LA CELEBRACIÓ DEL XXXV CONGRÉS EUCARíSTIC INTERNACIONAL DE
BARCELONA (1952) A LES CORTS. INICI DE L'EIX URBANíSTIC DE LA
PLA<;A DE PlUS XII
Martí

Checa

Artasu'

La celebració

del XXXV Congrés Eucarístic Interna-

cional a Barcelona a la primavera del 1952 va constituir una fita més en tota la serie de grans esdeveniments que la ciutat ha celebrat al Ilarg del segle XX
(Exposició de 1929, Jocs Olímpics, etc.). Les característiques de I'esdeveniment que tractem s'han d'emmarcar dintre deis postulats nacionakatóíics
imperants a
I'etapa autarquica

del reqim franquista.

El projecte ja s'havia iniciat tímidament
ció del monument

amb la inser-

de los Caidos de Josep Clara, el

1951, i I'aprovació de la placa de Pius XII aquell mateix
any. Alllarg del nostre discurs també exposarem la disposició deis assistents a I'acte segons un pararnetres de
valorització
social exemplificants
d'una etapa de la
ciutat.

I representa el

punt alqid d' aquests.
Dintre deis diferents actes que es van celebrar durant
aquell congrés, el més significatiu i important va esdeenir a la futura placa de Pius XII amb I'erecció d'un alzar gegantí on es va celebrar la missa final del Congrés.
Aquest altar, obra de Josep Soteras Mauri, amb
col-Iaboració deis arquitectes Lluís Riudor i Joaquim
'ilaseca, havia de complir dos objectius: d'una banda,
exaltació del fet eucarístic, i d' altra, la distribució de
es superfícies, els serveis i els volums de I'acte. L'acte
fa ser una manifestació rnultitudinaria deis barcelonins
=. vers el Congrés, on segons les dades de la premsa
::~ l'epoca es van aplegar més d'un milió de persones.
Aquesta comunicació pretén ser una aproximació
banda, a una de les obres més significatives del

:: .ma

EL BISBE MODREGO, BARCELONA
CONGRÉS EUCARíSTIC

I EL

La celebració del XXXV Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona va ser el moment alqid del bisbat de
Gregorio Modrego. Cal apuntar, pero, les motivacions
que tant des de Roma com a I'església espanyola i per
extensió l'Estat franquista van tenir per escollir Espanya,
per un costat, i Barcelona, particularment,
com a seu
de I'esdeveniment.
D'una banda, I'adhesió completa a les doctrines de
propagació de l' anomenat catolicisme unidimensional
que es postula durant tot el pontificat de Pius XII, la inevitable connexió amb les doctrines nacionatcatóhques

::.:ssenyi l' arquitectura, tant religiosa com civil, deis anys
uanta, i d'altra, mostrar com I'erecció de laltar va
- un punt d'inflexió -un abans i un després- cap a l'or::E:r:lació urbanística d' aquest sector de la Diagonal on
:: lavia d'inserir I'anomenada Ciudad Universitaria.

arran d' aquestes propostes papals, el marcat carácter
anticomunista de la doctrina, en el sentit de recuperació
de valors més enlla de les fronteres, races, limitacions de
classe, etc. que s'avenia amb la ideologia franquista i feia
del país terreny adobat i favorable a aquestes idees, i per
últim la tradicional consistencia del catolicisme hispanic,
feien d'Espanya ellloc amb més possibilitats de ser esco-

d'Estudis Ignasi Iglésias. (c. Ignasi Iglésias, 33,
ns030 Barcelona) i Dpt. de Geografia Humana. Universitat

Ilit. Una mostra d'aixo és la carta d'elecció i nomenament
que el Papa Pius XII va trametre al seu legat al Congrés
Eucarístic, el cardenal Federico Tedeschini,
No sin

Centre

•..•
e Barcelona.

U
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razón, el primer congreso eucarístico internacional convocado después de la atrocísima guerra que asoló ingentes espacios del orbe terráqueo es celebrado en la noble
y generosa nación hispana. Efectivamente, ¿Quién hay
que ignora que en ella se conserva esa especie de hereditario ardor de la fe católica que siempre ha aparecido
unido con el bienestar y grandeza de la raza española?
¿ En qué país del mundo, por remoto que sea, no es
conocida y plenamente obvia la excelsa veneración hacia
la Iglesia romana y esta Sede Apostólica, de que los habitantes de España en el decurso de los siglos, han dado
repetido y preclaro testimonio con sus escritos, con su
largueza y con la intrépida y constante defensa del nombre cetolico?',
La necessitat de cercar un Iloc adient per desenvolupar un Congrés Eucarístic en aquells moments era una
oportunitat per a Roma d'estendre els valors catolics en
una Europa en reconstrucció, on les anteriors ideologies
havien quedat o bé arraconades en uns límits determinats
o bé havien desaparegut. L'elecció de Barcelona com a
seu del Congrés és factible entendre-Ia com una decisió
personal de Pius XII, decisió no exempta de consultes
prévies i causada per la celebració d'alguns actes multitudinaris que feien que la ciutat i en especial el seu bis-

d' actes on potenciava diferents aspectes de la doctrina
com a exemples tenim la celebració el 1944 del

católica:

Congrés Eucarístic Diocesa, I'abril de 1946 del Congrés
Catequístic Oiocesá. el 1948 el Congrés Diocesa de
Sagrada Litúrgia, el 1949 la participació en el Congrés
üiocesa d' Acció Católica i el febrer de 1951, la preparació i celebració de la Santa Missió. Actes que malgrat,
integrar-se dins la política de I'església naoonakatolica eren adients a les perspectives papals.
En un intent d'articular una cronologia de I'elecció
de Barcelona com a seu del Congrés Eucarístic, hem de
situar-nos el novembre de 1950 com a primera data
efectiva, on es mostren les possibilitats de la ciutat, en
una entrevista que mantingueren el bisbe Modrego i el
president deis congressos eucarístics internacionals,
MnsVachon,
arquebisbe d'Ottawa; allá Vachon dona
el vistiplau a Modrego i la paraula que ell personalment
donaria suport a la candidatura de Barcelona davant el

Papa'. Monsenyor Vachon defensa la celebració a la
ciutat i no arnaqa en aquella entrevista amb Modrego
que Pius XII ja mostrava un interés efectiu i important
sobre la qüestió". El febrer de 1951, en una conversa
mantinguda entre el bisbe Modrego i el nunci del Papa
a Espanya, Mn.Gaetano Cicognani, confirma que cada

be foren vistos amb bones expectatives per les autoritats
vaticanes pel que fa al factor organitzatiu i la possible convocatoria de públic. Decisió papal, emesa a conseqüencia d'una més que probable petició del bisbe Modrego
que es desenvoluparia a partir de l'exit edesiastic i de convocatoria del Congrés Eucarístic Diocesa de 1944, on ell
veuria las potencias que Barcelona podia poner en juego. La petició formal de celebració del Congrés cal situar-

3

Eucarístico Internacional,
27 de mayo de 1952
i també: M.BRUNET. "La organización del Congreso perfecta dice Monseñor Vachon" a PAX Diario del XXX\,
Congreso Eucarístico Internacional.
29 de mayo de 195~
Op. cit. nota 3. A I'entrevista que Manuel Brunet realitzá
a Mn. Vachon es deixa entreveure aquell interés tal com
transcrivim a continuació:
M.B. -y su primer viaje a Barcelona, el que hizo por indiCongreso

4

la als dos últims anys de la década deis quaranta.
Així, d'una banda, Modrego va destacar en els primers anys del seu bisbat per I'organització i celebració

2

M.BRUNET."
El Congreso Eucarístico explicado por el
Señor Obispo de Barcelona"
a PAX Diario del XXXV

cación de SS el Papa data de noviembre.

Realmente

no

era posible darse más prisa.
_
MnVachon. -El Papa consideraba
-agrega
el senor
Arzobispoque se acercaba el momento de celebrar otro

PAX, Diario del XXXV Congreso Eucarístico internacional,

Congreso

28 de mayo 1952.
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Eucarístico.

per una Comisión Ejecutiva Necionel'", ambdues formacions responien més a una necessitat política que no
pas a aspectes organitzatius i económics. L'órgan efectiu pel que fa aquests temes va ser I'anomenada Comi-

cop era més evident I'elecció de Barcelona com a seu
del Conqrés". La confirmació definitiva es produí el 21
de febrer de 1951 amb I'arribada d'un telegrama escrit
per Mn. Giovanni B. Montini (futur Pau VI), secretari del
Papa, seguint les ordres d'aquest. Montini, dies enrera
ja havia escrit una carta a Modrego comunicant I'elecció de la ciutat com a 1I0c de celebració del Congrés i
pregant la discreció i secret del bisbe Modregd. El telegrama textualment citava: Mañana jueves 22 corriente
L'Osservatore Romano publicará noticia
carístico Barcelona en 1952. Montini',

sión Ejecutiva Local i La junta general del XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Aquesta entitat havia

estat creada i els seus membres, designats pel bisbe
Modrego el marc; de 1952 de forma definitiva. Paral·lelament, es va crear I'órgan d'administració i gestió que
canalitza tots els aspectes referents del Congrés entre
aquesta comissió executiva i les diverses comissions de
treball que es crearen. La Comissió Executiva Local (CEL)
esta va formada per un delegat episcopal, un sotsdelegat episcopal, el president de la secretaria general, el
president de la mateixa CEL que tenia cura de la direcció espiritual i unes funcions més própies de gestor.
Sera I'eix on s'articularan totes les activitats relatives al
congrés tant abans com en el moment de la celebració, i la presencia de set vocals. Malgrat la presencia de
cartees de la diócesi en aquesta comissió també hi estigueren presents laics, membres d'organitzacions vinculades amb I'església, mostra d'un sector de la burgesia industrial i financera barcelonina, d'inspiració

Congreso Eu-

Dos factors poden explicar aquesta elecció: d'una
banda, la indubtable perseveranca de Gregorio Modrego i I'excel·lent disponibilitat que ja havia demostrat
especialment en els congressos de 1944 i 1946, d'una
altra, I'adequació d'Espanya a les necessitats expansionistes del vatica. L'elecció de Barcelona ha estat explicada per algun autor com la prova d'una nova fase de
la ciutat per expansionar-Ia i d'extreure idees latents
contraries al reqirn".
L'organització
del Congrés
Un cap caneguda I'elecció de la ciutat, es crea la Junta Nacional para el Congreso Eucarístico de Barcelona.

Aquesta estava formada per un Patronato de rionot" i

5

6
7

8

9

10 Aquesta estava constituida pel bisbe Modrego, el bisbe
d'Ereso com Consiliario General de la Acción Católica
Española, el bisbe auxiliar de Madrid-Alcalá, el degá de la
Rota de la Nun,9aWra Espanyola,el deán de la Catedral
de Madrid, el president de la junta técnica d' Acción
Católica Española,els presidents del consellssuperiors de
les quatre branques d' Acción Católica, el president del
consell suprem de la Adoración Nocturna Española, el
president de la comissió permanent de la Confederación
Española de Congregaciones Marianas, el president de
l'Associación Católica Nacional de Propagandistas,el president de la Confederación Católica Nacional de Padresde
Familia,el president de la FederaciónCatólica de Maestros
Españolesi com secretari actuaria el secretari de la direcció central d'Acción Católica i el president de la junta diocesanad'Acción Católica de Barcelonacom sotssecretari.

Op. Cit. nota 3. Seguint I'entrevista de Manuel Brunet al

bisbe Modrego citem les paraulesque ell (bisbe Modrego)
mateix transcriu posadesa la boca del nunci Cicognani:
Mn. G.Cicognani. -Ya puede suponer el informe que he
dado yo a favor de Barcelona.
Op. Cit. nota 3.
DD.AA. XXXV Congreso Eucarístico Internacional, 12
Febrero 1953. p.13.
Op. Cit. nota 7, p. 238
Aquest patronat d'honor va estar integrat pel cap de l'Estat, Francisco Franco, el cardenal Primat de Espanya, el
nunci del Papa,el president de les Corts, el ministre de la
cartera d'Exterior, el de la de Justícia,el bisbe de MadridAlcalá i tots els arquebisbes espanyols.
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católica 11. Les funcions de la comissió van ser: rebre a
través de la Secretaria general totes les iniciatives que

anava a carrec d'un director eclesiastic i d'un president
que majoritariarnent
era un laic, membre d'aquell sec-

es van decidir a les comissions i seccions que formaven

tor de la burgesia esmentat. Aquestes comissions es
dividien en subcomissions, seccions i subseccions, arti-

I'organització del Congrés i donar les tasques a dese nvolupar, arbitrar en els assumptes de competencia dubtosa o múltiple, controlar I'aparell dogmatic, el servei
de publicacions i marcar un control pressupostari a les
activitats que la comissió executiva proposava i eren
acceptades. Igualment, les gestions de protocol amb les
autoritats tant nacionals com estrangeres passaven per
les seves manso

culant una jerarquització
de tasques a desenvolupar i
ordenant de forma disciplinar I'organització
del Congrés, una ordenació que era molt adient a les noves
propostes que feien referencia a la reestructuració
i
reconstrucció de l'església13
Per últim, cal destacar l'existencia de I'anomenada
Comisión

Va ser destacable el control exhaustiu de la informació que el Congrés produia, tant en els moments
previs com durant el seu desenvolupament.
La dependencia total de I'anomenada Oficina de radio y prensa
a la Secretaria general així ho demostren; igualment se
suggereix que les persones que tinguin algun cartee a
I'organització
del Congrés evitin fer declaracions ofi-

consultiva

del XXXV Congreso

Eucarístico

1 3 Boletín informativo del Congreso Eucarístico Internacional,
26 de enero de 1952, p.9. I seria com segueix:
DELEGACIÓN

EPISCOPAL

DE ORGANIZACIÓN

Y PROPAGANDA

COMISiÓN DE ORGANIZACIÓN
Subcomisión de hospedajes
Subcomisión de viajes
Subcomisión de enlace civil
Sección Interior
Sección Exterior
Sección Ceremonial
Subcomisión de sanidad y asistencia médica
Sección de actos escolares
Sección de adoración nocturna

cioses". Darrera aquests 6rgans rectors es van crear una
serie de comissions ordenades en cinc grups: Delegación episcopal de organización y propaganda, Comisión
de hacienda, Comisión doctrinal, Comisión de liturgia i
Comisión de arte. La direcció d'aquestes comissions

COMISiÓN DE PROPAGANDA
Subcomisión de predicación sagrada
Subcomisión de archivo y crónicas
OFICINA DE PRENSA Y RADIO
COMISiÓN DE HACIENDA
COMISiÓN DOCTRINAL
Sección de la Sagrada Escritura
Sección de teologia dogmática
Sección de moral, derecho y sociologia
Sección de historia y arqueologia
Sección de pedagogia
COMISiÓN DE LITURGIA
Sección de liturgia ritual
Sección de litugia doctrinal
Subcomisión de teología y liturgia
COMISiÓN DE ARTE
Sección de arte antiguo
Sección de decoro artístico

11 La CEL va estar integrada pel bisbe Modrego com a president i maxim responsable, Mn. J. Serra Puig, com a delegat episcopal, Mn. A. Pech i Ferrer com a sotsdelegat
episcopal, Mn. 1. Gomá i Civit que actuaria com a secretari general del Congrés i responsable de la Secretaria
general, Rdo. A. Fabregas Grau com a sotssecretari general i director de I'oficina técnica de publicacions, Mn. F.
Faura Arís en sera el president, amb unes funcions més
própies de gestor i a cura de la direcció espiritual, un deis
eixos de I'organigrama
del Congrés. La presencia de laics
va estar representada
per: S. Udina Martorell, J.M. de
Nadal, S. Sastre Sastre, P Aragay Muxí, R. Pich Saladrigas,
J. Vidal Bosch, R. Pintó Oliveras i F. Amat Arnau. Veure:
Boletín oficial del obispado, marc 1952.
12 Arxiu Diocesa de Barcelona. Carpetes Congreso Eucarístico Internacional
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oriental

Internacional amb la presencia de destacats membres

del Congrés (catedral, placa Catalunya, la seu del Govern Civil, el monument a Colom, la Sagrada Família i
la nova font de la cruilla del passeig de Gracia amb la
Gran vía). acció aquesta que suposa una recuperació
psicológica ciutadana a la qual I'inici de la retirada de
les "cartilles de racionament"
vers I'abril de 1952 i la

de la vida civil barcelonina. Aquesta comissió estava
presidida per Ramón Albó i entre els vocals destacarem:
Mariano de Foronda, Rafael del Rio del Val, el marqués
de Sentmenat, el Baró de Viver, Manuel Rius Rius,
Miquel Mateu Plá, Josep Albert Oespujol, els diferents
presidents i degans del col·legis prafessionals de la ciutat, el director de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorras i empresaris com Luis Riviere Manent, José
Sanglas, Angel Traval, Gaieta Marfá i altres com Narcís
de Carreras i Josep M. Trias de Bes.

fi de les restriccions electriques. a partir de I'últim trimestre.de 1950, van ajudar". Malgrat aixo, no cal defugir del carácter ideológic i manipulador d'aquest fet i

ELS CANVIS URBANS PROVOCATS
CONGRÉS EUCARíSTIC

La comissió d'organització
i I'oficina de premsa articularen un seguit d'iniciatives relatives a la recepció
deis assistents i I'ordenació deis transports. O'una banda, per allotjar els visitants s'utilitzaren diversos proce-

afectaven directament els espais congressuals. O'entre
les primeres, cal remarcar I'elaboració d'un pla d'hotels,
amb I'execució d'una serie d'establiments,
encetats
amb la inauguració de I'Hotel Colon, el 7 de febrer de
1950, pero fossilitzant la seva inauguració en vigílies del
Congrés, el15 de maig de 1952, l'Avenida Palace i fins
al dia 25 de maig, onze més (Arycasa, Manila, etc.). AI-

diments que van passar per la crida ciutadana

tres hotels, com el Park, obra d'Antoni

altrament, la supravaloració de les millares, donades les
quotes tan baixes de les quals es partia.
Pel que fa a les obres d'infraestructura
urbana hem
de diferenciar les que es realitzaren a ciutat i les que

PEL

per tra-

de Moragas, els

bar Ilars d'acollida, les acampades multitudinaries i la
contractació
de vaixells-hotel". D'una altra, les gestions que es desenvoluparen per a la concessió de descomptes a la RENFE, companyies navilieres, i les companyies de transport urbanes que ampliaren els seus
serveis i fins i tot crearen per a I'accés als actes del congrés, línies especials. Altres actuacions que potencia

hem d'emmarcar dintre d'aquest pla, malgrat que la
seva construcció definitiva va depassar la celebració del
Congrés.
De molt més abast propagandístic que no efectives
i duna
marcada superficialitat,
van ser les obres a la
xarxa viária. de guarniment
i de creació d'espais de
Ileure i decoració. Entre els primers cal assenyalar: la

I'organització contactant amb els arganismes pertinents
van ser: el guarniment de carrers i balconades, el Ministerio de Información y Turismo col· loca més de 40

inauguració

de I'avinguda

de la Infanta Carlota, el 2 de

juny de 1951, la creació d'un carrer de vianants: el de
la Boqueria, el cobriment del tram del tren de Sarria.
entre Muntaner i Sarria, el 12 de maig de 1952, i mal-

quilómetres de gallarets; la il·luminació deis espais ciutadans principals i aquells on s'havien de celebrar actes

15 Ben suggerents són les paraules aparegudes a I'article de
Destino "Las Luces de Congreso Eucarístico" on es cita:
"El primer homenaje lumínico que rinden los barceloneses al recobrar su jerarquia de kilovatios perdida, ciertamente no podia haber puesto proa a tan loable servicio".
Destino. núm. 773, Barcelona, 31 de maig de 1952.

14 Aquests foren en un nombre de cinc i van ser els anomenats: Kalroan, Independence, Constitución, Surriento i
Cabo de Hornos. Boletín oficial del obispado, abril de
1952.
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de 1952. Més

tre l'inici. amb malta timidesa, de les obres de la futura avinguda Meridiana i de la pl. de les Glories, com
demostra el desnonament deis barraquistes que allá hi

en consonancia amb els recursos financers de l'Ajuntament, es va realitzar una política d'arranjament d'espais
i edificis, entre els quals destaquem la instal·lació de la
figura eqüestre a la pl. Ramon Berenguer 111, el 7 dabril de 1950, la inauguració del Monumento alas Ceidos": a la Diagonal, el 29 d'octubre de 1951, la inauguració deis jardins de I'antic Hospital de la Santa Creu,

havia, el rnarc de 1953. Les millores en el ferrocarril subterrani es concretaren amb la inauguració, el 23 de
juliol de 1952 de les reformes a I'estació de Santa
Eulalia. L'acció de la millora de la xarxa del subterrani
ha de ser explicada no tant per una acció directa de I'esdeveniment que tractem com per un canvi de direcció
de la política municipal envers el transport urbá". Molt

el 26 de gener de 1952, la construcció deis jardinets i
deis brolladors culminants, entre el Passeig de Gracia
i la Rambla de Catalunya, a la Gran Via, I'arranjament
i desenvolupament de restauracions, des de 1946, a les
Drassanes, la muralla romana, la de Santa Madrona, el
Palau Nacional, la placa de Castella, la placa Reial, la de
Sant Felip Neri, la del Pedró amb la col·locació de I'escultura de Santa Eulalia restaurada, etc.

més indirectament,
pero segurament accelerades davant la celebració de I'esdeveniment, seran les millares
que s'efectuaran a l'aeroport. Concretades amb la inauguració del nou aeroport Muntadas, el 6 de juliol de
1949 i la construcció de la nova terminal de passatgers
a la placa d'Espanya i el canvi vers el denominat Aero-

grat superar les dates del Congrés, I'obertura al transit
de I'avinguda del Príncep d'Astúries entre la Via Augusta i la pl, de Lesseps, el 29 de novembre

port del Prat, el 195219

La celebració del Congrés va motivar indirectament

L'AMPLlACIÓ
PlUS XII

I'eixamplament de la línia de metro, no tant per cobrir
els déficits de transport durant el Congrés com per cobrir les necessitats d'una Barcelona que crea va els seus
primers polígons d'habitatges, més enlla de la trama de
I'eixample. El 23 de juriy de 1951 s'inauguraren
les
estacions de Glories i el Clot. Aquest fet va suposar la

DE LA DIAGONAL:

LA PLAC;A

Aquesta política d'arranjament
es va poder dur a
terme per la injecció económica que su posa el credit
concedit pel Ministerio de Obras Públicas valorat en
més de 72 milions de pessetes. Una bona part deis
diners, pero, sesmercaren en I'adequació deis espais
del Congrés, especialment a la zona de la Diagonal.
L'aprofitament
d'aquell espai urba s'ha d'entendre des
de dues vessants: d'una banda, l'Ajuntament
era propietari de bona part deis terrenys, on s'havia de cons-

primera prolongació del Metropolita Transversal des de
feia disset anys". La creació d'aquest tram va perme-

16 Aquest monument va ser dissenyat pels arquitectes Joaquim Vilaseca i Adolf Florensa i el grup escultóric va ser
creat per Josep Clara. Veure J. SUBIRACHS. L'escultura
commemorativa a Barcelona (1936-1986).
Barcelona,
1989, p.37 i s. 1, també, X. BARRAL ALTET. "El monument
als caiguts franquistes de Clara: les vicissituds de la col-laboració amb el reqirn", Dins DD.AA. L'ett de la victoria.
Belles arts i franquisme a Catalunya, Barcelona, 1996.
17 Els treballs havien estat encetats amb anterioritat,
el 30
de gener de 1950, amb la presentació del projecte del
tramo C. SALMER6N. El metro de Barcelona, Barcelona,
1992, p.92 i S.

18 El Govern, el 6 de febrer de 1952, va autoritzar els ajuntaments a municipalitzar
i subvencionar les empreses de
transport públic; el projecte de municipalització,
pel que
fa a Barcelona va ser aprovat pel pie de l'Ajuntament
el
30 d'octubre de 1952.
19 J. FABRE 1 J.M. HUERTAS CLAVERIA. Noticiari de Barcelona, Barcelona, 1991. p. 233 i s.
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truir la futura ciutat universitaria"
i d'altra la voluntat
d'articular una via per a I'expansió de la ciutat.
El desenvolupament de la idea de continuació de la
Diagonal s'havia proposat per primera vega da 1'11 d'octubre de 1939 per la Comisión Municipal del Ensanche
que ho va fer públic; allá, a banda de constatar el fet d'u-

8.000, per encabir-Ios en els edificis de la placa Universitat. De seguida, entre els mateixos estudiants hi hagueren protestes que no es van formalitzar fins al maig
de 1953, quan els arquitectes del Grup R, constiturt l'agost de 1951, responen a unes declaracions del ministre Ruiz Giménez. En aquestes declaracions, una carta
signada per 37 arquitectes, expliciten els inconvenients
de I'a'lllament, la lIunyania i suggereixen la ubicació a
Montjufc. La replica va venir de la ma d'un altre arquitecte, Francesc de P. Nebot, dissenyador de la reforma
de la pl. de Catalunya, de I'ampliació de la Diagonal el
1924 i autor del Palau Reial. EII havia proposat una
entrada a Barcelona monumental, amb un carrer d'u-

na serie de modificacions en el planol de l'Eixample de
les Corts que preveien aquella expansió, es mostraven
alguns elements d'interes que més tard es van situar a
la zona, com és el cas del Monumento a los Caídos de
Clara que es va projectar lIavors: la seva instal·lació es va
comencar i hi va haver una inauguració oficial el 29 d'octubre de 1951, pero es va anar acabant durant tot el
1952, per finalitzar definitivament I'hivern de 195321.

na amplada de 92 metres entre la placa Maria Cristina
i el c. d'Entenca, que naturalment per coherencia d'autor continuava defensant vint-i-cinc anys més tardo El
fet, pero, va ser que el 1953, es presentava un avantprojecte monumentalista
"sobre la urbanización del

La primera embranzida per transformar urbanísticament la zona es va donar el 20 de desembre de 1950
amb la constitució de la Junta de Obras de la Ciudad
Universitaria. El 16 de febrer de 1952, el govern havia
concedit uns 200 milions per a I'adquisició d'aquells

recinto universitario de la Avenida del Generalisimo
Franco" i el gener de 1955 es presentava el Pla parcial

terrenys. La compra deis terrenys va ser cornencada el
10 de juny de 1952, es va avancar a la constitució de

del sector final de la Diagonal, amb noves protestes per
part deis arquitectes. Aquesta vegada adduien que el
projecte no s'atenia al Pla general de Barcelona a la
vegada que sol·licitaven
la celebració d'un concurs
públic. Aquest, óbviarnent no es va produir mai i 1'0-

I'anomenat Gabinete técnico de la Junta de obras de
la ciudad universitaria, organisme creat precisament
per triar el Iloc on comprar els terrenys en que s'havia
d'ubicar la futura universitat. El cert és que I'elecció del
lIoc esta va ja designada des de Madrid, resultat de la
visita del ministre de Educación Nacional, Joaquín Ruíz
Giménez, el novembre de 1951 a conseqüencia de les

peració urbanística especuladora ja havia aixecat el vol
a les darreries de 1953. Francesc de P. Nebot, president
de la Junta d'obres i director de l'Escola d'arquitectura

primeres protestes deis estudiants produrdes en fer-se
resso de la vaga de tramvies de I'hivern d'aquell any.
La primera conclusió era evident, calia apartar els estudiants del centre de la ciutat i aillar-los en una zona
d'escassa urbanització per tal de poder exercir-ne un
millor control. L'excusa oficial per al canvi, pero, va ser
que hi havia un nombre excessiu d'estudiants,
uns

durant la República i després de finalitzada la contesa,
junt amb Josep Doménech Mansana i Francesc Sanvicens van ser els técnics responsables de les compres i
les expropiacions, que finalitzaren en un escandol i la
dimissió del primer per un possible frau".
La construcció deis edificis s'havia encetat el 1955
amb la Facultat de Farmacia, que havia de ser un col le-

20 Diario de Barcelona, 17 de febrer de 1952.
21 Op. cit. nota 16.

22 Més informació: LL. PERMANYER. Biografia
nal. Barcelona, 1996. p.139 i s.
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de la Diago-

gi majar, per prosseguir més tard amb dos col·legis majors, el Sant Ramon de Penyafort i el Nostra Senyora de
Montserrat, realitzats entre 1955 i 1958 per I'arquitec-

arc de triomf a I'anomenada Puerta de la Paz23, fet per
a rebre les autoritats que assistiren al Congrés, amb
totes les possibles connotacions ideol6giques; la creu

te Pere Benavent de Barbeta. Malgrat aixo, el primer
edifici projectat el 1954 va ser el de I'anomenada Escuela de Altos Estudios Mercantiles (futura facultat de
Ciéncies empresarials),
obra deis arquitectes
Javier
Carvajal Ferrer i Rafael García de Castro, que sera inaugurat el 1961. Seguiran el de la Facultat de Dret, pro-

commemorativa
bastida a la placa Catalunya, inaugurada el 17 de maig de 1952, element decoratiu
amb una clara significació ideol6gica, i I'altar de la pl.
de Pius XII, obra de Josep Soteras Mauri, arquitecte
municipal nascut el 1907 i que arribaria a ser el cap
de la unitat operativa de l'Ajuntament
de Barcelona.

jectada i realitzada amb una celeritat extraordinaria a
conseqüéncia deis aldarulls estudiantils de 1955 i 1956,

Pare del Pla Comarcal de 1953 i autor de diversos
plans parcials (Cases del Congrés, les Corts, Zona Nord
de la Diagonal, etc.) així com d'altres edificis on el dis-

que provocaren el primer tancament de la universitat
d'enca de la guerra. Va ser inaugurat el 1958. És un edifici dissenyat per Guillermo Giráldez Dávila, Pedro López
íñigo i Xavier Subias Fages, exemple demostratiu deis
nous corrents de I'arquitectura
catalana deis cinquanta en un intent de renovar-se i no perdre el fil europeu.

seny estructural havia de jugar un pes especial:
fici de l'Olivetti del 1941, amb la col·laboració
talia Italo Lauro, el Palau Municipal d'esports del
de Lleida, el 1955, i I'estadi del F.C. Barcelona,
Per a la realització

remarcables

del projecte

de I'altar

per al

Congrés Eucarístic, va gaudir de la col·laboració deis
arquitectes Lluís Riudor i Joaquim Vilaseca Rivera24
L'avantprojecte
havia de complir dos objectius: d'una
banda, I'exaltació del fet eucarístic, i d'una altra, la distribució de les superfícies, els serveis i els volums -alla
on s'havia de situar el públic-. Aquesta estructura de
més de 35 metres d'alt va culminar les ansies propa-

qüent: 28 dies.
El procés de dignificació i ordenació de la zona, iniciat amb I'erecció del Monumento
alas Caidos, prosseguí amb la creació de la placa de Pius XII -segons el
pie municipal del 29 d'octubre de 1951- i culmina amb
I'erecció d'un altar gegantí on es celebra entre d'altres
la missa final del Congrés.

Tres elements,

1954-

57, entre d'altres.

La segona causa per continuar l'obertura de la Diagonal van ser les necessitats de vertebrar una de les vies
de futura expansió de la ciutat i d'accés a aquesta. La
celebració del Congrés Eucarístic, una excusa ineludible i perfecta, va accelerar I'enderroc de les barraques
pr6ximes i el desnonament deis seus habitants, els quals
van ser traslladats a les Casas del Gobernador de Verdum i Can Clos, realitzades amb una rapidesa infre-

L'ARQUITECTURA
EFíMERA:
CONGRÉS EUCARíSTIC

I'edide l'icarrer

gandístiques nacionalcat61iques
luntat d'exhibició
tecnol6gica,

i simbolitzava una voi indirectament
mos-

23 Aquesta estava estructurada en dues parts, una formada

per tres rnóduls de planta quadrada amb cortinatges a
modus de palli i una segona, en forma d'arc. Op. cit.
nota 7. p.240 i S.
24 Joaquim Vilaseca Rivera (Barcelona, 1885-1963).
Titulat
a Barcelona el 191 O. Cornenca la seva activitat emmarcat en els corrents modernistes, pero aviat evoluciona
cap a formes mes clássiques. Va ser arquitecte municipal i reforma i restaura, junt amb Adolf Florensa, la
casa de la Ciutat, el saló del Tinell i I'actual Museu
Mares.

L'ALTAR DEL

pel seu sentit efímer, es
d'un

van fer durant el Congrés Eucarístic: I'aixecament
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trava Espanya i Catalunya

Esports de Barcelona,

com un país amb voluntat

de futur".
Un estudi aprofundit de l' altar ens retorna als moments més durs de l'estetica feixista del reqim de Franco, on les celebracions i les commemoracions
servien

Mercat Central

de I'Hospitalet,

I'edifici del Servicio Estación, etc.).
Els calculs de I'estructura, així com la resolució final
de carreques. suports i disposicions estructurals deis
diferents elements de l'altar. baldaquí, creu, cables
de subjecció, disposició deis Ilocs i el sistema d'embi-

per articular grans manifestacions de masses. Aquesta
articulació havia de desembocar vers un art cerimonial
on sens dubte el joc amb I'element efímer, I'altar en

gat que havia d'aixecar l'obra, van ser pensats per ell.
Aix6 va permetre I'aixecament de I'altar en poc més

aquest cas, era basic26 També, com més endavant tractarem, I'acció de la gent, de la multitud que apareix a
I'acte, intervé directament en la disposició de I'arquitectura i s'hi integra, és a dir, la gent assistent, l'arquitectura
humana, és un element més del conjunt
arquitect6nic.
Ara bé, si en aquest sentit l'altar de la

de tres setmanes, amb elements de dimensions considerables, el baldaquí feia 25 metres de diarnetre amb
un voladís de 4,5 metres; la creu, 35 metres d'akada
amb un voladís de 14 metres i els tirants de subjecció
d'aquests elements que podien suportar una carreqa
de 120 quilos per metre quadrat; també sen van pensar uns de reserva en cas d'una torea de vent superior

placa de Pius XII per al Congrés Eucarístic es deutor d'a-

a I'habitual.
La concepció arquitect6nica
es basava en una idea
essencial. L'altar era el símbol de l'Eucaristia, d'aquí el

questa estética, també és un pas cap a endavant en
diversos sentits: d'una banda, pel que fa al disseny
estructural, d' altra, per la concepció arquitect6nica del
conjunt que va voler donar una imatge de modernitat,
mai vista, si més no de manera tan aparent, fins aleshores a Catalunya.

gran cercle, el baldaquí a modus de sagrada hostia. sostingut per tres elements, esperance, fe i caritat, que en
aquest cas estaven representades per la creu idos mastils laterals de subjecció del cercle central. El conjunt

Pel que fa al disseny estructural, darrera s'hi amaga
la figura de Frederic Folch (1908-1986), director tecnic
de I'empresa Materiales y Obras des del 1939, a la qual
va ser I'adjudicada I'obra de I'altar. Aquest enginyer ja
havia estat col·laborador de Josep Maria Soteras Mauri
i d'Italo Lauro en altres edificis com ara el de l'Olivetti
i posteriorment
a I'obra de I'altar en diversos espais
(graderia del camp del R.C.D. Espanyol, Palau deis

pretenia, és de fet I'efecte més aconseguit, potenciar
la ingravidesa i la sensació de lIeugeresa per refermar
la idea d'espiritualitat
de I'obra. Per resoldre els problemes de visualització de I'altar, aquest es va aixecar
5 metres sobre la futura placa Pius XII. Aquest espai que
va resultar en aixecar I'altar va ser utilitzat per dotar el
conjunt deis serveis necessaris que aquell esdeveniment
requeria. Una sagristia, despatxos per a I'organització
del Congrés, cabines telef6niques,
dispensari medie,
cos de seguretat, magatzems de mobiliari i material, oficines de radio, serveis de megafonia, quadres electrics
i un cos de bombers. A totes aquestes estances es podia
accedir des de I'altar i el seu presbiteri per unes escales secundáries situades d'esquena al públic. A tall

25 J.M. ROVIRA. "Hora es de abandonar el silencio ... ", Dins
DD.AA. Arquitectura
moderna en la Barcelona de los años
cincuenta. Barcelona: COACB, p. 197 i s. 1, també, J.M.
ROVIRA. L'arquitectura
catalana de la modernidad.
Barcelona, UPC, 1987.
26 A. LLORENTE HERNANDEZ. "Arte ceremonial y arquitectura efímera en el primer franquismo".
Dins DD.AA. L'art
de la victoria. Belles arts i franquisme a Catalunya. Barcelona, 1996.

anecd6tic cal dir que es podia accedir des de l'interior
deis magatzems als bracos de la creu, dotats de tres
reflectors que n'allargaven els bracos.
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No cal dir que en un esdeveniment de tal magnitud
hom va mesurar els petits detalls al maxirn: així per
exemple, el basament de l' altar que calia cobrir per evi-

* Diumenge, 1 de juny de 1952.
9h. "Solemne Pontifical oficiado por el S.E. el Cardenal Legado. "

tar la visió deis equipaments esmentats eren taulons de
pi; aquí es van inserir una serie de fluorescents amb uns
mecanismes difusors que donaven un to verdós, que
contrarestava amb la il·luminació blava deis bracos de
la creu i la Ilum blanca col-locada sobre el baldaquf".

16h. "Solemnisima procesión desde la Plaza de la
Victoria hasta la de Pio XI/. Acto final: Plegaria por el
Papa, por los que sufren persecución, por la Iglesia
Católica y por el Mundo ... [}. .. Mensaje de su Santidad.
L'assistencia, segons les estadístiques oficials, poc
fiables i magnificadores deis esdeveniments, resulta si
més no aclaparadora (vegeu quadre 1p.
Les dades són d'escassa fiabilitat, donat el fet que la

LA DISPOSICIÓ DE L'ESPAI: LA
CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS A LA PLA<;A
PlUS XII

mateixa organització
només havia calculat un aforament a la placa Pius XII amb les següents xifres, molt
més ajustades a la realitat":
500 dignataris eclesíastícs

El Congrés Eucarístic i la disposició de l'altar van fer
de la futura placa Pius XII una mena de centre d'activitats a I'aire lliure". Aquestes activitats durant el Con-

2.000 representants
2.500 representants
4.500 autoritats

grés es van resumir en:

*

civils i militars

3.000 directius d'associacions catoliques
1.000 representants de la premsa i mitjans
15.000 cantors
190.000 congressistes
Només es potjustificar
un mínim d'assistencia a l'acte de la processó, pero ni de bon tros van arribar al milió

Dimecres, 28 de maig de 1952.
17 h. Plegaria de los niños por la Paz en el Mundo y
Homenaje de la familia católica a la Santísima Eucarístia.
* Dijous, 29 de maig de 1952.
23h. "Hora Santa (Exclusiva para hombres)"

* Divendres, 30 de maig de 1952.
10 h. "Solemne pontifical
por la pacificación
mundo y por la iglesia del silencio. "

de governs, ministres, etc.
al Congrés d'altres paisos.

i mig abans citat. Malgrat la poca fiabilitat de les dades,
cal destacar, com ja arqumentavern. l'ús del públic com

del

un element arquitectonic més del conjunt. Així, cal ressenyar la situació i disposició d'una banda de les jerarquies i d' altra del públic en general. Pel que fa a les
jerarquies, Soteras ja va individualitzar i magnificar els
dos setials, situats en la part més alta de l'altar, on el
cardenal lIegat del Papa i el cap de l'Estat havien de
col·locar-se durant les cerimonies. Aquests setials esta-

27 "SA Altar del XXXV Congreso Eucarístico Internacional
de Barcelona". Dins Cuadernos de arquitectura, núm. 16,
1952. p. 181.
28 En aquest sentit s'expressava la premsa de l'epoca: desta-

quem per la simplicitat d'idees, I'article signat per Halliday
Sutherland, al diari anglés Universe, en un article titulat
"Congress is the U.N.O.of faith: New Plaza" on diu n So
a new plaza on open air altar has been made where de
Avenida Victoria intersects the western end of Avenida of
Generalisimo Franco, a four mile avenue that bisects the
modern city from west to east. In honour of the reigning
pontiff the new plaza has been named PiusXII".

29 1. GOMA i A.FABREGA. "Congreso Eucarístico Internacional (Barcelona, 1952)". Suplemento 1949-1952. Enciclopedia Espasa Calpe, Madrid, 1953.

30 ADB Carpetes Congreso Eucarístico.
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ven ordenats en funció de la situació de l'Epístola i
l'Evangeli. A un nivell més baix, s'ubicaven els cardenals, nou a cada costat i situats a modus de cor, deixant un espai central de pas en el presbiteri, en un
darrer nivell; ja al peu de l'altar en la seva part davantera i més enlla de les escales d'accés es trobaríem els

amenitzaven els diferents actes del Congrés; sembla
que a darrera hora els cors, anomenats scholae cantotum, es van ubicar a la crullla entre la placa. I'avinguda de la Victoria i la Gran via de Caries 111.
Un quart nivell de situació per als assistents es va
donar més enlla de les ubicacions tractades; de fet,
l'analisi previa mostra també el detall extraordinari amb

bisbes i les altes autoritats eclesiastiques assistents
(abats, prelats, etc.). Aquest cos principal, rectangular,

que I'organització

va estudiar la ubicació del públic. La

estava ampliat en els seus costats per una serie d'espais
destinats, per la banda de muntanya, al cos diplomatic
i les autoritats nacionals (ministres, secretaris, etc.). En
el costat de mar se situaven les autoritats locals (membres de l'Ajuntament
i estamentscivils
i rnilitars). i en

disposició del públic anava en funció del tipus de congressista (vegeu quadre 2) i per tant del grau econ6mic
de I'aportació
que havia fet. A més gran aportació
econ6mica, menor nombre d'assistents i més facilitat
per a aproximar-se al nucli escenic principal, I'altar. Els

un primer terme, els membres de la radio, premsa i cine
així com I'organització.
Finalment, darrera de I'altar i

aspectes d'accessibilitat al recinte van ser respectats en
tot moment per I'organització
així com la disposició
deis serveis; es van destinar sis cafeteries alllarg de I'es-

també a nivell de 561, estaven situats els representants
deis ordes religiosos, seminaristes i altres membres de
I'església. Tot aquest conjunt d'autoritats estaven ubicats en tribunes degudament diferenciades de la resta
deis espectadors, la majoria deis quals s'ubicava en un
tercer nivell al voltant de la forma el·lipsoidal del con-

pai congressual, cabines telef6niques, serveis sanitaris,
assistencies sanitaries. una xarxa d'altaveus, i evidentment es va dotar I'entorn d'accessos amb els mitjans de
transports disponibles.
Per a I'ordenació jerárquica

junt de I'altar. Dins d'aquest tercer nivell, davant mate ix

deis assistents es va divi-

dir la zona en quatre grans sectors, el de Calvo Sotelo,
d'Esplugues, de Pedralbes i el de les Corts. Dintre d'ells
es varen ubicar les tribunes per als congressistes i una
serie d'espais, anomenats esplanadas que foren batejades amb noms del santoral hispanic.

de I'altar es concentraven en unes tribunes degudament destinades a ells els membres directius de les
associacions cat6liques; també en aquest mateix nivell
pero darrera de I'altar es van concentrar els cors que
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Quadre

1. DADES D'ASSISTENCIA

OFlClAlS

AlS ACTES DE lA Pl. DE PlUS XII

* Dimecres 28 de maig de 1952.
17 h. Plegaria de los niños por la Paz en el Mundo y Homenaje de la familia católica a la Santísima Eucarístia.
ASSISTENCIA: 175.000

persones; d'aquestes,

25.000

nens

* Dijous, 29 de maig de 1952.
23h. " Hora Santa (Exclusiva para hombres)"
ASSISTENCIA: 150.000 homes; en van combregar 90.000
183 sacerdots varen donar la comunió durant 20 minuts.
* Divendres, 30 de maig de 1952.
10 h. rr Solemne pontifical por la pacificación del mundo

*

y

por la iglesia del silencio."

Diumenge, 1 de juny de 1952.
9h." Solemne Pontífical oficiado por el S.E. Cardenal Legado. "
ASSISTENCIA: El cardenalllegat
papal, el cap de l'Estat, el govern i el Consejo del Reino, 11 cardenals, 300
bisbes i altres alts carrecs eclesiastics. 80.000 scholae cantorum i 1.300.000 fidels.
16h.
Solemnisima procesión desde la Plaza de la Victoria hasta la de Pio XII. Acto final: Plegaria por el
Papa, por los que sufren persecución, por la Iglesia Católica y por el Mundo ... [}. .. Mensaje de su Santidad
ASSISTENCIA: El cardenalllegat
papal, el cap de l'Estat, el govern i el Consejo del Reino, 11 cardenals, 300
bisbes i altres alts cartees edesiastics, 80.000 scholae cantorum, 500 persones del cos diplornatic nacior¡

nal i estranger, 15 sacerdots,
1.500.000 de fidels.

religiosos

i seminaristes,
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16.000

representants

d'associacions

católiques

i

Quadre 2. NOMBRE D'ASSISTENTS I TlPUS DE CONGRESSISTA ALS ACTES DE LA Pl. DE PlUS XII SEGONS
LES PREVISIONS DE L'ORGANITZACIÓ)

(elaboració propia)

TIPUS DE
CONGRESSISTA

NOM OFICIAL

PAGAMENT
EFECTUAT

A

Congresista de honor

50.000

ASSISTENTS
POSSIBLES ALS
ACTES DE LA
PL. PlUS XII31

PLACES
DESTINADES

50 x 8 pers.

400

B

Patrocinador

25.000

80 x 5 pers.

400

C

Patrocinador

5.000

200 x 3 pers.

600

D

de Mérito

1.000

1.000

1.000

E

Protector

500

2.000

2.000

Insigne

F

Colaborador

300

5.000

5.000

G

Cooperador

100

15.000

15.000

H

Numerarios

50

50.000

50.000

I

Populares

15

117.000

117.000

31 Són els possíbles assístens al darrer acte, el solemne
Carpetes Congreso Eucarístíco.

pontífícal

del día 1 de juny de 1952, calculats

per I'organítzacíó.
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