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Per aquest acte solemne, sóc l’encarregat de fer una semblança de l’edifici on 
ens trobem avui. Es tracta de: l’edifici del Viaducte, l’Escola Industrial, l’Hospital Sueco-
Noruego. Quants noms tots plens de significat, de missatges i d’històries. 
 

Una semblança es pròpia de persones, és un esbós ràpid i simplificat de les 
seues vides, a la manera d’una fotografia instantània. Així que hauré de parlar de la vida 
d’aquest edifici, retratar instantàniament una imatge i de segur que em deixaré moltes 
coses que no caben a la foto. 
 

La vida d’un edifici es pot enfocar almenys des de dos punt de vista. D’una banda, 
podria relatar els esdeveniments i els actes de la gestació del projecte, les aventures de 
la seua construcció i de la seua obertura al servei o, el que seria més interessant, podria 
analitzar les diverses afeccions imposades per les distintes intervencions 
arquitectòniques que ha vingut sofrint fins a avui i les seues conseqüències respecte a 
la seua forma i també, a les funcions que dins de l’edifici han anat desenvolupant-se, 
però no els avorriré amb qüestions massa acadèmiques. 
 

Així doncs, diré que estem a l’Edifici de “Las Escuelas Industriales”, una 
promoció finançada pel Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, després del potent 
empeny dels agents socials ciutadans. Està construït sobre els terrenys de la Casa de 
la Bolla, la franquícia acreditada de la “Real Fábrica de Paños”, que abans s’utilitzaven 
com a assecadors dels fils tintats de les industries. Ací arribaven en carro a través de 
les complicades costeres del carrer Sant Antoni i del Tossal, amb un rebombori ciutadà 
considerable. Aquest accés a la ciutat, pel Pont de Penàguila, lligava el camí de la costa 
i entrava i eixia molta mercaderia: Aquest camí es va elevar i modernitzar 
extraordinàriament amb la construcció del flamant “Viaducte” de Canalejas, un producte 
d’última generació que, en poc temps, ens ajornava a la a tecnologia de la Torre Eiffel. 
Aquest pont capdavanter encetaria un nou eixample de la ciutat, amb expectatives de 
modernitat i de fàcil accessibilitat al centre de la ciutat. 
 

La construcció de l’edifici va començar el 19 de febrer de 1923, així que prompte 
podríem celebrar un centenari. Joaquín Pla Laporta, un arquitecte de cognoms locals 
establert a Madrid, fou el seu autor. Pertanyia al grup d’arquitectes de l’establishment 
arquitectònic reconegut socialment a la capital, que no era necessàriament notori per la 
seua modernitat, sinó per la tradició. D’aquest grup citaré només, per exemple, a Luis 
Menéndez Pidal que amb José de Astiz estaven fent el Banc d’Espanya de l’avinguda 
del País Valencià, ara La Casa de la Cultura. Però Astiz amb José Yarnoz Larrosa feien, 
més o menys contemporàniament, els bancs d’Espanya de Pamplona, el de Barcelona 
i sobre tot, el de Madrid. Joaquín Pla Laporta va fer el Palau dels Comtes de Guevara a 
la Plaça de Santa Bárbara de Madrid, que si algun dia se’l miren hi trobaran records del 
nostre edifici del Viaducte, però també fou el responsable de l’edifici de Correus i 
Telègrafs del passeig Sarasate de Pamplona. Arquitectura institucional, encara 
tradicional, sense acostar-se a la modernitat d’altres intervencions, com ara la ciutat 
universitària de Madrid de 1927, del tradicionalista convertit en modern, Modesto López 
Otero. 
 

La construcció de l’edifici es va adjudicar en dos fases. Ja hi havia qüestions 
d’allò dels pressupostos, de les anualitats, de les coses administratives de la llei de 
contractes de l’Estat. La primera fase consistia en la construcció dels fonaments i la 
xarxa de les clavegueres. Fou adjudicada a la empresa constructora de Pamplona: 
“Erroz y San Martín”, una empresa especialitzada en encofrats i formigó armat que 
estava fent els fonaments del Banc d’Espanya a Murcia, però que tenia experiència  amb 
altres edificis del Banc d’Espanya i altres grans institucions. La construcció d’aquesta 



fase es va completar entre dos i tres anys. Aquesta empresa va tindre com a supervisor 
local a l’arquitecte Vicent Pascual, home que, amb habilitat, va mediar per a que aquesta 
capaç empresa constructora preparara la immediata aventura del Pont de Sant Jordi. 
No obstant això, seria l’empresa “Pavimentos y Contratas, S.A.” qui ocuparia deu anys 
més en acabar l’edifici de la mateixa manera que va anar ofegant amb una llarga agonia 
la construcció del malaurat Pontó de Sant Jaume. 
 

No vull cansar-los amb més xafarderies perquè desitjaria fixar la seua atenció 
amb un altre punt de vista per a enfocar el retrat d’aquest edifici. Cal fixar la mirada ara 
en la consideració de les vides que l’edifici ha anat acollint, que va allotjar de manera 
emocionant i que van fer créixer el significat que aquest edifici té en la memòria de la 
humanitat, dels habitants, com no, d’aquest territori. 
 

L’edifici es va acabar el 23 de gener de 1936 i en pocs mesos, com tots vostès 
saben, va esclatar aquella guerra inoblidable. Però abans, durant la llarga construcció, 
quantes històries es viurien: els obrers, els oficials d’oficis especialitzats, forasters que 
intercanviaven la seua cultura amb els locals, en mig d’aprenentatges tecnològics 
recolzats a taula, qui sap si mitjançant un bon colp de cafè, conversant i vivint amb el 
somni del progrés i de la prosperitat que per al seu ofici aquestes obres significaven. 
 

Inicialment, l’edifici fou ocupat per un destacament militar que veuria amb 
estranyesa les amples dimensions de les aules. 
 

Poc temps després i encara abans de ser una Escola, aquests espais van rebre 
a l’Hospital Sueco-Noruego, una de les aventures més emocionants i enriquidores que 
pocs poden encara ni imaginar. Metges, infermeres, diplomàtics, gent del Nord que van 
vindre a viure ací i que tant van impressionar a persones, com ara a la meua pròpia avia, 
que treballava com auxiliar poc especialitzada. El record d’aquests personatges va 
enlairant-se cap al camí de l’oblit, a poc a poc, amb llàstima malgrat les inscripcions que 
ací ens acompanyen. Podem imaginar la dimensió i la intensitat de les relacions 
humanes, de la idea de futur que això va significar, des de Federica Montseny, la 
ministra se Sanitat, fins a la meua avia que vivia a la placeta de les Eres? 
 

Dels fruit de la maleïda guerra també ens resten les experiències viscudes de 
l’edifici com a presó, de ser testimoni dels afusellaments al bord del precipici del passeig 
i tot allò que vostès es poden imaginar. I en l’obscuritat de la postguerra fins i tot podríem 
parlar del “jardín de los besos” o del Luxenpark. 
 

Però la major part de la vida d’aquest gran i entranyable edifici ha acollit la vida 
acadèmica de moltíssimes persones. Des de l’any 1972, sota l’empara de la Universitat 
Politècnica de València. Tantes i tantes persones han passat per ací. Totes van fer saó 
per a que la llavor de la seua experiència germinara en records de la seua memòria. I 
ara molts enyoren aquella vida viscuda amb el més ample dels seus somriures: 
professors que van exercir les seues tasques entre els escenaris de les aules i dels 
laboratoris, obrint portes a la ment de tants alumnes, venen essent recordats com si de 
grans actors es tractara; la forja de tantes amistats que el temps ha convertit en 
memorables. Tots van desenvolupar les seues vides i les d’aquells que els han 
acompanyat amb un segell que ve d’aquest edifici. Alguns es van enamorar ací. 
 

Tots els que han viscut amb certa intensitat l’edifici del Viaducte han 
desenvolupat la seua vida i la de les seues famílies formant part de l’entramat social i 
cultural d’aquest territori i d’aquesta ciutat, per tant, sembla justa la normalització de les 
relacions entre la UPV i l’Ajuntament d’Alcoi en relació a l’edifici, però, per favor, 
mantinguen viu el record i la memòria del que ha viscut i encara viurà aquesta 
arquitectura. 


