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Se quisermos traçar uma linha para tentar compreender como a década de trinta se torna o
momento de afirmação de uma condição moderna, o ano de 1932 se consolida como possível
limite: o momento em que se conciliam uma série de idéias e relações que foram se gestando
nas décadas anteriores. Em 20 de fevereiro de 1932, a chegada ao governo da Província de
Santa Fe do Partido Demócrata Progresista (PDP), com Luciano Molinas à frente do Poder
Executivo, inaugura um período de contradições e tensões que refletem no plano político e social,
mas que em algum sentido se resolvem abruptamente na intervenção federal de 1935.
O PDP tinha atingido o governo provincial nas eleições convocadas pelo governo militar em
novembro de 31, a partir de umas particulares condições. Como já foi dito na primeira parte, a lei
Sáenz Peña, promulgada em 1912, tinha permitido o aceso em 1916 da Unión Cívica Radical ao
governo nacional, a partir da universalização do voto e da supressão do mecanismo da fraude.
Até 1930, os radicais se sucederiam no governo transformando as bases das relações políticas e
sociais. Porém, a tentativa de conciliação com uma classe que via-se deslocada do seu
tradicional espaço de poder resultaria malograda na tomada do governo de 6 de setembro de
1930 pelo general Uriburu. Diversos fatos no provisório governo militar derivaram na saída eleitoral
de novembro de 31, que consagra a fórmula presidencial Justo - Roca num processo que,
encontrando-se viciado, punha a descoberto a complexidade dos interesses que se colocavam
acima de qualquer ideologia. Assim, a proscrição da fórmula presidencial do Partido Radical, e a
decisão deste de se abster nas eleições nacionais e provinciais, permite ao PDP, um partido com
uma forte inserção localista no sul, chegar ao governo, constituindo-se Santa Fe na única
província opositora ao regime. Deste modo, a província assume um papel de importância no
panorama da política nacional, reforçado pela presencia no Senado de Lisandro de la Torre, que
embora saído das filas de Uriburu, transforma-se na oposição às políticas do governo de fato.1
O PDP tinha surgido em 1914, com base na antiga Liga del Sur, que tinha mais de
movimento de corte regional do que de partido ideologicamente estruturado, expressava o
avanço econômico do sul e propulsava a descentralização, a autonomia municipal e o laicismo
institucional.2 Como forma de se diferenciar nas eleições, o PDP toma para si a questão da
Constituição da Província de 1921 –impulsionada mas também vetada pelo Gobernador Mosca-.
Sobre esta base o governo de Molinas desenvolve uma política progressista que recupera a
tradição liberal e laica do século XIX. Durante a sua gestão, Molinas leva adiante uma série de
reformas de importância na administração. A principal dessas é colocar em vigência a
Constituição de 1921, que estabelecia entre outras coisas a não obrigatoriedade para os
funcionários de governo de professar a religião católica, a maior autonomia para os municípios, cujos prefeitos deixavam de ser eleitos pelo poder executivo-, a criação de Conselhos Escolares
eletivos e autônomos3 e Conselhos Médicos eletivos, assim como a autonomia de diversas
instituições provinciais. Seguramente, a mais representativa das instituições fundadas foi o
Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola – Ganadero, criado em 1933.
A descentralização foi uma das marcas do governo de Molinas e se reflete na ampla
participação das associações de vizinhos, na autonomia outorgada às instituições e aos
pequenos municípios. Mas também esta participação é uma caraterística da complexa década de
30 que, além da crise econômica sofrida pelo impacto daquela de 29 e da quebra do sistema
democrático, assiste à construção de um espaço social de dissenso, produto da mobilidade
social, que se afinca em uma multiplicidade de associações, bibliotecas, institutos. Trata-se da
construção da um espaço público que reflete a condição moderna de uma cidade que leva
adiante a consolidação dos ideais do liberalismo, recolhendo os frutos da operação
modernizadora das décadas passadas.

1
Lisandro de la Torre tem uma origem conservadora, mas um pensamento liberal que o leva a discordar da proscrição do Partido Radical,
provocando a ruptura com Uriburu, o general que tinha encabeçado o golpe militar. No Senado desenvolve uma política opositora ferrenha,
sobretudo nos acordos com Grã Bretanha sobre as carnes; sofreu um intento de assassinato na Câmara, no qual perdeu a vida outro
senador.
2
Cfr. Macor, Darío. La reforma política en la encrucijada. La experiencia demoprogresista en el Estado provincial santafesino, op. cit.
3
Cfr. Vigo, Juan M. Luciano Molinas, el gobernador que cumplió. In: Revista Todo es Historia nº 54. Buenos Aires, octubre 1971; Macor,
Darío, idem; 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. Ediciones Sudamérica. Santa Fe, 1993.
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As políticas com respeito à educação e à agricultura refletem-se diretamente na construção
de prédios importantes tanto na capital quanto em outras cidades da província, dando conta da
vontade descentralizadora do governo e das mudanças radicais introduzidas na administração.
Os Conselhos Escolares, se bem que já existissem, carregavam a novidade de ser eletivos
e autônomos. Tinham funções administrativas, mas as questões relativas ao ensino ainda ficavam
nas mãos da Dirección General de Escuelas. O governo tinha lhes atribuído 25% da arrecadação
e a possibilidade de fixar impostos caso necessário; assim, os conselhos podiam decidir acerca
da construção e reparação de prédios, contando para isso com o auxílio do governo. Se há
continuidade entre a política educativa de Molinas e aquela dos governos precedentes, é neste
momento que a construção das escolas se constitui numa marca de modernidade, atingindo não
só as soluções administrativas mas toda a política de construção de escolas.4 Em 1933, são
contratados na Dirección de Construcciones Escolares Salvador Bertuzzi e Carlos Navratil -o
primeiro como diretor-, que levam adiante uma transformação essencial na imagem das escolas.
A ação dos escritórios da província também terá continuidade além dos câmbios produzidos no
governo nos anos seguintes. Tanto Bertuzzi quanto Navratil continuarão trabalhando nas obras
públicas nos anos seguintes. Mas se o governo democrata - progressista gerou obra pública
como produto de sua política reformista, o posterior governo de Iriondo a utilizaria na tentativa de
alcançar a sua legitimação. Proveniente de um setor do radicalismo aliado ao conservadorismo, o
governo de Iriondo carrega consigo a marca da ilegitimidade. Como uma forma de encobrir a
irregularidade, mas também de atenuar a crise econômica, a administração e a obra pública
serão sobredimensionadas, investindo assim o governo de uma representatividade inventada a
posteriori, que justificava a sua própria ação.5

Boulevard Gálvez, por volta de 1930. Fonte: Archivo Diario El Litoral

Efetivamente, o governo de Manuel María de Iriondo devia legitimar-se logo de um
duvidoso processo eleitoral. Em outubro de 1935, e tentando assegurar a província de Santa Fe
nas eleições nacionais, o governo nacional intervém no Executivo provincial e se vale do antigo
recurso da fraude eleitoral para garantir a lealdade do próximo governo. Assim, em 1937, assume
o radical antipersonalista6 Iriondo, que faz das obras públicas o selo da sua gestão administradora
e o elemento unificador do campo social. Já em 1938 o governo negocia um crédito para obras
públicas com o que se levarão a cabo muitas das obras planejadas na administração de Molinas.
Mas a diminuição nas atividades do porto de Santa Fe, a perda da colheita de milho em 1939, a
desocupação, justificam e impulsionam a utilização da obra pública para conter a crise. À

4

Agradeço à Arq. Lucía Espinoza, que me proporcionou cópia de sua tese –inédita- sobre a arquitetura escolar de princípios de século.
Piazzesi, Susana. Despues del liberalismo: un nuevo conservadurismo? El iriondismo santafesino en la década del treinta. Santa Fe.
Universidad Nacional del Litoral, 1996.
6
Os antipersonalistas opunham-se a Irigoyen, o presidente derrocado pelos militares em 1930, e representavam a facção mais
conservadora do Partido Radical, de fato dividido.
5
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continuidade na construção dos prédios escolares juntam-se as realizações na área de saúde, de
agricultura e obras gerais de embelezamento na cidade. Desta gestão serão produto, entre
outros, o Hospital Psiquiátrico, projetado por Wladimiro Acosta, o edifício do Instituto Experimental,
de Navratil e Bertuzzi e o Parque del Sur, para cujo projeto é convocado Angel Guido, realizado no
marco dum plano provincial de parques nas principais cidades. A gestão do executivo provincial
se desenvolve em consonância com o governo municipal de Francisco Bobbio (1937-1941), que
leva adiante um amplo plano de obras de escala urbana, ligadas ao embelezamento, seja de
reordenamento, como o Parque Alberdi, a Plaza Colón e a Plaza Constituyentes, seja de criação ex
novo, como o Parque Juan de Garay. Com essas obras, o governo de Iriondo acaba de conformar
o caráter de Santa Fe como cidade capital –só fica por fora o Palacio Municipal, concebido pela
intendência de Hugo Freyre, em 1941-.
Como signo da reforma ou forma da ocultação, uma nova arquitetura –modernatransforma definitivamente a imagem da cidade. Se as escolas se espalham no tecido urbano, o
Instituto Experimental se soma ao Reitorado e às arquiteturas tradicionais da administração do
Ferrocarril Francés ou da Casa de los Gobernadores, na qualificação e construção do Boulevard
Gálvez como típico espaço de representação social. Neste sentido, a arquitetura privada termina
de confirmar a imagem do bulevar como lugar significativo na escala cidadã.
O bulevar7 tinha sido demarcado em 1887 sob projeto do engenheiro Emilio Schnoor,
quando a expansão para o norte ainda não estava colocada como problema. A pesar de os
caminhos e as ferrovias já assinalarem essa direção de crescimento, a cidade apenas tinha se
expandido ao redor da praça fundacional e do cais que oficiava de enlace com o porto de
Colastiné. Collado assinala duas caraterísticas no traçado do bulevar: de um lado, trata-se da
primeira grande operação imobiliária levada a cabo, já que os lotes pertenciam a apenas duas
famílias.De outro lado, do ponto de vista urbanístico, configura-se como uma intervenção sobre o
plano da cidade com anterioridade à construção do tecido urbano. À diferença do caráter
paliativo que toma em Europa o bulevar, traçado sobre um tecido denso e consolidado, com o
fim de ordená-lo, aqui o bulevar tem um efeito catalisador, colocando a disposição da cidade
uma grande quantidade de terras urbanas para a sua utilização. O Barrio Candioti foi o primeiro
resultado desta operação urbana.

Barrio Candioti
Plaza Pueyrredón. Fachada oeste, anos 1938-39. Fonte: Revista ATN, SF, diciembre 1939
Francisco Baroni. Biblioteca Moreno. Projeto. Fonte: Revista ATN, SF, marzo 1940

Embora a cidade continuasse crescendo para o norte durante as primeiras décadas do
século, o bulevar não se configura como espaço de sociabilidade, e os planos de
embelezamento continuaram se concentrando sobre o centro da cidade. Assim, ainda se
7

Os dados sobre o traçado do bulevar correspondem a: Collado, Adriana. Santa Fe, proyectos urbanísticos para la ciudad, 1887-1927, op.
cit.
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deixavam de lado os dois principais atributos do bulevar em termos urbanos: a sua função
higiênica e de embelezamento.
Porém, aos poucos o bulevar transforma a sua imagem, em consonância com as
mudanças produzidas nos diversos espaços públicos da cidade. É na repetição de um padrão de
implantação que as arquiteturas do bulevar assumem uma relevância que fica por fora da
configuração do objeto arquitetônico e de uma possível tomada de partido do objeto frente à
cidade.
Tanto o prédio da UNL quanto o MAGIC –as intervenções publicas que marcam este arco
temporal- se inserem como objetos levemente afastados da linha de edificação, gerando um
recuo que permite a abertura da paisagem urbana. Porém, não se trata de uma marca exclusiva
destas arquiteturas, já que o recuo e a ruptura das volumetrias com relação à linha de edificação
aparece nas várias casas neocoloniais, no chalet Tudor do Niklison, na Casa Monasterio de
Lamouret, na Casa de los Gobernadores, na quinta de Leiva, na administração do Ferrocarril
Francés. Sem responder a uma prescrição regulamentar, o bulevar construía-se com a imagem
de um espaço suburbano que em 1926 já havia sido determinada para a Avenida Libertad,8 na
beira da lagoa, para a qual prescrevia-se a obrigatoriedade do recuo e do estilo chalé.

8

Atual Avenida 7 Jefes. Ordenanza nº 2405, Reglamento General de Edificación. Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, op. cit., p. 247.
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De modos diferentes, abrindo e fechando a década de trinta, os prédios da UNL e do atual
MAGIC colocam problemas comuns, tanto do ponto de vista disciplinar, quanto dos significados
culturais que os perpassam. Seja desde a Nação, seja desde a província, a construção de uma
identidade –nacional e moderna- afirma-se nestes equipamentos urbanos que se instalam no
bulevar9 visando a conformação dum espaço significativo. Os programas, universidade e instituto
experimental, falam de uma ação do Estado que se alarga, gerando instituições intermédias de
governo, controle e regulação social.
Além dos prédios típicos da administração provincial, a Casa de Gobierno, a Legislatura
provincial, poder-se-ia dizer que o prédio do Reitorado da Universidad Nacional del Litoral e da
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales é dos primeiros a fincar a idéia de Santa Fe como
cidade capital, afirmando a sua identidade como cidade administrativa e centro político, cultural e
educativo da província. Uma identidade que, definida historicamente, começava a se desmanchar
frente ao crescimento econômico e político de Rosario.
Em 1889 criara-se a Universidad de Santa Fe, por iniciativa do governador José Gálvez,
sobre a base das antigas Aulas de Enseñanza para Facultades Mayores, que funcionavam no
Colégio dos Jesuítas.10 Antecipando-se à Reforma Universitaria, o governo provincial de Manuel
Menchaca (1912-1916) reformara o estatuto estabelecendo a eleição do reitor pelos professores,
outorgando assim maior autonomia à universidade. Durante a década de 10, sucedem-se varias
iniciativas com o fim de nacionalizá-la, até a sua concreção em 1919 pela lei 10.861 do governo
de Irigoyen. Dado o seu caráter regional, já que as suas atividades se desenvolvem em três
províncias –Santa Fe, Entre Ríos e Corrientes-, o centro de estudos fundado toma o nome de
Universidad Nacional del Litoral,11 e acolhe diversas faculdades –Ciências Jurídicas e Química
Industrial em Santa Fe, Medicina, Ciências Matemáticas e Ciências Econômicas em Rosario,
Educação em Paraná, Agronomia em Corrientes-, assim como as escolas industriais de ensino
médio.
Em janeiro de 1928, a UNL toma posse do lote adquirido sobre o Boulevard Pellegrini para
a construção do Reitorado e da Faculdade de Ciências Jurídicas e, em junho do mesmo ano, o
Ministério de Obras Públicas aprova os planos e o orçamento, começando a construção.12 A obra
foi projetada pelo Arq. Manuel Torres Armengol, da Dirección de Arquitectura do Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, e a sua construção foi realizada por etapas, habilitando-se uma
primeira seção em abril de 1930 e finalizando as obras dez anos depois do início, em abril de
1938, com a inauguração do Paraninfo.13
Torres Armengol era um espanhol nacionalizado argentino, nascido em Barcelona em
1884, e formado pela UBA em 1905. Em 1927 exerce como Chefe de Projetos na Dirección
General de Arquitectura do MOP e, como tal, é responsável pelo prédio da UNL.14 Mas Armengol
já tinha trabalhado na administração pública e possui uma farta obra privada. Ainda formado no
primeiro plano de estudos da escola de Buenos Aires, Torres Armengol conjuga a formação
acadêmica com a liberdade no uso dos estilos, entendidos como o modo de conferir caráter à
obra. O prédio se estrutura em função de um eixo que contém os elementos principais –em
termos significativos: o Paraninfo, o Conselho Superior, a Biblioteca- e da trama dos cinco
grandes pátios que formam os claustros. Mas se a articulação enclaustrada podia ser lida como
tipo nestes edifícios públicos, aqui se produz uma variação sutil mas essencial: os pátios do setor
do Reitorado não se fecham, pelo contrário uma de suas faces transforma-se em pórtico,

9

O bulevar é tanto o Boulevard Gálvez quanto o Boulevard Pellegrini que conformam um mesmo eixo, dividido pela ferrovia, sendo o
primeiro a parte leste e o segundo a parte oeste.
10
Gollán, Josué. Evolución de los estudios superiores en Santa Fe y espíritu de la Universidad Nacional del Litoral. In: Revista Universidad
nº 6, Santa Fe, 1940.
11
Lei 10.861 de criação da UNL. In Boletín de la Universidad Nacional del Litoral. Año I, Tomo I, nro. 1. Sección I. Documentos
Universitarios. Santa Fe, julio 1927.
12
Boletín de la Universidad Nacional del Litoral. Año III, Tomo III, nº 9-12. Sección I. Documentos Universitarios. Santa Fe, septiembre –
diciembre 1929; Revista del CACyA. Año II. Nº 14. Buenos Aires, julio 1928.
13
Archivo Diario El Litoral. Levantamento efetuado pela Arq. Cecilia Parera. Cfr. Parera, Cecilia, op. cit. O Paraninfo é a Sala principal de atos
da Universidade.
14
Collado Adriana, Müller, Luis. Universidad Nacional del Litoral. In: Inventario FONAR–CNMMLH-CEDODAL. Buenos Aires, noviembre
1998.
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abrindo-se às ruas laterais. Se a estrutura compositiva –acadêmica- já se apresenta assim
ambígua, muito mais complexa se torna a leitura da linguagem ornamental, um ecletismo a
grande escala, dada pelo tratamento diferençado das diversas partes do prédio. Efetivamente, os
referentes estilísticos das fachadas são todos diversos: uma ordem dórica para os pátios do
Reitorado, uma lembrança de Palladio nos motivos tomados da Villa Poiana em algum ingresso,
um portal de colunas e pilastras, arco e frontispício, peitoril e balaustrada. Porém, o edifício não
carece de unidade formal. O maior interesse está colocado na fachada sobre o Boulevard
Pelllegrini, no ingresso ao Reitorado, onde fica concentrada a carga significativa, mediante uma
profusa decoração de esculturas, pináculos, grades e motivos geométricos logo repetidos no
forro do Paraninfo. Esta fachada articula-se em dois andares, com um grande corpo central
assinalando o ingresso e duas asas arrematadas em outros corpos levemente remarcados, mas
que não chegam a se configurar como torres. A parte central consegue conferir (a sua) identidade
à obra. Ora Renascimento espanhol, ora neocolonial,15 de fato a obra coloca o problema da
relação com a história com toda a sua complexidade.
Manuel Torres Armengol – DOP.
Universidad Nacional del Litoral (sobre o Boulevard
Pellegrini) e Facultad de Derecho, 1928-1938.
Planimetria: INTHUAR
Foto: MEB

Boulevard Pellegrini

O problema da história, como forma de construir a identidade nacional, é um dos topoi
mais fortes das primeiras décadas do século. Da segunda metade do século XIX, da história
nacional concebida por Vicente López e Bartolomé Mitre,16 a história argentina é lida como busca
de unidade e dum destino comum, estabelecendo um passado heróico que afirma o processo de
construção nacional. Porém, nas primeiras décadas do XX, alguns elementos introduzem-se
nessa narrativa. De um lado a grande transformação social produzida pela maciça imigração da
15

Cfr. Boletín de Obras Públicas de la República Argentina nº 17. Buenos Aires, 1935; Collado Adriana, Müller, Luis, idem; AA. VV.
Inventario. 200 obras del patrimonio arquitectónico santafesino, op. cit.
16
Pontieri, Margarita. Concepción de la Historia Nacional. In: AA.VV. Historia de la Literatura Argentina. Buenos Aires. Centro Editor de
América latina, 1979.
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MOP – Arq. Manuel Torres Armengol. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 1928 – 38. Fotos: MEB

década de 80 e da primeira década do século XX,17 que dá lugar a uma cultura –e uma políticaque vê no imigrante a causa dos males do país. Fruto duma política que se afirmava a partir da
assinatura da constituição nacional em 1853, a imigração tinha se instalado nas cidades, dado o
difícil acesso à propriedade da terra agrícola, nas mãos de grandes terratenentes. Esta questão
perpassa todo o pensamento da época, dando lugar a posições complexas, nas que
personagens progressistas como Alfredo Palacios ou José Ingenieros criticavam os males
atribuídos à imigração -o álcool, o tabaco, a anarquia- juntando-se assim com essa oligarquia
que começava paradoxalmente a resgatar o gaucho e o crioulo como os tipos nacionais, tirandolhes o sentido depreciativo para conceder-lhes um certo ar pitoresco. Assim também o problema
da raça ligava-se à questão do progresso social. De outro lado, e mais especificamente, a revisão
da relação com a Espanha assentava-se na idéia do panhispanismo e, com outro sentido, no
olhar latino-americano sobre a guerra hispano-americana,18 que deslocaria a atenção para a
relação com os vizinhos do norte. Assim, é colocado não só o problema da própria identidade
argentina mas o da identidade americana. O significado da América Latina e da relação com a
América do Norte é colocado no Ariel (1900), do uruguaio José Enrique Rodó (1872-1917),
embora mais como ensaio ético do que como analise das relações políticas. Como tantos outros
intelectuais contemporâneos, Rodó retoma o pensamento de Taine, e considera a sociedade
como um organismo, colocando assim uma natural
hierarquização que o leva a criticar - numa concepção elitista da
sociedade, típica da época-, o crescimento das democracias,
por la incesante agregación de una enorme multitud cosmopolita; por la
afluencia inmigratoria, ... nos expone en el porvenir a los peligros de la
degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del número
toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las
sociedades todo justo sentimiento del orden; ...19

A crítica aos Estados Unidos se orienta sobre o utilitarismo
que Rodó, ao mesmo tempo, resgata como elemento necessário,
mas que precisa ser moderado com o sentido estético. O ideal
humano realizar-se-ia na América Latina, reunindo a caridade
cristã, o cidadão ateniense e o moderno sentido do trabalho:
... vinculando exclusivamente a esa alta y aristocrática idea del reposo
su concepción de la dignidad de la vida, el espíritu clásico encuentra su
corrección y su complemento en nuestra moderna creencia en la
dignidad del trabajo útil; ...20
José Enrique Rodó
Capa de:”Ariel”, 1900
17
As décadas do maior saldo migratório: 1881-1890, 648.711 e 1901-1910, 1.134.265 pessoas. Dirección General de Inmigración: Resumen
estadístico del movimiento migratorio en la República Argentina. Años 1857-1924, Buenos Aires, 1925, p.33. In: Girbal-Blacha, Noemí M. La
politica inmigratoria del Estado argentino (1830-1930). De la inmigración a las migraciones internas, op. cit.
18
Cfr. Liernur, Francisco. “Mestizaje”, “criollismo”, “estilo propio”, “estilo americano”, “estilo neocolonial”. Lecturas modernas de la
arquitectura en América Latina durante el dominio español, op. cit.
19
Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid, 1919, p. 72.
20
Rodó, José Enrique, idem, p. 51.
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Assim como Rodó proporcionava uma forma sincrética de pensar a sociedade, Ricardo
Rojas (1882-1957) propõe pela primeira vez de modo quase programático uma estética
americana, que enuncia no seu Eurindia. Ensayo de estética sobre las culturas americanas, de
1924. Rojas pertence à chamada Generación del Centenario, que na virada de século inicia uma
crítica ao positivismo e cosmopolitismo da geração anterior,21 dando lugar ao nacionalismo que
perpassa o aniversário da Revolución de Mayo. Em Eurindia, editado com desenhos de Alfredo
Guido, Rojas percorre os elementos de uma estética argentina e americana, síntese do que
chama o exotismo cosmopolita e o indianismo, uma fórmula que opõe à dicotomia civilização –
barbárie, por ele considerado um juízo europeu.
El exotismo es necesario a nuestro crecimiento político; el indianismo lo es a nuestra cultura
estética. No queremos ni la barbarie gaucha ni la barbarie cosmopolita. Queremos una
cultura nacional como fuente de una civilización nacional; un arte que sea expresión de
ambos fenómenos. Eurindia es el nombre de esta ambición.22
En cada rama de la doctrina se busca discernir lo americano y lo europeo, conciliándolos,
cuando tal cosa puede ser favorable a nuestro ideal. Teorías europeas como el humanismo,
la democracia, la teosofía, son lingotes de la liga nueva en mi crisol, dentro del cual se
funden con la argentinidad, con el indianismo, y con la consciencia de lo continental.23

Ricardo Rojas. Capa de Eurindia, 1924

Alfredo Guido. Desenho do Silabario
de la Decoración americana, 1930

Rojas analisa os diversos aportes na configuração da cultura nacional, começando pela
língua –principal elemento de coesão-, percorrendo a cultura espanhola, a formação da literatura
argentina –sobre a qual escreve a primeira história geral- e as diferentes manifestações da arte,
entre elas a arquitetura. Sobre esta última analisa os aportes da cultura pre-hispânica, da
colonização e, finalmente, do cosmopolitismo. No entanto as duas primeiras parecem ser reflexos
de momentos culturais –e ainda políticos- harmoniosos, o último exibe-se como um produto
deslocado, exótico, arbitrário, ligada tanto à idéia de uma oligarquia complacente com o
estrangeiro, quanto a uma imigração vista como ambiciosa e moralmente reprovável. Frente a
isso, Rojas assinala o ressurgimento de uma consciência nacional na arquitetura, ligada a Juan
Kronfuss, à Revista de Arquitectura, Contribución a la historia de la Arquitectura hispano-americana
(1921), de Martín Noel. Para Rojas é absurdo falar em estilo espanhol ou colonial; se faz
necessário uma “unidade coletiva”, uma solução sob as normas da Eurindia,
... en una colaboración de todas las artes sintetizadas por la consciencia total de la vida
americana.24

21

Os livros mais importantes dessa geração são La restauración nacionalista (1909), de Rojas e El diario de Gabriel Quiroga (1910), de
Manuel Gálvez. Cfr. Perosio, Graciela; Rivarola, Naninna. Ricardo Rojas. Primer profesor de literatura argentina. In: AA.VV. Historia de la
Literatura Argentina, op. cit.
22
Rojas, Ricardo. Eurindia (1924). Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1980, p. 13-14.
23
Rojas, Ricardo, idem, p. 89.
24
Rojas, Ricardo, idem, p. 33.
98

DISCUTIR AMÉRICA

Na publicação de uma palestra no Instituto Social da UNL, em 1930, Eurindia en la
Arquitectura americana, Angel Guido retoma estas idéias, analisando os aportes das culturas
americanas às arquiteturas coloniais e instalando o topoi da introdução da ornamentação
indígena –tanto a geométrica quanto a naturalista- como a principal transformação na arquitetura
espanhola na América. Porém, é precisamente Rojas, nesse mesmo ano, que faz uma
compilação destes motivos ornamentais, no seu Silabario de la decoración americana. Rojas e
Guido foram amigos, e este último tinha projetado a casa de Rojas em 1929, uma réplica da Casa
de Tucumán25 embora com uma particular interpretação desta, que a transforma em programa
representativo, a busca do nacional, a fundação de uma imaginária patriótica.
Assim, a quebra entre a configuração espacial e ornamento se instala como construção
histórica, outorgando à composição acadêmica a primazia sobre o que é uma miscigenação
entre o barroco espanhol e o aporte indígena. Duas questões ficam colocadas: de um lado, o
espanhol também tem que ser definido, já que a Espanha mesma é uma multiplicidade regional e
temporal. A ironia da história junta a imagem da Espanha à do medievo, à imagem da arquitetura
–e da cultura- moçárabe. De outro lado, instala-se a idéia da contribuição indígena ao sistema da
arquitetura colonial por meio dum repertório decorativo feito de flores, frutos e personagens da
mitologia local. Desta forma, uma arquitetura chamada alternativamente mestiça, neocolonial, ou
colonial, acaba se identificando tanto com o americano quanto com o decorativismo. Para a
arquitetura, esta identificação carrega a conseqüência do rechaço da máquina, da produção
industrializada à que não consegue se ajustar, opondo-se ao principal tópico da modernização.
A cultura nacionalista dos anos 20 ainda conjuga outros elementos. A busca do espírito
nacional encontra-se ligada não só à construção duma história
nacional, intensificada pelo aniversário, em 1916, da declaração da
independência, mas ao pessimismo frente à cultura européia,
decorrente da grande guerra, e que tinha a sua principal expressão
na leitura de Spengler. De outro lado, o sucesso da Reforma
Universitaria de 1918, de certa forma apoiada pelo governo radical,
punha em evidência o verdadeiro significado da ascensão das
classes médias. A Reforma colocava a questão do acesso à
formação universitária, liberando-a para uma classe média urbana
que aspirava à educação como modo de ascensão e
reconhecimento social. Internamente, significava a democratização
do governo ao modificar a eleição do Reitor, que passava a ser
eleito pelo conselho superior. Não à toa a Reforma se produz na
Universidade de Córdoba,26 a mais tradicional do país, e tem um
forte conteúdo laico e latino-americanista. Assim, encontrava-se
entre o rechaço do cosmopolitismo das novas metrópoles e o
internacionalismo que permeava precisamente os setores mas
progressistas da sociedade.
Angel Guido. Viñeta
Revista Arquitectura nº 12.
Rosario, 1927

A UNL alçava-se para a sociedade de 30 como signo de uma modernidade com a qual a
arquitetura demorava em se compassar. Metáfora da conquista da educação pelas classes
médias, reflexo da crise ou da complexidade que presumia pensar a Nação, afincava-se numa
história própria e alheia ao mesmo tempo, local e universal, mistura de construções ideológicas
que, desde a arquitetura, porém, só esperavam se desmanchar frente ao avanço de outras
geometrias, outras universalidades.

25

A casa onde foi assinada a independência argentina, em 1816, nesse momento demolida, foi reconstruída por Alejandro Bustillo em
1943.
Angel Guido era aluno da Universidade de Córdoba nesse momento e ali se forma como engenheiro em 1920 e como arquiteto em 1921.

26

99

IM AGENS

DO PÚBLICO

II

A criação do Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola – Ganadero
(MAGIC) ,27 pela lei 2447 do governo de Molinas, foi a resposta à situação crítica da província nos
anos 32-33, dada pela baixa nos preços da produção agrícola e o descenso das exportações.
Ainda inserido num plano integral28 de obras públicas, que envolvia portos, ferrovias, edifícios
públicos, caminhos, o Instituto tornava-se fundamental numa província cuja economia ligava-se
quase inteiramente à produção agrícola. As suas funções compreendiam o estudo de solos, a
confecção do plano edafológico, o estudo dos cultivos locais, estatísticas, transporte, regime de
propriedade e, principalmente, o fomento. Ao começar seu funcionamento, o Instituto o faz
espalhado nos diversos escritórios oficiais, até a regulamentação em agosto de 1937 da
construção do prédio sobre o Boulevard Pellegrini, para albergar tanto os escritórios dos diversos
departamentos quanto os laboratórios,29 num lote que tinha sido adquirido já em 1933 para dito
fim.
O projeto é realizado em 1937 pelos Arqs. Salvador D. Bertuzzi (1903-1975) e Carlos
Navratil (1910-1972),30 da Dirección de Obras Públicas de la Província, e fecha um ciclo de
colaboração entre estes dois arquitetos que construíram a Escuela Colón, a Escuela López y
Planes e a Casa Pocoví. Bertuzzi tinha se formado como técnico construtor na EIS em 1922 e
depois de um tempo de trabalho, se forma como arquiteto em 1935, na Escuela de Arquitectura
da UNL, em Rosario, na mesma turma que Navratil, oriundo dessa cidade. Como tantos outros
construtores dos anos trinta, Navratil e Bertuzzi são filhos de imigrantes –tchecos, o primeiro,
italianos o segundo- e a educação superior os coloca numa situação social impensável poucas
décadas antes. Efetivamente, Bertuzzi é um homem culto, professor da Escuela de Arquitectura,
que chega a possuir pinturas dos melhores artistas do momento, como Spilimbergo ou Berni.31
No momento do projeto do Instituto, já haviam trabalhado nos edifícios escolares, que
evidentemente encontram-se em construção. No panorama da arquitetura pública, as escolas
representam não só a modernização do estado provincial, mas os primeiros gestos para uma
atualização da arquitetura. O Estado assume nelas o papel principal no processo de
modernização, adotando uma imagem abstrata e austera que o liga mais fortemente com a
procurada idéia de laicidade e democratização da educação. Porém, isso não significou
uniformidade da imagem, mas identidade de uma equipe de projetistas com algumas idéias
sobre a arquitetura: racionalidade estrutural e formal, volumetrias límpidas e contundentes,
expressão funcional, economia de recursos expressivos. De fato, é um ideal comum o que
impulsiona a obra da Dirección de Construcciones Escolares, percorrendo as diversas

Carlos Navratil & Salvador Bertuzzi, DOPSF
Escuela López y Planes, 1935 – 1936
Foto: LE

27

DOPSF
Escuela Arzeno, 1940
Foto: LE

MAGIC: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, o nome atual do Instituto, que preferimos manter como referência.
Vigo, Juan M. Luciano Molinas, el gobernador que cumplió, op. cit., p. 22.
29
A mesma lei regulamentava o projeto e construção de escolas rurais.
30
Carli, César. Los constructores de la ciudad, op. cit.; AA. VV. Inventario. 200 obras del patrimonio arquitectónico santafesino, op. cit.
28
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administrações: a demo-progressista de Molinas, a intervenção do governo nacional, a radical
antipersonalista de Iriondo (1937-1941) e a de Joaquín Argonz (1941-1943). Por fora dos
interesses particulares, durante mais de uma década os governos dedicaram-se à construção do
Estado, na forma de suas instituições.
Salvador Bertuzzi & Carlos
Navratil
Casa Pocoví
Santa Fe, 1936
Fotos: MMA.

A Escuela López y Planes tinha sido criada em 1889, e é produto da ação da associação
cooperadora da escola –a primeira deste tipo na cidade, que começa a funcionar em 1925- que
consegue a construção do prédio em 1935. Este vincula-se formalmente com outras obras
posteriores, com seus volumes salientados pela diferença de cores e texturas conseguida com o
uso alternado de tijolos, superfícies de alvenaria branca e grandes janelas envidraçadas.
Contrariamente, a Escuela Colón, fundada pelo Plano de Edifícios Escolares do governo Molinas,
estabelecido pela lei 2417/35,32 aposta a força de sua imagem no jogo dos dois volumes que se
encontram –quase- na esquina, conformados por uma sutil trama de faixas horizontais e verticais
que encaixilham os panos de vidro. Aqui a contundência fica dada pela simplicidade dos
elementos arquiteturais; chama atenção o vazio da esquina que, no sistema de composição
acadêmico, teria se tornado pivô articulador entre os dois volumes. Este esquema da Escola
Colón tem mais a ver com o prédio do Instituto Experimental do que o resto das escolas
construídas posteriormente pela Dirección de Escuelas. Com efeito, a Juan Arzeno (DPOP,
c.1940), a Nicolás Avellaneda (Roberto Croci, DPOP, c.1940), a Luis M. Drago (Guerino Guerra e
Reynaldo Varea, DPOP, 1942), apresentam o mesmo jogo formal, dado pela alternância das
superfícies brancas e de tijolos, e a utilização expressiva dos panos de vidro e das faixas
horizontais de concreto. Já outra das escolas desses começos de 40, a Constituyentes (DPOP,
Guerino Guerra &
Reynaldo Varea, DPOP,
Escuela Luis M. Drago,
1942

31
32

Carli, César. Los constructores de la ciudad, op. cit.
AA. VV. Inventario. 200 obras del patrimonio arquitectónico santafesino, op. cit, p. 329.
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1940), apresenta uma pureza formal e uma economia de elementos que a aproximam do projeto
de Wladimiro Acosta para o Hospital Psiquiátrico, em construção ao norte da cidade.
A diversidade nas eleições formais decorre também da racionalidade na produção de
arquitetura pública. Embora se tratando de um plano de educação que contempla a construção
dos prédios, e ainda dentro do impulso dado às obras públicas durante o governo Iriondo, tem
que ser aprovada a compra dos lotes e se estudar a infra-estrutura necessária para cada local, já
que, precisamente, as escolas funcionam como elementos catalisadores do progresso urbano e
como fatores de afirmação das identidades dos bairros.

Carlos Navratil & Salvador Bertuzzi, DOPSF
Escuela Cristobal Colón, 1936
Foto: Archivo INTHUAR

Carlos Navratil & Salvador Bertuzzi, DOPSF
Instituto Experimental (MAGIC), 1937
Foto: MMA

Tanto a escola Colón quanto o prédio do MAGIC se afirmam compositivamente na
sucessão de fortes volumes isentos de cornijas ou de arestas marcadas. Evidentemente, a escala
fica dada pela implantação urbana, o recuo a respeito da linha municipal, e o recurso do volume
da esquina, com a sua grande superfície em mármore, que oficia de pivô entre as duas alas de
escritórios, outorgando ao edifício a escala urbana e significativa. Mas essa composição
volumétrica geral superpõe-se à do conjunto da fachada sobre o Boulevard Pellegrini. Ali o
volume já não articula, mas fecha uma série de formas diferentes: a dos escritórios, a do
ingresso. Se os escritórios se organizam numa tira, como mera repetição das aberturas, o
ingresso fica demarcado pela laje em balanço, a explanada de acesso, o pano envidraçado sobre
o portal e o sutil deslocamento a respeito da linha de edificação. Porém, só no interior esse
ingresso assume toda a sua relevância como espaço publico. Aqui, a resolução estrutural em
concreto armado permite a conformação de um importante hall, um espaço fluido que se abre na
dupla altura formada pela escada. Um muro envidraçado acompanha esta última, iluminando
toda a entrada, ressaltando a simplicidade de elementos –lajes, pilotis, a linha diagonal da
escada, a vidraçaria- e conformando um espaço de enorme qualidade formal.

Salvador Bertuzzi & Carlos Navratil. Ministerio de Agricultura (MAGIC). 1937
Planimetria: Archivo INTHUAR

Em março de 1938 a empresa J. C. Van Wick traça as bases para a construção da estrutura
de concreto armado e seis meses mais tarde, a Empresa Stamati, que ganha a licitação,33 pode
33

Os dados in: Parera, Cecilia. La arquitectura en la prensa local, op. cit.
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Boulevard Pellegrini

Salvador Bertuzzi & Carlos Navratil.
MAGIC, 1937
Planimetria: Archivo INTHUAR
Foto: Archivo INTHUAR

começar as obras de alvenaria. No momento de se realizar a estrutura do MAGIC a cidade só
contava com duas obras de porte com estrutura em concreto armado: a Escuela Colón,
construída pela empresa Angel Stamati e o prédio da Sucesión de José Mai (1937, na esquina de
Irigoyen Freyre e Rivadavia), construído pela empresa Geppel y Cia. Este último é o maior
empreendimento privado nesse momento, levado adiante por uma tradicional empresa
construtora que não só emprega nele os elementos de higiene e conforto –calefação central,
água quente central, elevadores, telefones internos, incineradores, cozinha elétrica, muros duplos
com câmaras de ar- mas ensaia uma nova imagem para os prédios de apartamentos de aluguel.
Ainda numa cidade pequena -Santa Fe chega aos 140.000 habitantes em 193734- o aumento na
produção de cimento no país, que de 1928 a 1938 cresce à inusitada taxa de 17,9% anual,35 se
percebe no maior uso que começa a se fazer tanto nas construções públicas quanto nas
privadas, embora estas ainda misturem-no com tecnologias tradicionais. O auge no uso do
concreto armado tem seu maior expoente na construção do Kavanagh, em Buenos Aires, de
Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis María De la Torre, acabado em 1936, que pôs a prova as
possibilidades e limites da organização da construção e de resposta aos requerimentos dum
projeto que oscilava entre a industrialização e um requintado trabalho artesanal. Além do
incremento da produção de cimento, Liernur atribui à presença no país de várias empresas

Sanchez, Lagos, de la Torre. Edificio Kavanagh. Buenos Aires, 1936
Empresa Mai. Edificio Sucesión Mai. Santa Fe, 1937. Foto: MLT
Rosendo Martinez. Edifício J. B. Rodríguez em construção, Santa Fé, 1940

34
35

La Gaceta Municipal nro. 1 Santa Fe, marzo 1937.
Diaz Alejandro, Carlos F. Ensayos sobre la historia económica argentina, op. cit., p. 221.
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alemãs o impulso dado ao uso do concreto armado36 assim como a tradução das normas alemãs
para a execução de construções em concreto armado, as que são estudadas na EIS37 e
publicadas na revista do Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos (CACyA) a partir
de 1929.38
Na cidade, porém, as empresas alemãs não tiveram uma presença tão forte quanto as
inglesas, que participaram na construção do porto –Dirk & Dates-39, das ferrovias –Jhon Meiggs &
Sons- e da eletricidade e os trâmueis –a Compañía Argentina de Tranvías y Fuerza Limitada era o
nome do concessionário da L. P. Winby y Cia.-. As grandes empresas estrangeiras não se
envolveram na construção dos edifícios –só a alemã Dykerhoff & Widmann construiu a sede do
Club de Regatas e os edifícios Casanello e Lupotti- deixando um espaço para o desenvolvimento
de empresas locais, levadas adiante por tradicionais famílias de construtores: as maiores,
Stamati, Mai ou Simonutti e outras menores, dirigidas ao princípio por idôneos cujos filhos
formavam-se mais tarde na EIS ou na Escuela de Arquitectura da UNL: Ottorino Baroni, Luis Croci,
Luis Bertuzzi, Beltrame Hnos. Esporadicamente atuavam na cidade empresas de Rosario, como
Vanoli e Quaglia ou Geppel e Cia.
Navratil e Bertuzzi fazem da materialidade do MAGIC o motivo mais significativo, tanto na
limpidez e contundência com que configuram os limites e detalhes, quanto na sutileza da
estrutura de concreto armado que permite a conformação do hall de ingresso. Aqui a técnica se
torna possibilidade expressiva pela primeira vez na cidade. Há uma vontade de forma que domina
essa justaposição de espaços diferençados, numa seqüência que inicia-se no ingresso, com a
sua profunda marquise, o interior amplo e baixo do hall, e o grande vão da escada, estreito e alto.
A sucessão espacial se encontra reforçada pelas alternâncias da luminosidade: do exterior ao
espaço de ingresso, ao volume virtual da escadaria. Pouco de isto pode se pensar desde o
exterior, onde cada bloco assume independência pela exata definição dos limites. Ainda no
volume da esquina, cuja superfície marmórea sobre o bulevar esconde uma tira de escritórios, a
necessidade de iluminá-los leva ao jogo de aberturas e recomposição volumétrica dado pelas
faixas verticais sobre a rua Urquiza.

Salvador Bertuzzi & Carlos Navratil. Ministerio de Agricultura (MAGIC). 1937
Fotos: Archivo INTHUAR

36

Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad, op. cit., p. 220 e sgtes.
Programa Analítico sexto año, especialidad Construcciones. Escuela Industrial de la Nación. Santa Fe, 1933, p. 6.
38
Reglamento alemán para la ejecución de construcciones de hormigón armado. Revista del Centro de Arquitectos, Constructores de
Obras y Anexos. Año III. Número 28. Septiembre de 1929, e sgtes.
39
Outras fontes, como a Gaceta de Santa Fe, de janeiro de 1929, afirma que é Wayss y Freitag, mas a diferença provém das diversas
etapas de construção.
37
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Se ao dizer de Liernur, o repertório formal modernista se elabora a partir da anulação do
conceito de caráter,40 o Ministério de Agricultura pode ser lido como uma série de opções
contraditórias: existem necessidades significativas que são depositadas numa certa tectônica e
na suspensão do espaço urbano do bulevar a partir da explanada, mas existe aliás uma vontade
formal levada ao interior como modo de não comprometer uma precisa operação simbólica sobre
o espaço urbano.

40

Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad, op. cit., p. 187.

105

ENGENHEIROS,

ARQUITETOS, TÉCNICOS: A CONSTRUÇÃO DO PRIV ADO

Niklison: construir, escrever, ensinar
Docente na EIS desde 1921, o engenheiro Carlos Niklison
(1894-1966) é professor tanto de Baroni quanto de Abatte; pertence a
uma geração anterior e, aliás, a sua família –de ascendência inglesapertence aos primeiros grupos migratórios e se encontra já afincada
socialmente. Embora com o espírito prático de sua formação na
Universidad de Buenos Aires como engenheiro, Niklison é um homem
de cultura em sentido amplo, do que dão conta as diversas atividades
que desenvolveu ao longo de sua vida, interessando-se pelas belas
artes, pela habitação popular, pela organização profissional, pela
docência.
Em 1921 ingressa na Escuela Industrial Superior para ensinar as
disciplinas Cómputos y presupuestos e Proyectos y dibujos, do quinto
ano da especialidade construções, agregando logo com o câmbio de
Carlos A. Niklison
plano de estudos, Práctica de Construcciones em sexto ano. Já eram
professores da escola o Dr. Josué Gollán, o arquiteto Guillermo
Ebrecht, o arquiteto León Lamouret, e nesses anos, também ingressarão junto a Niklison o
engenheiro Angel Nigro, o engenheiro Carlos Mai, o técnico Carlos Cordiviola, entre outros que se
desenvolverão depois também como docentes no Instituto Social da UNL, além daqueles que
estavam envolvidos na administração pública. Assim, a escola também faz parte de um campo
de construção do público, do projeto de uma burguesia esclarecida e culta que vai gerando
espaços de transformação social.
Ao construir a sua própria casa, sobre o Boulevard Gálvez, em 1927, Niklison não faz mais
do que aderir a um estilo tudor com o qual tem uma dupla relação: a da própria história pessoal a referência a suas origens inglesas- e seu ajuste com um imaginário pitoresco que lembrava –
não à toa- as vilas da aristocracia terratenente em Mar del Plata. Porém, a situação urbana da
casa no apertado lote de 8,66 quebra de partida a espacialidade típica destas vilas, que se
espalham livremente sobre os terrenos, ainda quando Niklison consegue articular os volumes da
fachada para gerar essa mesma impressão. Internamente, a casa se organiza como uma planta
bastante compacta, com uma sucessão de recintos separados. O vestíbulo ainda mantém sua
importância como espaço de recepção e de distribuição e a introdução da garagem quase passa
desapercebida na multiplicidade de formas e texturas da fachada. De fato, o grande portão em
madeira até lhe outorga uma escala que falta no ingresso, e contribui para o jogo de assimetrias
próprio do estilo. O uso dos materiais acentua estas assimetrias assim como a diversidade
volumétrica: panos de tijolos alternados com rebocos rústicos, madeira nas grades e portas,
Ing. Carlos Niklison
Casa Niklison
Boulevard Gálvez 1979, SF, 1927
Planos e fotos:Archivo INTHUAR

106

ENGENHEIROS, ARQUITETOS, TÉCNICOS: A CONSTRUÇÃO DO PRIVADO

vidros coloridos, telhas francesas.41 O volume central da fachada, com seu bow window na parte
inferior, fica salientado pela típica estrutura de madeira simulada em tecido no frontão superior.
Com os clichês do estilo, a casa se torna um objeto a mais nessa construção coletiva do bulevar
como espaço público, onde se depositam os desejos da burguesia santafesina, deixando de ser
só um símbolo do requintado gosto francês, para se transformar num espaço cosmopolita da alta
cultura.

Ing. Carlos Niklison
Casa Niklison
Boulevard Gálvez 1979, SF, 1927
Fotos:Archivo INTHUAR

Como representante dessa nova classe Niklison participa em diversas instituições
tradicionais da cidade. Em 1932 é presidente do Lawn Tennis Club de Santa Fe, e junto ao
arquiteto Ebrecht e o eng. Juan Samatán projeta a sua sede. O pitoresco do prédio retoma a
leitura que até esse momento se faz do passado colonial, salientando uma idéia da arquitetura
espanhola nas colônias, mais do que os híbridos que resultaram do cruzamento dessas
arquiteturas com as condições locais. Só será na década de 40, com a construção do Museo
Etnográfico que o neocolonial se manifestará com a imagem idealizada dessas arquiteturas da
colônia, brancas, austeras e de telhas espanholas.
Entretanto, outras referências estilísticas servem para construir uma imagem pitoresca
sobre a avenida marginal que levava à Villa Guadalupe,42 e estava sendo realizada nesse
momento. A avenida era em princípio um caminho à beira da lagoa, mas nos anos trinta é
transformada em passeio, consolidando o borde e lhe dando um caráter arquitetônico. Como já
foi dito, contribui para isso a obrigatoriedade de construir, no primeiro tramo sobre a chamada
Avenida Libertad, com recuo da linha municipal e em estilo chalé, gerando uma paisagem urbana
Avenida 7 Jefes (ex Avenida Libertad)
Foto: PC

41

Recentemente a casa foi vendida e as telhas foram substituídas por um teto de zinco.
A Villa Guadalupe era uma pequena vila, à beira da lagoa, que aos poucos vai se integrar à cidade, pelo trâmuei primeiro e pela
construção da avenida depois, nos anos 40.

42
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mais aberta, em consonância com um espaço de recreação. Assim –além de sua casa, onde
pesa mais a vontade formal- Niklison é um atento intérprete da cena urbana, o que fica
manifestado na outra casa sobre o Bulevar, a poucos passos da sua, nas várias esquinas
construídas ou na Casa Furken. Nestas, Niklison consolida a linha municipal, aproveitando os
lotes ao máximo. As plantas continuam sendo um somatório de recintos vinculados por vestíbulos
ou corredores. A Casa Furken é a repetição de um mesmo apartamento no rés do chão e na
planta alta, para fins de aluguel, uma outra forma muito comum na cidade de construir edifícios
de renta, quer dizer, a construção de dois ou três apartamentos sob a aparência de uma casa.43 O
crescimento da população urbana põe em primeiro termo o problema da moradia, transformando
seu valor de uso em valor de câmbio. Geralmente associada ao problema da habitação social, a
casa como mercadoria também tem outras conseqüências. O surgimento dos edifícios de renta
constituiu a solução para as classes médias, que podendo pagar um aluguel tinham assim
acesso a uma moradia não só digna, mas em tudo representativa dum novo tipo de vida,
moderna, mais íntima e confortável. À compactação da planta necessária para o aproveitamento
econômico dos lotes, se somam então os avanços nos artefatos domésticos que fazem do
banheiro e da cozinha pequenos laboratórios. Armários embutidos, bancadas de aço, cozinha e
geladeira elétrica, muitas vezes também embutidas, melhoras sanitárias possibilitaram
verdadeiramente a compactação e diminuição das dimensões. Mas a inexistência de um regime
de propriedade horizontal obrigava a uma inversão para a qual a cidade ainda não estava
preparada. Nesse sentido, o crédito do Banco Hipotecario Nacional outorgado para a construção
do Primicias é uma exceção no panorama santafesino: os prédios de Mai, José B. Rodriguez ou
La Continental contaram com a inversão privada. Assim, a construção de apartamentos de renta
era uma solução possível para uma burguesia enriquecida e num marco de aumento da oferta de
materiais e de baixa nos preços da mão de obra devido à desocupação.
Construída sobre a rua San Martín, do lado da Casa Pocoví (1936) de Navratil e Bertuzzi, a
Casa Furken (1939) consta de dois apartamentos, ainda que exteriormente aparente uma casa de
dois andares. O recurso da sacada superior, como se pertencesse a um dormitório, contribui para
afirmar essa idéia.44 Niklison consegue repetir perfeitamente as plantas, colocando a escada à
frente, o que lhe permite aliás, salientar a assimetria e utilizá-la como recurso formal. O espaço
interior é extremamente compartimentado, situando-se ao frente uma sala e logo um corredor que
articula a um lado um dormitório, a outro a cozinha e área de serviço e ao final o segundo
dormitório. Os pátios que iluminam e ventilam os diversos quartos são mínimos, o que ainda
denota a incompletude do código de edificação vigente à época, embora a questão viesse sendo
colocada há já longo tempo. De outra parte, se compararmos as plantas desta casa com a do
próprio Niklison, observa-se a mesma compartimentação, compactação e tamanho das
habitações. Só os espaços de recepção mantêm a sua importância, como resíduo de
convenções e modos de relações passados. Quer dizer que, embora transformada em objeto de
Carlos Niklison
Casa Furken. San Martín 3278, SF, 1938
Planimetría: Archivo MLT
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43

Tarchini, Ma. Laura. La vivienda racionalista y los procesos de modernización de la sociedad santafesina 1935 – 1955. Programa
Cientibecas 2000. Directora: Arq. Adriana Collado. Inédito.
44
A sugestão é feita por Ma. Laura Tarchini, in: Tarchini, Ma. Laura, idem, p. 142.
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troca, a casa de renta encontra-se ainda longe da habitação popular e conserva uma alta
qualidade formal e técnica que permite preservar o bem e o benefício esperado.
Para Niklison, como já foi colocado, o problema da habitação popular não é desconhecido.
Bem ao contrário, ao ser nomeado diretor do Museo Social do Instituto Social da UNL em 1935, a
questão passa ao primeiro plano de suas preocupações. Os escritos de Niklison posteriores ao
concurso levado adiante nesse ano dão conta da complexidade de elementos que estão sendo
colocados, além da consciência do próprio Niklison a respeito de seu papel –o da Universidadeneste problema. A formação da biblioteca, com títulos que incluíam publicações oficias
argentinas, as atas do Bureau International du Travail ou as atas do XIV International Housing and
Town Planning Congress de 1935 em Londres, assim como escritos sobre diversos países como
Suécia, Dinamarca, México, Itália ou Cuba,45 afirmava a vontade analítica de Niklison e seu
acertado juízo sobre o papel do Estado:
... si en la solución, individual o colectiva del problema, cabe sumar a la iniciativa del Estado
la muy ponderable y eficaz de los particulares, el problema social que se desprende del
alojamiento insalubre, del hacinamiento, del desgaste irreparado, oportuna y totalmente, de
las energías del hombre, es de la exclusiva atingencia del Estado.46

Ing. Carlos Niklison. Casa Furken. San Martín 3278, SF, 1938.
Fotos: MLT

Seus estudos a respeito do problema reconheciam a modernidade da casa como tema de
interesse, fixando as funções das instituições e do Estado, além de determinar um preciso campo
disciplinar. Niklison analisava a genealogia da questão -situando-a no processo de
industrialização- e traçava um panorama das diversas soluções adotadas nos países europeus e
americanos depois da guerra. Reconhecendo a dupla dimensão -pública e privada- a análise se
detinha fundamentalmente no papel do Estado, ligando a moradia ao problema operário, do
salário e das políticas de financiamento. Para Niklison, a ação do Estado devia abranger os
subsídios para as famílias de menores ingressos, os créditos hipotecários, o ordenamento da
trama legal para regular o funcionamento das instituições envolvidas –sejam estas públicas ou
privadas-, o controle das condições de salubridade tanto na infra-estrutura urbana quanto na
higiene da moradia. Assim, o Instituto Social se colocava num espaço ao mesmo tempo preciso e
ambíguo, de construção do conhecimento, de reflexão de um problema que, porém, contava já
com a concreta praxe ligada aos técnicos da Escuela Industrial. Niklison atribuía aos técnicos o
papel de responder integralmente ao problema da habitação social e deste modo, também fixava
diferentes escalas de intervenção na cidade, confiando a arquitetura significativa a engenheiros e
arquitetos e a construção do tecido urbano, a edilícia, aos técnicos construtores. De fato, isto já
estava estabelecido pelo Reglamento de Edificación da Municipalidad de Santa Fe, sancionado
em novembro de 1926. Ali se determinavam três categorias de construtores: na primeira
encontravam se arquitetos e engenheiros e os técnicos que demonstrassem ampla capacidade;
na segunda os técnicos diplomados nas escolas nacionais e os construtores habilitados no
Registro de Obras Públicas, estes não podiam construir mais de um piso alto; na terceira
categoria, aqueles construtores que já se encontravam registrados no Departamento de Obras
45
46

Niklison, Carlos A. La lucha a favor de la vivienda popular, op. cit., p. 53.
Niklison, Carlos A., idem, p. 13.
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Públicas Municipal.47 Ao ser criado em 1934 o Consejo de Ingenieros de la Provincia,48 do qual
participavam engenheiros, arquitetos e agrimensores, respeitou-se dita classificação, e
estabeleceram-se os alcances das atividades afins, como peritos ou técnicos construtores.
Precisamente em 1940, quando é levantada uma reclamação por parte dos construtores da
terceira categoria, Niklison fazia parte do conselho, como representante suplente pela primeira
circunscrição, o norte da província.
A figura de Niklison como engenheiro amplia-se na do homem público, que participa
alternativamente dos múltiplos espaços constituídos como forma de construção da cidadania nos
anos trinta. O Lawn Tennis, a Asociación Amigos del Arte, a Escuela Industrial Superior, o Instituto
Social, o Consejo de Ingenieros, se tornam os lugares desde os quais uma determinada classe
social pensa a sociedade e constrói um espaço coletivo.

47

Ordenanza nº 2405, Reglamento General de Edificación. Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, op. cit., p. 239.
O Consejo de Ingenieros de la Provincia é criado pela lei 2429 de 31 de dezembro de 1934 e regulamentado em maio do ano seguinte.
No Congreso Sudamericano de Ingenieros de Chile, janeiro de 1939, aconselhou-se tomar como base para as diversas regulamentações
aquelas vigentes no Brasil e Santa Fe. In: Boletín de la Dirección de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. Año I. Nro. II. Santa Fe,
junio 1940.
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Baroni: múltiplas imagens
Formado como técnico construtor na EIS em 1927 e como
arquiteto na UNL em 1933 Francisco Baroni49 aparece como o
profissional que, versátil no uso dos diversos estilos tal como definiamse na escola, ajustava-se perfeitamente às demandas de uma
sociedade que procurava se afirmar num imaginário desejado. Ao
dizer de Carli,
Baroni... era um arquiteto prático, e isso o comprometia, más do que com
una linha, com uma comunidade difusa, heterogénea e diversa, à qual devia
lhe construir casas.50

Conjugando a eficiência construtiva com o correto uso das
formas, evidentemente Baroni respondia com destreza aos diferentes
programas que lhe eram requeridos: do ecletismo da Casa Vicario
García (1928) ao déco da Casa Chesa (1929), do neogótico um tanto
Francisco Baroni
pitoresco do Hogar Atanasia H. de Durán (1933) à precisão racional da
Casa Luraschi (1937). Em dez anos, Baroni percorre o arco dos modernismos, respondendo
pragmaticamente em termos de imagem, mas precisamente em termos funcionais e técnicos. A
separação entre a organização da planta e a elaboração da imagem, remanescente da formação
ainda academista dos anos trinta encontra aqui uma expressão acabada, que se completa com a
otimização e racionalidade técnica da obra. A versatilidade com que Baroni aborda cada
programa faz de cada obra uma resposta quase única, embora podem-se reconhecer certos
modos que não chegam a se configurar como clichês. Ainda quando ele mesmo é capaz de
identificar os rasgos característicos de um determinado estilo para outorgar o necessário caráter a
cada edifício. O conhecimento das lógicas estilísticas internas lhe permite o uso abundante de
formas e elementos decorativos nas primeiras obras e a relevância dada aos elementos
arquitetônicos na construção da forma nas casas modernas de fins dos anos trinta, nas quais o
simples jogo de planos e volumes se torna uma componente essencial do espaço.

Francisco Baroni. Casa Vicario García, Casa Chesa, Hogar Atanasia Hernando de Durán, Casa Luraschi
Fotos: MMA, MLT

Fora da Casa Vicario García, um típico exemplo de petit hotel, a Casa Chesa e o Hogar
exigem de Baroni uma precisa resolução funcional. A Casa Chesa, originalmente um projeto mais
amplo, desenvolve um programa mínimo sobre um lote pequeno, de cinco metros de largura, e
que ainda contém uma outra prescrição, a garagem. O pavimento térreo compreende, além da
garagem, um vestíbulo, uma sala, cozinha, depósito e banheiro exterior; no primeiro andar um
dormitório, banheiro e terraço.51 Embora a distribuição lembre a casa do gringo, com suas
habitações em tira, trata-se de uma resposta exata às exigências do lote e do programa que em
49
Francisco José Lattanzio Baroni nasce em 1906 em San Pellegrino, Terme. Emigra à Argentina em 1912. Em 1954 instala-se em Buenos
Aires. In: Carli, César. Los constructores de la ciudad op. cit.
50
“Baroni ... era un arquitecto práctico, y eso lo comprometía, más que con una línea, con una comunidad difusa, heterogénea y dispar, a la
que debía hacerle casas.” Carli, César, idem.
51
Posteriormente o terraço foi utilizado para a construção de um dormitório a mais.
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certa medida condicionam também a composição da fachada. Com efeito, o esquema da
fachada organiza-se em função de dois faixas verticais que se correspondem um com a porta de
ingresso e outro com a garagem e o balcão do dormitório, que se torna o principal motivo da
composição. Esta superpõe assim uma escala maior dada pela força adquirida pelo balcão, com
uma escala menor que articula os diferentes elementos sobre a base de uma decoração
geométrica e naturalista. Essa mesma articulação de escalas se observa no Hogar, um prédio de
volumetrias fortes mas com uma profusa ornamentação. Se para o decorativismo neocolonial a
escala se apresenta como um problema insolúvel, a monumental volumetria do historicismo
neomedieval contrasta com a ornamentação gerando uma dupla leitura, na necessária escala
urbana do prédio e naquela do objeto arquitetônico. O edifício adquire uma escala significativa ao
nível urbano, inserindo-se numa paisagem que, na verdade, ainda tem pouco de cidade. Como
as escolas, o Hogar instala-se sobre um tecido não consolidado, quase rural, que no fim dos
anos trinta constitui a primeira expansão para o oeste - contemporânea à do bairro Candioti- e
que começa a se construir a partir desses objetos:
Santa Fe: con su Barrio Oeste, que entona a diario la canción del trabajo y va plantando los
jalones de tu progreso futuro, sin fallecimientos, con la mirada puesta en el porvenir de
grandeza.52
Esq.:
Rosendo Martinez
Edificio José B. Rodríguez
San Martín y Mendoza, SF,
1939.
Foto: Archivo INTHUAR
Der.:
Francisco Baroni
Edificio Primicias
Salta y San Martín, SF, 1941.
Foto: MC

De um modo diferente, os edifícios de renta se inserem nos locais da cidade que já têm um
valor estabelecido a ser multiplicado. De fato, existiam alguns em torno à Plaza España, um
espaço urbano que tentava ser consolidado, fixando-lhe um gabarito mínimo de 11,50 m.53 Mas
com a construção do Edificio José B. Rodríguez –projetado desde Buenos Aires pelo arquiteto
Rosendo Martinez em 1939- e do Edificio Primicias -Francisco Baroni, 1942- as casas de aluguel
não só instalam-se no centro da cidade mas sobre a principal rua comercial:
Condensa la calle San Martín todos los motivos ciudadanos, es la expresión máxima del
alma de nuestra ciudad, traducida en el afán mejor del progreso.54

Tanto um quanto o outro se inserem sobre a esquina, conformando-a e lhe dando
relevância desde o ponto de vista urbano. De fato, na configuração da forma do edifício, a cidade
parece ser o fator preponderante. No andar térreo os locais comerciais, com amplas vitrines,
abrem o espaço da rua, contrapondo-se à volumetria superior que se impõe salientando o
fechamento do quarteirão. O Edificio José B. Rodriguez compreende dois andares destinados ao
comercio e cinco andares com dois apartamentos cada, um de dois e o outro de três dormitórios,
além dum espaço comum para garagem no subsolo. A planta dos apartamentos responde ao
tipo compacto, com uma clara diferenciação dos setores social e íntimo, e os quartos com
dimensões mínimas. A organização das janelas permite uma leitura destas quase como janelas

52

Memoria de la intendencia de Francisco Bobbio. Municipalidad de Santa Fe, 1937-1941.
Ordenanza nº 2405, Reglamento General de Edificación. Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, op. cit., p. 246.
54
Memoria de la intendencia de Francisco Bobbio, op. cit.
53
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Calle Salta

Francisco Baroni.
Edificio Primícias, 1941
Planta Tipo
Archivo INTHUAR

Calle San Martín

corridas, o que efetivamente acontece no volume curvo. A posição em ambos edifícios de um
dormitório na esquina, em lugar do espaço de maior relevância social, o living, evidencia a
concessão feita ao lote. Porém, o que é absoluta clareza na resolução da planta no Edificio José
B. Rodriguez, com a entrada pela rua Mendoza -na maior largura do lote- e a liberação da esquina
para comércios, torna-se solução tortuosa nas plantas do Primicias, constrangido num lote
pequeno. A simetria remarcada pelos volumes brancos que guarnecem a curva, as faixas
horizontais, o leve descompasso produzido pela diferença no tratamento dos balcões, a laje que
fecha verticalmente o prédio depois de um vazio que a separa do resto do volume, constituem os
elementos de uma forma que se torna só imagem ao ser contrastada com o nível funcional. Do
ponto de vista urbano, a exigência de conformar a esquina perpassa a concepção do prédio,
comprometendo o desenvolvimento dos apartamentos mas gerando uma imagem entre as mais
vigorosas da cidade moderna.
Nas casas de Baroni a experimentação formal não tem conseqüências sobre o plano
funcional, como no caso do Primicias, um prédio muito restringido por sua própria condição de
edifício de renta e, por conseguinte, pela exigência do máximo rendimento. Encontramos, porém,
a mesma vontade de forma, com as curvas ou os planos se articulando sobre a linha municipal,
modificando o espaço da calçada.

Francisco Baroni. Edificio Primicias. Salta y San Martín, Santa Fe, 1941. Fotos: MC

A Casa Sartori representa entre elas possivelmente a mais comprometida com uma busca
formal. Situada sobre o Boulevard Gálvez, frente à Estación del Ferrocarril Central Norte, encontra113
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se num dos lugares mais elegantes da cidade na década de trinta. A estação tinha sido
começada em 1912, quer dizer, quando o bulevar já se encontrava demarcado e se achava em
construção o porto e o Parque Oroño, que dava fim ao eixo leste – oeste, antes de se erigir o
Puente Colgante (1928). Em 1926 tinha-se construído o caramanchão, dando-lhe um ar pitoresco
à área de chegada à estação. Para fins dos trinta, o bulevar tinha se configurado como lugar
representativo, de encontro social, no que as diversas arquiteturas iam consolidando uma auto
imagem complacente de cidade moderna.

Boulevard

Francisco Baroni
Casa Griselda Sartori
Fotos: MLT, PC
Planimetría: PC

Sobre o bulevar, provavelmente reminiscência da composição dos petits hotels, quase
todas as grandes casas liberam um pequeno espaço na frente, ampliando o espaço urbano,
outorgando-lhe maior interesse e diferenciando-o do resto das ruas da cidade, nas quais os
edifícios consolidam a linha de edificação. Na Casa Sartori esta articulação da fachada adquire
mais força, devido ao volume semi cilíndrico que avança quase sobre a linha municipal. Sem
restrições, o programa da casa permite um andar térreo que se organiza em três tiras, uma
direita, de serviços, com a garagem, uma pequena sala de jantar, a cozinha, o depósito e o
acesso ao porão, outra central que se configura como uma sucessão de salas que sobre o pátio
interno da casa terminam também num volume cilíndrico, e ainda outra mais estreita, à esquerda,
com um pequeno banheiro e dois escritórios. No primeiro andar, sobre a frente, um dormitório
repete o esquema do térreo e o resto se organiza em função de um corredor, numa tradicional
estrutura linear. A casa se afasta da forma compacta, construindo um espaço novo a partir da
seqüência de salas que lhe outorgam completa transparência, embora a existência de largas
portas duplas de madeira embutidas, como dispositivos de fechamento. As salas curvas com
janelas envidraçadas até o teto são espaços de perfeita racionalidade em sua composição, dada
pela simplicidade dos elementos: o vidro, a laje e os pilares redondos. Porém, dita simplicidade
formal se revela em contradição com os elementos do vestíbulo e da sala principal, a escada de
mármore e, o mais curioso mas bastante comum, a presença de umas falsas vigas de madeira à
maneira dos pitorescos chalés ingleses. Se as vigas entram em contradição com a resolução
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formal, muito mais o fazem com a própria estrutura a que parecem referir-se: a casa tem estrutura
de concreto armado e incorpora a novidade dos tabiques pré-fabricados de cimento armado.55
Assim, a casa é plena de duplicidades entre a estrutura e a forma, colocando-se, a
exemplo do Primicias, num plano de leitura onde a relação com o espaço urbano adquire toda a
sua relevância. Ainda mais que do que o simplesmente urbano, salienta-se a configuração de
uma dimensão pública da casa, que se expõe como objeto moderno, ao mesmo tempo que
mantém, no âmbito do privado, o conforto, os hábitos e o estilo das casas tradicionais.

55
O dado surgiu durante a reforma feita pelo Arq. Luis Müller e Pedro Choma no ano 2000. No inventário levado adiante pela FADU,
nenhuma das casas apresenta esta variante tecnológica.
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Abbate: invenção e reprodução
Se para Niklison os técnicos eram aqueles indicados para a
construção do tecido urbano, sob o aspecto da repetição do
elemento casa, Pedro Mario Abatte (1913-1949) aparece no
panorama da edificação da cidade dos anos trinta seguramente
como o mais importante entre eles, pela quantidade enorme de
casas construídas e pela qualidade das resoluções adotadas.
Abatte, de família italiana sem tradição construtiva, forma-se como
técnico construtor na EIS em 1933. No ano seguinte ingressa na
administração pública, mas só permanece nela dois anos,
retirando-se ao princípio do governo de Manuel María de Iriondo, e
se dedicando à atividade privada. A análise da obra de Abatte
coloca interrogações de diferente caráter: a quantidade de casas
construídas permite encontrar regularidades, séries ou rupturas, na
Pedro M. Abatte
forma, nas técnicas, nos modos de produção. Mas também supõe
a tomada de decisões a respeito dos exemplos, das eleições, daquelas obras que podem ser
lidas como paradigmáticas, expressões de um modo de pensar a arquitetura, a sociedade, as
relações sociais.
Os anos de maior trabalho para Abatte coincidem com a voragem construtiva da prefeitura
de Bobbio, quando a cidade consolida a área entre os bulevares -Gálvez - Pellegrini e Avenida
Freyre- e os bairros Candioti e Constituyentes (o bairro oeste) povoam-se de casas modernas,
expressões do progresso e da ascensão social. Segundo Carli,56 Abatte chegou a ter 25 projetos
em um mês e de fato a sua impressionante obra se concentra em uns poucos anos, quase
poderia se dizer de 1936 a 1943. Ainda que inscritas na linguagem da arquitetura moderna,
standardizadas nos recursos formais, poder-se-ia dizer que as casas de Abatte são reconhecíveis
na cidade. A qualidade dos projetos, com o cuidadoso equilíbrio de planos, volumes, vazios e
elementos ornamentais, provoca, se deixarmos de lado nosso olhar distraído, a sensação de
coisa conhecida, um dejà vu que aproxima obras e (re)constrói uma paisagem urbana já
experimentada. Se facilmente podem se relacionar as casas com suas faixas horizontais, as
lunetas, as grades de aço e balcões com extremos circulares, também chamam a atenção essas
poucas casas de fortes contrastes entre volumes e vazios, mas de estranho equilíbrio.

Pedro M. Abatte. Diversas casas. Fotos: MLT, MMA

É difícil pensar numa experimentação consciente da parte de Abatte na busca do
estabelecimento de formas, mas antes numa praxe que o leva a resoluções tipificadas. A Casa
Rafaguelli, uma das primeiras, parece condensar estas soluções, ainda que o sutil detalhe do
muro com luneta que avança levemente em v sobre a calçada denote uma busca que ultrapassa
os clichês. A extraordinária qualidade construtiva da casa é uma das marcas da obra de Abatte,
56

Carli, César. Los constructores de la ciudad, op. cit., p. 39.
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mas na verdade, é representativa de um modo de produzir a habitação moderna. Efetivamente,
ao se desligarem dos academismos, os técnicos fizeram da sobriedade e as pulcras soluções
construtivas um modo de produzir arquitetura. Embora não sendo uma característica privativa do
trabalho destes profissionais, a sua posição aparentemente secundária lhes permitiu adotar a
austeridade das formas e a simplicidade no uso da tectônica sem maiores prejuízos. A casa
decorre para um tipo no qual a higiene, o conforto, a intimidade, tornam-se valores, indicadores
de uma vida moderna e de progresso social. A casa se torna mais funcional –adequada-, mais
eficiente, mais apropriada para um tipo de vida que apresenta ao menos duas novidades: o
trabalho da mulher e, portanto, a necessidade duma maior eficiência nas tarefas domésticas, e a
inserção de um escritório profissional no âmbito da casa. Assim, a casa resulta transformada
finalmente em todas suas partes: se a grande mudança é evidente nos banheiros e cozinhas,
também cada cômodo torna-se mais confortável graças aos novos móveis, aos armários
embutidos, à iluminação, à relação com o resto das habitações. Aliás, a introdução da garagem e
do escritório supuseram a recomposição da planta
da casa, compactando-a e ganhando espaço aos
antigos corredores, antecâmaras e vestíbulos,
frutos de outras relações e rituais sociais. De outro
lado, há que ser levada em conta a inserção
urbana destas casas, geralmente nos típicos lotes
entre paredes meias, que levam à consolidação da
linha municipal e descarregam a função simbólica
em alguns detalhes que dão realce à fachada, em
lugar de fazê-lo a partir dos volumes e do recuo
com jardim. Abatte repete as lunetas, as faixas
horizontais fechadas por outras verticais, as
grades em aço inoxidável, os rodapés em
mármore ou granito, as lajes demarcadas por sutis
faixas pretas, os balcões com extremos
arredondados, as molduras estriadas. Um
repertório que algumas vezes muda a sua escala,
vê-se salientado em partes ou a partir dos
materiais. Os contrastes geram as diferencias:
fachadas brancas com faixas pretas, a luneta
Pedro M. Abatte
como motivo, um vão que interrompe um plano
Casa Rafaguelli. Marcial Candioti 3682
liso.
Foto: MLT
Além da repetição formal, a racionalidade
construtiva fazia-se necessária para levar a cabo a quantidade de obras que Abatte punha em
andamento constantemente. Quatro meses para uma casa ou os incríveis dois meses e meio do
Cine Roma, assinalam a presença de um profissional que é, antes de tudo, como fala Tafuri, um
organizador da produção:
... frente à posta ao dia das técnicas de produção e frente á expansão e racionalização do
mercado, o arquiteto ‘produtor de objetos’ torna-se já uma figura inadequada. Não se trata
de dar forma a elementos singulares do tecido urbano nem, no limite, a simples protótipos.
Uma vez identificada na cidade a unidade real do ciclo de produção a única labor do
arquiteto é aquela de ‘organizador do ciclo’. 57

A década de trinta, economicamente a fase da substituição das importações, distingue-se
pela reorganização da produção e o surgimento do capital nacional aplicado à industria. Porém,
para a arquitetura, essa reorganização não significa imediata standardização: a racionalização
produtiva passa, em cidades como Santa Fe, pela utilização adequada dos recursos e insumos
da mão de obra. Assim, uma alvenaria de tijolos junto a uma abobadilha sobre perfis de ferro -a
estrutura tradicional das casas na virada do século- apresentava-se como o modo de produzir
adequado para o meio local. Aliás, deve-se somar a organização de pequenas empresas
construtoras familiares junto a uma massa de operários qualificados, com o funcionamento pleno
do porto da cidade. Com efeito, o transporte fluvial, até a construção da grande rede de
caminhos na década de 40 –feita para competir com as ferrovias- estabelecia uma conexão
57

Tafuri, Manfredo. Para una crítica de la ideología arquitectónica (1967), op. cit., p. 53 e sgtes. Grifos no original.
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importante com o comércio nacional e internacional. Uma grande loja de ferragens como J. B.
Rodríguez, que provia cimento da Suécia ou maquinarias americanas, tinha os depósitos no
porto, assim como Angel Muzzio, que importava madeiras. Das grandes empresas nacionais,
tinha-se instalado no Barrio Candioti os Talleres Metalúrgicos San Martín, a maior empresa
metalúrgica do país que, com capitais argentinos e belgas, produzia ferros, arames, construções
metálicas, artefatos sanitários, canos e maquinarias rurais. De outra parte, a empresa
comercializava com Inglaterra, Bélgica e Alemanha. Evidentemente, o volume de obra pública e
privada justificava tanto a presencia dos Talleres ou da Compañía Argentina de Electricidad,
instalada no prédio de Mai, na esquina da Plaza España, quanto das várias fábricas de mosaicos
–La Porteña, Lombardi- ou os ateliês de trabalho em gesso, vidros, madeira, e ferraria artística.
Ainda que a produção mais importante de
Abatte sejam as casas, três obras se tornam
importantes como oportunidade de experimentação
formal. Dois locais comerciais e o Cine Roma. Nestas
obras não há novidades do ponto de vista funcional:
resoluções restritas pelos lotes e as exigências do
máximo benefício. Mas a fachada de San Martín
2565, de 1938, é única dentro dos projetos de Abatte.
Muito distorcida na planta térrea, que contém três
lojas comerciais, o piso superior é de simplicidade e
força expressionistas. Uma janela corrida dividida
ritmicamente por colunas, com os lados salientados
por estrias horizontais. Um só motivo da sentido ao
projeto, compondo uma das mais vigorosas imagens
da rua.58 De fato, este detalhe chamou a atenção na
época:
En la fachada, el amplio ventanal del primer piso se
encuentra encuadrado por una franja de cristal negro y
completado con una reja de caños de aluminio e
iluminados difusamente del interior.59

Além do evidente sentido prático, Abatte tinha
um
sutil
juízo estético que o levava para soluções
Pedro M. Abatte
formais
equilibradas
e acabadas, com acertada
Comercio San Martín 2565, 1938
Fonte: Revista ATN diciembre 1939
relação com o entorno urbano. Assim, na esquina de
San Martín e Salta –Las Mil Sensaciones-, um prédio
que reúne comércio e casa de aluguel, cada parte assume autonomia em função de sua
situação. No térreo, uma vitrine percorre todo o lote, contornando-o; entretanto o nível superior –
que contém dois apartamentos- articula-se em três planos, correspondentes à esquina e as
laterais. Na esquina, o volume curvo da sacada se contrapõe à reta fachada inferior; nas laterais,
um jogo de volumes, linhas e planos justapostos compõe uma complexa fachada que apenas dá
conta da simplicidade das resoluções dos apartamentos. A vontade formal de Abatte fica exposta
ainda mais nos detalhes das lunetas da habitação de serviço ou na janela vertical que assinala o
ingresso do apartamento na rua San Martín. Mas não há contradições aqui: há uma praxe que
separa forma, como aparência, e função, outorgando à primeira precisamente uma função
significativa, construindo uma série de estilemas que perpassam o imaginário do moderno e, de
algum modo, justificam o otimismo com que a obra é recebida:
Numerosos edificios vienen erigiéndose actualmente en nuestra ciudad, cuya orientación
definitiva nos coloca entre las mejores ciudades de la república; ello es debido a la técnica
de nuestros profesionales y a su severo estudio en el difícil arte de construir …60

Também não há contradições na tecnologia escolhida: a alvenaria de tijolos portante, em
combinação com o concreto armado que permite a planta livre na esquina, ajustam-se
perfeitamente aos fins da obra:
58

Atualmente, é muito difícil percebe-la, a causa do ruído introduzido pelos reclames da rua.
Diario El Litoral, 05-05-38. Levantamento efetuado pela Arq. Cecilia Parera. Cfr. Parera, Cecilia, op. cit.
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Cabe señalar que la parte correspondiente a las vidrieras de la ochava exenta de las
columnas de sostén en los ángulos, es la primera obra de este género, que se construye en
Santa Fe, a la par que produce un hermoso detalle de conjunto y permite una completa
exposición de los artículos que se ubiquen.61
Pedro M. Abatte
Edificio Las Mil Sensaciones
San Martín y Salta, SF, 1939
Fonte: Revista ATN dic. 1939
Foto: MLT

A racionalidade construtiva decorre da possibilidade de organizar um sistema de produção
que possa dar conta com eficiência de uma certa forma e um certo standard de habitabilidade,
conforto e representação. Neste sentido, o exemplo mais acabado é o Cine Roma.
Em novembro de 1940, a assembléia da Sociedad Roma Nostra aprova a proposta de
construir uma sala de cinema e novas instalações para a sede da sociedade, sendo encarregado
do projeto –o sócio- Pedro Abatte. A Roma Nostra tinha sido criada pelos imigrantes italianos a
princípios do século e era uma das inúmeras associações que funcionavam na cidade na década
de trinta. A construção do cinema foi pensada como uma forma de obter um benefício para a
sociedade e bem logo aprovou-se o contrato de exploração com o empresário Leopoldo Samper,
dono do Moderno e o Apolo, entre outras salas das muitas que funcionavam em Santa Fe. Em 22
de março do ano seguinte a sala era inaugurada. Em lugar da antiga casa de linhas italianas, um
edifício moderno, que conciliava a austeridade da composição com o detalhe das lajes
perfuradas e a marquise de reminiscências déco. Porém, as exigências significativas levam a uma
sutil composição clássica, quase inexistente noutras obras do Abatte, dominada pela simetria e a
tripartição. O bloco central, com seu ingresso salientado pela marquise e o pano envidraçado
impõe-se como pura forma: ao ingressar no vestíbulo, o que poderia ser um nível duplo se torna
um simples ingresso baixo, sem a escala que poder-se-ia esperar, já que o espaço superior se
encontra ocupado pela cabine de projeção. O tipo é muito simples e não tem o vigor espacial ou
a escala urbana de outras obras de Abatte. Mas é interessante assinalar a renovação lingüística
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Diario El Litoral, 23-03-1940, idem.
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que se produz com respeito a outros cinemas da cidade, ancorados na aplicação da
ornamentação déco ou de um classicismo hollywoodiano.
Los motivos arquitectónicos que se observan en la obra, de líneas modernas y sobrias,
dentro de la suntuosidad de la misma, por su plasticidad y colorido, acusan un gran acierto
estético.62
Pedro M. Abatte
Cine Roma, 1941
Fonte:Archivo INTHUAR

Mas, além das palavras do jornal, a obra não tem um grande impacto no tecido urbano; o
mesmo jornal salienta o tempo recorde de construção e o conforto da nova sala, a primeira na
cidade a contar com ar condicionado. Técnica e novidade formal tornam uma obra bastante
acanhada com relação a outras de Abatte, em uma obra interessante para a época e para pensar
o papel do profissional no campo da construção da cidade.
Por volta do ano 40 Abatte também tinha começado uma colaboração com o Arquiteto
Angel Gronda, que teria como resultado uma das mais esmeradas casas do Boulevard Gálvez, a
Casa Medone, construída pelo mesmo Abatte. Aqui, Gronda & Abatte realizam um leve retiro da
linha do bulevar para dar lugar à expressão das formas. A largura do lote permite a organização
da casa em três áreas, colocando a garagem na lateral e conformando a casa como tipo
compacto. Porém, à diferença de outras casas, aqui a compactação não significa a diminuição
das dimensões mas simplesmente a eliminação dos espaços de transição, exceto o vestíbulo. A
fachada introduz o recurso dos tijolos para salientar alguns planos e contrastá-los com outros de
reboco branco. Esta articulação de texturas e cores será utilizada por Abatte na reforma da Casa
Angel Gronda & Pedro
M. Abatte
Casa Medone, 1940
Fotos: MMA
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Diario El Litoral, 20-03-1941, idem.
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Lupotti, mas geralmente permite identificar a colaboração entre este e o arquiteto Gronda. A
fachada da Casa Medone compõe-se de uma superposição de planos perpassados pela
horizontal do balcão com seu extremo curvo. Contrapondo-se a esta tendência horizontal, duas
colunas demarcam o porch de ingresso, separadas virtualmente da laje por uma faixa de luz.
Tanto esta casa quanto a Lupotti, parecem se afastar das formas experimentadas por Abatte na
sua longa série de casas dispersas na cidade. De fato, trata-se de obras singulares. A primeira,
uma colaboração com Gronda, introduzindo recursos formais até ali não utilizados que denotam
a necessidade de uma solução mas ajustada em termos significativos, dada a inserção urbana. A
segunda, uma reforma realizada sobre o projeto do arquiteto León Lamouret, na qual são
utilizados os mesmos recursos.
A obra de Lamouret aparece muito diversa no tempo, mas sempre precisa e de qualidade
na sua resolução. Lamouret (1882-1949) chega da França em 1910, onde tinha estudado na
École Nationale d’ Arts Decoratifs.63 Em Santa Fe integra-se à coletividade francesa e já nos
primeiros anos recebe encargos de importância. Em 1913 projeta a biblioteca de la Sociedad de
Socorros Mutuos e dois anos mais tarde as escolas Belgrano e Passo. Durante a guerra regressa
a Europa, obtendo seu título de arquiteto em 1924 em Paris, e voltando para Argentina em 1927.
Todas estas primeiras obras –e ainda a Ferretería J. B. Rodríguez,64 de 1929- se resolvem num
academicismo sóbrio, que se é compreensível na década de 10, decorre logo na duplicidade da
Ferretería que, ao modo das estações da ferrovia ou o palácio para o automóvel de Palanti,
conjuga uma estrutura interior própria da engenharia com uma pele acadêmica. Mas esta
duplicidade também se observa na Casa Lupotti, assim como em tantas outras casas da época.
A conservação das tradições construtivas faz re-pensar o sentido da modernidade arquitetônica
dos anos trinta em Santa Fe. O moderno assume vários significados referindo-se tanto àquilo
mais novo quanto aquilo que está em voga. Os dois sentidos se ligam nas aspirações da
burguesia que constrói uma nova imagem da cidade, principalmente porque a transforma em
termos econômicos, sociais e políticos, afirmando-se frente à classe tradicional que baseava seu
poder no modelo agrário.

Empresa Sirio Casabianca
Casa Lupotti I. Bv. Gálvez y San Luis, 1920-21
Foto: MMA

Leon Lamouret., 1935
Pedro M. Abatte, 1941
Casa Lupotti II. Bv. Gálvez y Las Heras.
Foto: MLT

Héctor Beltrame.
Casa Lupotti III.
Bv. Gálvez 2056, 1940
Foto: MMA

Lamouret projeta a Casa Lupotti II, situada na esquina do Boulevard Gálvez e Las Heras em
1935, e a construção é levada a cabo pela empresa Mai. A primeira casa da família tinha sido
construída por Carlos Lupotti em 1920 na esquina do bulevar e San Luis, ocupando parte do
quarteirão adquirido por ele, prevendo a ampliação dos moinhos da firma Boero, Lupotti &
Franchino, situados quase em frente da casa.65 Esta, um casarão italiano recuado do bulevar,
ainda dá conta da escassa consolidação urbana do passeio. De fato, toda uma infra-estrutura
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Ferretería: loja de ferragens.
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produtiva instalava-se ali como símbolo do processo modernizador no mesmo espaço de
representação. A segunda casa, construída para Vicente Lupotti, expressa a construção de uma
nova identidade, apelando a formas inovadoras na edificação privada da época.
O projeto original já contém os elementos que se manifestam logo na Casa Monasterio
(1938-39). A casa Lupotti encontra-se recuada da linha municipal, gerando um pequeno jardim na
frente e uma fachada plana, posteriormente desvirtuada pela introdução da garagem. Estruturada
em dois andares, o rés-do-chão contém a área social, com o living, a cozinha, e as dependências
de serviço, enquanto o primeiro andar se configura como área íntima. A intervenção mais notória
de Abatte se refere à aplicação dos tijolos na frente, entanto que a construção da habitação
superior da esquina encontrava-se planejada originalmente por Lamouret. Porém, à vista da Casa
Monasterio, trata-se de duas casas substancialmente diferentes. Da resolução simples e
contundente dos volumes passa-se a uma complexa articulação de planos e volumes,
diferenciados pelas cores, as texturas e as formas. Os elementos da fachada são acentuados,
mediante as molduras brancas das janelas e das portas. A parte alta da casa parece se contrapor
ao rés-do-chão, ao afirmar-se os volumes sem mediações. Assim a janela da esquina, sem
solução de continuidade, o grande vão da sacada, gera um baixo relevo e contrasta com o
volume cilíndrico que domina a frente. Se poder-se-ia dizer que a experimentação formal percorre
o projeto da casa, a tradição tecnológica resulta a solução mais precisa e racional: muros
portantes e coberta mista de abobadilha e lajes de concreto armado.

León Lamouret, 1935 & Pedro M. Abatte, 1941. Casa Lupotti II. Fotos: MMA

Embora sem as abobadilhas –o lembrete da história- a Casa Monasterio também arrisca na
aparência sem se comprometer nas soluções estruturais. Isto não é uma exigência programática
nem para Lamouret, nem para Abatte, Niklison e incluso Baroni. Porém, a Casa Monasterio
aposta numa pureza formal difícil de encontrar em outras obras que respondem às instancias
significativas, carregando-se de elementos clichês. Como na Casa Lupotti, Lamouret recua a casa
para poder construir uma só linha de edificação, gerando uma situação urbana das mais ricas do
bulevar ao se articular com a casa vizinha construída pelo Arquiteto Pedro Mazzuchelli no mesmo
ano de 38.66 Porém, confrontando este projeto com aquele da Casa Lupotti, abre-se uma dúvida
sobre a expressa vontade de Lamouret de articular a Casa Monasterio com a vizinha. Tanto na
obra do ano 35 quanto nesta, a compacidade da planta expressa-se numa volumetria perfeita,
perfurada pelo grande vão da sacada e que na casa Lupotti se desarma com os volumes
agregados. A fachada lateral se resolve como um pano sobre o que se recortam as aberturas,
mas na frente o primeiro andar parece se descolar do térreo em função da utilização de um tijolo
aparente que o coloca em sombra, deixando sobressair a branca volumetria superior.
É este mesmo recurso que Abatte vai utilizar na Casa Lupotti, e nas tantas casas realizadas
em associação com Gronda, outorgando aos materiais, seja os tijolos, o aço, os granitos ou
66
Cfr. AA. VV. Inventario. 200 obras del patrimonio arquitectónico santafesino, op. cit., p. 355; Carli, César. Los constructores de la ciudad,
op. cit., p. 92.
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mesmo o vidro escuro das lojas da rua San Martín uma precisa função significativa. A repetição
dos recursos formais torna-se então já não apenas um modo eficiente de organização da
produção mas uma forma de construção de um entorno urbano reconhecível como próprio de
uma nova classe social.

León Lamouret. Casa Monasterio. Bv. Gálvez y Güemes, 1938
Foto: MLT
O volume curvo corresponde à casa projetada por Pedro
Mazzuchelli

León Lamouret, 1935 & Pedro M. Abatte, 1941. Casa Lupotti II
Foto: MMA
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Vertical e horizontal, abstração e natureza
Enquanto o fim da década de trinta marca a consolidação de um estilo moderno como
forma de identidade e afirmação social, conformando o centro da cidade e o bulevar como os
espaços coletivos por excelência, na periferia se alça o edifício do Hospital Psiquiátrico, espaço
da exclusão física e social que se torna espaço de experimentação formal para os arquitetos do
Departamento de Arquitectura e Ingeniería Sanitaria de la Provincia. A construção do Hospital
Psiquiátrico (1940-42), assim como da Colonia de Alienados em Oliveros67 é parte do plano de
reforma sanitária do governo de Manuel María de Iriondo. Conferindo um caráter preventivo à
política sanitária e levando a cabo a descentralização da assistência, criam-se além destes
hospitais, uma rede de hospitais rurais, o Instituto Oncológico e leva-se adiante uma campanha
de prevenção da tuberculose.68 Para a coordenação do plano a Província contrata Wladimiro
Acosta, que trabalha na cidade entre os anos 1938 e 1939.
Acosta69 nasceu em Odessa em 1900, onde se formou como técnico em construção e em
1919, junto com Gregori Warchavchik, trasladou-se a Roma, obtendo ali seu título de arquiteto no
Instituto de Belas Artes em 1922. Posteriormente seguiu cursos de engenharia e urbanismo em
Berlim, chegando a Buenos Aires em 1928. Na Europa, Acosta entrara em contato com as teorias
de L’Esprit nouveau, o neoplasticismo e o expressionismo. Já na Argentina, colabora no escritório
de Alberto Prebisch e em 1931 começa a publicar uma série de artigos em Nuestra Arquitectura.
Ali, coloca as suas idéias sobre a disciplina arquitetônica, os modos de produção, a sociedade.
... la casa, en general, plantea un problema social, económico, técnico y biológico. En el
sentido social y económico, la vivienda de tipo corriente falla en primer lugar por no ser un
instrumento de precisión al servicio del hombre, sino un pretexto para monumentalizar su
individualidad.
... el arquitecto... no teniendo ningún contacto directo con el progreso social de la técnica,
no está todavía capacitado para formular exigencias precisas a la industria de la edificación,
de modo que las fábricas reproducen invariablemente, por los procedimientos modernos,
los elementos de construcción anticuados,...70

Para Acosta, a distribuição dos espaços se encontra determinada pela orientação e pelas
relações funcionais, princípios que regerão a organização do Hospital Psiquiátrico uns anos mais
Wladimiro Acosta, DOPSF
Hospital Psiquiátrico,
SF, 1940
Fotos: Archivo INTHUAR

67
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Cecchini de Dallo, Ana María. Los gobiernos provinciales del ciclo radical y la década del ’30, op. cit.
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Clima (1932). Buenos Aires. Editorial Nueva Visión, 1976; Gutierrez, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid, Ediciones
Cátedra, 1983.
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tarde. Mas aqui se trata de uma operação de
planificação em maior escala, que envolve uma
dimensão urbanística e o projeto do parque que rodeia
o prédio. Wladimiro Acosta é contratado pela Dirección
de Arquitetura Sanitaria como assessor urbanista, já que
a falta de um título nacional impedia de contratá-lo como
arquiteto projetista. A equipe de trabalho, conformada
pelo Engenheiro Hilario Di Muro, o arquiteto Enrique
Briggiler, o técnico Carlos Cordiviola entre outros,
funciona quase à maneira de uma escola, na que
Acosta vai desfiando as idéias a serem desenvolvidas
posteriormente pela equipe. O prédio do hospital se
rege pelas necessidades funcionais e as condições
climáticas, resultando numa série de blocos articulados
por corredores abertos. Cada bloco se baseia em uma
trama ordenadora ligada ao sistema estrutural de
concreto armado. Aliás, cada parte, cada plano carrega
uma outra trama dada pelas janelas emolduradas numa
ampla laje que demarca cada volume. Mas não se trata
de uma ordem em duas dimensões: em função da
proteção climática as janelas encontram se recuadas,
DOPSF
perfurando o muro, gerando ocos profundos que
Escuela Constituyentes, 1940
contrastam com o branco da alvenaria. A geometria, os
Foto: MMA
panos brancos, tornam-se o signo de uma austeridade
que confronta tanto com a farta ornamentação do academismo quanto com o esteticismo
requintado de um Prebisch. Para Acosta a obra é, acima de tudo,
... la resultante de la firme disciplina intelectual impuesta por las claras tendencias
científicas y sociales del arquitecto contemporáneo. La nueva arquitectura es ante todo un
fenómeno social.71

A dispersão do prédio no parque, o contato com a natureza gera uma relação que, porém,
pouco tem das situações bucólicas e pitorescas dos anos vinte. Não há concessões à história
nem à natureza. O prédio se afirma como obra humana por meio da geometria, da perfeita
racionalidade das formas, respostas –que se querem- exatas aos requerimentos das funções e
das condições externas ali objetivadas.
Sobre outra paisagem se afinca o Palacio Municipal, construído entre os anos 1941 e 1945.
Mas este, como sede do governo da cidade e portanto como programa necessariamente
celebrador, apela à monumentalidade. Ao fim a ao cabo, tal foi a resposta de uma arquitetura
moderna que, perdida a sólida base com que as ordens clássicas fixavam o caráter de um
edifício, tentava dar conta das necessidades significativas. A verdade da arquitetura, mediada
pelo sistema de ornamentos no academismo, aqui torna-se forma objetiva na nova arquitetura. A
justaposição do arranha-céu, a moderna forma da arquitetura urbana, com o pórtico monumental
se constitui no modo de impor o prédio sobre o tecido urbano circundante, qualificando-o.
Desde seu estabelecimento em 1862, a Municipalidade não possuía um prédio próprio, e
funcionava espalhada em diversos pontos da cidade. Na década de trinta funcionava no chalé de
Llambi Campbell, no mesmo local do prédio novo.72 Em 1941, o intendente Hugo Freyre solicita ao
Conselho Municipal a autorização para a construção da sede de governo, sob projeto do então
Jefe de Arquitectura y Urbanismo, Arquiteto Leopoldo Van Lacke e do Arquiteto Carlos Galli. Van
Lacke tinha participado do V Congresso Pan-americano realizado em Montevidéu o ano anterior,
junto aos arquitetos da Dirección de Obras Públicas de la Provincia, Guerino Guerra e Roberto
Croci, participando da sessão Os problemas atuais do crescimento das cidades americanas.
No projeto do Palácio Municipal colocam-se as questões que estão sendo discutidas pela
cultura arquitetônica de princípios dos 40. Ainda que o arranha-céu já tivesse aparecido como
70
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tema, agora é enfrentado não só do ponto de
vista estético mas como elemento de construção
da cidade e, fundamentalmente, em sua
dimensão econômica. Assim são deixadas de
lado as críticas à constituição da rua corredor, ao
laissez faire e –portanto- à falta de consideração
pelos problemas higiênicos e de transporte,
visando salientar o caráter moderno do arranhacéu:
Todo fue nuevo en estas otras ciudades
paralelepipédicas, plantadas en las verdaderas y
estáticas ciudades del pasado, como jalones del
progreso.73

A imagem do arranha-céu adquire o
prestígio duma cultura moderna e pujante e
encontra a sua legitimação nos modelos
americanos e, principalmente, no Kavanagh. Se a
princípios de 30 constroem-se o Comega e o
Safico, em Buenos Aires, estes tinham uma
implantação urbana –em esquina e entre
paredes meias- que não remetiam à estrutura
clássica do arranha-céu. Mas o Kavanagh,
Leopoldo Van Lacke
projetado por Sanchez, Lagos & De la Torre em
Municipalidad de Santa Fe,Salta 2950, SF, 1941-45
Foto: Archivo INTHUAR
1936, punha em ato os tópicos da arquitetura
dos trinta, articulando no projeto uma
configuração certamente acadêmica na lateral, com a resolução da esquina pelo volume que se
estrutura em função das visuais do rio: aqui reside o profundo sentido urbano do prédio. Aliás, a
implantação urbana toma desde então um outro significado, já que se trata de um edifício de
renta da mais alta categoria inserido no coração da aristocracia portenha. O prédio dá conta
dessa duplicidade específica, conjugando um projeto volumétrico quase livre de referências
históricas com um cuidado aprimorado dos detalhes: carvalho de Eslavônia, peças especiais em
metal branco, e a particular disposição dos elevadores, pensada em função da independência
nos acessos aos apartamentos.74 De outra parte, a construção do prédio era o resultado do mais
eficiente uso das formas produtivas: máximo uso do lote, redução dos preços, standardização.
Pensado como forma típica para o edifício de escritórios e comércio –o caso do Rockefeller
Center, contemporâneo do Kavanagh- o arranha-céu se torna o que é essencialmente, isto é, o
modo de multiplicação dos lucros urbanos. Mas também se constitui no símbolo por excelência
da cidade moderna. Van Lacke encarna desde o Estado esse imaginário, e seu perfil institucional
se completa com a sua atuação na constituição do Centro de Arquitectos de Santa Fe do que é
eleito presidente em março de 1945,75 no segundo ano desde a sua formação. Desse modo
imbricam-se as relações da prefeitura com o campo disciplinar, o que fica à vista na defesa e
resguardo dos interesses dos arquitetos frente aos técnicos. Assim, também o Estado apropriase das torres como elementos de afirmação de sua presença no tecido urbano, construindo
municipalidades, correios ou os novos temas, como o Monumento a la Bandera, em Rosario.
Evidentemente Van Lacke conhecia tanto a Municipalidad de Montevidéu quanto o projeto
de Guido para o Monumento em Rosario,76 o Comega e o Kavanagh. O arranha-céu já era parte
não só de uma cultura arquitetônica que ensaiava as respostas e as suas possibilidades, mas de
um imaginário coletivo de progresso.
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Mas do que tomar a palavra, teria preferido me ver envolvido por ela e transportado para
além de todo possível inicio ... não teria ahavido inicio e eu seria uma lagoa no acaso do
desenvolvimento, o ponto de seu desaparecimento..77

Na esquina de Boulevard Gálvez e Marcial Candioti, a Farmacia Pasteur, cuja construção
iniciou em 1935 e inaugurada em 1º de janeiro de 1937 ainda se alça silenciosa entre o ruído de
seus vizinhos, uma casa de Niklison, a Casa Franchino, a Escuela Adoratrices. O branco volume
curvo avança sobre a calçada, a faixa que envolve as janelas percorre a esquina e prolonga-se
para o sul. Na fachada sul, regularmente intercalam-se as vitrines dos comércios, as portas dos
apartamentos superiores, as janelas horizontais.
Francisco Baroni
Farmacia Pasteur
Bv. Gálvez y Marcial Candioti,
1935 – 37
Fotos: MMA

Arquitetura como volume, regularidade, ausência de decoração. Os três princípios
fundamentais da arquitetura moderna enunciados por Hitchcock e Johnson em 1932 verificam-se
produzindo um dos prédios formalmente mais puros da cidade. Amálgama complexo da
formação universitária, imagens, leituras e práticas, Baroni desenvolve uma permanente
experimentação que na farmácia se torna quase manifesto.
Como afirma María Teresa Muñoz na edição de El Estilo Internacional, na ocasião do 50º
aniversário da publicação, o apoio mais sólido dessa nova arquitetura enraizava na
validez normativa de seus princípios e o amplo conjunto de obras que afirmavam-no como
algo real. 78

Porém, a afirmação carrega a ambigüidade duma vontade normativa e programática que
se dispersa na multiplicidade constituído por esse real. Vontade normativa aliás, que não é
exclusiva da arquitetura moderna do século XX, mas de todo o arco da cultura burguesa. Se a
experimentação levada adiante por Baroni, já anteriormente a sua formação como arquiteto, faz
parte de uma busca formal envolvida na problemática disciplinar dos anos trinta, também
assume-se como parte de uma sociedade que expressa a sua autoconsciência a partir dessas
formas novas, livres duma memória conflituosa.
A arquitetura integra-se ao modo de produção capitalista, na forma em que Santa Fe
participa dele, quer dizer, a partir de uma praxe complexa que envolve novos atores sociais,
novas imagens, modos construtivos tradicionais, instrumentos administrativos em permanente
transformação. Se historicamente a obra apresenta-se formalmente crítica –ainda que do ponto
de vista urbano seja uma –outra- reconstrução da malha espanhola- também encontra-se
plenamente integrada, já não só a um sistema econômico, mas a um sistema cultural que a
reconhece como necessária. É isso então que permite a junção entre umas formas descoladas
da história e um modo de produção atrelado ainda à tradição, ou inversamente, novas técnicas e
envolventes de composições acadêmicas. A arquitetura revela-se na sua imprescindível condição
77
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integrada, como expressão de suas próprias condições de possibilidade. Como diz Otília Arantes,
ao final, a frase de Le Corbusier -Arquitetura ou revolução- não era mera boutade, mas
reconhecimento dos limites disciplinares. O que não exclui a condição utópica do pensamento
arquitetônico, as vontades encerradas nos desenhos e escritos.
A multiplicidade de experiências envolvidas na arquitetura moderna dá conta precisamente
da sua condição, inserida no processo de expansão capitalista ao ponto de reformular seus
postulados em função de dar respostas tanto em termos sociais quanto políticos. Assim, por
exemplo, a busca tipológica colocada no problema da habitação popular, da casa como objeto,
supõe uma sistematização que escapa ao conceito histórico de tipologia –como esquema formalao mesmo tempo que, de algum modo, contradiz a própria negativa da arquitetura moderna ao
uso dos tipos como formas de projetação.
Além disso, a liberdade no uso das imagens –das formas sensíveis- supõe uma resposta
ao imaginário de progresso que se sobrepõe às possíveis considerações sobre o valor da
história, supostamente rechaçada pela arquitetura moderna. Se na aparência esta arquitetura
evidentemente se afasta dos códigos históricos, a experimentação arquitetônica dos trinta ainda
mantém instrumentos e estruturas formais ligadas ao passado. De outra parte, essa arquitetura
empenhada na celebração da modernidade como valor, ganha seu sentido na relação com o
entorno. É em relação ao espaço do bulevar ou da Plaza España que prédios como a Casa
Monasterio, a Casa Lupotti, a Farmacia Pasteur ou o Edificio Mai assumem um caráter novo,
objetos deslocados de uma história, de uma poética, e construtores de novos mitos. Mas
também será na sua repetição incansável, no Barrio Candioti, no Barrio Constituyentes, que uma
sociedade encontrará a prova de sua desejada modernidade.
Assumir o mito como parte do pensamento da arquitetura, como diz Curtis,79
provavelmente suponha a recuperação da crítica poética e literária, mais distante do pretendido
cientificismo com que precisamente nos temos confrontado desde a instauração da razão como
matriz mediadora dos discursos, dos seres, das coisas.
Como puro processo, este texto não pode ser mais do que uma construção das muitas
possíveis, um fragmento da história da arquitetura na Argentina, na busca dessa
... imagen que relampaguea, para nunca más ser vista, en el instante de su
cognoscibilidad80

Mas fica aí a Arquitetura, a marca dessa imagem efêmera. A arquitetura: disponível e
polissêmica, aberta às metáforas e ao comentário, expressão e testemunha dos imaginários,
mitos, relatos e discursos, passados e presentes.
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