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"Au de presa, de presa, vinguen Museus, vinguen Académies, vin-
guen Exposicions, vinga Educació, vinga Cultura, vinga Vida Civil, 
vinga Urbanitat".(l) Ambaquestsmotsd'Eugeni d'Orses potsin-
tetitzar quinera el projecte cultural del noucentismegestionatper 
la Lliga regionalista, que maldava per construir la "Catalunya-ciu-
tat"; projecte prou ben conegut, si bé la seva cristal-litíació arqui
tectónica -ja fos amb escoles i biblioteques- ha estat torga 
menys destacada i estudiada si ho comparem amb les manifesta-
cions literáries i artístiques o els processos d'institucionalització 
cultural del període; escás interés per l'arquitectura noucentista 
destinada a usos culturáis i educatius que deu respondre a la 
poca valorado que, en general, s'ha fet d'aquesta arquitectura, 
que a voltes s'ha vist, amb un cert esquematisme simpliíicador, 
com un pas enrere en la suposada línia «progressiva» que va del 
modernisme a les arquitectures d'avantguarda de tall racionalis
ta.(2} Els grups escolars barcelonins de l'arquitecte Josep Goday 
van ser, possiblement, l'excepció que conñrma la regla. Presentar 
la complexitat -i les contradiccions- del preces de construcció 
d'escoles noucentistes és el principal objectiu d'aquest article, No 
ens limitarem, pero, a les escoles construídes a l'etapa de la 

Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), sino que parlarem del 
periode anterior (des del 1905 amb alguns pocs exemples 
d'escoles d'un cert deix modernista) i sobretot del posterior {la 
dictadura de Primo de Rivera), en la mesura que el pas de la Man
comunitat a la Dictadura peí que fa a l'arquitectura escolar 
poques ruptures comporta: no es va frenar ei ritme de noves cons-
truccions escolars -algunes projectades en l'etapa de la Manco
munitat- i van ser els mateixos arquitectos que actuaren durant 
l'etapa de la Mancomunitat que ho feren durant el temps de la 
dictadura primoriverista, emprant aquells mateixos recursos i 
cánons arquitectonics -tendencia al classicisme i a un cert monu-
mentalisme- tan estimáis pels arquitectes noucentistes, tant de 
primera com de segona generado. 

L'ESCOLA IDEAL SEGONS LES INSTRUCCIONS 

TECNICOHIGIÉNIQUES DE 1905 

Aqüestes Instruccions d'abast estatal(3) pretenien posar els Ins
truments per acabar amb l'estat deplorable deis edificis escolars 
-en general de lloguer- partint de la base que no era possible 

Grtip escolar Pere Vita, de Josep Goday 

a Barcelona (fmal deb aiiys 20). 

Fa^ana posterior amb galería 

de ¡'escola de nenes de Vilohí d'Oiiyar (1922). 

Fincstral de ¡es escoles (1920) 

de TorroeUii de Manten, 

projcclades perjavni MartoreH 

a ¡'antic convent de Saiif Agastí. 
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endegar una veritable reforma pedagógica sense una arquitectu

ra que la fes mínimament viable. Calia que les noves escoles a 

mes d'higiéniques s'ajustessin -si mes no a les viles i ciutats- ai 

principi de la graduado en fundó de l'edat i grau de cultura, així 

com a la separado de sexes. S'insistia en l'empiagament de les 

escoles ~en lloc alt, sec, ben assoleliat, de fádl accés i lluny de 

lemers, clavegueres, pantans, estanys, arrossars o de qualsevol 

lloc les emanacions del qual pegues viciar Taire-, l'orientadó 

-segons característiques dimátiques regionals-, l'extensió del 

terreny -en funció de les dimensions de les poblacions i pre-

veient 3 o 4 metres quadrats per alumne per al jardí o pati-, la 

construcdó -havia de ser solida i de "senzili i elegant aspeóte»-, 

els locáis -aillats i separata de les cases deis mestres, amb ies 

aules, vestíbul, guarda-roba, despatx, pati o galería coberta per 

ais jocs en dies de pluja, lavabos, urinaris, museu i biblioteca 

escolar, saló d'actes-, els jardins i patis -amb plantado d'arbres, 

sorra I font d'aigua potable-, la ventilado i la il'luminació, que 

havia de ser generosa i lateral seguint el principi axiomátic que 

"una dasse no rep mal prou llum». Aqüestes eren, en definitiva i 

grosso modo, les directrius generáis que, amb poques varia-

cions, vanservigentsfinsa la Segona República. 

EL FINAN^AMENT: ENTRE EL MECENATGE, 

L ' E N D E U T A M E N T I LA D E S P E S A I'ÚDLICA 

La política de foment de construcdó de noves escoles va topar 

amb una realitat mes tossuda -els problemes financers deis 

municipis i les escasses subvencions estafáis- que en retarda 

els resultats. Els pressupostos de les noves escoles podien 

variar molt, en funció de la major o menor grandária del projec-

te, de si eren escoles unitáries (mixtes o amb separado de 

sexes) o graduades {vegeu quadre 1}. Per tal de fer-hi front 

s'arbitraren diversos mecanismos amb l'objectiu que les dificul-

Quadre 1. 

© s «1© 

€@iniS"feiriui€'£B@inis ©S'S®l^irs 

ESCOLES UNtrÁRiES MIXTES 

Martorell (1921,12.458,43 pessetes) 

ESCOLES \immii OE NENS I NENES 

Liado (1917,22.482,29 pessetes) 
Vilobíd'Onyar (1919,31.912,86 pessetes) 

Maganetde la Selva (1921,30.012,40 pessetes) 

ESCOLES GRADUADES DE NENS I NENES 

Santa Coloma de Farners (1918, 73.012,53 pessetes) 

Sait (1923,83.611,70 pessetes) 
Ribas de Freser (1925,246.240 pessetes) 

SantJoandelesAbadesses (1926,380.877,55 pessetes) 

Font: elaborado propia. 

tats económiques no fossin insalvables. La Mancomunitat de 

Catalunya es limita, a tall d'assaigi model, a oferirel 1915 qua-

tre edificis escolars, un per cadascuna de les províndes catala

nes, mitjangant concursos que guanyaren les poblacions de 

Masó, Torms, Sant Uoreng Savall i Palau-saverdera després de 

comprometre's a cofinangar les obres. (4) Per fer mes fácil i 

rápid el preces l'any 1917 el rector de la Universitatde Barcelo

na, Valentf Garulla, en tant que máxima autoritat deis diversos 

ensenyaments en tot el seu districte universitari, aconseguí del 

govern de Madrid que aquells municipis que renunciessin a 

demanar subvencions a l'Estat s'estalviessin de presentar els 

projectes escolars a Madrid, de manera quefossuficientobíenir 

el vist-i-piau de la Junta d'Arquitectura Escolar de la Universitat 

Projectes (¡'escoles a Palati-Sdt'i'rdcra 

de Framesc de Paula Nehot (¡915). 

\ 

m mmon 

Tipus d'escoh nira! per a dos scxcs 

projeclal per Unís Planas. A¡(at i scaió (1916). 
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Escoles de Caldes de 

Malavelia, avui biblioteca. 
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«Au de presa, de presa, vinguen Museus, vinguen Académies, vin-
guen Exposicions, vinga Educado, vinga Cultura, vinga Vida Civil, 
vinga Urbanítat»,(l) Amb aquests mots d'Eugeni d'Ors es potsin-
tetítzar quin era el projecte cultural del noucentisme gestionat per 
la Lliga regionalista, quemaldava per construir la «Catalunya-ciu-
tat»; projecte prou ben conegut, si bé la seva cristal'lització arqui
tectónica -ja fos amb escoles i biblioteques- ha estat forga 
menys destacada i estudiada si ho comparem amb les manifesta-
cions literáries i artístiques o els processos d'institucionalització 
cultural del período; escás interés per l'arquitectura noucentisía 
destinada a usos culturáis i educatius que deu respondre a la 
poca valorado que, en general, s'ha fet d'aquesta arquitectura, 
que a voltes s'ha vist, amb un cert esquematismo simpiificador, 
com un pas enrere en la suposada línia "progressiva» que va del 
modernisme a les arquitectures d'avantguarda de tall radonalis-
ta.{2) Els grups escolars barcelonins de l'arquiíecte Josep Goday 
van ser, possiblement, i'excepcíó que confirma la regla. Presentar 
la complexitat -i les contradiccions- del procés de construcció 
d'escoles noucentlstes és el principal objectiu d'aquest artlcle. No 
ens limitarem, pero, a les escoles construides a l'etapa de la 

Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), sino que parlarem del 
período anterior (des del 1905 amb alguns pocs exemples 
d'escoles d'un cert deix modernista) i sobretot del posterior (la 
dictadura de Primo de Rivera), en la mesura que el pas de la Man
comunitat a la Dictadura peí que fa a l'arquitectura escolar 
poquesruptures comporta: no es va frenar el ritme de noves cons-
trucdons escolars -algunes projectades en l'etapa de la Manco
munitat- i van ser els maíeixos arquitectes que actuaren durant 
l'etapa de la Mancomunitat que ho feren durant el temps de la 
dictadura primoriverista, emprant aquells mateixos recursos i 
cánons arquitectónics -tendencia al dassidsme i a un cert monu-
mentalisme- tan estimats pels arquitectes noucentlstes, tant de 
primera com desegona generado. 

L'ESCOLA IDEAL SEGONS LES INSTRUCCIONS 

TECNICOHIGIÉNIQUES DE 1905 

Aqüestes Instruccions d'abast estatal(3) pretenien posar els Ins
truments per acabar amb l'estat deplorable deis edifids escolars 
-en general de lloguer- partint de la base que no era possible 

Griip escolar Pcre Viíti, de Josep Goday 

a Btircelona (final deis tviys 20). 

Pagana posterior amb galería 

de l'escola de nenes de Vilobl d'Oiiyar (1922). 

Finestral de les escoles (1920) 

de Tarroella de Mont^ri, 

projectades perjerom Marlorell 

a raink coiii'eiil de Sant Agiislí. 
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endegar una veritable reforma pedagógica serse una arquitectu

ra que la fes mínimanient viable. Calla que les noves escoles a 

mes d'higiéniques s'ajustessin -si mes no a les viles i ciutats- al 

principi de la graduado en funció de l'edat i grau de cultura, així 

com a la separado de sexes. S'insistia en Templagament de les 

escoles -en lloc alt, sec, ben assoleliat, de fádl accés i lluny de 

femers, davegueres, pantans, estanys, arrossars o de qualsevol 

lloc les emanacions del qual pogués viciar Taire-, I'orientadó 

-segons cara cíe rístiques dimátiques regionals-, l'extensió del 

terreny -en funció de les dimensions de les poblacions i pre-

veient 3 o 4 metres quadrats per alumne per al jardí o pati-, la 

construcció -havia de ser solida i de «senzill i elegant aspecto»-, 

els locáis -aíllats i separáis de les cases deis mestres, amb les 

aules, vestíbul, guarda-roba, despatx, pati o galena coberta per 

ais jocs en dies de pluja, lavabos, urinaris, museu i biblioteca 

escolar, saló d'actes-, els jardins i patis -amb plantado d'arbres, 

sorra i font d'aigua potable-, la ventilació i la IMuminació, que 

havia de ser generosa i lateral seguint el prindpi axiomátic que 

"una dasse no rep mai prou llum». Aqüestes eren, en definitiva i 

grosso modo, les directrius generáis que, amb poques varia-

dons, van ser vigents fins a la Segona República, 

EL FINAN^AMENT: ENTRE EL MECENATGE, 

L'ENDEUTAMENT I LA DESPESA Í'ÚULICA 

La política de foment de construcció de noves escoles va topar 

amb una reaíitat más tossuda -els problemes financers deis 

municipis i les escasses subvencions estatals- que en retarda 

els resultats. Els pressupostos de les noves escoles podien 

variar molt, en funció de la major o menor grandária del projec-

te, de si eren escoles unitáries {mixtes o amb separació de 

sexes) o graduades (vegeu quadre 1). Per tal de fer-hi front 

s'arbitraren diversos mecanismes amb l'objectiu que les dificul-

Quadre 1. 

ESCOLES UNÍTARIES MIXIES 

Martorell (1921,12.458,43 pessetes) 

ESCOLES UNÍTARIES DE NENS I NENES 

Uadó (1917,22.482,29 pessetes) 

Vilobíd'Onyar {1919,31.912,86 pessetes) 

Maganet de la Selva (1921,30.012,40 pessetes) 

ESCOLES GRADUADES DE NENS I NENES 

Santa Coloma de Famers (1918,73.012,53 pessetes) 

Sait (1923,83.611,70 pessetes) 
Ribes de Freser (1925,246.240 pessetes) 

SantJoande lesAbadesses (1926,380.877,55 pessetes) 

Font elaborado propia. 

tats económiques no fossin insalvables. La Mancomunitat de 

Catalunya es limita, a tall d'assaigi modal, a oferirel 1915 qua-

tre edificis escotars, un per cadascuna de les provincias catala

nes, mitjangant concursos que guanyaren les poblacions de 

Masó, Torms, Sant üoreng Savall i Palau-saverdera després de 

comprometra's a cofinangar las obres. (4) Per fer mes fácil i 

rápidel procésl'any 1917 el rector de la Universitat de Barcelo

na, Valentí Garulla, en tant que máxima autoritat deis diversos 

ensenyaments en tot el seu districíe universitari, aconseguí del 

govern de Madrid que aquells municipis que renunciessin a 

demanar subvencions a l'Estat s'estalviassin de presentar els 

projectes escolars a Madrid, de manera que fos suflcient obtenir 

el vist-i-piau de la Junta d'Arquitectura Escolar de la Universitat 

Projectes ú'escoles a Palau-Saverdcra 

de Fmncesc de Paula Neboi (1915). 

.H^VmVM-HMrrVmYt 

Tipus d'cscala rural per o dos sexes 

projecíat per Uuls Planas. Al^al i sccció (1916). 

Tiw * ecuih nip»! ¡Mr* doi laia. 
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Escoles de Caldes de 

Malavelia, avui biblioteca. 
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de Barcelona, sempre que els projectes presentáis seguissin, a 
grans trets, les directrius deis projectes arquitectonics escolars 
signats per Jeroni Martorell i Lluís Planas per encárrec de 
Tesmentada Junta barcelonina i aprovats a Madrid.{5) Les 
estratégies endegades per finangar les noves construccions 
escolar foren múltiples. Molts munícipis s'endeutaren dema-
nantcrédlts a la Caixa de Pensions pera la Vellesa i d'Estalvis o 
a veíns o propietaris benestants. Sovint es va recorrer al mece-
natge d'indians i propietaris per tal de minimitzar els costos glo-
bals de les obres (vegeu quadre 2); caldria investigar, tanma-
teix, moitmésafonsel mecenatge per tal de precisar si eren les 
institucions publiques que el promocionaven o, a la inversa, 
eren els mecenes que amb la seva generositat -a canvi de la 
qual reforgaven llurprestigi social i, potser, estelen perdonarla 
riquesa acumulada ais ulls del poblé- instaven els municlpis a 
construir noves escoles. De tots els mecenatges a les terres de 
Girona sobresurt. per les seves dimensions, el de Josep Torres 
Jonama (1857-1946), un palafrugellenc enriquit a Nova York, 
on es convertí en un poderos empresari del sector surer que el 
1925 va beneficiar la seva vila nadiua amb unes noves escoles 
cobrint quasi la totalitat de les 250.000 pessetes que costaren, 
a mes de pagar la meitat de les noves escoles de Regencós, 
Mont-rasiPals.TalcomvadirrescriptorCarlesRaholael 1919, 
la filantropía de Torres Jonama semblava que s'inspirava "en el 
ejemplo de estos legendarios acaudalados de Norte América, 
que destinan grandes cantidades a fundaciones de cultura y de 
beneficencia».(6) Deis mecenes que contribuíren amb les seves 
donacions a les construccions escolars en donen testimoni 
algunes escoles actuáis que porten el seu nom, una manera de 
perpetuar la seva memoria (vegeu quadre 2). En algunes pobla-
cions el mecenatge va ser mes diversificat i de base coMectiva: 
així, posem per cas, a Blanes, a l'inici deis anys vint, varen 
donar diners per construir noves escoles a mes de rics acaba-

lats (vegeu quadre 2) i la colonia d'estiuejants -donant el pro-
ducte d'una fundó teatral-, diverses entitats associatives de 
perfil politic i ideológic prou diferent, com ara ia Casa del Poblé 
-d'orlentació republicana-, el primer Casino, les cooperatives 
La Blandense i La Pescadora, les diverses societats de Fraterni-
tat Obrera, el Centre Católic, els Amics de Blanes i e! Sindicat 
Agrícola. De! protagonjsme que el republicanisme va teñir a 
Blanes a favor de les noves escoles en dona prova un inflamat 
ban imprés amb motiu de la seva inaugurado el 1925, en 
plena dictadura primoriverista: «Republicanos! Por fin se inau
gura la Escuela graduada [...] Que actos se recuerdan, que 
emociones se sienten, cuando se dice: va a inaugurarse la 
Escuela; bravos luchadores del Ideal, Hombres qué luchasteis 
como héroes para vuestros hijos, para la Humanidad futura, 
para una Patrína cultura y progresiva, podéis estar satisfechos 
de vuestra obra».(7) 

L'existéncia d'alguns mecenatges no estalviaren, pero, ais 
municlpis els esforgos financers, ni tampoc recorrer a qualsevol 
mena d'estratégia per minimítzar-ne els costos fináis, mes enllá 
de la recaptació de donatius. L'ajuntament d'Osor, per posar un 
exemple prou signiflcatiu, el 1918 arriba a demanar els arbres 
exlstents a les lleres de les rieres del seu terme per ajudar a 
finangar les escoles a la Jefatura d'Obres Publiques de Girona; i 
l'ajuntament de Serinyá el 1919 emprá la prestado voluntaria i 
gratuita de treballs i jornals de transport per part deis veíns per 
reduir el cost global de les noves escoles. A voltes per reduir cos
tos s'empraren sistemes que ens mostren, al seu torn, les múlti
ples coníradiccions i el perfil socialment conservador de moíts 
Ajuntaments en la mesura que es construíren menys edifids i 
aules per a nenes, amb la coartada que en algunes viles ja hi 
havia escoles religioses femenines. Així, per exemple, a Caldes 
de Malavella s'optá el 1919 per no construir una nova escola per 
a les nenes; aquesta, segons es diu a la memoria corresponent 

Projectes d'escolcs, casa de ¡a i>i¡a i habiliUgc pch mcstres a Vilohi d'Onyar (19Í9), amb la corresponent part realüzada. 

VILOVi 
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signada per l'arquitecte Isidre Bosch, només s'aixecaria «el dia 

que no es de esperar llegue nunca en que desapareciese el 

actual convento de monjas de esta villa», i a Sait, el 1923, 

l'estratégia emprada fou construir menys aulas per a les nenes 

amb els mateixos arguments.(8) Tot plegat és un exemple de 

com algunes autoritats locáis no volien pas qüestionar el pes 

que la xanca d'escoles religioses femenines havia assolit al llarg 

del període de la Restauració (1875-1923), El període noucen-

tista, així dones, també va teñir les seves limitacions i timideses 

a rhora de fomentar l'educació pública, en coherencia amb el 

perfil conservador de molts deis seus dirigents. 

ELS ARQUITECTES 

La nómina d'arquitectes que realitzaren projectes d'escoles 

durant el período fou considerable, tant en quantitat com en 

qualitat. Entre els arquitectes amb despatx obert en ierres giro-

nines destaquen Rafael Masó, que projectá les de Sarria de Ter 

(1909-1910), Vilablareix (1911-1912) i Sant Gregori (1917-

1919); Martí Sureda i Vila les de Girona (Bruguera, 1908-

1909)iPeretallada(1917);JosepM. Roca Pinet les de les Pla

nes (1911); Josep Azemar les d'Agullana (1913); Isidre Bosch 

les de Liado (1917), Colomers (1917), Caldes de Malavella 

(1919), Sal t (1923) i Cassá de la Selva (1935); Rafael Sán

chez Echevarría, arquitecte del Ministeri d'Hisenda a Girona, les 

de Figueres (1925) i Torteliá (1928); Ricard Girait Casadesús el 

CoMegi Verd de Girona (1926); Emili Blanch les de Boadella 

d'Empordá (1928). Foren molts, així mateix, els arquitectes pro-

cedents d'altres comarques que projectaren escoles a Girona. 

Francesc de Paula Nebot projectá les de Palau-saverdera 

(1915), que foren íes úniques escoles cofinangades per la Man-

comunitat en torres gironines, tal com ja hem vist; Juli M. Fossas 

lesde Vilallonga de Ter (1917); Lluís Planas les de Santa Colo-

Quadre2: 

si©g «g-ini 

1912, Olot*. Manuel Malagrida, industrial i india, dona elsterrenys. 
1913, Agullana. Unís Manan Vidal i Can'eras, enginyer de mines. 
1916, Cadaqués. Frederic Rahola paga les escoles de nenes i 

Josep Francesh féu donació del solar. 

1919,Vilobí d'Onyar*. Josep Madrenys, propíetari de! Castell i 
descendentd'un indiano, dona elsterrenys. 

1919, Caldes de Malavella. Narcís Pía i Daniel, advocat i estiuejant, 
concedíSO.OOO pessetes per pagar les noves escoles de nens. 

1921,Maganet de la Selva. Diversos propietarls «forasters» 
paguen elsterrenys, 

1921, Blanes. Viceng Coma Ferrer, comerciant, dona 5.000 pes
setes; Joan Ventosa Calvell, diputat per la Lliga, i el Casal 
(república) del Poblé donen 1.000 pessetes cada un. 

1925, Palafnjgell*. JosepTon'asJonama, industrial i indiano, paga 
les noves escoles. 

1925, Mont-ras*.JosepTonc;sJonama cobreix la meitat deis costos. 
1925, Regencós. Josep Toras Jonamacobreix la meitat deis costos. 

1925, País. Josep Ton'asJonama cobreix la meitat deis costos. 

(* escoles publiques que actualment porten el nom del seu mecenes) 
Font: elaborado propia. 

ma de Farners (1918); Jeroni Martorell projectá les de Vilobí 

d'Onyar (1919), Torroella de Montgrí (1920), Beílcaire (1920), 

Sant Joan de les Abadesses (1925) i Ribes de Fresar (1925); 

Bonaventura Conill les de Maganet de la Selva (1921) i Marto

rell (1921); Josep Goday les d'Olot (1925); Francesc Folguera 

les de Blanes (1925), Félix d'Azua les de Cassá de la Selva 

(1925) i Benvingut Rius las de Riudarenas (1929). 

Projcctc d'adaplació del Conuciit de Sant A^ttslí de Torroella de Montf^ríper u Escoles 

de la vila (1920) i detall aciual després de la seva rehabilitado. Grup Escolar Malagrida d'Otol. 
•-•n»iK-'iT>yfi 
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A Q u C T U A 

Peí que fa a!s estiis arquitectónics d'aquest conjunt d'esco-

les, si exceptuem les de les Planes, Agullana i Vilallonga de Ter, 

que teñen un cert deix modernista, totes responen ais cánons 

estétícs classissitzants del noucentisme i tendeixen a un cert 

monumentalisme, així com a una certa re interpreta ció del barroc 

mes o menys «populan' (molt evident en (es escoles Malagrida 

d'Olot, els esgrafiats de Francesa Folguera a les escoles de Bla-

nes, o en les diverses escoles de Jeroni Martorell). De tot el con

junt d'escoles noucentistes gironines destaquen per la seva 

coherencia I importancia les de Jeroni Martorell. Aquest arquitec-

te barceloní, coherent amb el seu carree de director del Servei de 

Conservado de Monuments de la Mancomunitat i els seus plante-

jaments innovadors sobre la materia, projectá, respectivament, 

les noves escoles de Torroella i Bellcaíre dins un convent agusti-

niá del segle XVII i un castell medieval, de manera que responia a 

la demanda de noves escoles al mateix temps que salvava de la 

ruina dos notables monuments histories. I les escoles de Jeroni 

Martorell de Vilobí, Sant Joan de les Abadesses I Ribes de Freser, 

en el seu conjunt, mes enllá de les seves similituds d'estil, son un 

exemple de com l'arquitecte va saber respondre a les especifici-

tats de cadascun deis solars i a les possibilitats económiques de 

cada poblado. En qualsevol cas hi ha en els projectes noucentis

tes escolars un comú denominador, a saber: la seva morfología 

simétricament projectada en diversos cossos. En efecte, al mig 

s'hi instaMava la casa de la vila o dependéncies escolars comu

nes (biblioteca, despatxos, sala d'actes...) i, a banda i banda, i en 

coherencia a la separado de sexes del sistema educatiu vigent 

aleshores, els pavellons destinats ais nens ¡ a les nenes. A voltes, 

com fou ei cas de Vilobí, encara s'hi afegien en els dos extrems 

cases per ais mestres. A les faganes posteriors sovintejaven galo

nes que donaven ais patis i jardins destinados a albergar els jocs 

de la mainada en dies de pluja. De l'ambició d'alguns projectes 

en dona prova el fet que alguns no s'acabessin mai del tot; 

aquest fou el cas de les escoles projectades per Rafael Masó a 

Sant Gregori o les de Jeroni Martorell a Vilobí, on la casa de la vila 

que es va projectar al bell mlg del conjunt no s'aixecá mai. Val la 

pena esmentar com els arquitectos noucentistes donaren molta 

importancia ais bells oficis. deis quals manllevaren no pas pocs 

elements decoratius i ornamentáis (ja fos emprant la cerámica, 

els esgrafiats o relleus escultórics...), que, aplicats a les construc-

cions escolars, veten com un signe mes de la importancia que 

hom volia donar a l'educació. Tal com va dir el pedagog Manuel 

Ainaud a la página artística de La Veu, calla no només cubicar les 

aules per tal que estiguessin d'acord amb la llei, sino, ornar-les 

•<de totes les belleses» en la mesura que havien d'acollir els 

infants de les dasses populars per alílberar-los de les seves cases 

húmidos i sense sol ni aire, pertal que «l'Escola Bella contribueixi 

a asserenar Tánima de les nostres multituds, fent-los-hi entreveu-

re com un cel, en aquesta térra».(9) Ideari arquitectonic noucen-

tista de base conservadora i aristocratitzant que aviat va ser, 

recordem-ho, severamentqüestionat per les avantguardes arqui-

tectóniques deis anys trenta a través de la revista AC. que malda-

ven per una arquitectura escolar mes estandarditzada, funcional i 

barata. Es pot llegir a les seves planes: «hay que rechazar ciertos 

prejuicios [...] como son: a) monumentalidad, b) fachadas pre

suntuosas, c) ordenadón dd plano a base de ejes que solo exis

ten sobre tableros de dibujo (problema artifidoso, resabio de las 

escuelas de arquitectura».(10} Amb tot, fem-ho notar, no tota 

I'arquitectura escolar de la Segona República va ser funcionalista. 

A TALL DE CLOENDA 

La importancia histórica i arquitectónica de l'arquitectura escolar 

noucentista és prou evident en la mesura que respon al primer 

programa sostingut i coherent de construcció d'escoles que es 

va produir a la Catalunya contemporánia. I també en la mesura 

Projecte originan de les escoles de Blanes (1925) i contrasi amb la seva situado actual. 
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que, de manera especial a les poblacions rurals, on la práctica 
totalitat de noves construccions requeien en mans de mestres de 
cases, significa la consírucció per primera vegada d'un edifici 
públic de carácter civil d'una certa entitat i decórum projectat per 
arquitectos tituláis. La construcció de noves escoles a moltes 
viles i ciutats ana acompanyada, així mateix, de projectes de 
millora urbanística deis seus entorns immediats. La Catalunya-
ciutat somiada pels noucentistes comengava a fer-se present, 
així dones, en el món rural a través de l'arquitectura escolar sig
nada per reconeguts arquitectos, mes enllá de Barcelona, les 
capitals provincials o de partit judicial. Per tot aixó -que no és 
poc- les institucions d'avui, de manera especial els ajuntaments 
i la Generalitat, ¡laurien de vetllar per a la conservació i manteni-
ment d'un edificis que es mereixen ser catalogáis i consen/ats en 
la seva major pari;, independentment de l'ús que se'n faci, per un 
combinat de raons, a parts iguals, de naturalesa íiistórica, arqui
tectónica i cíutadana. Les escoles enderrocades de Maganet de 
la Selva, Sils i Vilallonga de Ter, així com les intervencions agres-
sives en les escoles projectades per Francesc Folguera a Blanes, 
constitueixen l'exemple extrem de! que no s'ha de fer, de la 
mateixa manera que la rehabilitado de les escoles Malagrida 
d'Olot i la de les Planes son un exemple d'intervenció respectuo-
sa i correcta. Caldria que els arquitectes d'avui intetvinguessin 
en aquests edificis amb coneixement de la seva historia i sensi-
bilitat, i renunciessin a les obres de Iluíment i creació personáis 
per a les quals ja disposen de moltes obres ex novo. Vaja, ras i 
curt, seria bo que intervinguessin, diguem-ne, amb la mateixa 
cura i respecte {entenent la lógica deis projectes originaris) que 
els agradada que d'aquí a cinquanta o cent anys s'actués en els 
edificis projectatsavui perells. 

Joaquim M. Puigvert Sola 

í'í iloelor i'ri liislóriti i ¡iroIcsíiT ile l,i ('¡KJ. 
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(9) Reproduít a Ajuntament de Barcelona: Les construccions escolars de Barce
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Projccle de Grup Escolar de Santjoau 

delesAbadcsscs(!925) 

A dalt, pcrspcciwa del projecle de Crup Escokr de Ribes de Frcser 
(1925) i, aquí sout, situada acltial dcsprés de l'ampliadó rcaÜtzadti 
perjosep Danés el ¡936. 


