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Amb l’edifici del Govern Civil de Tarragona, Alejandro de la

Sota va situar, a finals dels anys cinquanta i inicis dels seixanta

del segle passat, l’arquitectura espanyola en el temps que li

corresponia superant el parèntesi que van crear la guerra i

postguerra civil espanyola i desenvolupant una modernitat

que fins llavors havia estat negada. I ho feu aquí, molt a prop

nostre, molt abans de nosaltres; de fet, quaranta anys abans

de poder guiar i acompanyar ulls curiosos, erudits, somiadors,

excitats, a conèixer amb més profunditat aquest exemple me-

ravellós d’arquitectura contemporània. No fou un camí fàcil,

l’arquitecte va haver de superar moltes dificultats a l’hora 
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EL GOVERN CIVIL DE TARRAGONA: UN CAMÍ D’APRENENTATGE…
DEL CUB SUPREMATISTA A LA CONTINUÏTAT DE LES VETES DEL PARQUET 
El procés d’aprenentatge de l’arquitectura com a activitat aglutinadora de diferents arts passa

per ésser un camí on s’hi acumulen una sèrie d’experiències i processos, que oscil·len des del

raonament racional fins a l’experiència sensorial. Els processos racionals van, potser, més

acompanyats d’una lectura intel·lectual que travessa diferents camps, com són: la recollida

d’informació, la reflexió, l’aprehensió de conceptes i les conclusions sintètiques extretes.

L’experiència sensorial necessita la percepció real que es pot obtenir amb els cinc sentits

humans, sense perdre aquella síntesi conceptual que ens ha portat a conèixer i apreciar una obra

o un procés arquitectònic. Poder visitar i percebre una obra en la seva totalitat, una vegada

construïda, fa possible que el procés intel·lectosensorial que hi va dipositar l’arquitecte en la

seva concepció i posterior execució, assoleixi un nivell pedagògic inqüestionable. 



d’executar l’obra. La proposta d’avantguarda estètica resul-

tant, guanyadora del concurs l’any 1956, no era l’exemple

d’arquitectura que el règim franquista considerava idònia per

a l’arquitectura oficial. S’allunyava de l’arquitectura monu-

mental de gust clàssic que buscava l’actualització de les arrels

més profundes de l’espanyolitat i la tradició, entesa com el

significat d’una creuada victoriosa. Una arquitectura més acos-

tumada a ser la proposta premiada dels concursos d’edificis

oficials. En deien: ‘reprendre una tradició trencada, traduint

en l’arquitectura oficial la lliçó de l’Escorial’. Aquesta animad-

versió al projecte, queda provada al constatar que a la placa

d’inauguració de l’edifici de l’any 1964 no hi figura el nom

del caudillo i que aquest tampoc no el trepitjà mai. Fets no ha-

bituals en altres edificis dels Governs Civils repartits arreu del

territori espanyol.

L’edifici es manté força intacte gràcies a la restauració que es

va dur a terme vint anys després de la seva construcció, entre

1985 i 1987, i que va evitar una més que possible desfigura-

ció de la concepció inicial. Un edifici d’ús oficial i públic, en

part de les seves estances, té un desgast molt important. No

només pel que fa al desgast material sinó també pel que fa a

la reubicació constant de departaments existents o nounats.

Són fets i processos que demostren la capacitat de l’edifici per

sobreviure al seu temps i adaptar-se a les noves necessitats.

No és estrany que es fes necessària una restauració al cap de

les escasses dues dècades d’haver entrat en funcionament.

Som alumnes privilegiats, els accessos i visites a l’edifici es

controlen amb comptagotes. La celebració dels quaranta anys

de la construcció de l’edifici ha obert la possibilitat a molts de

nosaltres de visitar i apreciar gairebé la totalitat de l’obra. No

només arquitectes. La forma abstracta i pura de la part alta de

l’edifici, els habitatges, on la tectonicitat conviu amb el mini-

malisme formal, conjuntament amb la curiositat de conèixer

l’interior d’un edifici oficial, ha atret la curiositat de ciutadans

aliens a la professió. Des del seu naixement, l’obra ha suscitat

un interès complex. El mestre ja no hi és, però joves arquitec-

tes com nosaltres rebem el missatge i la manera de fer arqui-

tectura que De la Sota ens deixà com a llegat. Els espais es

presenten als nostres ulls de forma esglaonada, per nivells,

per acabats, per valors, per precisió. Un nivell de precisió tan

alt com per poder responsabilitzar-se de la definició última del

mobiliari i de l’acabat final de tots els interiors. Un fet insòlit,

si es considera la forma de treballar actual. Considerar que tot

el mobiliari, de llenguatge contemporani, tan el fix com el

mòbil, el d’oficines o el d’habitatges, es féu de forma artesa-

na, sorprèn a qualsevol visitant. És agradable descobrir com es

va introduir a l’estat l’envà mòbil i el tractament de la fusta en

làmina com a acabat final, per aconseguir una lleugeresa in-

usual en portes molt àmplies. 

L’edifici és una obra d’art total que no perd de vista l’artesa-

nia, partint del cub suprematista com a ideal inicial fins a arri-

bar a la continuïtat de les vetes de la fusta del parquet que Jo-

sep Llinàs –arquitecte restaurador– ens va fer descobrir en la

primera visita, situant-nos com el que som, alumnes privile-

giats, però alumnes. Alumnes que han copsat mentalment i

sensorialment com es viatja i com s’arriba a un procés de pro-

jecció complet. Un viatge que oscil·la del conegut esquema

inicial fins al tacte dels acabats finals. Tot un luxe per a ments

inquietes que necessiten conèixer l’arquitectura contemporà-

nia. N’hi ha que venen de ben lluny. Desitjo que passats qua-

ranta anys més puguem seguir transmetent aquests coneixe-

ments, que els arquitectes que encara han de venir puguin

gaudir d’un bon estat de conservació de l’edifici, tot i les no-

ves necessitats a què s’haurà d’anar adaptant, en un món que

canvia molt de pressa i en el qual moltes vegades no ens atu-

rem a pensar ni a reflexionar sobre allò que deixem enrere.

Text: Guillem Carrera Rey, arquitecte.
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