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XAVIER PLA I PUJOL A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA. 

Què feia Xavier Pla, el nostre primer llicenciat en arquitectura, a 
la Guerra Civil Espanyola? És quelcom que sempre m’he preguntat. De 
la vida i trajectòria d’en Francesc Xavier Pla i Pujol (1906-1996) en 
sabem pels escrits del company Antoni Pol1 però del seu pas per un 
dels episodis més dramàtics a l’Europa del segle passat poca cosa. 
Ara mirarem de fer-ne una pinzellada.  

Pla s’havia llicenciat el 1934 després d’aprovar el projecte fi de 
carrera amb la proposta de Parlament de les Valls d’Andorra2. Devia 
ser una persona arrelada a la societat barcelonina com demostra haver 
estat  portador de torxa a l’enterrament d’en Antoni Gaudí i haver 
assistit al sepeli d’en Francesc Macià. Segur que la bona relació amb 
l’arquitecte catalanista Cèsar Martinell, pel qual va treballar 
d’estudiant durant un parell d’hiverns, devia ajudar. Recordem que 
ambdós en van conèixer a Andorra quan el vallenc s’hostatjava a 
l’hotel familiar d’Escaldes-Engordany mentre bastia el seu primer 
projecte oficial: la casa Warren (1916-1919)-popularment casa dels 
Russos- en l’intent de colònia utòpica georgista a Santa Coloma3. Pla 
es farà membre de la societat Amics de l’Art Vell(1929-1935)promoguda 
per Martinell i va aconseguir que es restaurés l’església de Santa 
Coloma i Sant Joan de Caselles. 

 

 

 

 

 

 

Poc després que Pla acabés els estudis, el febrer de 1936, el Front 
Nacional -republicans, socialistes i comunistes- van guanyar les 
eleccions a Espanya, però les forces conservadores -monàrquiques, 
tradicionalistes i feixistes- van reaccionar promovent un cop d’estat 
que no va reeixir, derivant en tres anys de cruenta Guerra Civil. Un 
dels territoris on no va fructificar l’aixecament militar va ser 
Catalunya. Aquesta era la regió d’Espanya més avançada, amb més de la 
meitat de la població ocupada en la indústria, percentatge que pujava 

                                                                 
1 Veure, per exemple, la introducció que a la publicació número 84 del COAA: Xavier Pla i Pujol 
1906/1996. Escrits, projectes i obres d’arquitectura. 
2 www.enricdilme.com/ESCRITS: Parlament per les Valls d’Andorra.  
3 www.enricdilme.com/ESCRITS: Casa dels russos un segle. 
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fins a tres quartes parts a Barcelona. Era un proletariat amb 
consciència de classe que havien absorbit ideals llibertaris en 
ateneus, cooperatives i sindicats. Recolzats per la Guàrdia Civil van 
ser els primers a oposar-se decididament a l’aixecament militar. Una 
vegada parat el cop iniciaren una revolució llibertària prenent el 
control de les fàbriques i perseguint als que consideraven feixistes, 
especialment el clergat i les seves institucions. Aquesta fase de 
col·lectivització liderada pels sectors anarcosindicalistes 
s’enfrontà als partits i sindicats que miraven de controlar 
l’autogestió, alhora que perseguien posar ordre a la rereguarda, vist 
que hi havia una guerra en marxa. Va ser un episodi espontani que va 
durar fins que la Generalitat va organitzar i promulgar el Decret de 
Col·lectivitzacions i Control Obrer del 24 d’octubre. Van ser mesos 
idealitzats per George Orwell en Homenatge a Catalunya el qual es va 
convertir, des de la seva publicació, en un referent per l’esquerra 
anglosaxona com ha manifestat el lingüista Noam Chomsky o el cineasta 
Ken Loach, director del film Terra i Llibertat (1995), inspirat en 
aquells fets. Les tensions entre les forces llibertàries i les 
comunistes derivaren, el maig de 1937, en una setmana d’enfrontaments 
violents amb més de dos centenars de morts seguida de la dissolució 
del POUM –partit d’en Orwell- i la supremacia del PSUC. Des 
d’aleshores Orwell conservarà una aversió visceral pel comunisme 
estalinista com queda palès en els llibres Rebel·lió en la granja i 
1984. 

Amb el decret del 24 d’octubre tota l’economia es col·lectivitzava, 
cap sector se n’escaparà.  Així, totes aquelles empreses 
estratègiques o amb més de cent treballadors, les abandonades pel seu 
propietari o les que tenien entre cinquanta i cent treballadors, però 
tres quartes parts ho demanaven passaven a ser dirigides pels obrers. 
Les de menys de cinquanta treballadors continuaven sota direcció del 
propietari, però controlada pel consell obrer. La majoria d’empreses 
de la construcció  eren d’aquest darrer tipus, ja que no tenien més 
de cinquanta empleats.  

Es va municipalitzar el sol i la propietat urbana i amb ella 
l’habitatge. Els arquitectes van passar a ser uns treballadors més 
del ram de la construcció. A partir d’aquell moment eren “camarades”, 
o com es diu en tots els documents revisats “companys”. El Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya va ser substituït, el 1936, pel Sindicat 
d’Arquitectes de Catalunya (SAC) adscrit als sindicats de la UGT i de 
la CNT amb Josep Torres Clavé com a secretari general i també com a 
director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona -
Clavé era un apassionat de la muntanya i de l’esquí havent visitat 
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Andorra en diverses ocasions fins just l’inici de la Guerra Civil4-. 
A partir d’aquell moment el SAC era el que repartia la feina entre 
els arquitectes sindicalistes. Pla, com la majoria d’arquitectes 
catalans,va passar a formar part de la nova entitat. Gent com Emili 
Bofill (pare d’en Ricardo Bofill), Raimon Duran i Reynals, Josep 
Soteras, Sixte Illescas  o els germans Bonaventura i Pere Jordi 
Bassegoda no van tenir inconvenient en continuar treballant amb les 
noves regles, igual que tampoc ho tindran sota el franquisme. 

Entre les tasques que emanaven del  SAC hi havia el control periòdic 
de les empreses constructores, la construcció de refugis antiaeris i 
també d’escoles pel Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) sovint 
transformant esglésies o convents. La CENU vas ser una entitat 
pública dependent de la Generalitat de Catalunya fundada al principi 
de la Guerra Civil per suprimir l’ensenyament confessional i crear 
una nova escola antifeixista basada en principis racionalistes i 
solidaris. En tot cas, de cada una de les tipologies de treballs que 
adjudicava el SAC en Pla en farà, com demostra la documentació 
dipositada a l’Arxiu Històric del COAC. El SAC també va publicar en 
tres entregues de la seva revista Arquitectura i Urbanisme -
concretament en els números 16-17, 18 i 19 entre 1936 i 1937- la 
memòria que en Pla va fer del viatger becat anys abans per estudiar 
l’arquitectura hospitalària d’arreu. Cap al final de la guerra, el 
1939, Pla torna a casa, però a la vista de la manca de feina emigra 
al sud de França fins que, el 1941, l’avenc alemany l’obliga a 
establir-se definitivament a Andorra. 

 

1936 INSTITUT CULTURAL “PEDAGOGIUM”. 

 

El primer treball d’en Pla va ser adaptar l’edifici existent al 
número 292 del carrer Balmes de Barcelona conegut com a “Pedagogium” 
per a escola del CENU. En la memòria que escriu comenta que mancava 
reformar els espais destinats a la direcció, administració i la sala 
de professors, afegir més serveis sanitaris, restituir l’envidrament 
perdut, netejar i pintar. Pensava que es podia disposar de 8 aules i 
276 alumnes (uns 34 per classe). Els honoraris professionals serien 
del 3,5% del cost de l’obra. 

 

 

                                                                 
4 www.enricdilme.com/ESCRITS:  Josep Torres Clavé, la Bauhaus i Andorra. 



   

 

        4 

 

xavier pla 
a barcelona 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

        5 

 

xavier pla 
a barcelona 

 

1937 ADAPTACIÓ DE L’ESGLESIA DE VERDUN EN ESCOLA. 

La segona feina que se li va encomanar a en Pla va ser la 
transformació de l’església Verdun -parròquia de Santa Engràcia- 
també com a escola pel CENU. Aquí projecta dues plantes aprofitant 
l’alçada del temple. Situa les aules a tocar de les façanes per 
aprofitar la llum i deixar un passadís central com a pas. El 
presbiteri el converteix en la sala d’actes per treure partit a la 
forma semicircular de l’absis. Es pot veure com pinta de groc les 
parts a enderrocar i en vermell les parts a afegir per tal de 
facilitar la comprensió del projecte.  
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1936-37 CONTROL DE CASES CONSTRUCTORES. 

Dels vuitanta informes que resten a l’Arxiu Històric del 
COAC sobre controls de cases constructores relacionades amb 
Pla entre 1936 i 1937 només dos porten la seva signatura. 
Concretament, són els que corresponen a les empreses Obres 
i Subministres Donat, S. A. i Lacoma i Bofarull. Els 
informes venien signats per un arquitecte i per un obrer, 
ambdós designats pels seus respectius sindicats. En una de 
les actes de la primera empresa -reproduïda a sota- es parla 
que Pla va estar absent el mes d’agost per motius de 
salut, possiblement tornava a Andorra. Es comenten les 
demandes dels treballadors per augmentar els jornals, és a 
dir, el salari i com es va solucionar, segons l’informe, amb 
el vistiplau de tothom. 
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1938 CONSTRUCCIÓ DE REFUGI PER LA CASA PREEKLER. 

A la Guerra Civil Espanyola es va bombardejar per primera vegada la 
població civil de forma sistemàtica. La rereguarda passava a ser 
front de guerra per sembrar el pànic. Malauradament, des d’aleshores, 
ha estat una tàctica militar habitual en tots els conflictes 
posteriors des de la II Guerra Mundial fins a l’actual guerra 
d’Ucraïna. En aquell conflicte Barcelona va patir quasi dos 
centenaris de bombardejos, bàsicament de l’aviació feixista italiana 
amb seu a Mallorca. El primer amb víctimes va ser, però, conseqüència 
dels projectils llançats des del destructor Eugenio de Savoia el 13 
de febrer de 1937. La ciutat va quedar impactada i va començar a 
organtizar una defensa passiva amb la construcció de refugis 
antiaeris. Per coordinar esforços la Generalitat de Catalunya  va 
crear la Junta de Defensa Passiva de la Conselleria de Treball i 
Obres Públiques i va redactar un pla de defensa per a tota la 
població. Per la seva banda, la Comissió d’Urbanització i Obres de 
l’Ajuntament de  Barcelona va ser l’encarregada de la defensa 
antiaèria de la ciutat. Vist el nombre de víctimes inicials es va 
decidir que no autoritzaria cap refugi que no fos supervisat per un 
facultatiu. Així s’encarregà al SAC la designació de l’arquitecte 
responsable del projecte i del seguiment de l’obra. És construïren 
refugis en fàbriques i en empreses que eren objectius de l’aviació 
enemiga. Entre ells hi havia la casa Pirelli (ronda Universitat, 18), 
la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya (passeig Sant Gervasi, 
38), el Banc de Bilbao (Flor de Neu, 125; Fortanella, 9)… i també la 
casa Preekler (Viladomat, 305)5 que va ser encarregat a en Pla. 
D’aquesta actuació l’Arxiu Històric del COAC només conserva la seva 
designació com arquitecte director, el full d’honoraris i el rebut 
d’aquests. Per tant, no sabem ni la tipologia del refugi ni per a 
quantes persones estava pensat, en tot cas sembla que va ser el 
darrer treball a Barcelona d’en Pla.     

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Carmen Miró i Jordi Ramos Ruiz, Cronotipologia dels refugis antiaeris a Barcelona, 
https://www.researchgate.net/publication/269390996_Cronotipologia_dels_refugis_antiaeris_de_Barcelona 
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                                       Exemple paradigmàtic de reugi antiaeri a Tarragona https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons‐

documentals/arxiu‐municipal‐tarragona/dades‐historiques‐de‐la‐ciutat/revolucio‐guerra‐civil‐i‐franquisme‐a‐

tarragona‐1/bombardejos‐i‐refugis‐1937‐1939/refugis‐antiaeris. 

 
 

 

 

 

 

Escrit a Escàs, La Massana el dia que la nostra filla Txell  

arriba a la majoria d’edat,15/05/22 


