ELS ARQUITECTES ARTAL i L’ARQUITECTURA RESIDENCIAL
COMUNITÀRIA CONTEMPORÀNIA A VALÈNCIA, cronologia comentada (*)
Apunts de contextualització
De pre-contextualització assenyalem que a València, el primer edifici utilitari en medi
urbà que es realitza amb estructura de ciment armat és el dels “Magatzems Ernesto
Ferrer” (plaça Rodrigo Botet, on ara hi ha una implantació bancària) de Demetri
Ribes, edificat en 1918 i enderrocat en 1971. Apuntar també que “l’Art Decó”, rep eixe
nom a conseqüència de l’Exposition des Arts Décoratifs, celebrada a Paris en 1925. Que
el Pavelló de Mies, a Barcelona, és de 1929. Que el primer edifici residencial de
València que es reconeix realitzat amb formigó armat, és ‘l’Edifici Carbajosa’
(C/Xàtiva, cantonada amb Ribera), en 1929-31, de l’arquitecte Lluís Albert
Ballesteros, en llenguatge i manifestació estructural molt més moderns que la coetània
Finca Roja d’Enric Viedma, en 1929-33. Que els dúplex de Sert al carrer Muntaner de
Barcelona són de 1931 i la famosa ‘Casa Bloc’ de 1933-36, referent aquest últim que
sembla molt més directe de la Coop. Santa Maria Miquela (1958-61) de Santiago Artal
Rios (el fill) que els altres precedents residencials valencians en què els arquitectes
Artal havien participat fins el moment.
També convé citar com referents contextuals posteriors -pròxims a la tornada a València
de la família Artal en 1947-, el projecte d’Antoni Bonet Castellana, de Punta Ballena
(Uruguai) en 1945, així com la Cidade Motores de Sert, a Brasil, del mateix any, per
part de notables exiliats espanyols. En el context internacional, es data en eixe mateix
any l’edifici de l’ONU, mentre que és de 1946 el primer estudi de Le Corbusier per a
l’Unité d’Habitation à Marseille.
Per últim com a referent de la deriva retrohistoricista de l’arquitectura local en el
moment que Santiago Artal concebeix la Coop. de Sta Maria Micaela sols s’han de
mirar els edificis en altura (el més antic -segon tram del carrer Arxiduc Carles- o del
rellotge, de l’arquitecte Monfort, però també el més ‘modern’, cantoner amb
l’Avinguda del Cid) que fan de ‘continuació’ -i per al mateixos clients- de la
Cooperativa dels Dependents de Comerç iniciada en 1928 amb la fòrmula d’hotelets o
casetes 4X4, pel seu pare. També podem apuntar, pel seu paper doctrinari -d’adscripció
neorenaixentista italianitzant, fórmula IIIer Reig!- el projecte de la Delegació d’Hisenda
(1953-59) fruit d’un concurs guanyat per un arquitecte mesetari.
...........
Cronologia comentada
1928.- Projecte d’habitatges en Coop. “Dependents de Comerç’, en urbanització de
xaletets 4x4, multihouse de dues plantes, amb uns 280 habitatges (zona Tres Forques,
immediata a l’inici d’Arxiduc Carles; avui subsisteixen 6 unitats fragmentades, entre
mitgeres: 2 agrupades al carrer Albaida i altres 2 al carrer Xelva, 1 -quart dret- al carrer
Aiora i 1 -quart esquerre- al carrer Mestre Bellver; subsisteix també un segment de
multihouses 2x2 al carrer Marià Ribera), de l’arquitecte EMILI ARTAL FOS (18951969), títol per l’escola de BCN en 1922. Projecte concebut quan tenia 33 anys,
d’influència anglosaxona, on el protagonisme major gira en torn a bow-windows i on la
depuració lineal no és del tot aliena a les influències i codis del decorativisme decó.
Sobre Artal pare tenim referències que ens parlen de la seua tenacitat, així com
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preocupació higienista i social des dels inicis professionals, trets que el portarien a estar
políticament compromés dins d’un ventall esquerrós no radical (Esquerra Republicana)
1929 (1931, segons el llibre de Peñín), naix SANTIAGO ARTAL RIOS, fill
1929-30.- Projecte de la Finca Roja “la Colmena” (en valencià, “l’Eixam”), amb més
de 400 habitatges, d’Enric Viedma (1889-1959), arquitecte amb títol per l’escola de
BCN en 1915. Tenia en eixe moment uns 40 anys.
1930-33.- Construcció de la Finca Roja
1933-35.- Emili Artal (pare, qui treballava amb Testor) junt a d’altres (cas de Borso di
Carminatti, el del Rialto, amb molt bona mà projectual sobre els nous llenguatges)
edifiquen la Coop. d’Agents Comercials Germanies-General Sanmartin, amb 228
habitatges, ocupant quasi totalment una illa triangular de l’Eixample. Es formalitza amb
una modernitat lingüística més contundent que la Finca Roja, particularment en les
parts altes. E. Artal comptava amb 38-40 anys.
1936.- Com a conseqüència de la insurrecció franquista i la consegüent intervenció
depuradora promoguda per les autoritats republicanes, E. Artal, amb 41 anys, és
nomenat Director de l’Institut Lluís Vives, com a càrrec d’Esquerra Republicana.
193 ...(?).- Amb motiu de la guerra civil, la família Artal s'auto-exilia a l'Argentina,
Buenos Aires. Allí Emili Artal coincideix amb l’arquitecte Antoni Bonet Castellana i
d’altres exiliats avantguardistes, decantant-se ja decididament pel racionalisme que
estava conquerint l’Argentina, Brasil i Mèxic.
1947.- La família Artal retorna a València
Artal fill, nascut en 1929, tenia 17-18 anys. L’ambient-interés per l’arquitectura
amb filiació racionalista, se li suposa mamat a casa, atés el reaccionarisme
imperant en les escoles espanyoles d’arquitectura; igualment sobre la sensibilitat
social-republicana respecte del context franquista de postguerra. Estudia a
l’Escola de Madrid.
La reintegració professional (poca) d’Artal pare, amb 52 any d’edat i objecte de
represàlia política (en paral·lelisme al que pateix en el primer franquisme l’arquitectura
racionalista com a tal), es fa de la mà del seu primer soci Testor i dels antics clients, les
Cooperatives de Dependència Mercantil
1949.- Artal pare, codirigeix (i alguna cosa més, se suposa) amb Testor les obres de la
Finca Ferca, illa completa de l’extrem nord-oest de Ferran el Catòlic amb 266
habitatges, segons un plantejament formal més conservador i historicista,
lingüísticament regressiu, en línia amb les exigències pastisseres del règim imperant.
Floritures decorativistes a banda (remats) se situa més pròxima de la Finca Roja que de
la Cooperativa de Germanies-GralSanmartin, malgrat no resoldre amb la mateixa
eficàcia de la primera l’accessibilitat i usos dels espais comunals de l’interior d’illa.
1956-58.- Sembla que per fi en solitari (per no dir, en família), Artal pare projecta la
Coop. d'Agents Comercial de Ramon i Cajal, amb 136 habitatges, on el seu fill (a punt
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de titular-se primer i recentment acabat, després) s'estrena formalment en la direcció
d'obres i ambdós es retroben amb la seua convençuda adscripció racionalista. El
pare comptava amb 61-63 anys i el fill, 27-29.
1957.- Santiago Artal (el fill) es titula arquitecte per l’Escola de Madrid als 28 anys
(26, si de cas va néixer en 1931 com apunta Peñín)
1958.- Santiago Artal, com a primer projecte professional que signa en solitari (no
sabem si concebut en família), amb menys de 30 anys, projecta i dirigeix (sembla que
tant intensament que aplega a dormir a l’obra per tal d’assegurar-se el correcte
desencofrat del formigó) la Cooperativa de Santa Maria Micaela, amb 138 habitatges.
L’obra es finalitza en 1961 (l'any vinent farà el 50 aniversari!).
El projecte va exigir una revisió puntual de la planificació urbanística que era totalment
colmatadora (anomalia cantonera, a dos carrers, en la trama d’Eixample) i que ell
reconverteix en un recinte capaç d’allotjar una organització en blocs d’edificació oberta:
3 blocs autònoms, amb un únic accés (les entrades de servei no compten a aquests
efectes) situat en el baixet que es disposa al llarg del carrer a manera de ‘pavelló’,
permetent-ne una configuració general en ‘L’ dels blocs alts, oberta a -com un
eixamplament virtual de- eixa via, obtenint-ne uns espais comunitaris intermedis d’alta
qualitat i uns habitatges totalment exteriors, majoritàriament de tipologia dúplex.
Es tracta d’una experiència singular, i no solament en el context valencià, radical (en
sentit literal i virtuós) que tot d’una aporta a la nostra ciutat la incorporació construïda
de bona part de la tradició i principals referents del racionalisme (Mies, el
constructivisme, l’elementarisme neoplasticista, Le Corbusier,...) amb una expressió
lingüística rabiosament ‘al dia’, associada als codis del Brutalisme Anglés, d’estructura
vista de formigó, que en aquell moment protagonitzava en l’escena internacional de
l’arquitectura moderna. Pensem també la distància respecte de l’aburgesat gutierrezsotisme que començava a implantar-se, com a distintiu de modernitat, entre les classes
benestants valencianes (cas de la Torre València, a la G.V. Marques del Túria, vora riu,
projectada en 1955 i edificada entre 1956 i 1960).
1960.- Santiago Artal projecta dos noves agrupacions igualment modernes per al
mateix client, la Coop. d’Agents Comercials o la de Dependència Mercantil, sense que
finalment els seus dissenys resultaren acceptats. Per tant, en eixe moment hi va haver
certa reacció desfavorable a “l’invent” entre les classes mitjanes destinatàries d’aquest
tipus d’habitatge de renda limitada. Sembla que l’arquitecte va restar tan marcat i
incomprés per l’experiència que, a la vista d’un panorama tan desèrtic per no dir
bel·ligerant, aprofitant que estava casat amb una anglesa, decideix treballar per un temps
a Londres.
1963.- Col·labora amb els anglesos Jorke-Rosemberg en la construcció de l’aeroport
londinenc de Gatwick (1963-66)
1964.- Projecta i construeix a Xàbia els Apartaments dúplex per a “l’Agència la
Nao”, última obra (rememoradora dels blocs de Sta. Maria Micaela) i localitat en la
que, totalment desencisat (sembla que no vol ni parlar-ne de ‘la seua obra’, tampoc ara
que està tan ben valorada) decideix, amb sols 35 anys, apartar-se definitivament de la
professió. I així fins avui.
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1964.- L’edifici ja s’inclou, com a obra destacada, en una de les primeres seleccions
d’Arquitectura espanyola de la 2na. meitat del S.XX realitzada per l’arquitecte Antonio
Fernández Alba per a la revista ‘Arquitectura’ de Madrid, on es publica amb una
succinta memòria de l’autor.
1988.- Catalogació en el Pla General de 1988 amb Nivell de Protecció 2.
1996.- Inclusió (únic edifici valencià dels anys 50) en el Registre DOCOMOMO Ibèric
d’Arquitectura Contemporània.
1998.- Proposta de la D. Gral. de Patrimoni Cultural Valencià de reconeixement
específic com a Bé de Rellevància Local, Monument Local, que ara, en 2010-11
adquirirà formalització legal en la Revisió del PGOU.
2001.- La revista comercial conarquitectura, núm. 2 editat en juny, dedica una
retrospectiva al projecte, reproduint la memòria de S. Artal de 1961-64 i aportant
planimetria de la implantació i els tipus habitacionals. Les fotografies, però, són de
2001.
2005.- S’inclou en l’exposició “Los Brillantes 50” organitzada pel Col·legi Territorial
d’Arquitectes d’Alacant.
2010.- 11 març- 18 abril, ‘Arqueria Nuevos Ministerios’. Madrid. L’esmentada
exposició torna a la palestra a escala nacional, ara promoguda pel Ministeri de
l’Habitatge del Govern d’Espanya.
2010.- 23 d’octubre, l’edifici és motiu d’una de les 7 visites guiades, a València ciutat,
dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2010 dedicades a l’arquitectura del S.XX
(particularment l’associada al Moviment Modern) i que han estat promogudes per la
D.Gral. de Patrimoni i organitzades pel Col·legi d’Arquitectes de València.
2011.- Celebració del 50 aniversari de la seua construcció, segurament amb la
confirmació legal del reconeixement BRL, Monument Local, via aprovació patrimonial
del Catàleg del Pla General de València.

(*) dades extretes de diversa bibliografia, wikipèdia (Artal pare), A. Peñín (‘Valencia,
arquitectura y arquitectos...), catàlegs de l’IVAM sobre exposició de l’arquitectura
racionalista republicana, exposició ‘Los Brillantes 50’ 2005-10, fitxes d’arquitectura
contemporània, catàleg de les visites, coneixement oral... amb comentaris de collita
pròpia.
Josep Maria Sancho, arquitecte
(i resident en la Coop. de Santa Maria Miquela, àlies la Finca dels Dúplex d’Artal)
València, 23.10.2010
Nota final.- Em semblaria molt interessant la iniciativa de canviar un nom tan coent (amb tots els respectes per
a la trajectòria vital de la santa: http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Micaela_del_Sant%C3%ADsimo_Sacramento) com
és el de ‘Carrer Santa Maria Micaela’, pel més adient i també merescut, de Carrer Arquitecte Santiago
Artal Rios, un sant laic i també benefactor, com toca. Qui s’anima?
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Emilio Artal Fos
De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Emili Artal Fos (1895-1969) fou un arquitecte valencià que treballà a la primera meitat del segle XX. Es titula a l'Escola
d'Arquitectura de Barcelona el 1922 i té com a companys de curs a Vicente valls, Salvador Donderis, Lorenzo Criado o
Joaquín Rieta.
Posteriorment formarà part de la comissió encarregada de redactar els estatuts de l'acabat de nàixer Col·legi
d'Arquitectes de la Zona de València, el 1930. Per tant, s'incorpora a la generació de "trànsit" entre l'academicisme i
una modenitat moderada, demostrat en la seua evolució des de les Escoles Carrasquer de Sueca de l'any 1927 o la seua
participació en el concurs de l'Ateneu Mercantil dins del grup format per Xavier Goerlich, José Luis Testor, Cayetano
Borso, ell mateix, José Pedrós i Antoni Burguera amb tres solucions neobarroques i eclèctiques amb una disposició
retòrica i complexa. Les seues primeres obres es relacionen amb el casticisme dominant al panorama arquitectònic de la
ciutat, de la mateixa manera que passa amb els arquitectes de la mateixa generació.
A Artal Fos se'l considera un home tenaç, dotat amb una gran voluntat de servei i atent als problemes higienistes i
tècnics com també als de l'urbanisme. Així es demostra a la seua proposta "El urbanismo en las agrupaciones de
carácter rural", presentada al IX Congrés Nacional d'Arquitectes, celebrat a Madrid l'any 1926, presentada com a ponent
de l'Associació d'Arquitectes de València. En aquest escrit planteja, en termes genèrics, la necessitat d'intervenció de
l'arquitecte al camp (portant "fins on puga l'ensenyament de l'urbanisme modern"), emparat per la creació d'un cos
d'arquitectes de districte al servei dels municipis. Junt amb els seus companys , també coneix les experiències modernes
que simultàniament es realitzen a centreuropa i França.
La seua producció es centra en l'ordenació i construcció de grups residencials, on insisteix en qúestions d'agrupació,
salubritat i normalització de la construcció. Artal Fos poarticipa activament en la realització dels grups de cases Barates
i Econòmiques coms els de l'Emancipació (1928) i la Dependència Mercantil (1928). Aquest darrer grup se situa a
l'avinguda Tres Forques, segueix el model anglés de ciutat jardí, i el constitueix seixanta parcel·les molt senzilles,
ocupades cadascuna d'elles per quatre habitatges apariats de dues plantes, amb coberta de teula plana i paraments
estucats, així i tot encara li queden residus de casticisme.
Des dels seus inicis s'associà professionalment amb José Luis Testor, aleshores arquitecte municipal de València. Amb
ell, hi col·labora també Àngel Romaní, realitzà entre el 1933 i el 1935 el Grup Residencial Agents Comercials, Secció
A, situat a la Gran Via Germanies, carrer Castelló i General San Martín. Aquest edifici de gran rellevància, està format
per 228 habitatges en una gran illa de cases urbana, pautada per l'ordre gegant de maó vist i una composició acadèmica
de tres cossos, però resolta de manera sòbria i amb uns grans buits que giren les cantonades. Els habitatges responen a
les convencions protoracionalistes ja establertes.
Altres obres seues destacables serien, l'edifici al carrer Convent de Santa Clara, 8 de 1932, amb unes cites entre
iròniques i heterodoxes, com són el desmesurat arc de maó, el frontó clàssic de l'entrada sobre la finestra de l'entresol o
els dos volums emergents de vidre a les darrers plantes a manera de mirador de pavés.
L'edifici Micó de la Gran Via Germanies, 3 (1935), està resolt a la manera dels seus coetanis, amb uns llenços més
modestos i sobris, amb eventuals aportacions art déco als plafons de l'entresol. En aquests anys també dirigirà les obres
de l'Ateneu Mercantil (amb el projecte premiat de Juan de Zavala, José María Rivas i Fernando Arzadún), col·laborant
amb Cayetano Borso.
Quan s'inicia la guerra es trasllada a Buenos Aires, allí coneix a Antonio Bonet i practicarà un racionalisme més
bel·ligerant i conscient. Tornarà el 1947 i dirigeix am J.L. Testor la Finca Ferca per Agents Comercials, a la Gran Via
Ferran el Catòlic, de 1949 i molt més conservadora que el grup anterior. Realitza també el Saló de Café i Teatre de
l'Ateneu amb col·laboració del pintor Manolo Gil.
la seua postura més compromesa tindrà com a conseqüència l'escassetat de treball, però per contra la realització d'un
dels grups més interressants dels anys cinquanta, els habitatges per Agents Comercials, al carrer Ramón i Cajal amb
Conca, que entronca definitivament amb la modernitat i on col·labora el seu fill Santiago Artal, autor del Grup Santa
Maria Micaela, que és potser el complex residencial més notable a València durant la segona meitat de segle.

[modifica] Obres
•

•

Grup Residencial Agents Comercials, Secció A València, (1933-1935).
Grup Residencial Agents Comercials València, (1957-1959).

[modifica] Referències
• La ciutat moderna. Arquitectura racioanalista a València Catàleg de l'IVAM ISBN 84-482-1667-9.
Obtingut de «http://ca.wikipedia.org/wiki/Emilio_Artal_Fos»
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V I V I E N D A S PA R A L A C O O P E R AT I VA
DE AGENTES COMERCIALES
1958-1961
C/ Santa Maria Micaela 18, Av/ Perez Galdós 114
Arquitecto: Santiago Artal Ríos
Visita guiada por J o s e p M ª S a n c h o i C a r r e r e s , Arquitecto,
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e Pa t r i m o n i o d e l a G e n e r a l i t a t Va l e n c i a n a

CTAV

Este excepcional Grupo de 138 viviendas de renta limitada fue incluido en una de las primeras selecc i o n e s d e A r q u i t e c t u r a E s p a ñ o l a d e l a s e g u n d a m i t a d d e l s . X X ( r e a l i z a d a e n 1 9 6 4 p o r A . Fe r n á n d e z
A l b a p a r a l a r e v i s t a “A r q u i t e c t u r a ” d e M a d r i d ) , y e s e l ú n i c o d e l o s c o n s t r u i d o s e n Va l e n c i a e n l o s a ñ o s
50 que ha sido recientemente recogido (1996) en el selectivo Registro DOCOMOMO Ibérico. Se construyó para la inquieta Cooperativa de Agentes Comerciales en una manzana del Segundo Ensanche
d e Va l e n c i a , s i t u a d a c e r c a d e l c a u c e v i e j o d e l r í o Tu r i a . E l p r o y e c t o e d i f i c a d o i n t r o d u j o u n a s i g n i f i cativa alteración urbanística respecto al planeamiento municipal, que consideraba una solución de
ensanche tradicional en manzana cerrada, al plantear una agrupación de tres bloques residenciales
(uno de tres plantas y dos de doce plantas con bajos comerciales), en torno a un espacio interior libre
y d e u s o v e c i n a l . S u a u t o r r e c o n o c í a e n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a c i t a d a r e v i s t a “A r q u i t e c t u r a ” e n
1961 que con esta alteración había conseguido grandes cosas: “buen soleamiento de las viviendas
y buenas vistas, todos los ambientes habitables exteriores, supresión total de patios interiores, mayor
número de viviendas, liberación del terreno para espacios abiertos y para recreación de los inquilinos, y centralización de servicios, porterías e instalaciones”.
Las viviendas, exceptuando las del bloque bajo, se resuelven en dúplex y el acceso a ellas se hace a
l o l a r g o d e g e n e r o s a s g a l e r í a s e x t e r i o r e s . E n e l l a s l a z o n a d e d í a ( c o c i n a , e s t a r- c o m e d o r y t e r r a z a ) s e
u b i c a e n l a p l a n t a i n f e r i o r, y l a z o n a d e n o c h e ( c u a r t o d e b a ñ o c e n t r a l y t r e s o c u a t r o d o r m i t o r i o s ) e n
l a s u p e r i o r. L a e s t r i c t a g e o m e t r í a c o m p o s i t i v a d e l o s b l o q u e s , b a s a d a e n l a m o d u l a c i ó n d e l a e s t r u c tura de hormigón armado (como ocurre en obras tan importantes como las Unidades de Habitación de
Le Corbusier o en los Apar tamentos Promontor y de Mies van der Rohe), es sutilmente contrarrestada
por la diversa naturaleza del resto de materiales utilizados (celosías de bloques de hormigón, cerramientos de ladrillo cerámico, carpinterías metálicas con antepechos de cristal , terrazas chapadas
con gresite, etc.) y por una variedad cromática de gustos neoplasticistas (blanco, amarillo, rojo y azul
dentro de la retícula gris definida por la propia estructura).
C TAV

Centro Cultural Templo de San
Marcos y Archivo Municipal
Toledo'

Ignacio Mendaro-Corsini.

Facultad de Ciencias Experimentales.
Universidad Miguel Hernandez
Elche

Alfonso Casares Avila
Reinaldo Ruiz Yebenes

Dos grupos de viviendas en Valencia.

Cuando 10geometria incorpora su logica a 10arquitectura se logra un blindaje invisible, que 10protege. Casi nada puede afectar negativamente sobre ella. Estos edificios de viviendas en Valencia,
realizados a finales de los anos cincuenta por Santiago Artal Rios y Joaquin Garda Sanz han resistido cincuenta anos practicamente sin agresiones (materializadas como es desgraciadamente habitual en forma de toldos, persianas, cerramientos de terrazas, maceteros mas 0 menos colgantes,
aires acondionados, antenas parabolicas, etc., etc ... ).
Unas estrictas modulaciones de 4,80 por 4,80 metros (en el coso del grupo de viviendas para
agentes comerciales de Artal) y de 2,90 por 2,90 (en el edificio de 10Avda. del Marques del Turia
de Garda) generan unas retfculas de hormigon armado que formalizan unas fachadas severas y
uniformes. Las primeras decisiones acertadas del proyecto, en cuanto a 10organizacion de los volumenes y la variedad y generosidad de 10 distribucion de las viviendas, que respetan 10 geometria
y acatan el ritmo de huecos y macizos del alzado, son las que terminan convenciendo a los inquilinos de que las razones economicas que caracterizan a 10 construccion prefabricada 0 seriada no
son un argumento para proporcionarles unas viviendas mezquinas.
Parece que el compromiso del arquitecto que construye viviendas sociales siempre sera este. Pero,
ano deberia serlo para cualquier otra close de proyecto? EI resultado de que 10 conciencia del
arquitecto sea 10adecuada, plantea las condiciones de un interesante compromiso. Los buenos edificios pueden perdurar protegidos por sus propios usuarios, aunque no hayan adquirido una "predisposicion cultural" hacia 10arquitectura. Las cuestiones mas concretas en cuanto a 10 buena construccion, 10 durabilidad y el faci! mantenimiento de los materiales que se elijan casi son secundarios; se aprenden en las escuelas de arquitectura 0 en unos anos de practica profesional. La capocidad de convertir una decision en un bien para los futuros usuarios de un edificio, pese a todos
los impedimentos habituales (mercado, mercado y mercado) s610 es posible a troves de una sincera vision de 10 moralmente irrenunciable.

138 viviendas de renta limitada
Arquitecto: Santiago Artal Rios
Ejecucion 1958-1961
Situacion: Avenida Perez Galdos
EI proyecto consistio en realizar 138 viviendas de
renta limitada para 10 Cooperativa de Agentes
Comerciales. Su emplazamiento en 10 ciudad de
Valencia es en una esquina sudoeste de una manzona situada en 10 avenida Perez Galdos y sobre un
solar rectangular de 45,50 m. X 83,40 m. EI deseo
del c1iente fue 10 construccion de viviendas de close
media sin personal de servicio y aprovechamiento
de Ios bajos para usos comerciales.
A pesar de que todo el solar fuese edificable, se
agruparon las viviendas en tres bloques, dos altos
de doce plantas y uno bajo de dos plantas, orientado 01 lado Sur, dejando el resto del solar para jardines. Esta variacion de volumenes y alteracion de
las ordenanzas municipales fueron aprobadas por
el Ayuntamiento de Valencia. Con 10 colocacion de
los bloques en esta forma se consiguio:
oj Buen soleamiento de las viviendas y buenas vistas. Todos los ambientes habitables son exteriores.
Supresion total de patios interiores.
b) Mayor numera de viviendas.
c) Liberacion del terreno para espacios abiertos,
para recreacion de los inquilinos.
d) Centralizacion de servicios e instalaciones ...
La entrada 01 grupo se efectua por un acceso unico
situado en el bloque bajo. A traves del jardin, y
bajo paseos cubiertos, se lIega a los otros bloques.
En el jardin, ademas de 10 presencia de los arboles
y setos, se sigue una ordenacion plastica cuyo elemento central es un estanque de poco profundidad

y diversos elementos y espacios destinados a los
ninos, ademas de balancines, cajon de arena,
pizarro ...
EI edificio bajo solo dispone de escaleras, yo estas
se lIega mediante una galeria abierta 01 jardin yen
10 planta baja. En este edificio las viviendas se
desarrollan en una planta, y constan de cuatro dormitorios, estudio, recibidor, estar-comedor, cocina,
bono y terraza, con una superficie de 135 metros
cuadrados (viviendas tipo F).
Los edificios altos tienen agrupadas las comunicaciones verticales, dos ascensores amplios y una
escalera. En estos bloques todas las viviendas son
"duplex", y el acceso a ellas se hace a 10 largo de
galerias exteriores. Estas viviendas constan de tres
o cuatra dormitorios, con una superficie que varia
entre los 120 m2 y 159 m2, segun se trate de los
tipos A, B, CoD.
10 zona de dormir en la planta
superior, ademas de los dormitorios, consta de un
cuarto de bono central, y en 10 planta inferior 0
zona de dia, del recibidor, cocina, estar-comedor y
de una amplia terraza.
La estructura es de hormigon armado, por razones
economicas y por sus cualidades plasticas. La
estructura esta completamente modulada; todas las
jacenas y riostras en los tres bloques tienen 10 misma
longitud. Los forjados son de viguetas prefabricadas
y bovedilla de hormigon.
La composicion exterior de las fachadas esta modulada por 10 estructura de hormigon, toda ella visible,
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siendo los cerramientos en ladrillo amarillo. La carpinteria metalica cubre de suelo a techo, cubriendose los antepechos de esta can un cristal rojo opaco.
Los antepechos de las terrazas de viviendas y el
exterior de las galerias de acceso a viviendas estan
cerradas can una celosia de bloques de hormigon
pintados de blanco. Las terrazas de las viviendas
estan chapadas can "vitraico" azul. Es decir, 10
policromia de las fachadas se desarrollo en blanco,
amarillo, rojo y azul, dentro de 10 reticula gris de 10
estructura. Los testeros de los edificios altos son de
placas de hormigon prefabricado.
Par tratarse de un solo portal, se utilizo para su
decoracion materiales que Ie dieran cierta riqueza.
las paredes estan cubiertas de un entablado de
madera de mobila, y uno de los planas con marmol
verde griego.
Los paseos que unen los tres bloques estan cubiertos
mediante una placo de hormigon armado sabre
pilares de hierro y tiene cubierta su cara inferior can
un entablado de madera de mobila. EI paseo que
va 01 bloque alto interior paso sabre el estanque del
jardin mediante un puente de hormigon. Las escale-

ras de los bloques altos son de hormigon armada,
vista en su cara inferior, can peldanos de piedra
artificial. La barandilla es independiente y se sujeta
ados pi lares de hierro que arrancan en 10 planta
baja y se elevan hasta 10 terraza. las paredes estan
chapadas de "vitraico".
Todos los servicios de viviendas, aguas fecales,
agua, electricidad, telMonos, antenas television se
centralizan por las chimeneas de ventilacion de los
banos, par las que hay instalada una escalerilla de
mono desde el sotano a 10 cubierta.
En el subsuelo, un tunel de 1,50 m. par 2,00 m. de
alto corre a 10 largo de los tres edificios, y entre ellos
para conducciones y para 10 entrada de aire para
las chimeneas de ventilacion. Es decir, todas las instalaciones de conducciones en vertical y en el subsuelo son registrables.
En 10 terraza de uno de los bloques altos esta dispuesto un lavadero mecanico industrializado para
el lavado y secado de 10 ropa.
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