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El volum consta de dos articles Ilargs. .El primer s'intitula La <(nova 
economia urbana)> i tracta d'aquest concepte i la seva aplicació durant el 
període de revolució i guerra a Catalunya. Comenca situant l'origen de la 
<{Nova economia urbana)). a .la URSS en transició cap el socialisme i co- 
menta la introducció a Catalunya d'una proposta d'actuació similar per 
Josep Lluís Sert. De la mh de la producció literhria d'aquest arquitecte 
juntament amb la de Torres Clavé i Leval, ]<oca es planteja l'anhlisi de la 
introducció d'una nova política econbmiai a través d'uns processos claus, 
com són: la comercialització, l'aprofitament dels recursos naturals i l'indus- 
trialisme a partir de l'electrificació integral de Catalunya, les xarxes de 
transport, comunicacions i aigües, la sanitat, l'adrninistració i I'habitatge, 
entre altres, que estudia amb detall. 

El segon article porta per títol Municipalización de la propiedad urbana. 
L'autor repassa les actituds polítiques dels partits i sindicats respecte a la 
qüestió urbana -i en esptxial el problema de l'habitatge- durant la Repú- 
blica. Perb el nucli de 1'ai:ticle rau en I'anhlisi del decret de la Generalitat 
del dia 11 de juny de 193'7 sobre la municipalització de la propietat urbana. 
Aquest és un tema encara poc estudiat, sobre el qual la interpretació més 
autoritzada és segurament la de Josep M. Bricall, el qual afirma: que <<el 
Decret de Municipalitzacitj ncl anh mQ enllh del Diari Oficial)>. Roca pro- 
posa una nova visió a la llum de la troballa de les actes de la CMACPU 
(Comissió Mixta d'Adminjstraci6 i Control de! la Propietat Urbana) de Bar- 
celona. Aquestes fan concloure: a I'autor del llibre que la de Barcelona cons- 
titueix una <texperiencia histórica de gestio'n colectiva del suelo urbano de 
una ciudad industrial importauzten. 

El que queda pendent a l'hora de generalitzar i valorar les dues inter- 
pretacions és l'estudi sistemhtic de les muriicipalitzacions d'habitatges a tot 
Catalunya en el periode 1936-1939, fenomen que es doni a més ciutats que 
les citades per aquesta raó al llarg del llibn:. 


