 publica a Paris "AC . .'¿ .... 1", llibre critic 
anti- lecorbousiera , on fa una critica de l'a~luitectura moderna separant • 
"L'arquitectura, art lliberal, imaginativa , feta d'armonia i d'estabilitat 
de gust i d ·emocio estetica, de l'art mecànica de la conctrucció, basada 
en la utilitat i la necessitat" . 

• 


