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INVENÇÃO DA CIDADE MODERNA

TRANSFORM AÇÕES

DE PRINCÍPIOS DE SÉCULO

Pensar a modernidade na Argentina dos anos 30, pensá-la em Santa Fe, uma pequena
cidade de província do interior do país, significa percorrer um processo complexo, próprio do
trabalho histórico, na busca de referências, de práticas, de atitudes que estruturam uma narrativa.
Pensá-la desde o inicio como pequena cidade que estabelece laços com a metrópole capital do
país –e, de um lado e outro, com o mundo ou as colônias agrícolas- implica uma oscilação, um
percurso pleno de meandros que tenta esboçar uma paisagem, recorte inconcluso –e arbitráriode um tempo e um espaço que se constrói no cruzamento do particular e do universal. Desenhar
uma imagem, construir uma narrativa: isto é, tornar visíveis os elementos que conformam uma
cultura perpassada por discursos que, por sua vez, inventam e falam do desejo e da necessidade
de ser moderna. Tornar visível: não como pretensão de maravilhosos descobrimentos mas como
construção de um campo de relações sobre aquilo que estava já aí, dado, e que pode ser
percebido como diferente.
Assim, traçar um mapa dessa modernidade em Santa Fe nos anos 30 implica considerar
um processo que desde o final do século XIX vai configurando campos diversos que
sucessivamente vão tornando mais complexa a trama de relações sociais e políticas, culturais e
institucionais. Dita trama de relações tem a cidade como palco, mas também, e cada vez mais,
como objeto de suas práticas e seus discursos.
Uma multiplicidade de elementos são capturados e colocados para a construção de um
discurso de progresso, no qual o ser moderno ocupa o lugar principal e se constitui na base das
representações significativas: a extensão da quadrícula, o traçado das avenidas, a instalação das
infra-estruturas portuária e ferroviária, a construção de praças e parques, os edifícios públicos e
as casas da nova burguesia comercial e industrial se constituem como marcas no tecido urbano,
como materialização da transformação da sociedade.
O processo que vai transformar radicalmente a imagem da cidade afunda as suas raízes
no projeto da Geração de 80 e nos primeiros anos do século XX. A chamada geração de 80 tinha
pensado um país inserido na economia mundial a partir do modelo agrário exportador e da
modernização institucional. Reforma educativa, laicização, unificação administrativa, fundação de
colônias, formavam parte de um projeto ambíguo, liderado por uma aristocracia ilustrada que
gerou as mudanças que, servindo-lhes, levariam porém à necessária reacomodação nas
estruturas de poder. Com efeito, uma série de questões foram introduzidas, conformando um
estado da cultura que teria como conseqüência profundas transformações sociais. O
povoamento do extenso território, ligado à imigração e a criação de colônias, a construção de
uma história e identidade argentinas, a educação como elemento de inserção social perpassam
os discursos institucionais do fim do século XIX ainda até os anos trinta.
Nesse sentido, os primeiros anos do século oferecem várias oportunidades para pensar o
país. 1910, a festividade do Centenário,1 aparece como primeiro ponto de inflexão: afirmação,
mas ao mesmo tempo ruptura com o projeto dos 80, a data serve para refletir sobre o passado e
o presente, construindo histórias e identidades. O aniversário propicia a reflexão sobre as
enormes transformações introduzidas no país em toda a linha, servindo de indicador do
descompasso entre uma aristocracia ligada às exportações de carnes e cereais assim como à
incipiente industrialização –e afincada no poder-, e um outro país que surgia das mesmas
transformações, conformado pela pequena burguesia urbana e a classe operaria, constituídas na
sua maioria pelos imigrantes que, por volta de 1914 representavam 30 % da população do país,
7.885.237 habitantes segundo o censo desse ano.2
A ampliação da base social teria ressonância num sistema que, em princípio, excluía
grande parte da população. No ano 1912 a lei Saenz Peña, que introduz o voto universal, secreto
e obrigatório, origina uma fratura na tradicional relação da classe patrícia com o poder político.
Até então, a ligação entre a posse dos meios produtivos e a detenção da estrutura de governo
1

Centenário da Revolución de mayo de 1810, começo do processo de independência.
Em Santa Fe, a porcentagem chegava ao 35 %. Gorostegui de Rodríguez, Haydée. Un país moderno. In: AA. VV. Historia integral
argentina. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1980; Girbal-Blacha, Noemí M. La politica inmigratoria del Estado argentino (18301930). De la inmigración a las migraciones internas Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmas, s/d.
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mantinha-se baseada na exclusão da população da vida política, o que significava em primeira
instância, a exclusão do sistema eleitoral. A universalização do voto, que levaria Hipólito Irigoyen e
a Unión Cívica Radical (UCR) ao governo em 1916, resultou no ingresso –legitimado- na vida
política desse setor que não se encontrava na representação política. No período 1916 – 1930,
correspondente aos governos radicais,3 que dão espaço a um setor operário e da pequena
burguesia, conforma-se uma experiência política e social caraterizada pela reacomodação do
mapa político e a mudança –não acabada dissolução- do vínculo entre poder econômico e
administração do poder público.
É nesses anos que ganha forma o homem imigrante como parte do mapa da identidade
nacional, tentando a sua integração depois de décadas de ocupar um espaço ambíguo na
estrutura política, social e cultural. A imigração tinha sido pensada já em meados do século XIX
principalmente como forma de ocupar produtivamente o amplo território, mediante a criação de
colônias; uma vontade exposta na Constituição de 1853:
El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar, ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y
las artes.4
Imigrantes recém chegados ao
país, 1938.
Foto cedida por Pedro Choma

Mas chegado o século XX, aquilo que fora desejado tornava-se desconcerto e ameaça. As
facilidades para o estabelecimento no país –isenção de impostos e do serviço militar obrigatóriolevaram os camponeses europeus, excluídos do sistema e provenientes das margens da cultura
a, devido ao escasso sucesso da política de fundação de colônias de imigrantes, assentarem-se
nas cidades, principalmente em Buenos Aires. O país torna-se aceleradamente urbano e, aos
poucos também surgem as instituições que re-afirmam esta condição. Assim, se de um lado o
país vê crescer os índices de exportações e de alfabetização como conseqüência da política de
todo uma geração, de outro lado, a desejada imigração coloca problemas que não tinham sido
esperados, como sua pronta organização em sociedades e sindicatos. Fica a descoberto uma
política que ainda está longe de tentar a construção da cidadania, que só vê no imigrante um
fator da produção econômica: visando o seu controle, o governo dita em 1902 a lei de Residencia
e, em 1910, a de Defensa Social,5 ambas destinadas a responsabilizá-lo pela alteração da ordem
social, as greves, e assim por diante.
A cultura de princípios de século se torna difusa e complexa neste topoi: ao mesmo tempo
que se tenta encaixar socialmente o imigrante, ele é convocado para a construção da identidade
argentina.
Trata-se de aquilo que Hugo Vezetti chama da construção do Frankestein argentino, quer
dizer, a obsessão por produzir com toda essa massa humana heterogênea a partir de uma
3

Referido à Unión Cívica Radical.
Constitución Nacional, 1853. Assinada sem a presença dos representantes de Buenos Aires.
5
Girbal-Blacha, Noemí M. La politica inmigratoria del Estado argentino (1830-1930), op. cit.
4
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precisa alquimia social o novo homem argentino, selecionando o bom das diferentes raças
e eliminando o indesejável.6

A questão da construção da Nação, da identidade argentina, passa a um primeiro plano, e
traz à discussão o americanismo, a própria história, as relações com o mundo. A crítica mais
habitual referia-se à dispersão cultural provocada pela preservação dos costumes, histórias –
próprias- e tradições que os imigrantes carregavam do lugar de origem e que se enfrentavam
com a busca da unidade:
... a imigração altera a unidade étnica, pela mistura de todas as raças... Essa imigração traz
ideologias na mente e religiões diversas à nossa, o que impõe a necessidade de fundir essa
humanidade distinta, com mentalidade estranha, em apenas uma personalidade nacional,
para se viver de acordo com a moral cristã, que é a moral de nossa civilização, e sob
apenas uma bandeira argentina, que é o símbolo de nossa soberania.7

Almacén El Dólar. Las Heras y Boulevard Gálvez, c. 1925. Foto cedida por Arq. Luis Rodríguez.

No processo de aculturação se produz o cruzamento entre o próprio núcleo cultural e a
construção de um novo tipo nacional ideal. Instituem-se discursos contraditórios, de necessidade
de integração e de rechaço, que vão se materializar na conformação dos partidos políticos, dos
sindicatos, dos âmbitos institucionais, mas que também vão ter as suas representações no
campo da cultura com a invenção de personagens modelares. Assim, junto ao imigrante, muitas
vezes representado como rebelde e ganancioso, os primeiros anos do século vêem a
recuperação do gaucho, que tinha sido oportunamente excluído mas que agora é resgatado
como o homem representativo de uma argentinidade original. A figura do gaucho perpassa todos
6
“Se trata de lo que Hugo Vezetti llama la construcción del Frankestein argentino, vale decir la obsesión de producir con toda esa masa
humana heterogénea mediante una precisa alquimia social el nuevo hombre argentino, seleccionando lo bueno de las distintas razas y
eliminando lo indeseable.” Liernur, Francisco. Introducción a los términos..., op. cit.
7
“... la inmigración altera la unidad étnica, por la mezcla de todas las razas ... Esa inmigración trae ideologías en la mente y religiones
diversas a la nuestra, lo que impone la necesidad de fundir esa humanidad distinta, con mentalidad extraña, en una sola personalidad
nacional, para que viva de acuerdo a la moral cristiana, que es la moral de nuestra civilización, y bajo una sola bandera argentina, que es el
símbolo de nuestra soberanía.” Manuel Carlés no Noveno Congreso Nacionalista, 1928. Citado por Ospital, María Silvia: Estado e
inmigración en la década del 20, Buenos Aires, CEAL, 1988. In: Girbal-Blacha, Noemí M. La politica inmigratoria del Estado argentino (18301930), op. cit.
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os debate,s culturais das primeiras décadas, construindo alternativamente uma figura épica e
indomável ou um homem cujas maiores virtudes são a humildade, a submissão e o apego à terra:
Bien haya la gracia y el corazón de la gente campesina! Así eran nuestros abuelos! Si hay
veces que dan ganas de rebelarse contra el progreso! Ranchito de paja y barro, ranchito
humilde y bueno, consérvate siempre.8

A modernização urbana, o cosmopolitismo são lidos neste nacionalismo conservador
como fonte de desenraizamento, de perda, frente a um campo idealizado como espaço de
harmonia entre homem e natureza. Mas a cidade também gera outro tipo para conformar a
identidade criolla: a imagem do arrabalero, o morador de uma periferia urbana inventada,
marginal e pitoresca ao mesmo tempo, cuja feiúra acaba sendo exaltada tanto por Borges quanto
por Arlt ou, em outro registro, por Le Corbusier e Werner Hegemann.9

Santa Fe, 1887 – 1916
Fonte: Collado, Adriana e Bertuzzi, María Laura. Santa Fé 1880-1940. Cartografia histórica y expansión del trazado. Santa Fe, 1995.

Na construção do espaço urbano misturam-se a invenção idealizada do passado e a
fantasia do futuro. Trata-se, como fala Beatriz Sarlo,10 de uma cultura nostálgica que ainda lembra
como era a cidade antes de se produzirem as transformações. Uma lembrança que perpassa
toda a cidade, do centro celebratório que evoca a sua história às periferias baixas que vêem a
aparição da luz e dos tramways, das avenidas afrancesadas ao cocoliche dos bairros de
imigrantes.
Se no final do século XIX e princípios do XX Buenos Aires experimenta um crescimento
muito acelerado, ainda que com um ritmo bem diferente, as cidades do interior se transformam
rapidamente, se afirmando como enclaves produtivos, como capitais ou como pontos de

8
Usandivaras, Julio Díaz. Oración al rancho. Citado por: Romano, Eduardo. El cuento 1930 – 1959. In: AA. VV. Historia de la literatura
argentina. Fascículo 77. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1981.
9
Cfr. Sarlo, Beatriz. Arlt: ciudad real, ciudad imaginaria, ciudad reformada. In: Revista Punto de Vista nº 42. Buenos Aires, 1992. Versão em
português em: Literatura e história em América Latina. Edusp; Le Corbusier. Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el
urbanismo (1930). Barcelona, Editorial Poseidón, 1978; Liernur, Jorge Francisco & Pschepiurca, Pablo. Precisiones sobre los proyectos de
Le Corbusier en la Argentina 1929 / 1949. Buenos Aires, Revista Summa Nº 243. Homenaje a Le Corbusier, noviembre 1987; Hegemann,
Werner. El espíritu de Schinkel en América del sur. In: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, octubre 1932.
10
Sarlo, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, op. cit., p. 17.

32

TRANSFORMAÇÕES DE PRINCÍPIOS DE SÉCULO

depósito e transferência da produção que chegava logo ao porto da metrópole. Nesses anos da
virada de século, Santa Fe muda radicalmente a sua imagem. As ferrovias, o porto, os silos, os
bulevares, os parques, modificam uma paisagem há muito tempo inalterada. Esses elementos
modificam a tradicional relação entre cidade e território e se tornam manifestações visíveis das
transformações institucionais, culturais, dos costumes. Mas as arquiteturas surgidas da
industrialização se instalam apenas como puros artefatos técnicos, emblemas de um progresso
econômico: não entram na consideração da cultura arquitetônica nem –logicamente- na de uma
sociedade que aspira à elegância dos bulevares parisienses. Estes, junto aos parques ou os petithotels acompanharão simbolicamente a modernização encarnada pela indústria.

Antigo porto da cidade, princípios do século. Fotos: Archivo Intermedio de la Provincia

No período compreendido entre 1875 e 1914 as exportações crescem ininterruptamente,
consolidando o papel exportador do país no sistema econômico do mundo capitalista.11 A
transformação do território santafesino tem como ponto de partida a instalação, em 1885, da
ferrovia às Colonias.12 A ferrovia se estabelece como mera operação econômica, com o intuito de
transportar a colheita das colônias agrícolas do oeste da província, mas, além disso, o seu
impacto sobre a trama urbana se torna fundamental. Do ponto de vista do território, os trilhos
organizarão posteriormente o traçado das avenidas e os novos loteamentos, mas seu caráter de
catalisador do crescimento da cidade evidenciava-se ainda mais nas transformações em torno à
estação, situada a escassos cem metros da Plaza Progreso.13
... la ciudad de Santa Fe, desde dos o tres años a esta parte, está sufriendo una
transformación completa. Para mí que la conocí hace muchos años, cuando era todavía
una ciudad colonial, pues ni la inmigración extranjera, ni el ferrocarril, ni el buque a vapor
habían todavía hecho sentir su acción en ella, ha sido una verdadera metamorfosis lo que
he presenciado ... El mundo moderno, en una palabra ha sustituido a la edad media: esto
era inevitable.14

A construção da estação em 1885 inicia o deslocamento do centro desde o sul institucional
e tradicional para o norte comercial e progressista. Como estrutura produtiva, se liga a ferrovia –
com seus depósitos e espaços de carga- ao porto de cabotagem, mas nos arredores da Plaza
España se transforma a vida de um bairro que se constitui na avançada moderna sobre o
território a urbanizar. Entre este núcleo e o bulevar, os lotes de Don Marcial Candioti conformarão
a primeira operação imobiliária de grande escala na cidade.
Em 1886 um ramal da ferrovia chega ao porto de Colastiné situado a doze quilômetros da
cidade, completando o sistema entre porto de cabotagem e porto de cargas, e dando início
efetivo à atividade de transporte controlada pela Empresa Fives Lille. Porém, menos de duas
décadas depois, as instalações revelam-se escassas para sustentar o tráfego e armazenamento
de mercadorias, o que somado às dificuldades de acesso e às sucessivas enchentes levará à
construção do novo porto, iniciado em 1903.15
11

Diaz Alejandro, Carlos F. Ensayos sobre la historia económica argentina. Buenos Aires, Amorrortu editores, 1975.
Conhecido como ferrocarril francés. Collado, Adriana. Santa Fe: los proyectos urbanísticos para la ciudad 1887 – 1927. CAI+D Mundo
Urbano santafesino. Documento de Trabajo nº 2. Santa Fe, UNL, 1994; Müller, Luis (editor). Arquitectura, sociedad y territorio. El Ferrocarril
Santa Fe a las Colonias. Santa Fe, Colección Polis Científica. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UNL, 2001.
13
A atual Plaza España: já no regulamento de edificação do ano 1926 aparece com este nome.
14
Peyret, Alejo. Una visita a las colonias de la República Argentina. Buenos Aires, Imprenta Tribuna Nacional, 1889. In: Müller, Luis (editor).
Arquitectura, sociedad y territorio. El Ferrocarril Santa Fe a las Colonias, op. cit.
15
Revista del Puerto de Santa Fe. Santa Fe, 1930. Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe.
12
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Na decisão de trasladar o porto de Colastiné para o centro da cidade, enfrentaram-se duas
concepções que misturavam argumentos tanto da engenharia do sistema produtivo quanto das
considerações simbólicas, políticas e sociais, que perpassavam uma resolução de evidente
impacto na trama urbana. Mas também se colocava uma opção entre espaço natural e espaço
cultural, afirmando o rol civilizador dos assentamentos urbanos. Até a construção do porto, Santa
Fe não era mais do que uma aldeia. Ainda com a instalação das ferrovias, a imagem urbana –
muito mas efêmera do que metropolitana- apresentava uns poucos edifícios importantes
dispersos entre o campo e as ruas de terra. Um pequeno cais servia de embarcadouro, o reverso
de Colastiné, que concentrava o transporte de madeira e cereais da região. Portanto, a iniciativa
de construção do novo porto a poucos passos do centro comercial e administrativo da cidade se
bem envolvia critérios de eficiência e economia, também importava necessidades significativas,
ligadas à construção da imagem moderna da capital da província.
A construção do porto transformou a relação da cidade com o rio, conformando a borda
sudeste da cidade e se alçando como emblema da modernização, mundo de tráfego incessante,
trabalho, máquinas:
... aquel puerto en construcción con sus cabrias y sus martinetes, ejercía sobre mi espíritu
la enervante sugestión de un filtro venenoso. Día y noche escuchaba yo el martillazo sordo
de sus pilones y subía al altillo de mi casa para divisar el trabajo de las dragas en la rada y
la línea cada vez más alta de sus muelles de piedra...16

Entre a técnica e o simbólico, as avenidas foram traçadas em diferentes momentos e
tinham outro caráter. De sul a norte, os antigos caminhos comunais uniam a cidade com as
granjas, e sobre estes se instalarão as avenidas que marcarão o crescimento da trama urbana.
Do centro da cidade, que em 1887-ano do plano de Gabriel Carrasco- apenas ultrapassa a Plaza
Progreso, o caminho a Guadalupe ao leste, o caminho Ascochingas, o Público e o caminho
Nogueras ao oeste, costuram Santa Fe com a região. Mas o Boulevard Gálvez, delimitado nesse
mesmo ano de 1887 pela iniciativa privada não chega a se configurar como via de comunicação
produtiva e rapidamente adquire essa feição de representação social. Com efeito, o bulevar é
traçado pela iniciativa de Emilio Schnoor, engenheiro da John Meiggs & Sons, a construtora da
ferrovia para às Colonias, com o intuito de continuar no sentido leste – oeste os trilhos do tramway
a Guadalupe, finalmente não estabelecido.17 Mas a linha do bulevar logo cobra um sentido
fundamental para a cidade. Como já foi dito, os lotes entre este e a Estación Francesa pertenciam
a don Marcial Candioti, sendo que os do norte do bulevar eram de don Domingo Crespo. Uma
enorme superfície, nas mãos de apenas dois proprietários, que permitia uma operação urbana
em grande escala e que daria lugar ao surgimento do Barrio Candioti. O bulevar cumpria então
uma dupla função em relação à expansão da trama espanhola: ora se conformando como limite –
se bem que ainda virtual-, ora colocando a disposição do crescimento especulativo uma ampla
porção do território. Assim também se fortalecia o padrão de organização urbana, a quadrícula,
uma preexistência de caráter normativo mas de forte condicionamento espacial. Além do caráter
16
Caillet-Bois, Horacio. La ciudad de las losas y de los sueños. Buenos Aires, 1923. Citado por: Collado, Adriana e Müller, Luis. Arquitectura
y Organización del territorio. In: Müller, Luis (editor). Arquitectura, sociedad y territorio. El Ferrocarril Santa Fe a las Colonias, op. cit.
17
Collado, Adriana. Santa Fe: los proyectos urbanísticos para la ciudad 1887 – 1927, op. cit.
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especulativo, a urbanização do bairro ganha relevância urbana com a instalação de obras de
grande porte ligadas à modernização, como o depósito de águas e a usina. Entretanto, o bulevar
deixa de ser uma linha sobre o plano e uma edificação elegante começa a sua consolidação: a
Casa do diretor do Ferrocarril Francés se alça em 1889, posteriormente o Colegio Adoratrices
(1890-1912), a Casa Sambarino (1907), a Casa de Luciano Leiva (1909), a Casa de Manuel Leiva
(chamada Casa de los Gobernadores, 1910), a Estación del Ferrocarril Central Norte (1912)
constróem o passeio moderno e requintado dos santafesinos da virada de século.

Boulevard Gálvez: Quinta de Leiva, Casa de los Gobernadores, Estación FF CC, Casa Sambarino
Fotos: MMA, Archivo INTHUAR

A instalação da ferrovia e o porto, o traçado do bulevar, além de se constituírem em
operações econômicas sobre o território, transformavam-se nos artefatos necessários e
catalisadores do desenvolvimento urbano, demarcando e qualificando uma trama isótropa,
estendida indefinidamente sobre o pampa. Ampliando o significado deste crescimento, trata-se
daquilo que Macor e Piazzesi definem como imposição de urbanidade:
Com imposição de urbanidade queremos nos referir, precisamente, a um amplo dispositivo
de normalização social imposto pelo processo de modernização capitalista, que inclui os
diversos universos laborais; e no qual a dinâmica urbana, a partir das condições de vida e
consumo, estabelece atributos comuns sobre os que se tece trama significativa na
constituição dos sujeitos coletivos. 18

O processo de desenvolvimento da cidade se constitui numa operação ambígua, de um
lado desagregado e de outro atrelado a uma forte vontade de ordenamento do tecido e do
traçado. Segundo Calabi, uma ambigüidade própria da disciplina urbanística, retesada entre as
suas intenções cognoscitivas e a sua finalidade técnica e operativa, entre a aceitação dos modos
de produção capitalista e a exigência de impulsionar e participar do processo de mudança, entre
a vontade de ordenamento e o reconhecimento das contradições do desenvolvimento.19 As
arquiteturas e as parciais intervenções urbanas afirmam a ambigüidade entre essa necessidade
de expansão e aquela de afirmação de um espaço significante, fundamentalmente público. A
vontade de concentração, perceptível na construção e consolidação da trama do plano de 1887,
encontra já no plano de 1895 –que se corresponde com a promulgação do primeiro Código de
Edificação- um sentido oposto, ao situar a cidade em relação ao território produtivo e aos
pequenos povoados que a rodeiam.20 Este último plano também situa Santa Fe com relação à
natureza, um elemento sem estatuto constituído como parte da formação do urbano. A natureza
ocupa neste processo um espaço duplo –e contraditório-, sendo um limite ameaçador e
necessário. Até a construção do porto, e ainda até a década de 40, quando o lado leste da

18
“Con imposición de urbanidad queremos hacer referencia , precisamente, a un dispositivo amplio de normalización social impuesto por el
proceso de modernización capitalista, que incluye a los diversos universos laborales; y en el que la dinámica urbana, a partir de las
condiciones de vida y de consumo, establece rasgos comunes sobre los que se teje una trama significativa en la constitución de los sujetos
colectivos.” Macor, Darío; Piazzesi, Susana. Entre barcos y trenes. La formación de la clase obrera en una ciudad aldeana. In: Müller, Luis
(editor). Arquitectura, sociedad y territorio. El Ferrocarril Santa Fe a las Colonias, op. cit. p. 78, grifos nossos.
19
Calabi, Donatella. Werner Hegemann, o dell’ ambiguità borghese dell’ urbanistica. In: Casabella nº 428, Milano, 1977.
20
Collado, Adriana; Bertuzzi, Ma. Laura. Santa Fe 1880 – 1940. Cartografía histórica y expansión del trazado. CAI+D Mundo Urbano
santafesino. Documento de Trabajo nº 4. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1995.
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cidade é arquiteturizado, a cidade tinha os rios e a lagoa por imprecisos limites. A construção do
Parque Oroño no final do bulevar Gálvez, em 1905, e o ordenamento de algumas praças –como a
Pueyrredón, também sobre o bulevar, em 1889 e 1904- tornam paisagem a natureza, afirmando
um espaço conhecido e pacificador.
Nestas primeiras operações sobre o território e a
cidade de princípios de século XX, as infra-estruturas
econômicas materializam um processo que, embora
tenha a sua correspondência na modernização
institucional, encontra nas arquiteturas dos silos,
estações, depósitos, a sua representação mais acabada.
O Estado aparece nestas décadas quase ausente das
iniciativas, afastando-se do seu papel ativo no traçado
das diretrizes de crescimento e consolidação urbanas, e
se limitando a aprovar e legitimar iniciativas tomadas no
âmbito dos atores privados. O exemplo do traslado do
centro cívico da Plaza de Mayo à Plaza San Martín,
Juan Bautista Arnaldi.
Consejo Nacional de Educación, 1890
propulsionado pelo governador Luciano Leiva em 1897
(demolido). Plaza San Martín, SF
dá conta disto. Longe da praça espanhola, a Plaza San
Fonte: La República Argentina en su Primer
Martín ligava-se mais acabadamente com o espaço
Centenario, T II, 1910, p. 301
comercial formado pela Plaza Progreso, a ferrovia e o
porto de cabotagem. Ali já em 1893 tinha começada a
construção do prédio do Consejo de Educación, e no
mesmo ano de 1897 começa a construção da nova
catedral, uma obra que ficará inacabada. A necessidade
de, em certa forma, re-fundar a cidade num momento em
que a relação de identidade com Espanha era revisada e
discutida, a partir do traslado do centro institucional,
continua presente ainda no plano de 1910 do intendente
Rosas,21 que realiza um ordenamento em um esquema
geral de elementos que até então apareciam dispersos.
Arquitetura, praças, ruas não pareciam encontrar a sua
conexão para configurar uma imagem homogênea da
cidade. Precisamente, o Plano de 1910 apresenta um
desenho de maior completude, mais acabado, ainda
quando toma como limite norte da cidade o Boulevard
Gálvez. O Plano já considera a implantação do novo
porto, que será inaugurado ao ano seguinte, e se ordena
em função do parque projetado nos terrenos ganhos ao
rio e de uma praça - perto da Plaza San Martín- a ser
criada no lugar de um antigo cemitério. A partir desta se
Juan Bautista Arnaldo. Catedral Nueva, 1897 –
traçavam uma série de avenidas, uma das quais
1930. Plaza San Martín, SF
Foto: MPA
conectava diretamente ao porto, e duas diagonais que
levavam às outras praças da cidade. O objetivo era criar
uma rede que integrasse o centro cívico, ao sul, com o centro comercial da cidade, tentando
mediante as diagonais solucionar alguns problemas de tráfego, mas também considerando a sua
capacidade para mudar a configuração da malha e, portanto, da percepção da imagem urbana.
Contudo, trata-se de uma concepção ainda parcial da cidade, que aproxima o Plano de 1910
daqueles do século XIX. Embora atingissem a cidade, isso não significava que o objeto de
intervenção era uma totalidade. Assim, tanto o traçado do Boulevard Gálvez, quanto as propostas
que demarcavam, sobre a base da quadrícula existente, avenidas diagonais ou em sentido norte
– sul, se constituíam mais em operações de caráter jurídico do que em prescrições para ordenar
uma configuração espacial.

21

Todos os dados sobre os planos para a cidade correspondem a Collado, Adriana. Santa Fe: los proyectos urbanísticos para la ciudad
1887 – 1927, op. cit.
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Mas precisamente nessa década de 10, o Estado se faz presente na cidade para
transformá-la em um espaço significativo. Entre essa data e meados da década de trinta, os
diferentes governos que se sucedem põem em andamento uma série de projetos destinados às
instituições provinciais, afirmando o caráter administrativo e político da cidade. O retorno à praça
fundacional e a construção da Casa de Gobierno sobre o demolido Cabildo espanhol resulta na
conformação de uma estrutura policêntrica, em torno das diversas praças da cidade. Assim, a
decisão de ampliar o projeto original para a sede do governo provincial resulta na demolição da
antiga chefatura da polícia, apelidada a girafa em referência à torre que assinalava a esquina –
uma tipologia comum à época-. A nova chefatura será reconstruída em 1928 na Plaza San Martín,
se constituindo esta também num centro institucional mas sem o caráter representativo da Plaza
de Mayo e ainda sem o caráter cívico que aos poucos adquiria a comercial Plaza España. De fato,
na década de trinta esta era o centro da vida pública cidadã, não obstante os intentos de
trasladar as reuniões à Plaza Colón, ao lado do porto. Em 1932, a intendência de Agustín Zapata
Gollán vai destinar esta praça para as manifestações públicas, ainda encomendando também a
construção ali de um anfiteatro,22 mas o costume vai manter até então a Plaza España como local
da expressão coletiva.
Plaza de Mayo, SF
Esq.: Antiga Jefatura e Cabildo
Fonte: Archivo Histórico de la Provincia
Der.: Ing. Francisco Ferrari
Casa de Gobierno, 1911
Foto: PC

Ayer, el cronista realizó un ‘raid’ de Plaza de Mayo a Plaza España. De una plaza a otra
había, además de una distancia pequeña de espacio, una distancia enorme de tiempo. En
Plaza de Mayo respiró atmósfera de evocaciones tradicionalistas. Templos, escudos,
banderas patrias, gobernantes, jerarquías eclesiásticas, militares...
En Plaza España, proletarios agrupados, sin banderas, tribunas humildes desde donde
unos oradores anónimos volcaban frases candentes, desnudas de retórica. No hablaban del
pasado ni de la Patria.23
La Plaza España es el ágora tribunalicia de Santa Fe. En esta plaza todos los días está el
público esperando al orador. Orador que fracasa allí, no triunfará en ningún otro lado. Para
llegar a la Plaza de Mayo hay que empezar por la Plaza España. En la primera se pide la
segunda. La Casa de Gobierno no se conquista desde la Plaza de Mayo, la estrategia
aconseja empezar por Plaza España.24

Contudo, além da construção da sede do poder político, uma série de edifícios como os
tribunais, os hospitais, o reformatório, as escolas materializam a gestão do governo provincial na
cidade, afirmando seu caráter de capital. Porém, essa irrupção de uma arquitetura significativa
não consegue produzir uma ruptura com a malha espanhola, bem ao contrário, muitas vezes a
confirma ao construir os edifícios como blocos fechados, que acabam conformando a quadra e
outorgando materialidade à prescrição original da malha. Assim fica salientada a cisão, própria do

22
Ordenanza 20 de Agosto de 1932. Intendencia de Agustín Zapata Gollán. In: Digesto de la Municipalidad de Santa Fe. Administración del
Intendente comisionado Sr. Atilio Giavedoni. Santa Fe, 1936, p. 718.
23
Viñeta urbana. Dos plazas, dos símbolos. El Litoral, 2 de mayo de 1933. In: Parera, Cecilia. La arquitectura en la prensa local. Santa Fe,
FADU – UNL, 2000 (inédito).
24
Viñeta urbana. Plaza España. El Litoral, 8 de abril de 1934. In: Parera, Cecilia, idem.

37

A INVENÇÃO DA CIDADE MODERNA

Plaza España., desde Estación. Francesa, 1905 (Foto: AGP). Casa Hume, a Plaza, Edificio Casanello. Fotos: MMA

Civic Art,25 entre a construção de um centro cívico monumental e a expansão do tecido urbano
indiferenciado.
Estabelecendo um contraponto com esse tecido consolidado, as praças –quase
suburbanas- são quadras vazias espalhadas aqui e ali na cidade, muitas vezes traçadas sobre
antigas escavações das olarias, e sua constituição supõe uma intervenção que assume caráter
arquitetônico. Precisamente a Plaza Pueyrredón, que nos anos 30 vai ter uma fachada racionalista,
é ordenada no ano 1904:
Se ha construido una isla y una artística gruta com fuentes, etc. con cuyo motivo se han
recibido algunas donaciones de diferentes animales para su adorno ... y un kiosko que da
acceso a la isla, en la que se trazó um pequeño jardín...26

O modelo pitoresquista serve tanto para as pequenas praças quanto para o Parque Oroño,
o primeiro parque público construído na cidade, também em 1904. Esse modelo típico vai ser
questionado posteriormente pelo Intendente Rosas, que tinha idéias bem definidas acerca da
imagem da cidade:
Buscaré transformar las plazas y paseos que por una equivocada noción estética y de
conveniencias, muy difundidas en la República, se han convertido en parques ingleses, muy
aceptables en sus países de origen pero no entre nosotros, donde los soles caniculares
piden a gritos la defensa de la naturaleza umbrosa, imitando así el ejemplo de muchas
ciudades del Mediterráneo...27

Além da discussão sobre estilos e referências formais, o ordenamento das praças tem um
sentido higiênico: a necessidade de eliminar espaços sem controle, focos de sujeira e doenças
como as lagoas interiores e as olarias, ou mesmo retirar do centro da cidade os antigos
cemitérios. A cidade ganha uma nova feição a partir de espaços de alto valor simbólico, e ao
mesmo tempo consolida bairros e identidades.
Como foi dito, as primeiras décadas do século assistem à transformação da cidade com
base numa série de intervenções parciais, ainda que –em sua grande maioria- de grande porte.
Os poucos planos urbanos que se sucederam tentaram construir uma imagem da cidade que
desse conta de seu caráter de capital de província. Porém, esse pensamento sobre o urbano
realizava-se parcialmente, tentando a qualificação do tecido isoladamente ou redefinindo a
quadrícula a partir de novas avenidas, geralmente diagonais que tentavam cortar a monotonia da
malha fundacional.

25
Gorelik, Adrián. La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887 – 1936. Buenos Aires, Universidad Nacional
de Quilmes, 1998; Hegemann, Werner & Peets, Elbert. The American Vitruvius. An architects handbook of civic art. (New York, 1922). New
York, Princetown Architectural Press, 1988; Collado, Adriana. Santa Fe: los proyectos urbanísticos para la ciudad 1887 – 1927, op. cit.
26
Municipalidad de Santa Fe. Memoria presentada al H.C.D. por el Sr. Intendente Manuel Irigoyen. In: Collado, Adriana. Santa Fe: los
proyectos urbanísticos para la ciudad 1887 – 1927, op. cit.
27
Nueva Época, Santa Fe, mayo de 1908. In: Collado, Adriana, idem.
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Segundo Collado,28 o pensamento pleno da cidade como capital aparece no Plano de
1927, o qual embora não representasse uma visão ampla da cidade, comportava uma relação
estreita de urbanismo e arquitetura, com uma alta definição formal neste sentido. O plano tinha
sido publicado na revista Arquitectura, editada em Rosario por Angel Guido, com uma memória e
considerável material gráfico. Ao contrário dos planos anteriores, este outorgava maior
importância à definição arquitetural da trama urbana: o espaço público era definido pela
monumentalidade dos edifícios projetados, uns arranha-céus de reminiscências nova-iorquinas.
Entre este plano e aquele de 1910, produzia-se a passagem de uma visão quase idealizada da
intervenção urbana para uma visão mais completa –embora tão pragmática quanto aquela- do
que deveria ser o ordenamento da cidade. Uma diferença já esboçada por Carlos María Della
Paolera, que
... Define uma planta como uma prescrição gráfica para uma intervenção urbana, que no
momento de sua criação deve corrigir a própria prescrição ... a planta., mesmo sendo
persuasiva se torna antiquada. O plano regulador, de outro lado, compreende várias plantas
em uma continua e enérgica política de planejamento, que regula o momento e a
flexibilidade requeridas para a organização da cidade. O resultado é um continuo processo
de intervenção.29
Plano de 1927 para Santa Fe
Fonte: Revista Arquitectura,
Rosario, noviembre 1927

Durante essas primeiras décadas, o pensamento da cidade se produz, então, de modo
fragmentário: o que não existe é um projeto para a cidade que dê conta da totalidade do
significado da vida urbana. O descompasso na resolução de aspetos técnicos e jurídicos,
problemas arquiteturais, construção de uma identidade cidadã, tem como conseqüência o laissez
faire, as intervenções de tipo especulativo, quer dizer, uma praxe da cidade que escapulia a
qualquer reflexão e tentativa de controle.
Paradoxalmente, os primeiros anos do século conformam o momento de maior intensidade
das práticas e dos discursos visando a formação duma outra sociedade, baseada na integração em termos culturais e de progresso econômico- ao conjunto das nações desenvolvidas do
mundo ocidental. As utopias urbanas –já desde o século XVI- atribuíram à arquitetura e ao
pensamento sobre a cidade uma forte capacidade reformadora, capaz de conceber essa
sociedade diferente. Nesse sentido, Gorelik30 salienta como precisamente toda a cultura da virada
de século colocou conscientemente o espaço urbano não só como palco mas como objeto
privilegiado da modernização. O que para os argentinos significava fundamentalmente revisão -e
28

Collado, Adriana, idem.
"The meaning and difference between a plan regulador and a plano regulador is explained by Della Paolera. He defines a plano as a
graphic prescription for an urban intervention, which, at the moment of its creation, may be the correct prescription; ... The plano, however
visually persuasive, has become outdated. The plan regulador, on the other hand, comprises many planos in a continuous, energetic
planning politic (política de urbanización) that commands the momentum and flexibility required to organize a major city. The result is a
continuous process of intervention.” Craseman Collins, Christiane. Urban Interchange in Southern Cone: Le Corbusier (1929) and Werner
Hegemann (1931) in Argentina. In: Journal of the Society of Architectural Historians. Vol. 54. Number 2. Chicago, june 1995. Em português, a
diferença fica dada pelas palavras planta (como prescrição gráfica) e plano (como projeto).
30
Gorelik, Adrián. O moderno em debate: cidade, modernidade, modernização, op. cit.
29
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reinvenção- do passado colonial e redefinição das relações com o resto da América e Europa.
Para uma cidade como Santa Fe, sem uma marcada cultura urbana e sem o caráter
metropolitano de Buenos Aires, ainda que nas primeiras décadas do século ocupasse um espaço
de importância na política e na economia nacionais, há um descompasso entre formas de
produção e formas de pensamento do urbano, denotando uma vontade modernizadora que
apenas se materializaria a meados dos trinta, quando a cultura arquitetônica reinventa a cidade,
ora resgatando o seu presente –idealizando-o-, ora desdobrando utopias tecnológicas que
refletiam o desejo de outra cidade.

Xul Solar. Cinco Casas
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Enrique Estrada Bello. En el río
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DE TRINT A, A CID ADE POSSÍVEL

A historiografia31 fixa o golpe militar de 6 de setembro de 1930, liderado pelo General
Uriburu, como fim de uma longa estabilidade institucional e crise de um modelo de
desenvolvimento ancorado nas economias que, frente à quebra de 1929, fechavam-se em
políticas protecionistas. Ao mesmo tempo, assinala-se o esgotamento do modelo agro-exportador
e o começo do período de industrialização e substituição de importações. Um afã de ordem nos
faz tentar cisões contundentes ou claras contigüidades, relações convenientes entre uns fatos e
outros. As transformações entrevistas em um campo gostaríamos que tivessem seu imediato
reflexo em outro, possibilitando um fio nítido de conclusões. Mas a década de trinta –a chamada
década infame- é um período pleno de contradições e descompassos: junto ao retrocesso
político e institucional, ao nacionalismo conservador e dependente, à hostilidade ao pensamento
liberal, toda uma cultura –cosmopolita e universalista- toma forma. Escritores como Gálvez,
Gudiño Kramer, Arlt ou Borges, artistas como Spilimbergo ou Xul Solar, arquitetos como Guido,
Baroni ou Vilar, conformam esse complexo dos anos trinta no que se debatem a identidade, o
universal, a história, o futuro, tentando construir espaços de conciliação para tradições, origens e
interesses diversos e muitas vezes contraditórios. Uma mistura a partir da qual a cultura tenta a
construção desse Frankestein argentino de que falava Vezetti, resgatando ou reinventando o
passado, tomando consciência das mudanças em todos os planos, enxergando um já distante
século XIX e imaginando um futuro que se apresenta ao mesmo tempo indefinido e utópico.
A cisão entre estes anos e o século anterior vai se materializar no intuito de deslocar os
espaços representativos da cidade, seja do poder político, industrial ou comercial. Entre eles, a
Estación Francesa -o maior signo de progresso- e o bairro da Plaza España, se tornam espaço de
ruídos estrangeiros, cortiços, desordem e sujeira, e vão ser o objeto preferido de diatribes:
Calle Belgrano, de las fondas baratas, de las camas más baratas que las fondas y del amor
más barato todavía...
La estación roñosa de los franceses, ensucia la perspectiva de la calle, como una mancha
de grasa sobre la solapa de un frac. Esa estación es una de las desgracias de la ciudad. Su
torre descolorida y mugrienta, sostiene la luna decadente de un reloj al que debe faltarle
una hora; por eso todos los trenes del espantoso ferrocarril llegan siempre trastornados.32
Estación del
Ferrocarril Francés,
1885-1890 (demolida)
Fonte: AGP

31

Toda a historiografia marca esse limite, seja na formação na escola média, seja na formação universitária, nos ensaios críticos e assim
por diante. Cfr. AA. VV. Historia Integral argentina. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1980; Macor, Darío. El poder político en la
Argentina de los años treinta. Santa Fe, FAFODOC – Universidad Nacional del Litoral, 1999.
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Toda uma cultura se desfaz de seus ícones, e a conformação da cidade como espaço
cosmopolita permite à arquitetura a expressão de uma multiplicidade e de uma experimentação
formal que, em princípio, encontra-se atrelada fortemente à vontade do poder público. A década
de trinta começa tardiamente, as transformações que se produzem nas instituições e no sistema
político, assim como no campo da cultura, dão conta da construção de um espaço e um
imaginário coletivos, frutos das condições geradas pelo projeto modernizador da cultura de finais
de século XIX. Pelas próprias formas de produção, atreladas tanto ao sistema econômico
produtivo quanto a códigos estéticos definidos e consagrados, as mudanças na arquitetura vão
se realizar de modo complexo e contraditório, misturando vontades e interesses, diluindo antigos
espaços de discurso, excluindo outros e finalmente gerando novas formas de pensamento sobre
o construído, que para fim da década de trinta vão se encontrar bem fincadas e legitimadas.
A chegada do Partido Demócrata Progresista (PDP) ao governo da Provincia de Santa Fe,
em 20 de fevereiro de 1932, com Luciano Molinas à frente do Poder Executivo –do que logo
falaremos- representa possivelmente um momento paradoxal, no qual as contradições e a
complexidade das relações sociais se reacomodam, sem encontrar estabilidade. O período deste
governo provincial, com a sua correspondência na intendência de Agustín Zapata Gollán33 na
cidade de Santa Fe, constitui-se numa experiência singular no panorama da política nacional: a
despeito do conservadorismo imperante, a província traçava seu próprio rumo, modernizando as
suas instituições políticas e sociais. Precisamente, a descentralização e autonomia outorgada às
prefeituras municipais –um dos tópicos da administração de Molinas- ecoa não só na elaboração
das cartas constitucionais, mas na construção de um quadro de sociabilidade e expressão da
coisa pública.
Já no ano 24 uma iniciativa da prefeitura chamava à formação de comissões de vizinhos,
... para fomentar el progreso edilicio de los diferentes barrios de la ciudad y sus distritos
suburbanos, y cooperar al mismo tiempo a la observancia en ellos de las disposiciones que
rijan en el municipio sobre higiene, vialidad, seguridad y moralidad pública.34

Assim surgem a Sociedad Progresos Urbanos, do bairro Sargento Cabral, ou a do Barrio
Los Hornos, nas quais as questões urbanas, fundamentalmente o reclamo de maiores e melhores
serviços, assumem valor sobre outros conflitos. Trata-se precisamente de associações que
adotam um caráter bem diferente daquelas outras criadas com objetivos reivindicativos, como as
sociedades operárias, ou aquelas surgidas a partir das comunidades estrangeiras. As
associações serviram como meios de consolidação das identidades ou de integração, operando
como papel tornassol das relações sociais. Neste sentido, Macor e Piazzesi assinalam como os
operários franceses da ferrovia muitas vezes mantinham seu compromisso étnico além do
compromisso de classe. De outra parte os operários anarquistas da Biblioteca Emile Zolá
misturavam as suas assembléias com representações teatrais e a própria conformação da
biblioteca, gerando um dos mais interessantes espaços de sociabilidade.35
Durante o governo de Zapata Gollán, a imbricação com o Estado se faz mais forte,
articulando a ação pública com outros espaços de reformismo social, político e cultural e, ao
mesmo tempo, tornando difusos os limites entre os lugares de participação e construção da
identidade cidadã e aqueles âmbitos específicos de responsabilidade municipal.
Em 1932, ao reconhecer as associações de fomento existentes, o Concejo Municipal
estabelece seu papel:
Velar por el mejoramiento edilicio y por el cumplimiento de las ordenanzas municipales,
dentro del radio correspondiente, denunciando al Departamento Ejecutivo o al Concejo
Deliberante las deficiencias que constaten y sugiriendo las medidas que estimen eficientes
para subsanarlas.
32

Diario El Orden, 22-04-1930. In: Valentinuzzi de Pussetto, Lilia. El Barrio del Puerto. Santa Fe, Ediciones Colmegna, 1998, p. 207.
Agustín Zapata Gollán (1895-1986). Foi intendente da cidade entre 1932 e 1934. Advogado, professor de História da Arte, artista plástico,
em 1944 determinou o local das ruínas de Santa Fe la Vieja, às que dedicou quase toda a sua vida, Diretor do Departamento de Estudios
Etnográficos y Coloniales de la Provincia. Taverna Irigoyen, Jorge M. Zapata Gollán. De la sátira gráfica al testimonio evocativo. Santa Fe,
Facultad de Humanidades y Artes - UNR, Asociación Amigos de Santa Fe La Vieja, Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe,
2002.
34
Ordenanza 2255, 14 de octubre de 1924. Aguirre. In: Digesto de la Municipalidad de Santa Fe. Administración del Intendente comisionado
Sr. Atilio Giavedoni. Santa Fe, 1936, p. 595.
35
Nuestro Siglo. Suplemento especial del diario El Litoral. Santa Fe, 1999, p. 63; Macor, Darío; Piazzesi, Susana. Entre barcos y trenes. La
formación de la clase obrera en una ciudad aldeana. In: Müller, Luis (editor). Arquitectura, sociedad y territorio. El Ferrocarril Santa Fe a las
Colonias, op. cit.
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Cooperar en la organización de los servicios de asistencia social y en la difusión de la
cultura popular.36

No mesmo ano, cria-se uma comissão de Mejoras para los barrios,37 com o intuito de
estudar as necessidades e realizar os projetos que considerarem de importância para a cidade.
Aqui participavam não apenas os delegados dos vizinhos, mas o próprio diretor de Obras
Públicas da prefeitura e três vereadores. A comissão proporia projetos, estudos, realizaria os
planos e levantamentos e comporia um registro de fotografias e notícias de assuntos
relacionados com os bairros e a cidade. No afã de registro que parece perpassar a sua gestão,
Zapata Gollán cria o Registro de casas desocupadas, com um duplo fim. De um lado, colocar a
disposição do mercado imobiliário os prédios desabitados; de outro lado, consignar a situação
das casas, as suas condições higiênicas, assentando no também criado registro sanitário os
dados dos lotes, cômodos, pátios, serviços, banheiros, desinfeções.38
Entre o privado e o público, o leque de problemas abordados pela intendência de Zapata
Gollán se desdobra indefinidamente, mas, subjacente, encontra-se uma forte vontade cidadã.
Além das disposições específicas, referentes geralmente à moradia, manifesta-se a preocupação
pela cidade. Zapata Gollán revela-se aliás um profundo conhecedor das questões urbanas.
Depois do falido plano de 1927, volta a colocar a necessidade de um plano regulador,
convocando para esse projeto a Benito Carrasco, Angel Guido e Carlos Della Paolera.39 Como
assinala Collado, os nomes põem de manifesto não só os conhecimentos de Zapata Gollán mas
uma decisão de escutar e dialogar com opiniões diversas sobre o desenvolvimento da cidade.
Embora nenhum plano fosse concretizado, denota o interesse amplo sobre o município, tanto
sobre o construído quanto na sua concepção administrativa, tendente a reforçar o poder estatal.
Agustín Zapata Gollán
Autorretrato (mañana de domingo).
Xilogafía, 1937
Fonte: Taverna Irigoyen, Jorge M.
Zapata Gollán. De la sátira gráfica al
testimonio evocativo. SF, 2002.

A atuação de Zapata Gollán revela o universo de idéias, muitas vezes contrárias, que
perpassam o PDP mas que ele desenvolve de forma singular. A questão da descentralização já
tinha aparecido na tese de Lisandro De la Torre, ligando a tradição conservadora e a tradição
liberal do século XIX.40 Para De la Torre, a legitimidade baseava-se no direito natural e leva à
articulação das instituições elementares diretamente com o Estado geral. Na prática, e defrontado
com um estado estabelecido, a política do PDP acaba gerando uma série de espaços
intermédios que no âmbito municipal podem ser levados adiante com menor conflito que na
província. A cidade se torna um espaço de experimentação que, em função da escala, escapa às
discussões que se poderiam dar em outros níveis. Ainda assim, o poder municipal encontrava as
36

Ordenanza 2429, 17 de junio de 1932. Agustín Zapata Gollán. In: Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, op. cit., p. 596.
Ordenanza 3039, noviembre de 1932. Agustín Zapata Gollán. In: Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, idem, p. 597.
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Reglamentación de la Ordenanza 2893. 20 de junio de 1932, julio 1932. Agustín Zapata Gollán. In: Digesto de la Municipalidad de Santa
Fe, idem, p. 466 e sgtes.
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Cfr. Collado, Adriana. Santa Fe: los proyectos urbanísticos para la ciudad 1887 – 1927op. cit.; Collado, Adriana. La defensa de los
intereses ciudadanos en la intendencia de Agustín Zapata Gollán. Separata in: AA. VV. América 13. Centro de Estudios Hispano-americanos.
Santa Fe, 1997.
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Lisandro de la Torre, fundador da Liga del Sur, origem do PDP. Foi senador durante a governação de Molinas. Macor, Darío. La reforma
política en la encrucijada. La experiencia demoprogresista en el Estado provincial santafesino. Santa Fe, CEDEHIS-UNL, 1993, p.16.
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suas restrições, como aconteceu de fato com a decisão de Zapata Gollán de municipalizar a
usina elétrica concedida aos ingleses, num enfrentamento que ia lhe custar o cargo.41
Além dos resultados concretos, a intendência de Zapata Gollán forma parte de uma
episteme, um campo de possibilidades que, em certa medida ancorado no progresso material da
cidade, vai servir de base para a experiência cultural de fim da década de trinta e começos de 40.
Evidentemente, Zapata Gollán assume um caráter excepcional na cultura santafesina da época e
não só já no momento do acionar político mas no pensamento desdobrado sobre a cidade, tanto
como pesquisador quanto como artista. Como pesquisador, determinou o local da antiga Santa
Fe, devolvendo à cidade uma parte de sua história; como artista retratou poeticamente –com
suas gravuras e desenhos- o urbano, a natureza, os mitos, a religião.
Agustín Zapata Gollán.
Sirena. Xilografía, 1940
Fonte: Taverna Irigoyen, Jorge M. Zapata
Gollán. De la sátira gráfica al testimonio
evocativo. SF, 2002.

Enrique Estrada Bello: afiche del
“Departamento de Trabajo”, 1er. premio
del concurso, 1932
Memoria del Instituto Social, 1936

No campo da cultura, heterogêneo e desagregado, a figura de Zapata Gollán apresenta-se
certamente singular. Seu interesse pela cidade em todas as suas dimensões não aparece tão
marcado em outros artistas. Pintura e literatura constróem um imaginário sobre o interior do país
que parece descolado dos discursos da política sobre o acontecer urbano. Se no âmbito público
é colocada uma noção de progresso que evoca uma situação quase metropolitana, em outros
âmbitos também se instalam imagens do litoral como espaço de harmônico encontro com a
natureza ou como lugar de embates mitológicos. Horacio Caillet Bois, Hugo Wast (Gustavo
Martínez Zuviría), Manuel Gálvez, José Pedroni, Gudiño Kramer, Mateo Booz, conformam essa
multiplicidade de personagens e lugares –reais e imaginários- que retratam Juan Cingolani,
Zapata Gollán, Estrada Bello.
A escritura da cidade envolve tanto a história costumeira, fortemente ancorada na Santa Fe
dos anos vinte, com o olhar autobiográfico e preciso de Caillet Bois, quanto a invenção do interior
realizada por um Gálvez de passado patrício,42 afincado em Buenos Aires, que percorre todo o
arco dos temas nacionais desses anos. Por enquanto, Gudiño Kramer ou Mateo Booz –amigo de
Zapata Gollán- fixaram-se ao território da província descrevendo a vida nas ilhas, a feição dos
pequenos povoados do interior, as histórias locais, a presença da natureza, com suas lendas e
mitos, mas também narraram as transformações dos costumes a partir do crescimento urbano e
a irrupção dos imigrantes.
No âmbito municipal, os anos seguintes à intendência de Zapata Gollán ainda podem ser
lidos como continuidade no que refere à construção material da cidade moderna. A dimensão
41
Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, op. cit.; Collado, Adriana. La defensa de los intereses ciudadanos en la intendencia de Agustín
Zapata Gollán, op. cit.
42
Manuel Gálvez era sobrinho do governador José Gálvez. Oscila entre o nacionalismo católico e a denúncia social, chegando a escrever
na La Vanguardia, a revista do Partido Socialista. Seus textos foram objeto permanente de zombaria por parte de Borges e a revista Martín
Fierro.
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pública esboçada vai ser levada adiante, não só por uma sociedade progressista, mas por um
Estado que vai fazer da arquitetura a forma de sua legitimação.
Em outubro de 1935 a intervenção do governo nacional põe fim à experiência do governo
de Molinas em Santa Fe, com a intenção de recuperar uma província decisiva para as eleições
nacionais e cancelando as reformas introduzidas no período 1932 – 1935. Sob o antigo recurso
da fraude, as eleições provinciais de 1937 são asseguradas, levando ao governo Manuel María de
Iriondo. Mas a cidade tinha a sua própria dinâmica e entre um governo provincial e outro sucedese ainda a intendência de Manuel Menchaca entre vários outros que farão a passagem para o
intendente Francisco Bobbio, que assume o governo da cidade em consonância com Iriondo na
província. Nestas gestões caraterizadas pela transição a obra pública se retrai, levando-se a cabo
outras ações que, porém, têm fundamental importância para a vida coletiva.

Parque Juan de Garay
Bº Constituyentes
Plaza San Martín

Bv. Gálvez
Bº Candioti
Plaza España
Calle San Martín

Plaza de Mayo
Parque del Sur

Santa Fe, 1936. Ao sul oeste, Santo Tomé. Ao leste, caminho a Paraná. Plano original cedido por Arq. A. Collado, Foto: PC.

Manuel Menchaca tinha sido o primeiro governador escolhido segundo a lei Sáenz Peña,
era professor, farmacêutico e médico formado na Universidade de Córdoba.43 A sua preocupação
pela saúde resulta na realização na cidade do Congreso Bromatológico em 1935 e a sanção do
Código Bromatológico.44 A criação do Museo de Bellas Artes Municipal, em 1936, com sua
academia e biblioteca, também é parte da constituição de uma série de instituições que têm a
coisa pública como horizonte. No que se refere ao ordenamento urbano, estabelecem-se normas
sobre o tráfego urbano, entre as quais a determinação de horários que vetam, por exemplo, o
tráfego automotor à rua San Martín. Assim reafirma-se esta como centro comercial da cidade –
materializado sobre o fim dos trinta- insistindo na tendência de deslocar o espaço de comércio
desde a Plaza España. A praça já não ocupa nos discursos oficiais o caráter de progresso que
tinha na década anterior, mas –como já foi dito- a prática política ainda a tomava como palco.
Aliás, do ponto de vista construtivo, evidentemente a praça tinha uma forte consolidação das
43

Cecchini de Dallo, Ana María. Los gobiernos provinciales del ciclo radical y la década del ’30. In: Nueva Enciclopedia de la Provincia de
Santa Fe. Santa Fe, Ediciones Sudamérica, 1993, p. 54.
44
Menchaca, Manuel. Aprobando las conclusiones del Congreso bromatológico. 18 de noviembre de 1935. In: Digesto de la Municipalidad
de Santa Fe, op. cit., p. 332.
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fachadas, com uma edificação de alta qualidade em todo sentido. O Edificio Casanello, a Escuela
Rivadavia, a Casa Hume, reuniam condições de representação tanto do poder público quanto do
avanço comercial e industrial da cidade. Mas para fim da década, a imagem do progresso ia se
deslocar desses prédios que ficavam como ilhas entre cortiços e linguagens estranhas para a
alvura ascética do prédio da Sucesión Mai.
Parque Juan de Garay. DOP, 1940
Fonte: Revista ATN, SF, marzo 1940

Parque del Sur. Arq. Angel Guido, DOP,
1939
Fonte: Revista ATN, SF, marzo 1940

As transformações advindas nesses anos nas instituições, a administração, os costumes, a
vivência da cidade, iria tomar uma precisa imagem moderna durante a intendência de Francisco
Bobbio (1937-1941). Bobbio assume o governo da cidade em paralelo com o governo de Manuel
María de Iriondo, e Santa Fe, como capital, acolhe grande parte da obra realizada neste período.
Se as associações de vizinhança, as bibliotecas, museus e instituições administrativas constróem
novas relações sociais –e ao mesmo tempo formas fragmentárias da vida política- também o
Estado se situa como elemento que outorga unidade às práticas e ações, que encontram a sua
materialidade principalmente através da obra pública. Se bem que a província se transforme no
palco para essas ações, na cidade capital a obra pública toma um especial caráter
representativo. A intervenção nas áreas de saúde e, sobretudo, educação se carateriza pela
amplitude territorial que assumem, com planos que atingem a província e que se distinguem pelo
alto grau de unidade formal.
Durante a intendência de Bobbio as operações de embelezamento coincidem com a
construção das inúmeras casas racionalistas que ora quebram a ordem da quadrícula, ora
conformam longas fachadas de precisa harmonia formal. Cada bairro da cidade é caraterizado,
cada um adquire a sua identidade com a instalação de escolas ou o ordenamento das praças.
Na escala urbana, são precisamente os projetos dos parques que vão mudar a percepção da
cidade ao arquiteturizar a natureza e as bordas urbanos. Além dos reordenamentos das praças,
dois grandes projetos são levados adiante: o do Parque Juan de Garay, em 1939, no oeste da
cidade e o do Parque del Sur, em 1940, fechando o bairro mais tradicional de Santa Fe. O Parque
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Juan de Garay traçou-se sobre o local que fora a princípios do século Cementério Católico e
depois Vivero Municipal.45 Projetado pelo arquiteto paisagista Eugenio Bouret, articulava a tradição
dos jardins de fim de século XIX baseados em eixos e diagonais -que aqui faziam a conexão com
a malha urbana- com um traçado de formas orgânicas. Lago, quiosques, pérgolas, fontes,
completavam uma paisagem que oscilava entre a natureza e a abstração geométrica de
reminiscências art déco do equipamento arquitetônico do parque. Com outra feição, o Parque del
Sur, projetado por Angel Guido, envolvia a recuperação e revalorização da área histórica da
cidade. Com efeito, a arquitetura do bairro -a Casa de Gobierno, a Iglesia de San Francisco do
século XVII, a Casa de Cello- aparecia espalhada nas ruas de terra e a construção do parque
tentava lhes outorgar a dinâmica de progresso que perpassava o resto da cidade.
Será inaugurado el 14 del corriente mes, una obra que
se destaca por su amplitud y su belleza... Significa un
aporte edilicio de gran valor para la ciudad de Santa
Fe: el gran lago, la artística fuente, el balneario, las
barrancas y otros detalles.46

Mas, embora os elogios, a imprensa
evidentemente oscilava entre a aprovação e a
crítica, poucos meses antes olhava com receio os
trabalhos que estavam sendo levados adiante:
... Santa Fe necesita un gran parque como tienen
todas las ciudades modernas, con sus bosques,
jardines, zoológicos, pistas para carreras, canchas
para distintos deportes, gimnasios, lagos y canales,…
gran parte de éstas en el Parque Garay… Los demás
actualmente
en
construcción
también
serán
incompletos y de menor extensión… Santa Fe
presentará el caso curioso de que teniendo muchos
parques, ninguno reunirá las condiciones de tal…47

Os elementos da modernização ficam
assim estabelecidos nos discursos da época: os
parques revelam uma nova condição urbana que
embora cosmopolita, reconhece logo seus
modelos, longe desse outro cosmopolitismo
barulhento da estação francesa. O bulevar e os
parques constituem-se nas reminiscências dos
fastos portenhos da virada de século, lembranças
de um passado que está sendo deslocado pelos
prédios brancos duma arquitetura que traz
consigo um novo cosmopolitismo.
Faro para el Parque cívico del Sur.
Proyecto Arq. Humberto Orlando.
Dib. César Fernández Paredes.
Fonte: Boletín Obras Públicas de la Provincia de
Santa Fe Año I, Nro. 5. Septiembre – Octubre 1940.

Entre as mísulas, cornijas, flores, frontões
da Casa Hume ou do Edificio Casanello e a pureza
do prédio da Sucesión Mai, entre a imagem
enferrujada da estação e a forma limpa e
confortável da nova arquitetura, dirimem-se idéias
de cidadania, desejos coletivos, vontades de futuro. O que tinha sido pitoresco tornava-se
desprezado, mas também os que tinham sido desprezados tornavam-se forjadores da nova
cidade moderna. Nesta perpétua invenção de imagens, a necessidade de se fixar ao território, de
se apropriar do espaço, teve na questão da moradia um elemento fundamental.
A casa se constituía no fator de integração e controle nessa conformação da cidadania. 48
Por enquanto a cidade construía seus espaços relevantes, representativos, edifícios públicos ou
privados que proclamavam a modernidade, o tecido urbano se espalhava e ia adquirindo uma
nova feição.
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A expansão demográfica decorrente da imigração tinha dado lugar a uma série de ações
que tinham a casa como objeto central: já não só a necessidade de ancorar a população ao país,
mas a urgência na solução dos problemas sanitários faziam reconsiderá-la como elemento
necessário para uma reforma que era tanto higiênica quanto moral. Deste ponto de vista, no final
do século XIX e princípios de XX tinham sido convocados mestres-escolas, advogados, médicos,
engenheiros, padres, que responderam à demanda desde um espaço já estabelecido de
discurso e de poder. Assim, só será na década de 30 que a arquitetura –como disciplina- vai ser
chamada para a solução da casa em outros termos, referindo-se a problemas tipológicos e
construtivos e ligando-se diretamente à solução (mais) econômica.
Desde meados da década de 10, o problema da habitação popular perpassa diversos
âmbitos que a colocam como tema de interesse público. De fato, o Estado tenta dar uma
resposta com a fundação em 1915 da Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB), mas o
orçamento é exíguo e os resultados quantitativos também escassos: em 1934 a revista Nuestra
Arquitectura consignava a construção de só quinhentas casas no período de vinte anos. 49 Nesse
mesmo ano, a comissão publicava mensalmente La habitación popular, com o intuito de estudar
o problema da moradia no país, para o qual, ao mesmo tempo, realizavam-se viagens e análises
detalhadas de diversas experiências americanas e européias – entre elas a experiência socialdemocrata - conformando um amplo espaço de debate.
Mas para esse momento, municípios e empresas tinham já colocado uma questão que, de
fato também estava sendo considerada no específico âmbito disciplinar. Desde o primeiro
Congresso Pan-americano de Arquitetos, realizado em Montevidéu em 1920, um tema era
dedicado às “casas baratas, urbanas e rurais”, ou à “habitação econômica”. Já no segundo
congresso, colocava-se a competência dos arquitetos, ainda que ficasse clara a obrigação do
Estado no tema:
...es función que incumbe primordialmente a los arquitectos del continente, estudiar en
todos sus aspectos y características locales el problema de la habitación y de la edificación
en general y el de las casas obreras y baratas en particular...50

Embora essa expressa vontade, a casa ainda ficaria por muito tempo nas mãos dos
construtores, aliados sim, com o Estado. Em 1925, o governo municipal santafesino tomava a
iniciativa, ditando a ordenança 2320, que autorizava a construção de casas baratas para
empregados e operários. Imediatamente, a prefeitura criava o Hogar Propio Municipal, que teria
... por exclusivo objeto facilitar la adquisición de inmuebles y la construcción de casas
destinadas exclusivamente para vivienda propia de los empleados y obreros a sueldo o a
comisión, y que estén en servicio activo de la administración municipal y de las instituciones
autónomas de la misma.51

Em 1926 aceita-se a proposta da Empresa Levene para a construção das casas52 e a
prefeitura age como credora hipotecária, se bem que nos anos seguintes se desliga desta
função, autorizando Levene para tratar diretamente com o Banco Hipotecario Nacional. Ainda
assim, o governo da cidade mantinha para si as tarefas de fiscalização e fomento, declarando às
obras “obra municipal”, eximindo-as do pagamento de impostos, e facultando ao
…Departamento Ejecutivo a efectuar pagos a la Aduana, con debidas reservas, por la
introducción de materiales para la construcción de casas baratas.53

A ação da Municipalidade envolve um campo pleno de experiências, do que participam
não só as empresas construtoras privadas, mas a Universidade, a Asociación de Técnicos
Constructores, e o jornal El Litoral, 54 produzindo diversas propostas e gerando –com freqüência
mediante os concursos- um âmbito de debate que toma a casa como centro de interesse.
Resulta interessante salientar como bem cedo El Litoral se compromete tanto com a questão da
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casa quanto da arquitetura em geral, editando desde 1932 uma seção de Arquitectura y
construcción, com a contribuição do arquiteto de Buenos Aires Michael Jatvinsky, em que tratava
uma diversidade de temas: as casas de campo, as casas econômicas, a casa ideal, os móveis
contemporâneos, os interiores modernos. Mas não se trata de um interesse efêmero: desde 1934
e até fins da década o jornal premia as melhores casas, uma iniciativa logo retomada pela UNL e
pela prefeitura que, em 1938 estabelece
... primer y segundo premio anual a las mejores edificaciones privadas realizadas en el
radio del municipio dentro de las categorías: mejor fachada, casa colectiva con las mejores
condiciones de distribución e higiene, mejor tipo de vivienda económica individual que no
exceda los $10.000.55

Tanto a universidade, por meio do seu Instituto Social –do qual falaremos nos próximos
capítulos- quanto a associação dos técnicos instituem competências que têm a casa econômica
como tema. Em 1939, a questão passa a primeiro plano: em maio exibe-se uma maquete de casa
econômica e os técnicos organizam um concurso e exposição de projetos sobre os “más
variados tipos de vivienda”,56 em outubro se realiza o Primer Congreso de la Vivienda Popular, em
Buenos Aires, a que assistem delegados da província. Ao mesmo tempo, o Arquiteto Hernán
Busaniche –que em 1941 publicará a primeira história da Santa Fe colonial- escreve sobre o tema,
ligando-o diretamente à nova arquitetura:
El problema de la vivienda económica es un problema de la Arquitectura Moderna; ... Dos
aspectos son fundamentales: el industrial y la producción de elementos standard. Es
necesario renovar nuestra construcción, ‘alivianarla’ y arrancarla de las viejas rutinas de los
maestros italianos de fin de siglo.57

Casas baratas construídas pela Empresa Levene. Fonte: Revista Arquitectura, Santa Fe, 1932

Para a década de trinta, o jornal da cidade, os engenheiros da prefeitura e os técnicos da
universidade colocam o problema da casa em termos pragmáticos, ainda ligada à crítica
higienista -expressa nas argumentações positivas que são esboçadas- e já quase descolada
duma crítica moral que porém ainda subjaz nos discursos. Atrelada aos instrumentos e categorias
do século XIX, a arquitetura como instituição demora em construir seu próprio universo sobre um
problema que se revela fundamental. A aproximação se produz fragmentariamente, traçando um
arco que une as primeiras críticas aos hábitos e costumes no morar, à casa como objeto de
estudo estético e tipológico58. A arquitetura dos anos trinta se legitima construindo a casa como
problema da cultura, como cruzamento de questões técnicas, econômicas, estéticas e políticas.
Neste sentido, como problema da cultura, a casa pode ser pensada em outros campos que
retratam as transformações urbanas e sociais, povoando a pintura, o tango, a literatura de novos
motivos, que deslizam do cotidiano para um mundo pitoresco e fantástico, mas também muitas
vezes sórdido. Instalada a idéia dos imigrantes como causa de conflito social, numa cultura que
oscila entre a integração e o rechaço, bem logo são identificados os elementos que a
caraterizam, a casa e o idioma, constituídos nas formas por excelência dessa integração ou
55
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desse rechaço. Ainda na década de vinte a mistura carregava um ar inocente, conformando uma
imagem até pitoresca
Eran bares bajos, de puertas redondas y un escalón en el umbral. Lucían en el frente
grandes rótulos internacionales que los cubrían por completo, y en la entrada había siempre
un vigilante. El nuestro se llamaba ‘The Real Sailors Bar’, y sobre el arco redondo del
entresuelo leíase, como en los demás: ‘On parle français, English spoken, Si parla italiano,
Deutsch sprachen’, aunque el dueño, como en este caso, fuese un genovés que apenas
hablaba su dialecto.59

Com a legitimidade que lhe outorga a sua própria posição na sociedade e na cultura,
Victoria Ocampo60 reúne à questão estética a questão da miscigenação. Segundo ela, é o sonho
da casa própria, impulsado pelo Estado o que dá lugar a
esta indecorosa mezcla de malos gustos distintos , de inculturas, que se han arrogado el
derecho de expresarse en ladrillos61

A mistura que expressa a casa é a mistura do idioma que produz o cocoliche, a mistura de
religiões, nacionalidades, de costumes. Na crítica estética se oculta a crítica social, que vê no
imigrante o responsável pelos males da cidade. Mas o cosmopolitismo de Ocampo é tão
requintado quanto seus escritos em francês, e encontra-se longe das ordenanças municipais de
Santa Fe que exigem traduzir os cartazes das ruas ou comprender el idioma nacional para se
desenvolver no âmbito do trabalho.62
Assim, uma parte da sociedade contradiz toda uma série de ações visando a construção
de uma nova identidade, da qual a casa é elemento principal. Aos poucos, o que em princípio era
tido como pitoresco toma um aspecto indecente e miserável.
Se respira un olor cosmopolita a fonda barata; hay un bolchevikismo gastronómico
vagabundeando a la pesca de la clientela; rojos caldos de pimentón agitan su bandera
vaporosa ante las narices de los posibles feligreses del mantel sucio, de los trinches
desdentados, de los cuchillos de aluminio y de las cucharas de alpaca.63

O rechaço à mistura desloca a definição de identidade, inventando uma essencialidade
argentina que pode sem remorsos se situar na cultura universal. Assim uma parte da (chamada)
vanguarda artística constrói seu próprio imaginário, afirmando a sua estirpe, sua aristocracia e
seu nacionalismo, e de fato excluindo essa massa estranha que carregava seus próprios hábitos,
costumes, línguas, histórias. Assinalando o descompasso entre uns e outros setores, Ocampo
materializa a diferença na construção de sua própria casa moderna, (paradoxalmente?)
construída por Alejandro Bustillo, que se levanta como um manifesto no meio do bairro. A casa
designa o espaço da modernidade, transformando seu entorno e se instaurando como fragmento
que (re)funda a paisagem urbana: na sua abstração, a casa assinala a sua própria condição
moderna, pura vontade de transformação, longe desse patios con emparrado, que celebra
González Tuñón.
A década de trinta é um cruzamento de vontades encontradas, imagens de cidades
passadas e futuras, uma dispersão de idéias, línguas, desejos, que constituíam discursos
públicos e privados, consciência das mudanças, imaginários perpassados pela exigência de
progresso, da modernidade transformada em valor.
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