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Manuscrit: [Han pensat que tingui primer uns mots en alemany en aten-
ció al públic alemany que m’escolta]

Senyores i senyors !
Els prego que siguin indulgents, quan en aquesta introducció  d’avui 
tarda, em permeti dir algunes paraules en alemany i que em disculpin 
si no em puc expressar molt bé en la llengua alemana. Seguidament, 
m’agradaria transmetre el meu més gran apreci a tots aquells espanyols 
que han estudiat a Alemanya per sentir/viure la seva cultura i la seva 
tècnica. Nosaltres, els arquitectes del GATEPAC, que significa Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea, volem mostrar en aquesta ocasió especial, el nostre 
agraïment al comitè germano-espanyol, que ha recolzat solícitament 
els nostres plans de donar a conèixer les aspiracions de la nova con-
strucció a Alemanya. Desprès de la invitació del prof. Gropius, qui ja ha 
realitzat aquí una conferència, els volem presentar avui, per primera 
vegada, dues filmacions alemanyes; esperem que no sigui l’últim esde-
veniment d’aquest tipus. Volem agrair també a l’Escola alemanya i a la 
companyia Siemens la deferència i bona voluntat que ens han mostrat.

Conferència que pronuncia Subirana a l ‘Escola Alemana, anvers i revers
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Ara, movent-me al tema que avui ens ocupa, quan en un principi parlo de les 
estructures metàl·liques (esquelet d’acer) a les construccions modernes, he de 
pensar immediatament en l’enorme rendiment/capacitat tècnica alemanya 
en aquest camp: Alemanya és el país líder en Europa en quant a estructures 
metàl·liques, i en certs aspectes punt de referència. S’ha de tindre en compte 
per això la difícil situació econòmica a Alemanya, que no ha permès la realitza-
ció de tants projectes tècnics. Mentrestant a Nord-Amèrica per exemple no hi 
ha aquests obstacles.

En la meva opinió, els mèrits de la tècnica alemanya en el camp de les 
estructures metàl·liques resideixen especialment en el càlcul estàtic. Els 
recordo el nom del conegut prof. Müller a Breslau. A més a més, hi ha 
la millora en la producció d’acer, amb l’aplicació de nous mètodes. Els 
tècnics saben de la importància dels nous tipus d’acer St 48 & St 52 
(actualment S275 i S355 respectivament) en especial dels anomenats 
perfils d’ala ampla i dels perfils lleugers/prims. Apart, també nombrar 
els processos millorats que resulten en una més llarga vida útil de l’acer, 
com serien els aliatges (aleacions) i els “enchaquetados”, per exemple: 
l’acer no oxidable “Nirosta” de Krupp. També a mencionar serien els in-
tents/assaigs de soldadures als nusos de l’estructura duts a terme per la 
Reichsbahngesellschaft (Companyia estatal de Ferrocarrils) a Dresden i 
els de la Deutschen Stahlverband (Associació alemanya de l’acer). La 
tècnica alemanya ha aconseguit desenvolupar una enorme quantitat de 
materials aïllant i recobriment per les estructures metàl·liques.
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Epistolari Beca Alemanya


































































