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Bellaterra: una ciutat jardí entre 
el noucentisme i la modernitat 
Txema Romero 

La urbanització de Bellaterra es va inaugurar el 1930 segons un pmjecte de I'arquitecte barceloní Lluís Giro- 
na i Cuy& i la va ampliar, successivament, Emili Sala F'ibernat. Es tracta &una de les ciutats jardí noucentis- 
tes més ben conservades de i'&poca i constitueix un mostrari excepcional de l'arquitectura catalana dels anys 
mnta en els seus diversos vessants estiiístics: del noucentisme al racionalisme ortodox del GATF'AC, passant 
pel regionalisme i i'art déco. Com tota ciutat jardí, Bellaterra comptava amb diierents tipologies que donaven 
servei a les nombruses torres d'estiueig: estació, església, club esporiiu i hostal. L'article repassa I'origen i les 
millors constniccions d'aquesta modelica urbanització cerdanyolenca. 



Figura i. Publicitot de I'Hortol de Sant Pancras, 
co. 1930. (Arxiu del Club Bellaterra). 

El pintor i crític d'art Rafael Benet va publicar a La 
Veu de Caralunya del 24 de juny de 1930' un article 
en el qual donava notícia de la inauguració de I'esta- 
ció de Bellaterra i de l'inici de la urbanització del 
mateix nom. L'autor, nascut a Terrassa el 1889. nebot 
de I'escultor Josep Llimona i del pintor Joaquim Van- 
cells. estava molt interessat en I'arquitectura; havia 
escrit sobre Le Corbusier i havia estat el director de 
la revista La Ciurar i la Casa. Benet, al seu article, 
apuntava: "Catalunya no trigari gaire, així ens per- 
metem d'anunciar-ho de comptar amb un altre poble: 
Bella-Terra. La majoria dels lectors. de moment, pot- 
ser no podran endevinar de cap manera on cau aquest 
poble o els primers vestigis d'aquest poble per nosal- 
tres anunciat." Benet detallava la situació geogrifica 

1 BAIAROLA Rafael B~w~]:'Bella-Tena", LIJ Veu de Cnrnlrinva. 
Barcelona (24 de juny de 1930). 

i la importancia dels F e m a m l s  de Catalunya com a 
dinamitzadors de la urbanització i mitja de transport 
per accedir-hi: "Bella-Terra, el poble de Bella-Terra, 
és una realitat. Preneu, si us plau. el tren de Sabadell, 
el dels Ferrocamls de Catalunya. i entre Sant Cugat i 
Sabadell, passada I'estació Pearson, en veureu una 
altra que diu Bella-Terra, Sarda-ola. Quan haureu 
llegit aixo ja podeu dir: 'Ja hi som!' [...] Bella-Terra 
es troba a divuit quilometres de Barcelona i a quatre 
de Sabadell." Respecte al nom que es va triar per a la 
nova urbanització, Benet esmentava la manca d'un 
referent onginari, al temps que justificava la tria del 
nom per la bellesa del paisatge: "Algú preguntara, 
com han preguntat d'altres. si els iniciadors de la 
urbanització d'aquest lloc gairehé equidistant de Sar- 
danyola i Sabadell trobaren ja establert el nom que a 
hores d'ara porta. Cal respondre negativament. El 
nom de Bella-Terra és nou. Ara que, davant d'aquell 



hcili\\ini p;ii\;it;c. por~ci- no Iri l iu\  iii nltri. rcciir, qiic 
c ~ ~ ~ ~ l l i r  el I I I I I ~ I  di. ~3~/1'1!-7¿~1~1~0. 1 . . . \  Podcrii tiir. en 
re\uiii. que Hell;i-1-erra @ \  de\tiriniia a le\ rii& ;ilte\ 
po\\ihilitot\. i cal felicitar i.1, que 110 han i.\t:il\iat 
cap \:tcrifici per ~ t~»n \e~u i r -h i> . "  

I l t c r ~  \ 1 e L I  i r  d e  Foriieiit tlc 
l . H ,  .i h i t .  C I L I O  , '  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ r .  S:\. i nitiI:r;it que el ;un> di. 

1970 iiorn& \'h,i\ i:i coiiirruit I'c\rnciii. tot jn  csrn\n a 
piint per coniciiq;ir ;i edificar lsi p;ii-cel.lc\. [)e ict. 
\egi>ii\ Beiict. 1:i ~irh;11iitz;ici(5 c~i t i~~~t i i \e i  anih "\ int-i- 
trei iiiilion\ de [>niii\" di\pci\n\;i de cInie;uernni. 
Iliiiii  e l~ctr ic:~ i de ?;¡S I c;iri:iIitz;icit5 d';ii:iiti. 111 teiiici 
"iihert\ cni-res\ de \ ~ I L C  ri~ctrc\ d';iiitpliida i rriilgnifi- 
q~ ie \  places. i Iii lin\i;i treiitn xiilet\ n punt de ser 

1 " '  coii\tr'iiit\". 
Al marge tlc le\ boiie\ coriiuiiicncioni. In hellc\ii 

del p;iisiirpe i la riiodrrnitiit de Ic\ iiisrnl.laci(>ti\. l'e- 
xistencia d'ai:iia. :ihuiid;int i tle quiilit;it. v;i ser ti11 

clel\ incentius que vtijirstific;~i- lii t i i i i  del I l ~ c  on es \ ; I  

instal.lür la iirhanit~;tci(í d'estiiieig. Benec. parlani de 
11 ~iigua. de5t;icava: " ' l i ~ s  els l;i proveri la trohen 
euccl~lciitíssimn: i pcr si a i ~ O  ti« ft>s pi-oir. n'lii h;i 
eriib tanta :ihuntlincici que el I:otrient de I'llahitació 
Populiir es proposa servir I'iiigiin de Bella-'i'erra a 
Snhadell. Temassn i Sardaiiyola." 

I'er a In iriaugufiició de I'estació. es va cclehi-ai- 
iin prograniuic festes popiiliirs hen cotnplct. cn 1;) 
líiiia de In reciiperació del ftolklore i le5 trndicions 
catlilnnes que pr«pi~gna\~a el noucentisiiie. corn seili- 
pre arnh el visi-i-plau i la col.lab«ració de les autori- 
tats religioses. Benet. a lna Veii. teia c»nstarque: "Els 
invita& procedents de Barcelona. vaii sottir eii un 
tren especiiil. a les oiize del rnati. (le I'estació <le Iii 

plnc;i de Cataluny:~." El rector de Cerd;rny»ln \ a  
beneir I'estació i les vies. seguidaiiient es va fer un 
apcritiu i unir b;illada de sartlane\. El dinar es va Ier 
ti la rnateixa estació i a la Cotipcrativa Flor de Maig. 
A les qiiatre de la tarda la fesra va coiitinuar aiiib Iii 

c«bl;i Nova Catalbnia i I'Orfe6 de Sab;idell. 

La ciutat jardí i el Gc~rdrrz subzfrb 

Bellaterra, des dels seus inicis. s e p i a  el iiiodel de 
ciiitat Jardí. L'origen d'aquest nou concepte urb:itri- 
tic cal ti-obar-lo en les experiencies dels arquitectes 
11t6pics anglesos del segle xrs i d'altres propostes 

ctiri~peei coethnie\. De ti.{, C i  ai-riiii di. la Il~liistr;ició 
qiii. I'aryuitcctcirn prcn con\ciciiiciu tic l;i \i.\;i i'unciti 
<oci;il i coiiienp o nhiirdar el pii)hleni;i (le I'hahitat- 
;e coI.lectiu. .Al lliii-g del \egle h i \  i principi\ del \ \ .  

\e \ucceei\en e l \  plaritejnrneiit\ i le\ e \ ~ ~ ~ r i ~ i ~ c i e \  
i~rhnni\tii~iiei \ incuiade\ ni de~en\oiup;inienr de le\ 
colOnic\ indii\tri;ii\ a Europa i ;I la crcncicí de note\ 
pohlacion\ ;i -\iii~ricn. LIGs entln\niit. al \e:on i el 
tcrcei- congr6. del CIr\hl ~Frniihfurt. lt)2r). i Brii\- 
c l e s  1 . 7 0  c o l mnnili.\t lo dic~>toiiiia 
entre cl hioc 11 1'li;ihiiut:e iillnt per ;ifrt>iiteir el crei- 
rcinciir tlcmo:i-iific de les ciutnt\. :\qiicsrn Jnrrcra 
soluci~i. qiie tiiiiirlr ni& ncceptnci~í n Gran Brctnri):i i 
el\ I\tiits l.,;iiit\. troh;ii-it e11 la ciiit;it ,jtircIí i el <;<ir~/~,ii 
\i~hrrr/> I'e\qiicnin de ticien\olnp;imcnt. L.;\ pririiefii 
di: Ics opcion\. la ciiitiir ,]ardí. v;i ser pi;intCi;iila pcr 
I:herie/cr flo\&:ird ii ~ ~ ~ l l i f ~ l ~ l ~ f ~ i l ~ :  .'\ /'c'~i(~~~/[lI' P(I//I 
ro~~~( i r< / .~  h'efor~ii 1 1898) i :I (;(ir</(vi C;III,,\ ~ f ' T ~ ~ i i ~ o r r o i ~ ~  
I IOO?). Lti sL.va pr~>posta rctuiia les idees fi1;intrii- 
piques. soci;ilistes i ~ititpiqiies del segle \ I \  per 
CI-ear uriii eiititiit ~iutostificieiit. conibiiiiiiit indúhti-i;t 
i ; igr~ci~It i~r;~.  i coriiplet;iriie~~r env~ilteidi~ d'iiii ci~itii- 
ró verd qiie controlariii el seii creixeiirerit riicioirnl. 
Aqiiest coiicepte evolucionarii cap al (;<I~I/C,II 
s~thirrh qiic assimila hona pai-t tlels priiicipis <le I;i 
plaiiificiició de ILI ci~itiit jnrdí (equilibri ainb el p;ii- 
sirtgc. exi%ri.rrcin ile vials citnplcs. iihiindniit nrhrai. 
hnhitntgcs unifninilinrs cnvoltats <le jnrdi. etc.). 
perb que Cs eri essi.iicia uiia zona pcrifi-rica d'iiiiii 
l~ciilitat conveneioii;il 

Tot i iiI:uii prccctlent inodernistn. coin ara cl 
Parc Ciüell (1' Aiitoiii G:iii<li. que iio v;i al-rihar ;i iisso- 
lis I'eiit esperat. la iirbnnitració hasiida en la i<le;i ile 
ciutnt jnrdí cs va desenvolupar arnh exit a Cataiuiiya 
;i I'Epocci rioiiceiitista. Aqiicsta t i po lo~ i ;~  urb;iiiictic;i 
aquí re\pondri niís al concepte tlel Giivdcii ~ithirrh 
d'una iiltra població. que ti« pas al de la ciiitat jcirdí. 
coni a eiititat iridependent i autosuficierit, vinculada 
a 1'arqciitectur;i atnb vocitció s«cial i iitopica. laes 
grans urbai i i t~acion de ciutat jardí r~oirceiitistes qiie 
es vaii prqjcctar ii Calalunyo cstavcn cspecialiiient 
relacionades ainh el deseiivo1iip;iinent de I'estiueig 
de 1ii hurgesi;~ i la cliisse miijnna. Tot i que el con- 
ceptc de ciiitnt jai-ili o G<i,rk,ii sithicrh ramht. \:a iiis- 
pirar la corist1.iicci6 de hnrris de "c;ises hiratcs". 
sovint de r e i n i  cooperatiu. destiiiades a I;i classc 



mir!,iri;i i l;i trehirlladora. ,-\l:uri\ del\ priiiic.r\ exeiii- 
p~c,  de i i ~ i t a t  .&irdí iI'e\titici: a C;itiiItin!a v ín :  .Terrii- 
ni;ti. pic!ii'ctaiia :i Sit:ek per .Ii>\ep II. I l n r t i n ~ i  amb 
lis c~> l - l~hor ; ie i t i  de 1':irqiiitectc ile Sah~de l l  J(irep 
UC~IOIII i Coi t i i  ii i i ist~i i ic ie\  del proii iotor ~~ ih i i t l e l l cnc  
}:r:ini.'\c .\riiieii:ol Durati: i \'.A:ür<i. :t San1 Fc.liu 
<le C;tiíir,l\. \<:(ir15 el proiectc di. 1';rrqiiitecte y i ro i i i  
UitI';v~l \I;i\(í. 11tir;int la i i i ~ i i c i \ a  kp~ic i i .  t i  Cer t l i in~( i -  
lii e\  iiiii pro.jectiir de\t;ic;idc\ i~rhar i i t / ; ic io~~\  i l ' c \ -  
t i i i e i ~  hti\;ide\ eii In ideo de ciutur j;irclí. i.'ri del\ 
e i i  1 1  i p  el de In iirhnnit/nci<i 
,itii;iil~i ciI io l to i i t  de l c i  iiicisia <Ic C:iii Coi-delle\ pcr 
N ic i i l a~ i  Ll;irin Kiihi<i i I ~ i l i i  p 1 1  1018. i ~ i i e  
co i i i p ia i ;~  ariih i i r i  ["ir'. i t i i ih piscina i iiisiol.liicions 
c\p(i l- i i ic\ 13" yatidi del5 cstiiicinnt\. I;ii ;iq~ie\t 
h. cI~II -.' L{ue \ .~I I-~¡cu~~I ti1 \(11ti11it C ~ I S  LII~I~CS CLII~~¡I~S 1 I;I 

vcg~lt i ic i6 pi-eesisteiit c \  i;i coiistruir I:i Ci i \n Yiñns. 
tlc I<;ikiel hl i i \(í t li~2c~-11)? 1 ) .  l;i Vi l la h4oiitec;ii-1o.d~ 
\lclcior Yiiiy:ils ( 193.2 1. i el Xtilct [>;iscii. i l ' t ~ d ~ i i i r i l  
II. BiilccIIs (1932). ciitre il';iltres. Uns qcianis "114s 
iihcirih. cap al 1071. I;i f:itiiíliii Riera eric;irrega\n u 

I:riasi Mas I;i ~irh;tnitfació de les seves terres. que 
serieii coiieg~ides coi i i  n hlontf lor i t  ;irr;iri tl'uri p(ierni1 
de Victor C;ttnI;i. f i i i i i i l iar dels Uier;~. ILii urbanit/.ació 
s'cstcrii;~ pel vcssant riel t i iró de Cn n'Oliver. als peiis 
de l;i serra de Collseriila. i dispmnvn de casino i cluh 
de teiiiiis pi-opis.'lhiiihé.a fiiials dels ;iriys vint i pritr- 
c ipi \  del\ ti-eiita del scgle p;issnt. es conslruirien 
alti-es iirhntiitt;icioiis coi i i  nr;i Pnrcers. Antol í  i Tur6 
tic Giiiera. totes obres de I'ni-quitecte niuii icipal 
F.tIii;~i-~l hliii-i;i H;iIcells. 

I .;i p1;iiiificació de Rcllaterrii. segoiis Raftiel Rcnet. 
era iihi-;i de I';irq~iitecte barceloni 1,luís Ciroiia i 
C'u)iih. que vii ohtenir el títol I 'nny 1'120. Gironn era 
nieiiihre ile la Coiiiissió cditcii-a de I'Associació d '  Ar- 
qtiitectes de C'ataluny:~ i havia p;irricip;it al consell de 
,.(,d. . . ' LIL~IO de la rcvistii Lo Cii~inr i 111 C'[í.\<i.l de ni;tiiern 
que Bciiet. que n'era 21 directoi-. coiieixia bé I'artjii i- 
tecte i devia teiiir iriforrnnció de priniera riid de les 
obre\ qiie Ciirona preparava per a Hellaterra. A l  pr i -  
iiicr numei-o tle la revist;~. editirt el gcnci- de 102.5. 
Giroii i i  hi parricip;iva amh I'arricle " l l t ia  casa i lc 110- 
giier construida a Saii Sehastiáii'~. en el qunl destaca- 
\;i In construccici i1eopl;iteresca de Pere Cendoya. A l  

wgon  nuinero. publicüi la pr iniaier i i  de 1975. \ a  
eicriure I 'art iclc "El ca\;il 1 s  engin!er\ indu\- 
triitii". dedicat ;i l'arq~iitecte Aritoni de Fei-i-ater. en el 
qunl coi i t inuaia unih pruiikncia l;i \ei;i ilefenha del 
c lu \ i ic i \ r i~e urq~iitect¿mic. f2n ; iq~ic\t darrer ertudi. el 

urquirccte doni i ia  fe di. 1;i 1írii;i que h e ~ u i a  hoiia 
part de I':irquitcctura c;italaii;i dcl momcnt. i uprofi- 
tai;i e c r i r  In generacid inoderni\tn que elb 
Iiuiici prc'ccdii: ..A\ iii diu. re i i~h la  que en\ corneiiceiri 
ii can\ar i n  de In teiiileiici:~ tot just iii iciadü tlc i-epro- 
dirir c l i  e i t i l r  cliissic\ t l ' i i i -q~ i i tec t~ i r~ .  ;\queit;i rencci[i 
\;i produir-\e en uil(iiinr-sc cls nrqiiitecrei i lel m;il que 
t'eiii ;i la ciutiit I' i i i indn de moderiiihiiie i r i t r i~t iu i i l ;~ ;I 

l ' ~ i r t ~ ~ ~ i t e ~ ~ l ~ ~ r ; i .  i io soli i t i~ciit per I'extr;i~iig;~nt de cii(i?i 
aplicaci6 corisidei-;icl;i isoI;icl;inient. sin6 per l'electe 1.1' 

i ie cori,junt i per Iii di iersitat deis eleiiieiits einprats. 
dzgiit 1 les i l is t intei  teridt.ncics i interpret;icions 
arhiti-:iries doiiadcs per caila nrtist;~." A l  rii;iicix arti- 
cle. ap«ht;iva tiiiiid;iiiieiit per iiri;t posició rriés moder- 
nii iot nvis;iiit deis perills de I';irqiiitect~ira inonutiieii- 
talistn que vciiio 21 rcpir,tl~iir c lasic is ir ics histi>rics: 
"Seri;i de Joldre qiie ;ira que justainerit tenietii certes 
esperances de nii l l t irar I'arquitectura en les constriic- 
cioiis. tornéssini a ennini~rar-110s d'uiia i iovii tenden- 
cia. si i io  t;iri petiiiciosir con> I'al.luditio. tiiés ;tlluiiya- 
d;i encara de la innircra que nosaltres I icni  de sentir 
I';irquitecturo." Giroila tarnhé seria I'autor de l 'edi f i -  
c i  dc I'estació de Bel la te i~a i d'uiia sola casa de la  
~irbanitració.  projectatla el 1930 i arnh Ilicencia de 
1'132. I:i casa <le L.uis de Ávalo P6rc.r. A l  rriarge dels 
etiificis esniet1t:its. n Cert1nn)ola I'arqiiitecte va pro- 
ject;ii- la ref(irrna i lc I'anrifa rnasia de Can Codina. 
sefuiiir arrib la wvzi peculiar síntcsi de modernirat i 
i i rq~ i i tec t~ i ra  tradicional catalan;~. 

E l  191 1. En i i l i  Sala Pibei-nat, emh tito1 de 1927 i 
cirq~iitccte municipal de I 'Ametl la del Valles. i anys 
1116s tard de Castell;ir del Valles. va sifiiar el plhiiol 
tic la urhaiiitracicí de Bell:iterfii que es va presentar a 
I'i2juntament i es v;i aprovar el 1934. E l  canvi de sig- 
natura es podri i i  explicar per algun tipus d'incompa- 
tihilitat. o hé es poilr i i i  atribuir a un canvi en la direc- 
c i ó  tie I'obrn. E l  fet és que la vinculació de L iu ís  
Cin lna ;imh Bel1aten.a s'inicia i finalitza e l  niareix 
iiny 1930, quaii projecta la urbanit~ació.  I'estació i 
I 'u i i ic ;~  c;isa. L'escassa presencia de Girona sorpren 
ia que. en iirbnnitrncions p;iral.leles. com ard s'Aga- 



ró o Terramar, els promotors recomanaven I'arquitec- 
te o bé s'ambava a vendre el terreny amb el disseny 
del xalet inclos, de manera que I'autor del projecte es 
feia carrec de la practica rotalitat de les cases de la 
urbanització perque en resultés un conjunt harmonic. 
El fet és que, segons la documentació, Sala Pibernat 
continuaria el tracat de Bellaterra, faria I'hostal i pro- 
jectaria la major part de torres de la urbanització. 

El s'Agaró de Masó va deixar una empremta 
decisiva en la concepció de Bellaterra. Totes dues 
urbanitzacions es van desenvolupar paral,lelament, 
amb pocs anys de diferencia. Ld influencia de I'obra 
de Rafel Mas6 es fa latent en I'aire mediterrani de les 
construccions i en la disposició urbanística del con- 

142 junt. D'altra banda, algunes de les cases incorporen 
elements decoratius dissenyats pel mateix Masó, com 
ara les rajoles engalbades amb espirals de la fabrica 
La Gabarra de la Bisbal (casa de I'avinguda de Josep 
M. Marcet, 5 )  i les columnes de ceramica emmotlla- 
da que produia la casa Marcó de Quart (com la casa 
que esta situada al camí de la Font de la Bonaigua). 

La urbanització de Bellaterra, que Rafael Benet 
qualificava com "una de les urbanitzacions més acu- 
rades que hem vist", es va concebre com un barri 
enjardinat orientar cap al sud-est i situat entre cls 
peus de la sena de Galliners i la via del ferrocarril. Es 
va tragar al voltant d'un centre ben delimitat, la placa 
del Pi, on es van situar els edificis més importants: 
l'estació, veritable porta de la urbanització, i els dos 
edificis que centralitzaven el lleure i la vida social: 
I'hostal i el club esportiu. La urbanització es va 
estendre a partir dcls camins preexistents, hasicament 
seguint I'eix de la carretera de Sabadell sentit Sant 
Cugat. D'altra banda, des de la via del tren es van 
tracar uns vials perpendiculars que s'enfilaven pel 
pendent d'un terreny accidentat travessat per 
torrents. En un intent de cohesionar I'entramat irre- 
gular de la urbanització, es va projectar una ronda de 
circumval~lació que giraria al voltant del primer nucli 
i que seguiria el tragat de les actuals avingudes de 
Bartomeu i de Marcet. El resultat era un conjunt de 
voreres amples amh arbrat abundant; en aquest sen- 
tit, es van conservar alguns exemplars ja existents, 
com ara els pins, i es van plantar platans i altres es@- 
cies caduques que proporcionaven molta ombra a 
l'estiu. Altres elements del paisatge es van reinven- 

tar, com és el cas de la Font de la Bonaigua. amb la 
incorporació d'una capelleta al camí d'accés, la , 
decoració de la font i la reestmcturació de I'esplana- 
da. Al primer tracat de la urbanització s'anaven 
incorporant tot un seguit d'edificis públics com ara 
l'estació. l'hostal, el club, la font o, amb el temps, 
l'església. 

La tipologia d'habitatge que es va construir a 1 Bellaterra va ser el de La casa unifamiliar aillada que ! 
deriva del cottoge angles. Tret d'algunes excepcions 1 
de concepció més senzilla, com ara la Casa Miquel i 
Aguadé de Germa Rodríguez Arias, es tractava d'ha- ' 

i 
bitatges més o menys luxosos concebuts per al des- 
cans, el gaudi i una ceria ostentació de la burgesia. 
Aquesta dinamica es va consolidar després de la 
Guerra Civil amb la instal.lació d'industrials i de : 
membres destacats de la societat sabadellenca, com 
ara I'alcalde Josep M. Marcet. i 

Malgrat la hr ta  pressió urbanística i el canvi d'ús 
l 

de lloc d'estiueig a primeres residencies, Bellaterra 
constitueix un dels conjunts urbanístics de ciutat jardí 
noucentista més ben conservats del país, juntament 
amb Terramar i s'Agaró. Manté el tragat i bona part 
dels elements originaris, com ara I'estació, la font, 
l'hostal i un interessant conjunt de torres d'estiueig 
representatives dels estils arquitectbnics que es van 
succeir a partir dels anys trenta a Catalunya, del nou- 
centisme al racionalisme, passant per l'ort déco i el 
regionalisme, tot i que molts hagin estat reformats 
amb els anys. 

Els estils arquitectonics 

Eis estils arquitectbnics que predominaven a les 
construccions de Bellaterra s'emmarquen en el nou- 
centisme, en la seva vessant més mediterranista, o bé 
en el regionalisme, que va trobar el model en la masia i 
i I'arquitectura popular catalana. Aquests moviments, 1 
de caire tradicional i que s'inspiren en el passat i 
n'interpreten els estils, han determinat I'aspecte de la 
major part del barri. 

El 1906 va tenir lloc el naixement teoric del nou- 
centisme que va sorgir, en hona mesura, com a reac- 
ci6 contra el modernisme. La data d'inici del movi- 
ment ve marcada pel comencament de la publicació 
del Glossnri de Xknius (Eugeni d'Ors), veritable 



Fotografia 1 .  Font de lo Bonoiguo, Belloterro. co. i g j o  Autor de la fotografia derconegut. (Arxiu Hirtbric de Sabadell. Fons Florenci Renorn Pala"). 

idebIeg del moviment. Els seus textos establien un 
discurs de caricter nacional en el qual el classicisme 
era vist com a autbcton en una Catalunya de tradició 
mediterrhnia. En una clara referkncia al Renaixe- 
ment, els noucentistes es definien com els homes del 
nou segle, del mil nou-cents. El noucentisme va ini- 
ciar una recuperació del classicisme grec i roma. 
Predominaven en aquesta &poca els volums cúbics i 
la Iínia recta. La decoració es va inspirar en I'estil 
clissic i en els motius omamentals geometrics i 
vegetals tractats amb senzillesa i mesura. Si M, en 
un primer moment, el noucentisme es pot considerar 
un moviment amb una clara vocació de modemitat, 

posteriotment es van imposar les posicions m6s con- 
servadores. Paral.lelament a I'evolució política del 
país, es va produir un tancament vers Europa. En 
aquest context, es va desenvolupar el regionalisme, 
un corrent estilístic que va defensa I'arquitectura 
tradicional. Dins de la reivindicació de I'arquitectu- 
ra popular i la tradició dels oficis, es va recuperar la 
masia com a edifici paradigmhtic que es va utilitzar 
com a model per a cases i residencies d'estiueig. El 
punt culminant d'aquest moviment va arribar el 
1929 amb I'Exposició Internacional de Barcelona i 
la construcció del Poble Espanyol de Montjuic, un 
compendi del més característic de I'arquitectura 



popular peninsular. Per a I'exposició de Barcelona. 
I'arquitecte municipal de Cerdanyola, Eduard Maria 
Balcelis, va projectar el pavelló de I'Associació de 
Ramaders en forma de típica masia catalana. 

Paral.1elament a l'estktica noucentista d'intcrpre- 
tació del classicisme i de l'arquitectura tradicional 
que van seguir la major part de les residkncies d'es- 
tiueig de la urbanització, a Bellatera es van projectar 
tot un seguit d'edificis en els quals predominava una 
vició més moderna de l'arquitectura, en la Iínia de 
I'arr déco i de l'anomenat esti1 internacional. 

Car t  déco és un estil que es va desenvolupar i 
consolidar especialment arran de 1'Exposició d'arts 
decoratives de 1925 de París. Es tractava d'un estil, 

4 sobretot, decoratiu, tal com ho indica el nom, que va 
sorgir com a evolució del modernisme centreeuro- 
peu més renovador i també va rebre la influencia del 
cubisme i d'altres moviments de I'avantguarda artís- 
tica de principis del segle xx. Va destacar pel gust 
geometric i I'exotisme de la influencia oriental, 
arqueolbgica, precolombina i, també, africana. A 
I'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 es 
van projectar diversos pavellons que van seguir 
aquest estil. pero per sobre de tot va destacar ei con- 
junt de fonts i la il.1uminació obra de I'enginyer Car- 
les Bu'igas. A Catalunya, I'any 1929 marca també 
I'arribada de la renovació arquitectbnica i de la 
introducció del racionalisme o estil internacional. A 
I'abril, es va inaugurar una exposició de projectes 
d'arquitectura moderna a les galeries Dalmau, en la 
qual van participar molts dels futurs components del 
GATPAC, i en el context de I'Exposició Internacio- 
nal es va construir un dels edificis més paradigma- 
tics de I'arquitectura contemporania, el paveiló d'A- 
lemanya obra de Mies van der Rohe. Un any abans 
Le Corbusier havia visitat Barcelona i els seus pos- 
tulats comencaven a arrelar fort. El racionalisme va 
ser un moviment que va propugnar la ruptura amb 
els estils histbrics i també amb el preciosisme de 
l'arr déco, va establir un nou concepte de bellesa 
basat en la funcionalitat de I'obra i es va desfer de 
I'ankdota i de la decoració supkrtlua. La utilització 
de nous sistemes constructius derivats de I'ús del 
ferro i el formigó armat va obrir el camí a noves 
solucions arquitectbniques. El Grup d'Artistes i Tec- 
nics Catalans per al Progrés de I'Arquitectura Con- 

temporania (GATPAC) va ser el principal focus de 
difusió de la nova arquitectura catalana. 

Edificis i espais públics de Bellaterra 

El primer edifici que es va construir a la urbanitza- 
ció. l'estació dels Fersocarrils de Catalunya. va ser 
projectat el 1930 per Lluís Girona. Situada a la plafa 
del Pi, era la porta d'arribada a la urhanització i va 
marcar el centre al voltailt del qual s'aniria cons- 
truint el nou barsi. En origen, i abans de les amplia- 
cions, es tractava d'un edifici senzill i elegant, de 
planta rectangular i amb el pis superior reculat. 
Seguia la tipologia d'estació paral.lela a la via. A la 
planta baixa s'obria un porxo. encara existent. amb 
ares de mig punt. que substitúien la típica marqucsi- 
na. decorats amb relleus de terra cuita amb decora- 
ció vegetal i frisos de fulles d'acant. El primer pis 
presentava una galeria amb obertures rectangulars 
modernes i estava cobert amb una teulada piramidal. 
El referent de I'estructura es pot trobar en algunes 
masies i cases pairals catalanes amb porxada i gale- 
ria. com ara la cerdanyolenca de Can Cordelles. A 
l'interior es conserva l'entcixinat del sostre i els 
arrambadors que. tot i imitar la fusta, són de placa 
Dekor de la fabrica Uralita. Cestació. amb la seva 
estructura i decoració, es pot interpretar com una 
síntesi dels difercnts estils arquitectbnics que convi- 
vien en aquel1 moment. Cestructura cúbica i neta, el 
referent elassic de la porxada, les balustrades i la 
intespretació de l'arquitectura tradicional ens reme- 
ten al noucentisme i el corrent regionalista. D'altra 
banda, la singular tipografia del rktol metal.lic i les 
obertures de la galeria superior denoten la influencia 
de corrents més renovadors, com ara I'arr déco i el 
racionalisme. Benet va destacar al seu article l'in- 
teres de l'edifici: "Cestació de Bella-Tersa no és pas 
com la generalitat de les estacions. No és feta amb 
motllo, L...] no pas pel fet d'ésser nova, és pulcra, té 
tot l'aire d'una masia catalana. És un d'aquests casos 
que no sabríeu dir si I'estació és construida d'acord 
amb el paisatge o si el paisatge s'ha posat d'acord 
amb I'estil de I'estació. L...] Per ella sola ja recoma- 
na I'indret." D'altra banda, Benet donava inforniació 
detallada deis professionals que van intervenir en la 
construccio I'arquitecte Lluís Girona, el mestre de 



Fotagrafia 2. Lluir Girona orquitede. Ertorió de Bellaterro. co. ,930. Autor de la fotografia desconegut. (Arxiu Municipal de Cerdanyola del Valles). 

cases Josep Amargós Pellicer, el fuster Oleguer San- 
Ilehí, el serraller J. Panyella i companyia, el vidrier 
B. Olsina, el pintor Antoni Utrillo (coautor amb 
Xavier Nogués i Ramon Raventós del Poble Espan- 
yo1 de Montjuic), la decoració d'uralita SA, la lam- 
pisteria Vídua d'Almiral1, els mosaics d'Amargós i 
Cosme Toda, el rellotger J. Cabré, i els llums de But- 
sems i companyia. Malauradament, I'edifici va patir 
una ampliació cap als anys quaranta o cinquanta que 
va desfigurar la netedat i la modemitat del conjunt, i 
va afectar especialment el primer pis. 

L'edifici del Club es va constmir cap als primen 
anys trenta. Es tractava d'un edifici senzill de volum 
cúbic amb comisa i teulada plana que seguia l'estkti- 
ca de I'arquitectura industrial de I'art déco i el racio- 
nalisme. Amb grans finestrals, desiacava I'articulació 
del mur arnb oberiures i falses oberhues d'emmarcat 
esglaonat que s'endinsaven en el mur creant una 

certa profunditat. El conjunt, que comptava amb pis- 
tes esportives, ha estat molt modificat en les amplia- 
cions successives. 

L'Hostal de Sant Pancds va ser projectat el 1932 
i es va ampliar el 1944. L'autor del projecte inicial 6s 
Emili Sala Pibemat, que també es faria chmc de I'am- 
pliació, tot continuant amb l'estktica de l'edifici origi- 
nari (de fet, Sala Pibemat projectaria a Barcelona uns 
quants edificis interessants d'estil racionalista als anys 
trenta). L'article de Rafael Benet ja feia referencia a la 
seva imminent constmcció: "Davant mateix de I'esta- 
ció, a unes dues-centes passes de distancies, hom hi té 
assenyalat I'indret on sera constmit un gran restau- 
rant." És un dels edificis més significatius de la urba- 
nització i un punt neuralgic de I'estiueig. És fonnat 
per un edifici rectangular de dues plantes amb un cos 
de més alcada a la cantonada esquema. La planta baixa 
es resol amb una successió d'arcs de mig punt que gai- 



FotograRa 3. Club BelIotcmr, m. 1935. Autor de la fotognRa desconegut. (Amiu del Club Bellatern). 

rebé neixen de terra, mentte que al primer pis es troba 
I'ampla balconada amb barana metal.lica de ferm que 
distribueix les habitacions. El sal6 de la planta baixa 
c o m a  part de la decoració origiaai, com ara ilums, 
engukts i raples. A la part baixa de I'edifici, es loca- 
litzaven les estances púbiiques que feien la funció de 
punt de tmbada dels estiuejants i centre de les activi- 
tats socials de la colonia. Tot i I'aire classic de la deco- 
raci6 interior, l'estnichuri de I'edifici és d'una gran 
mo&rnitat i, e- que és m& aviat d'estil raciona- 
lista, recoda una mica el primer Hostal de la Gavina 
de s'Agar6 projectat per Rafael M&. 

Un dels elements de la urbaniaacib que es con- 
serva pdcticament intacte és la Font de la Bonaigua, 
que data de 1930. A la font s'accedeii pel camf del 
mateix nom, que arriba a una esplanada amb bancs de 
pedra i fileres de piataners. La font se sihm sota un arc 
amb rajoles cmhiques de mitges veles i rams de 
florsalapartbaixa.T6,am&,unmuraldecerhica 
vidrada, signat per Joan Vicens, en el qual s'insisteix 

en les pmpietats de I'aigua: "Si de la font beus aigua 
cada dia, tindras prosperitat pau i alegria. Els teus füls 
seran sans, tes füles beiies, mai sofrirBs dolor ni 
malaltia, i't morirss de veii, sense recaqa, tot beneint 
a Deu, i amb I'esperaqa, de meilor vida. Duarte." 

L'església de la Santa Creu va ser pmjectada el 
1934 per l'arquitecte Andreu Audet. Es tracta d'un 
edifici d'estil grec ortodox o b i i t í .  Els murs com- 
binen I'arrebossat amb les comises de ma6 en foma 
de dent de semi o denticles. La fqana és presidida 
per un campanar quadrangular a I'angle dret. S'acce- 
deix al temple per un pomo o nSrtex amb arcs de mig 
punt sobre columnes toscanes. L'interior esta cobert 
amb voltes de mueria. El cor esta sihuit als peus de 
I'edifici i compta amb dues capelles late&, a banda 
i banda. L'absis és semicircular i esta decorat amb les 
pintures al fresc del pintor sabadeilenc Fidel Tnas 
Pag&s -seguidor de la pintura mural d'Antoni Vila 
Arrufat-, fetes uns quants anys des- d'acabada la 
Guerra Civil. El disseny original de I'edifici d'Audet 





FotognRa 5 l o K p  üodnech Manuna aquitectc ~FhncioS<int iogoIr i<om 199. Fotognfia:Txema Romera 

&ca. L'arquiiecte, amb titol de 1926, va destacar 
per ser un dels receptm de la infiubncia de I'arqui- 
iectura renaixentista italiana, va col.laborar amb 
Nicolau M. Rubi6 i Tuduri al monestu dels benedic- 
tins de Pedraibes i arnb Pelai Martínez a I'Estaci6 de 
Franca a Barcelona. En un moment determinat, 
Duran Reynals ingmssaria a les mes de I'arquiteciu- 
ra racionalista i seria membre del GATPAC. 

La Casa Fiorencio Santiago Latorre (1931). de 
l'arquitecte Josep Dombnech Mansana, amb titol de 
1910.6s un dels edificis del bani que il.lustren millor 
el referent clsssic de I'arquitectura noucentista. La 

tome d'estiueig, situada a la plaga del Greco, 16, esta 
formada per un edifici noucentista d'estil molt classi- 
cista. Té planta quadrada i volum cíibic cobert amb 
teulada piramidal. Les obemiles s6n sim&triques, en 
an: de mig punt al primer pis i generalment confina- 
des a la planta baixa. Al bloc de la constmcci6 s'afe- 
geixen dues porxades amb columnes toscanes i upa 
temissa amb balusirada al primer pis. 

Un dels arquitectes que va projeciar més obres 
privades a Bellatemi 6s Emili Sala Pibemat, amb tito1 
de 1927. Entre 1932 i 1954 el seu nom figura en % 
Ilidncies d'obres majors a l'Arxiu de Cerdanyola, 



í Fotografia 6. Pelai Martfnez aquitecte. Casa Jwn Yilo Fulg, m. 1g35. Autor dc la fótografia dexonegui. (Anlu Familla Mla Fulg). 

pdcticament totes a Bellatema. Entre 1931 i 1934 va 
construir les cases de Santiago Latorre, Josefa Llo- 
bet, Custodio Sampl6n (totes a l'avinguda de Josep 
M. Marcet), Bartomeu Bartomeu (al carrer de Santia- 
go Rusiñol), Joan Font (al carrer de Mas* Ci to  
Verdaguer, actualment del Pedregar), Llorens TomsS 
(al c m r  de Ramon Lluil), Carmen Gallifa (a I'avin- 
guda de Josep M. Marcet, cantonada amb Espronce- 
da), Joan Padr6 (al carrer de Fortuny) o la de Laureh 
Tamburini (al passatge d'Espmnceda). La majona 
d'aquests ediñcis destaquen pel referent clitssic de 
frontons i pilar6 amb arcades. A moltes de les cases 

apmix l'element de la torre, i en l'acabat de ies fqa- 
nes sovint alterna el mur arrebossat amb el ma6 vist. 
Pel que fa als elements decoratius, apareixen refdn- 
cies regionalistes que conviuen amb dissenys més 
modem propers a l'art deco. Un dels edificis més 
singulars de I'arquitecte és la Casa Antonio Maz. De 
grans dimensions, va ser projectada el 1932 i es va 
construir al carrer de Forhmy, 3. Es tnicta d'un edifi- 
ci noucentista de dos pisos i golfes amb una decora- 
ci6 inspirada en el mmanic que es concentra a les 
obertures. La potta d ' d s  amb arquivoltes esta pro- 
tegida per una marquesina. A sobre trobem una gale- 



ria de tres arcs de niig puiit arnb petites colurrines que 
es tornen a repetir it les altres faqanes. 3i la banda 
dreta hi ha una torre amb cobena piramidal. La f q a -  
na posterior t i  una porxada que sorte una terrassa. 
Tant la planta baixa com el priiiicr pis estan estructu- 
rats radialment al \«ltant del vestikul ceritral. ,A baix 
es trobarieri els dorrnitoris del \ervei i a dait els de la 
farnflia d'estiucjants. La casa esti  eri\oltada d'un 
jardí anih pérgola i copes decoratives. 

iZ la ~irbanitració van trehallar altres arquitectes 
de renoni. com ara i\nioni Fisas. el inateix 1-liiís 
Gimna. Josep Firniat. Pelai Mar t íne~ o Aiidreir 
Audet. Aiitoiii Fisas, niiscut a Sarril (Barcelona) el 
18% i autor de la clínica barcelonina d'estil racio- 

1"' nalista de Sant Josep de la Miintanya. va projectar el 
1934 a Bellaterra la Casa Antoni Soler. a l'avinciicla 
de Joan Fabregas. de volum cúbic massis. porta arnb 
porxada de colunines adosstides i arcs ünib escalina- 
ta d'accés. L'autor del primer pliriol de la urhanit~a- 
ció i de I'estació. Lluís Ciro~ia. només projectaria 
una casa a Bellaterra. la casa de Luis de Ávalo Pérez 
(projecte de 1930).' La tome d'estiueig seguia el 
mateix esquema de I'estació. Es tractava d'una 
estructura amb referencies tradicionals (novanient 
recordava la cerdanyolenca masia de Can Cordelles) 
pero amb una sintaxi nioderna. L'edifici. de forma 
cúbica i teulada piramidal. estava envoltat d'un 
porxo d'obertures confinades. El pis superior estaria 
reculat respecte de la linia de la faqana i presentaria 
obertures rectangulars que airejarien la coberta. 

El pintor Joan Vila-Puig va decidir instal.lar-se a 
Bellüterra el 1936 a la casa d'estiueig que. poc 
abans. havia fei edificar el seu sogre. el fahricant 
sabadellenc Domingo Codina. Es tractava d'un cdi- 
fici consiniit cap al 1935 pel prestigiós arquitecte 
Pelai Martínez. atnb títol de 1920, autor, entre altres 
obres. del Palau de les Arts Grafiques (actual Mtiseu 
Arqueolbgic) de 1'Exposició Internacional de Rarce- 
lona de 1929, en col.laboració amb Raimt~n Duran 
Reynals. La torre combinava el mediterranisme 
d'arrel tradicional, que havia posat de moda la 
urhanització de s'Agaró. amb alguns elements més 
moderns, propis de I'arquitectui-a racionalista. De 
fet, L'arquitecte és també l'autor de la casa del pintor 
Joan Colom a s'Agaró. L'habitatge del pintor Vila- 
Puig incorporava també el taller de I'artista, al pis 

iuperioron. el 1942. i'arquitecte de Sabadell G;tbriel 
Bracons .i;i afegir una sala d'exposicions. Orientat 
cap a la beira de Collreroln. el valer a \u i  dia acull 
l ' ln~titut d'Estudis >lstropolitan\ i Re~ionals  de 
Barcelona a la LAB. 

La C;i\a Clinieiit Vidal (a\  inguda de Joan Flibre- 
gas. 2 )  \ a  \er pro.iectada el 193-1 per l'arcjuitccti. 
Jo\ep Fii-niat Sesramalera. tittilat l'anq 1911 i arqui- 
tecte municipal de Manrew. Es un edifici de do\ 
piso\. forniat per dos coss»\ pcrpendiciilars aiiib l'a- 
í'epit de niiradors i haleonade% als aiigles. Destaca pel 
c«iitr;ist del iriur a n ~ h  tot un repcrtori dccoratiii basat 
cri la coinbin;icicí de miions que dibuixen diferents 
siluetes geomi.triques. Aquest sistenia decoretiu de 
dents dc scrrii i linies en ~ iga- raga  s'ha coiicentrat als 
niirad«rs poligonals i a I'ücccs de l'edifici. La porta 
principal s'estructura con? una portalada (rrr t1éi.o 
d'inspiració barroca. A la part superior hi ha iin rclleu 
de hroiize eriiniarcat per niotllures eri zig;i-zaga. 
Representa una Diana cacadora (una de les iniatges 
1116s freqüetits de 1.or.r <i@~-o) i porta la iiiscripció 
.'Wobs Hanihiig Par6". La porta principal és dc f e i ~ r ~  
forja1 i detells de vidre eniplomat anib tiiia decoració 
de linies espirals i silttetes de gerros. Els mtii-s late- 
r a l ~  s'avancen en forma de cantonada nmh cornises 
de dents de serrn. A bzinúa i banda hi ha dos finestrals 
amb vitrülls de iínies gcomi-triyues i espirals. A les 
finestres de la planta baixa s'han disposat unes curio- 
ses colunines de pedra amb el i'ust estrangulat pcr tin 
anell. Un dels dctalls més moderns de I'edii'ici són 
les finestres del primer pis que foraclen les caiitoiia- 
des. Es tracta d'un avanpt  recurs racionalista que 
tanibé es por trobar a la Casa Bruguera. L.a decoracici 
de I'edifici i la utilització s'ernmarca dins de I'estil 
«rr déco arnb la incorporació d'alguns recursos pro- 
pis de I'arquitectura racionalista. 

Andreu Audet i Puig. aiiib títol de fX9 1 ,  arqui- 
tecte municipal de Harcelon;~, autor del desaparegut 
Hotcl Colom de la p l a ~ a  de Catalunya i de diversos 
teatres, com ara I'Apol~lo. I'Arnati i .  entre d'altres. 
el Condal al Paral.lel hasceloni. té una forta preseii- 
cia a Bellaterra. És autor de la Casa Rogelia Pi i 

-- 
3 L. .I a s a  .. . nri ha c i a r  lociilitraúa. Segon, els plhnols dc Ilic&ii- 
cies c\ t r oh~ r in  cn iin carrer paral-iei ;i 1';intiga ronda de Circiiin- 
val.laci6. actual a\ingridii de Marcet. 



Jaume Joan projectada el 1934. Situada a I'avinguda 
de Bartomeu, 3, la torre esta constnüda en estil nou- 
centista, amb trets propis de l'arquitecnira tradicio- 
nal i elements decmtius ctassics. Destaca la potta 
doveliada, que recorda la Cuna masia. i les arcades 
amb colurnnetes toscanes de la torre. La fqana pos- 
terior d6na a un gran jara en forma de terrasses que 
baixa cap a la Font de la Bonaigua. En aquesta banda 
hi ha una galena mirador sobre pilars. Aquest arqui- 
tecte aniA incorporant tota una &rie d'elements 
decoratius més moderns, en la ihia de l'art dlco, en 
reixes i motllures d'altres xalets de Beliaterra. Audet 
6s també autor de la Casa Joan Fkbregas i Soler 
(1936), a l'avinguda de Miquel Sewet, un edifici on 
conviuen I'aire noucentista amb alguns elements art 
déco, com ara la interessant reixa de la porta d'en- 

trada, amb motius geomhtrics i estilitzacions vege- 
tals. També van ser pmjectats per Audet altres edif~- 
cis que incorporen elements propis de l'arquiteciura 
moderna, com ara la casa Andreu Piguiü6n Barrera 
(1931-1932). a I'antiga ronda de Circumval.laci6, de 
gran volum cúbic, teulada amb diverses vessants, 
obemires confinades que foraden la cantonada, 
pomo arnb arcs rebaixats o rectilis, o la casa Sebi- 
le de Cone de 1936, al carrer de Balmes, de volums 
cúbics, teulada plana i ñnestrals confinats i amb un 
gran a s  rebaixat o rectiüni. 

La Casa Francisca Bmguera (avhguda de Barto- 
meu. 1) és un dels edifícis m& destaca@ de la urba- 
nització. És també obra d'Andreu Audet, i és també 
del 1934. Es tracta d'un edifici completament racio- 
nalista, en la linia del GATCPAC. Tot i ser pmjectat 



Fotografla 8. Andreu Audet arquitecte. C m  irancirca Bruguem, 1934. Fotograf1a:Txema Romera 

paral.lelament a la Casa de Roghlia Pi i Jaume Joan, 
6s radicalment oposat. L ' a l c i  6s pkticament 
cúbic i fa 9.80 m x 990 m. Segons el pmjecte ongi- 
nal té planta baixa, primer pis i soterrani. S'hi acce- 
deii per una escalinata a la cantonada. La planta 
baixa consta del vestíbui amb l'escala, el rnenjador, 
la cuina-off~ce, el lavabo i el dormitori del sewei. El 
primer pis esta ordenat de manera que els diferents 
dormitoris i la cambra de bany s'articulin radialment 
al voltant de l'escala central. Les quaúe facanes s6n 
d'una gran simplicitat i austeritat. Seguint els postu- 
lats del racionalisme, la decoraci6 s'ha elirninat com- 
pletament i tot se supedita a la funcionaütat de l'edi- 
fici. Les obemires s6n confinades, sense motüures ni 
emmarcats. Destaquen les finestres que foraden les 

cantonades. i d'aquesta manera úenquen el volum 
massís del cub. La casa es remata amb una c o b a  
plana i un gran voladís que n'accentua les l í í  
horitzontals. També 6s molt interessant l'emplap- 
ment, a peu & carrer per la banda de i'entrada, i amb 
un gran desniveíi pel darrere amb un enorme jara 
amb pendent, que, com la casa ve'ib de Roghlia Pi. 
amiba fins a l'esplanada de la Font de la Bonaigua, on 
té el garatge. Aquest xalet 6s molt diferent dels altres 
del mateix Audet que hi ha a la ukmitzaci6 i tant 
podria haver estat pmjectat per ell, que l'any 1934 
tenia seixanta-sis anys -i m o ~ a  l'any 1938-, c o a  
per algun arquitecte m6s jove que estigués treballant 
llavors al seu estudi, ja que I'edifci esta perfecta- 
ment connectat a l'arquitechua més moderna del seu I 



Fotografia g. lo* Miguel Rold6n 1 Merch Berenguk arquitn*es. Casn M&M M.. Fotogníla:1)<Hna R o m a  

temps. La Casa Bmguera recentment ha estat objecte 
d'una acurada restaumci6 que ha sabut respectar tots 
els elements de la facana. 

Al marge dels edificis esmentats, a Beiiaterra es 
van constnllr més cases que van seguir I'estbtica neta 
i funcional del racionalisme, com ara la Casa EulBlia 
B~guera de I'aquitecte Bartomeu Agustl(l9M) O la 
Casa Jacint Humedes (1931-1932). al caner de Rusi- 
501, que han patit, ambdues, modificacions i amplia- 
cions que en d e s d e n  el disseny original. 

L'aquitecte Germil Rodriguez Arias, fundador 
del GATPAC i, juntament amb Josep Lluls Sed, un 
dels membres més destacas, va signar l'abril de 
1936 el projecte de la Casa Miquel Aguadé que s'ha- 
via de construir al carrer de Mos&n Cinto Verdaguer, 

1 

actualment del Pedregar. Es hactava d'un disseny 
avanpt que s'emmarcava dins dels postulats racio- 
nalistes de l'habitatge mínim que promovia el 
GATCPAC. L'edifici era un prisma s e d  & planta 
mmngular amb l'afegit d'un porxo en forma de N- 
gola en un dels laterals a la banda & I'entrsde. La 
cobmta plana quedava remarcada pex una comisa. La 
faqana s'dculava a partir dels grans ñneslrals que 
marcaven bandes hontzontals i delimitaven els dos 
nivells de I'edifici. L'inthor era auster i molt fun- 
cional. S'accedia al menjador des del ponro lateral. 
L'habitació comunicava amb el lavabo, la cuina i un 
&ls domiitoris. L'escala, situada en un &ls latnrils, 
donava acc& al primer pis, on es localitzaven dos 
donnitoris m& i un bany. La major par1 de les estan- 



ces comptaven amb m a r i s  encastats. La casa, de 
moment, no ha estat localitzada, tot i que és probable 
que fos completament reformada el 1942 per l'arqui- 
tecte Emili Sala Pibewat, per tal de convertir-la en la 
residencia de Joan Font. Si es tractés del mateix edi- 
fici (carrer del Pedregar, 5 ) ,  la drastica reforma s'ex- 
plicaria per la modemitat de la proposta de Rodn- 
guez Arias, que no sena del gust del nou propietan, i 
també per I'austeritat extrema de l'habitatge, més 
propera a una casa barata que no pas a un xalet d'una 
urbanització burgesa. L'edifici de Sala Pihernat 
adopta un votum molt més massís, i s'amplia consi- 
derablement amb l'afegit d'una coberta piramidal de 
teula i la incorporació d'arcades i porxos molt més 

154 tradicionals. 
La línia de I'arquitectnra moderna, iniciada pel 

GATPAC i altres professionals que es van implicar en 
el racionalisme, s'ha mantingut a Bellatcrra al llarg 
dels anys amb alguns edificis projectats per prestigio- 
sos arquitectes que defugen la Iínia convencional de la 
major part de les residencies unifamiliars aillades. 
Entre aquestes obres cal fer esment de la Casa Menna 
a l'avinguda de Josep M. Marcet, 27, construida el 
1963 per I'arquitecte Santiago Arderiu, autor, per 
aquells anys, d'alguns edificis a Sabadell. La Casa 
Menna manté la coberta plana racionalista, els volums 
senzills que s'adapten al desnivel1 del terreny i s'este- 
nen amh porxos de bigues mcthl.liques, les obertures 
confinades i la combinació del mur pintat de blanc 
amb el maó vist. No gaire Iluny, al passatge de San- 
tiago Rusiñol o de la Santa Creu, hi ha un altre edifi- 
ci emblematic més modem, la Casa Garau-Agustí 
(1988-19931, obra del prestigiós i ja desaparegut 
arquitecte EMC Miralles. Aquest xalet s'inscnu de 
ple en el corrent deconstructivista que encapcalava 
Miralles, amb planta i obertures irregulars i agosara- 
des, igual que la tanca del jardí. En el panorama de la 
modemitat, destaquen també les Cases M&M dels 
arquitectes José Miguel Roldán i Merce Berengué, 
que van ser guardonades amb el premi FAD a la 
millor obra arquitectbnica de l'any 2001. E1 conjunt 
inclou dues cases unifamiliars i un espai d'aparta- 
ments de Iloguer. L'edifici esta fomat per dos pave- 
llons paral.lels de dues plantes, amb un espai de bosc 
al mig que integra les construccions amb I'entom. És 
destacable l'ús dels pilars i de materials senzills, com 

ara el totxo i el fomigó. El resultat és auster i con- 
trasta amb la gran originalitat de recursos emprats. 
Aquestes darreres torres només són un petit exponent 
de I'arquitectura contemporknia de nivel1 que hi ha 
disseminada pel bosc i que conviu mig amagada arnb 
altres construccions, sovint més anodines. Bellaterra, 
amb els xalets onginaris, les edificacions de caracter 
públic que s'han conservat i les noves construccious 
de qualitat, constitueix, sens dubte. un interessant 
conjunt ben representatiu de I'arquitectura moderna 
catalana. 




