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Aquesta publicació en CD-ROM, amb un opuscle annex, recull el
material presentat en l'exposició que es va fer amb el mateix títol en el
Museu de la Universitat d'Alacant en febrer del2016. Aquell material, a la
vegada, era el resultat d'una investigació feta dins l'àrea de coneixement
Composició Arquitectònica al llarg de quatre anys, entre 2011 i 2014, una
investigació que comptà amb diverses subvencions i recolzaments
institucionals. El treball fou portat a terme per un extens equip
d'investigadors i dissenyadors vinculats majoritàriament al grup
d'investigació "Metròpoli, Arquitectura, Patrimoni" de la Universitat
d'Alacant i a les titulacions d'arquitectura i d'enginyeria multimèdia de
l'Escola Politècnica Superior; tant el director de l'equip com del grup fou
el professor d'aquesta universitat Andrés Martínez Medina.
El títol de la publicació no pot ser més suggeridor ni més clarament
expositiu del contingut i de la intencionalitat de l'obra: es tractava de
catalogar i d'estudiar les edificacions militars alçades pel govern de la
República entre 1936 i 1939 tot al llarg de la costa alacantina com a sistema
de defensa front als possibles atacs de l'exèrcit del General Franco que,
com sabem, ja des del primer moment de la insurrecció militar el 18 de
juliol del1936 s'havia fet amb l'illa de Mallorca i comptava amb el suport
de les potents aviacions de la Itàlia feixista i de l'Alemanya nazi. Com un
dels objectius de la investigació era «rescatar de l'oblit» aquestes
construccions, l'exposició hauria quedat incompleta sense aquesta mena
de catàleg que permet acomplir amb escreix l'objectiu de defensa de la
«mala memòria», en paraules de l'inoblidable Maria Aurèlia Capmany.
La publicació consta d'un DVD, on s'han reproduït els panells de
l'exposició i tot el material fotogràfic, i d'un llibret on es condensen
objectius, mètode, resultats i conclusions de la feina feta. Tres aspectes
podem destacar de l'estudi que ens ocupa: la novetat, el rigor i la utilitat.
Començarem per la novetat: en efecte, fins ara el tema de les
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construccions militars modernes de grandària petita o mitjana (d 'altra
banda malmeses o destruïdes en la seua major part) havia estat quasi
absolutament ignorat pels nombrosos investigadors que han -hemestudiat, catalogat i interpretat tant les arquitectures urbanes com les rurals
dels països d 'Europa. I, certament, aquesta originalitat del tema dins la
cultura arquitectònica catalana i espanyola és un dels majors atractius del
treball que comentem. Sobretot si considerem que ja s'han fet notables
estudis i publicacions sobre les defenses costaneres alçades al segle XX,
especialment durant la Segona Guerra Mundial, arreu les costes
d'Anglaterra, d'Itàlia i del litoral atlàntic europeu.
El professor Martínez Medina, bon coneixedor dels inicis del Moviment
Modern a les comarques alacantines, relaciona amb encert històricament i
estilística aquestes construccions militars amb la modernitat arquitectònica
"civil" en assenyalar que els inicis formals i funcionals de tot plegat
s'originaren en el període d 'entreguerres, ço és els vint anys que van del
1919 al1939, especialment per l'ús que es fa, tant en l'arquitectura civil
com militar, de conceptes com ara el volum i l'espai, el programa i la funció,
la matèria i la tècnica, i, encara, de la preocupació per adaptar-se a un lloc
concret.
Hi ha una pregunta immediata que es pot fer qualsevol observador i
que també s'ha fet l'investigador: ¿però, realment, té algun sentit
documentar, estudiar, protegir i conservar aquestes edificacions que no
són sinó ginys de guerra, ferramentes de devastació? Els autors prenen
partit sense dubtes a favor del valor de l'objecte de la seua investigació i
de la necessitat de mantenir-lo i preservar-lo. Però també les societats i els
governs actuals, d 'una forma majoritària, han pres una positura al respecte
i, com sabem, són nombroses les edificacions, monuments i arquitectures
alçades ex novo (amb millor o pitjor fortuna, i amb més o menys sinceritat,
certament) en record de les víctimes dels conflictes bèHics recents, com
també els esforços per a conservar els escenaris on es va perpetrar tanta
mort, tanta desgràcia, tanta destrossa i tant de dolor. En certa manera, la
conservació d'aquestes arquitectures, des de Brunete fins a Mauthausen,
des de Berlín fins a Hiroshima, no deixen d'alertar amb horror dels extrems
de destrucció i de barbàrie a què pot arribar la humanitat organitzada.
Una altra conclusió del treball-significativa, paradoxal i polèmica a la
vegada- és la consideració del búnquer com a lloc de protecció i de refugi
i, com a corol-lari, la possible relació d 'aquestes petites construccions
militars amb la cabana de Vitruvi, el cèlebre i influent arquitecte, enginyer
i tractadista de l'antiga Roma. Aquella cabana ha estat interpretada,
presentada i representada des de l'Edat Mitjana com un lloc idíl·lic, proper
a les construccions fetes amb les pròpies mans pel nàufrag Robinson
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Crusoe creat pel noveHista anglès Daniel Defoe (i tots els seus
incomptables epígons) en l'illa deserta on es veu abocat. Arquitectura, sí,
com a refugi i protecció, però en aquest cas no de les inclemències
climàtiques sinó de l'atac d'altres grups humans. Com petites fortaleses, la
forma i la configuració de l'espai d'aquestes construccions de grandària
reduïda s'originen com a conseqüència de l'agressió produïda mitjançant
el dispar de bales i el llançament de bombes i de projectils. Paradoxes, el
coneixement i la comprensió de les quals, poden enllumenar el nostre
esperit i fer que allunyem la irracionalitat, la barbàrie i el dolor que aquestes
construccions simbolitzen.
Un segon atractiu és el mètode seriós i fefaent amb què s'ha realitzat la
investigació. La base de l'estudi ha estat un intens treball de camp per tal
d'aconseguir identificar les peces, localitzar-les geogràficament, descriureles, documentar-les, fotografiar-les i croquisar-les. El principal sistema de
representació gràfica utilitzat ha estat, com era d'esperar, el sistema dièdric
ortogonal, el sistema científic per antonomàsia de representació gràfica, de
manera que cada peça es representa amb plantes, alçats, seccions verticals
i seccions horitzontals. Com cal en una investigació científica, l'estudi
inclou uns acurats dibuixos d'aixecament elaborats a partir de
procediments fotogramètrics i disposats en un rigorós i ortodox sistema
europeu de disposició de vistes dièdriques. També hem d'esmentar el
tractament de color, ja que, encara que el procediment de posada a escala
ha fet servir medis informàtics, com sembla ser ja inevitable, en ser aplicat
tant a les diverses parts de l'arquitectura com als fons del cel o del terra,
s'ha fet servir un lleuger degradat que apropa el resultat final als delicats
cromatismes que es poden obtenir amb aquareHes, un efecte que ve
subratllat pels nombrosos gra/ittis (reals) que embruten i "adornen" les
construccions i que s'han conservat en les fotografies a quatre tintes de les
vistes dièdriques del muntatge.
Els mateixos autors plantegen que s'ha seguit un mètode taxonòmic
assentat des de la 11-lustració. I, en efecte, tant la investigació com
l'exposició en sí està impregnada d'un cert regust, en ocasions potser fins
i tot una mica ingenu, per les classificacions pròxim al que movia els
viatgers i els estudiosos de la zoologia i de la botànica del set-cents i del
vuit-cents els quals pretenien abastar i comprendre amb els seus estudis la
complexitat del món natural. Se'ns parla, així, de búnquers, de bateries de
costa i de barracots militars que, per altra banda, se situen en set
enclavaments concrets ordenats de nord a sud, des del cap de Sant Antoni,
en Dénia i Xàbia, fins el cap de l'Aljub i la badia de Santa Pola. Mitjançant
aquest procediment taxonòmic, cadascuna de les seixanta-tres peces
inventariades s'identifica amb una signatura alfanumèrica, com els llibres
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ordenats en els prestatges d 'una biblioteca o els animals dissecats en les
v1tnnes d 'un museu d 'història natural. La signatura assenyala
l'emplaçament, la tipologia, el número d 'ordre i el municipi on es troba
situada l'edificació, una sistematització que es completa amb colors i
símbols que acompanyen les signatures en ser traslladades a mapes, panells
i referències intertextuals.
L 'esperit il-lustrat que guià la investigació es pot trobar també en
l'apartat denominat Genealogies, on els autors s'interessen per la definició
geomètrica de les peces: formes elementals que, una vegada disseccionades,
poden ser reduïdes a cercles , quadrats i rectangles en planta; prismes i
cilindres en volum; unes formes elementals que de manera aïllada o
combinades entre sí, i amb diferents tipus d 'obertures o d'esquinçaments,
originen, en funció del seu destí, diferents tipus arquitectònics. La
sistematització geomètrica permet als autors mesurar de forma exhaustiva
les superfícies buides i plenes, tot fent servir la relació entre ambdues per
establir classificacions: de nou hi trobem una voluntat descriptiva basada
en la dada objectiva i asèptica que proporciona la mesura com a forma de
coneixement. I encara podem afegir la situació geogràfica: les peces
estudiades se situen bé en un primer front, al llarg de les mateixes platges
(búnquers o blocaus de formigó armat), bé en un segon front , allunyat de
la mar, normalment en posicions elevades sobre el terreny (petits
assentaments equipats amb bateries antiaèries). La primera línia defenia
les infraestructures portuàries mentre que la segona protegia les poblacions
davant les constants incursions aèries de l'aviació feixista italiana basada
en l'illa de Mallorca.
Com hem dit adés, encara podríem assenyalar un tercer mèrit de l'obra:
la gran utilitat que té el treball, tant per a prosseguir amb estudis posteriors
com per a fer intervencions de rehabilitació, de restauració o de
conservació de les peces incloses en l'inventari, unes peces que ara, de
sobte, es veuen sota un prisma diferent de consideració inteHectual. Fet i
fet , com a mostra de la utilitat de la investigació, cal esmentar que molts
dels dibuixos incorporats al corpus de l'estudi provenen de treballs
d'aixecament d'arquitectura fets per alumnes de diverses assignatures de
teoria i projectes d'intervenció en el patrimoni arquitectònic i en centres
històrics impartides pel professor Martínez Medina. Però no sols hi trobem
l'aixecament de les peces sinó també propostes d'intervenció (rehabilitació,
reutilització, consolidació o reconstrucció) fetes pels mateixos alumnes per
tal de mostrar les possibilitats culturals que aquestes singulars peces
d'arquitectura contenen amagades. Però més encara, una conseqüència
palpable, aplicada d'aquest estudi es el projecte i l'obra de rehabilitació i
de restauració que han portat a terme en els búnquers i barracots del cap
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de l'Aljub els arquitectes Prócoro del Real, Antoni Balle, Francesc Baeza i
Maria Jesús Baeza, un treball promogut i costejat per l'Ajuntament de Santa
Pola.
Tot plegat fa que la publicació que comentem incorpori al corpus
patrimonial de l'Europa mediterrània una arquitectura militar del segle
XX, pot ser "menor" però de cap manera intranscendent ni insubstancial.
Això fa que l'obra sigui digna de tenir-se en compte dins el conjunt de les
aportacions recents i novedoses a l'arquitectura contemporània europea.

