
I TErC'T<±>JSr I CD A.

TIRAIC» X O I <f>

Un estudi sobre l'ensenyament
de la Construcció Arquitectònica
a l'Escola d'Arquitectura
de Barcelona.

Tesi doctoral d 'Albert Casals i Balagué, arq.
Ponent; Ignacio Par ic io Ansuátegui, Dr . arq.



3.3. El_S CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

MURS .

El dels murs significa un exemple d'evolució d'un saber figuratiu

vinculat, estretament a una concreta arquitectura, cap a un tractament

reductiu en el que solament l'aspecte portant interessa,

La definició que s'en feia tradicionalment era netament funcional:

tanca, sosteniment (o ambdues funcions alhora en la façana), Coexistia amb

una segona classificació depenent de la seva situació en l'edifici o

entorn; límit del solar, de façana, de càrrega, Finalment, la classificació

que hom adoptava a efectes d'estudi dels tipus que s'en derivaven seria la

de ; murs de tanca, d'edifici i de sosteniment,

Es deia que depenien fonamentalment de "la distribució interior de 1'

edifici". En tot moment apareix la primacia dels aspectes arquitectònics

sobre qualsevol altre, encara que llur importància (limitacions

constructives o jurídiques) puguin ésser determinants per a la fornia

arquitectònica. En certs moments la descripció del mur arriba a cotes

quas i -p i c tò.r i ques,

En els aspectes pròpiament constructius hi ha una visió global itzadora

permanent, a través de les relacions constants mur-forjat-fonament-forans-

mitgeres-cornises, o les condicions estàtico-compositives a través de la

relació buit/ple.

Des del període de la crisi es produeix una creixent indiferenciació

confusa de mur i fàbrica. D'aquestes, hom limita a estudiar les de totxo,

de blocs i l'encofrat-túnel, és molt significatiu el fet que hom inclogui

els Murs en el grup de les ESTRUCTURES, renunciant explícitament & altres

consideracions. El mur és, modernament, un mur portami i hom no entra a

considerar-lo corn un element arquitectònic, ni en si mateix ni, òbviament,

en les seves relacions amb els elements contigus de l'edifici; el forjat i

la coberta.

Un exemple de tractament modern del mur el tenim en MANYÀ que el situa

també en el grup de les estructures i n'estudia de tres fàbriques

diferents; de totxo, de blocs de morter de ciment i de panells,

prefabricats o "in situ".

El dels MURS és un tema clàssic de la Construcció, vinculat

naturalment a l'Arquitectura que es desnaturalitza amb el pas del temps.

Tradicionalment, degut a la forta personalitat de les assignatures

d'Estereotomía i Construcció, el MUR és estudiat alhora des del doble punt

de vista de la seva forma i configuració geomètrica i de la seva posició en
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l'edifici. No triga gaire en confondre's amb les fàbriques que el

conformen; el pas següent és la seva identificaciço reduccionista amb el

seu paper estructural, Encara és més punyent la situació actual, en la que

estructures de murs vol dir "estructures de murs de fàbrica de totxo"

(ocasionalment de blocs de formigó). La resta de fàbriques -maçoneria,

carreus,,,- no compta.

Encara constatem una pèrdua més negativa per a la formació de

l'arquitecte; el paper del mur en l'edifici, que tradicionalment era de

tanca, de façana, mitger, transversal,,,, El ressò arquitectònic d'aquesta

taxonomia és immediat; la denominació d'estructures de murs actual poca

cosa vol dir,

MURS DE SOSTEIM IMEIMT .

El mateix camí, portat fins a l'absurd, han seguit els murs de

sosteniment, antany de gran expressió plàstica i amb una relació estreta

amb la cosa construida, esdevinguts moderntament unes "estructures de

sosteniment",
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SERRALLftCH,

La indiferenciació entre les coses generals i les de detall, porta a

Serrai lach a un discurs fluid en el que barreja murs i fàbriques,

estabilitat i confort.

-Aquest tena de turs està farcit de consells
i detalls; gairebé totes les qüestions tés
generals eren ja al leía de fibriquei (vid,)

-El gruix dels iur és establert segons la
vetusta fénula de Rondelet,

— 12B—
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-Encara que rudiuentàriaaent, els tenes
del confort són abordats; seupre, però,
enfrontats als de l'estabilitat,

«^ AÍ^ÍVT/H,

¿ftJetfat. _/j

VW ¿tút/0«**

-¿5 facilitat de deterainar el cubicatge
dels tun de sostenitent mitjançant una
fònula f a tesatici senzilla, duu a
Serrallach a dictar els quadres que vetea,
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3.3. El_S CONTINGUTS DE l_« CONSTRUCCIÓ ARQUI TECTÓNICA

BñSSEGODA I AMIGÓ,
és conseqüent amb la divisió dels

MURS en els de : tanca, soterrani i
façana, Els de sosteniment -"de terraplè",
en diu l'autor- figuren a continuació
dels d'"edifici".

-Noti's la riquesa descriptiva del detall
de coronament dels nurs de tanca,

m

\

r—-l—•!

L'edifici és estudiat des del soterrani.
-l S



Les façanes són descosposades en tots llurs
obertures,

• ' ;rsents , Taabé hi tenen un paper fonaaentai les

occ'
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ETrf=*F"ES 3 ± 4 .

FLORENSA,
Els murs i les fàbriques esdevenen totalment indiferenciats, cosa que

influirà en etapes posteriors, Si en l'etapa que ara estudiem això és
comprensible, atès que l'assignatura del Florensa era 1'Estereotomia, en
les etapes posteriors el fet. és un signe de confusió en la teoria bàsica
dels elements arquitectònics,
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3.5». CL-lï GOMT I NO'.'TC OE U« CONCTn'-'CCIO

BASSEGDDA I MUSTÉ.
Aquest autor reprèn el terna del seu oncle i el porta al límit superior

de la informació quantitativa, des dels ternes generals d'estabilitat i
procés fins al detall més acurat,

-Murs de tsncâ i sosteniment; execució, estabilitat i detalls

-Totes les possibilitats constructives dels »urs de soterrani,
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fií

-Relació asb l'entorn i atsb els elesents adjacents

OV><

-Replanteig daiunt fonanent, estabilitat (l'etern Rondelet), travada, lligades i detalls de les

diverses seccions d'un iur de façana.
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-Més detalls de les façanes i COB construir-los.

• >..
î

Dc:

-Resolució de balcons i finestres, arè exeaples ben concrets.



SOLA-MORALES.

La indiferenciació de fàbriques i murs pren, en aquest autor, carta de

naturalesa,

-Els 'nurs d'estructura lonolítica' sín les fàbriques tradicionals.
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t~f¿*-* .«..-o,
'•-'t/V

f¡S 165

f ¡g. 166

fig.163

-Els "surs d'entrasat" són els entraîats clàssics de fusta i de ferro i els pòrtics loderns de

foriùgó.

"A. B. f APUNTES DE CONSTRUCCIÓN I I

Cr
fit. 1 Fig. 2 Fig. 3

-Els 'surs sustentais de tancament" són les façanes recolzades o les penjades durs cortina).
-13S-
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BASSO,

El mur ha esdevingut un simple element estructural; és descrit

indistintament des de les fabriques, fins als • grans conjunts

industrialitzats, Predomina el tema de la seva relació estructural amb el

forja t, í. EipKiTiCKlon«
CFB-I I

t glom«r*<fo d« ttmanio „^
inda n.hiral o »fbtel·f·Mnt·f*
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3.3. et_S CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

-El nur és un e leisen t aés d'un sistena de industrialització de la construcció,

-Després d'una breu reflexió sobre les possibilitats geoaètriques dels surs de sostenieent, es passa

directament a descriure'n un de formigó arnat, que són els que avui hot fa "en llur Major part",

-137-
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PARICIO.

)

-L'atenció de Paricio se centra en les
possibilitats de la geonetria per a
assegurar l'estabilitat d'un sisteia
estructural de lurs, des de la torre
ludèjar fins al'obra de Doiènec i Montaner
-13S-
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tO A Catalunya, la trade*) te ta parat d'obra & càrrega proporciona ona confiança als
protectores que e/s permeté d'umnzar parets de fes quarts (15 cm) en édifias molí alts ï
ae grans Hums com en aquesta ocra Set MBM 3 lAvmguda Men&ana de Barcelona.

-76

* !*>•« " *T "

If Gairebé fofs els països adopten! normes simplificades Que eviten el complau cáfcuf de
les estructures poc compromeses de parets en relació a la nexocomptessiò. Aquesta tías
se üe normes. Que generalment són de tipus geomètric, com aquesta proposta francesa,
poden substituir e/ codi constructiu tradicional.

.$
'é

ì
•f

-.•¿f

vperposf&oaövtasefsecaoeaaca-
na del Banco O» España da Girona. U paret homo-
gènia compòmitJa és la mtot garantia d'*fipermea-
bríitat. Le secad s teca/p* cap ertora per a uteuge-
nr ei pes i 'excantricrtaf es componen amb la carre-
ga interior debt sostres.

-La descripció de l'explotació actual de
les possibilitats de la fábrica de ttaó,
assoleix la categoria d'un revival força
pedagògic, doncs s'insereix en una vasta
op&ració de recuperació dels surs de eaó
en llur paper de ccnfigurador espacial,

-La referència al passat és la
lliçó permanent,
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MANYÀ.
Després del curs de Paricio, el de Manyà retorna definitivament a la

concepció estructural pura del mur, i reitera . els sistemes
i ndustr i a 1 i tzats,

4— JuuTM t*, cama.'

TM- -^--^-*-r -i i- • rrm —_

DUOMM* VtmCAL DC UCUOOM
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SOSTRES .

El sostre és un altre dels elements 1'evolució del qual ha anat en el

sentit d'esdevenir una mera part de l'estructura,

A banda del canvi semàntic, denunciat, per Ignacio Paricio, que porta a

anomenar "forjats" el que abans eren els sostres, la transformació més

significativa té lloc en el domini dels continguts,

Es tracta d'un element constructiu present en totes les .Etapes, amb

intensitats molt variables, que evoluciona, corn acabem d'insinuar, en dues

d i r e c c i ons no tab1es ;

-Denominació

-Constitució i paper en l'edifici,

La primera de les direccions té una component fortament semàntica,

cosa que implica conseqüències molt més profundes. El pas dels sostres als

actuals forjats l'explica Paricio abastament en els seus apunts, cosa que

ens dispensa de reincidir-hi ací,

La segona significa una evolució reductiva, com en tant d'altres temes

clàssics, doncs el sostre clàssic és definit alhora pel seu paper

compartimentador i de travada de tot l'edifici, mentre que més modernament

es limita al segon i és situat entre les estructures,

La tasca de recuperació resta actualment en mans de Paricio, que

reivindica la visió total d'aquest element; semàntica, històrica,

exigencial, etc, Si la batalla semàntica sembla perduda, atès l'arrelament

de la sinécdoque forjat, la resta de reivindicacions pot assolir la

renaixensa desitjada, si són subscrites per totes les assignatures de la

carrera, principalment la de primer curs, on la visió reductiva és més

intensa.

—1*1-
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SOSTRE A L'ESTIL SERLIO,

-Hi ha un tena recurrent que, si no de gran utilitat pràctica, si que té un bon rendiment pedagògic:

és el de COR fer per a cobrir grans espais anb bigues tes curtes que la lluí de l'estança, La solució les

esientada és la que s'atribueix a Serlio, Aquest lotiu enginyós es perd vers l'Etapa de la crisi quan el

referent històric és abandonat,

**r -*.*. M av*-* s-̂ M. £•*•' "*—•

("*»**• » /•,!.!. ***•* -*>í-»*-'2ltX!*' ̂  •*'

•>**̂ 4-* *V •** • "»•* ̂  *••»—* •.

" /̂ >--/'/>,.-.,. Î-TJ A. (¿, f-f,.,*¿

i
«/«- .

-Els "sostres Serlio* en els apunts de Serrallach presos per l'aluine Albareda,
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.Variants del sisteía que figuren als apunts de l'alutne Bayé, presos en les classes de Bassegoda i Aligó.

-Persistència del teaa en les notes personals de Bassegoda i Huste,
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SERRALLACH.

En incloure els sostres en els entramats horitzontals de les obres de

fusteria, Serrailach en té una visió força reductiva, Predomina la obsesió

pels esc&iratges, la conservació dels caps de les bigues i llur relació amb

el mur. Sense cap transició passa als entarímate, cosa que demostra la

inoperantia del sistema taxonòmic basat estrictament en els materials

estruturals de construcció; pedra, fusta, ferro, :

»/«W . J "•-' •• _. , - • • • • - • • • - ' ' : •• ï ...

ç jy/yaçrs ¿rtr ¿ef j&&?sgxF & £?

. ^ ̂ Jfe. ̂  <̂ 1 4^—^^. . ¿



3.3. El_S CONTINGUTS DE 1_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

BASSEGGDA I AMIGO.

Una visió de gran amplitud cultural, que inclou intensament la

component tècnica, és la de l'autor que comentem. Els ensamblatges, ja

estudiats genèricament en 1'Estereotomia, ací són reportats quan cal,

? f.

-^^2. 7.
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L.ECCÍON H'

-Fan la sévi aparició diverses patents de sostres lolt especials,



ELS CONTINOUTC DE Uf* CONST-TRUOC Io ArtQUI TCCTÙN 1C«

E: T *=*!=> E: s 3 ± 4 .

FLORENSA.

Malgrat, l'adscripció a 1'Estereotomia, aquest autor fa una exposició

força extensa i detallada dels sostres.
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BASSEGODA I MUSTÉ,

L'enciclopedisme del nc..:t-re autor resta ban palès en les

il, lustraciuons que reporter«,

-No hi nanea una rica introducció històrica,
Uf

-f 1.1-t,

-Els eabigats de fusta són vistos en llur relació asb el nur, els ensaablatges de les barres i els

forjats.
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-Forjats diversos deis eabigats de fusta i acabats dels plans superior i inferior.

-Els eabigats de ferro són considerats en la lateixa extensió que els anteriors.



M « a! «.-. Sl-T?;-' •. v
• g **»•--•. ; .J

-Sostres de foreigé araat de coœposicions diverses. Apareix el tesa de la rigidesa i el seu càlcul

nunèric,
— 160-
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2tr
«- t,*

-Possibilitats del forsigd araat,

ff

(«.Xl»)

*&L
1

p**"1"*̂

frf¿

"*^qj

- i

-Evolució i versions actualitzades de les bigues armades de fusta.

-Sostre acústic i sostre lleuger nordaaericà,
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SOLA-MORALES l,

Els sistemes tradicionals hi són presents d'una manera ucfònica, doncs

la dimensió històrica és absent.

^. Fig. 11 Fig. 12

trt e {J* j

Fig.13

F'ig. 1A

Fig. 3A

Fig. 35

Fig. 15

IEOTTŒÎ«J*,AVS-/A\._^/A>^-'A <J

Fig. 39

Fig. AO

Fig. 17

Fig. 19

\!í
Fig.

^V*" " • • > " " " " '

'^•^±±^

Fig. 42

Fig. A3
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-Els sistemes són tots descrits, però en llur dinsnsió descarnadament resistent i processual,

Fig

fig.4 .

r-ñr £2ÜT
,*<*«* •»•/•/*..&.

•ST-.»

Rg.2 Fig. 3
Fig.8

Fig. 10

Rg. 49

/niiiü),

Fig.50

Fig.54
SítcA A*i*r-f~*.

Ftg. 55
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-L'esqueaatisse dels entrebigats i el d'un pressuspte sostre "integral" és evident,

i.A. B. APUNTES DE CONSTRUCCIÓN I
TEMA 21

*'•• I

X
frtaoan p

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig 5

iff tJ/Í+Í'

Fig. 6
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BASSO.

El recorregut dels sistemes es fa segons un discurs continu immers en

la ucronia mes primària,

" * Tablero superior.

Consistente en un s i m p l e establado de tablas machihembradas-,

traslapadas Q -a tope, y cuyo canto es función de la separación

entre viguetas, siempre pequeña (<40 cm). Un segundo entabla_

do de madera mejor, constituye el pavimento, colocándole entre

ambos la .capa impermeable. Como las viguetas se nivelan por su

. • cara Inferior, se emplean gradualmente dobleros como base del

primer tablero, que están constituido? por travesanos perpen-

diculares a las viguetas.

*~. *""\

Sea cual fuera la organización constructiva del apoyo la entre-
ga »tn I ma ser* Igual al canto y nunca menor de JJ c«. las solu-
ciones constructivas de entrevlgados de forjados de «adera mas
frecuentes son las siguientes:

\a

\

Una condición fundamental que debe cumplir todo apoyo de una vi-

gueta de madera es el estar aislada del muro sobre el que se apo

ya. y preferiblemente ventilada por su testa. Pese a ello, li T„b,fn al d. gr,n eflc,el, e, pro,ong.r ,,, v,au„t.s „«,. e,

cabezas de todas las viguetas deben pintarse en todas sus ca exterior, en voladizo, definiendo los canecillo* que sirven de

hasta una profundidad doble de la entrega, con una pintura p apoyo . ,. cornltl> „ e, forja(io de (,,|eone, r miradores. En es-

«ctora. te u l t i m o caso hay que tener en cuenta la p o s i b i l i d a d de vuelco

de las viguetas bajo carga en punta. Generalmente, las viguetas

en voladizo son otras viguetas que ocupan una posición Interme-

d i s respecto a las viguetas del Interior, y que se'anclan en co

la. •nsambla'ndose con codales, frecuentemente reforzados con es

t r i . í metí I Icos,
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•- Con rei leño.

GGeneralmente, con relleno de cascot*^;£eia.,^tV4«**r5enc.la a

la vigueta se refuerza con entom!z«iioì*niaitb)e'; tornapuntas
, ..'. ..--/..¿.v '-• ~n

T*i*. •••••

cruzadas o nudillos. Ta.blín cabe al IjerarieIJ'pesoPrteji,piezas

huecas de ceramica o abovedando el techo .con-encofrado de ga-

Ijpagos o de b o v e d i l l a s de r a s i l l a que actúan de encofrado per

dido.

* Con doble tablero.

Es decir, con*un entablado superior de suelo y otro Inferior

de clelorraso.. Perni te conseguir nayor r i g i d e z del forjado,

pero se perjudica la conservación de las viguetas y produce

«al.aIstamtento acústico por ;la resonancia del efecto tambor.

V

-En aparèixer els sisteies aoderns, es recolzen en les Norses Tecnològiques.

. Incluimos a continuación algunos. detal les tipo de la NTE-EAF:

EAF-1 Forjado d« acwo-H-S

, toriato gtiariiM*) M«rto

]. EAF-2 A|«ro «imple «obra viga *• acen4i

CAF.4 ~~

»r-t

ta-*



PARICIO.

=3.3. ELS CDNTINOUre DE l_ft CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

is sostres tfadoona« m*s ncs 9S fentaiunat ou«9s fofmawnfwtes/âsswwoamaou** tfunucoíwrtacom aj 2 A tes cooMKper tal a'evitaio roduir la IteHÄes tan sostres amb riques sohjdonso"arm90ufes. compefaxamprta
uS^i 09 IM 09 BMr 0900091«. t,n«fa!te»iOí-»íi»li«.««iuouf«/M™co<Oe<i«)U8slsc»s»Bn»ae taiJ»UCjsí̂ /rfnde<»C*d<Maí(3í«n«a.<mlKQ1/a»*s»««s»aaii»«)MB«>«s1fcs(«çosi»as«va

/usía U«iportaf«i*ewlaa**«xaó«spof «ncolsf jtoconCfflcsoatooí/aíaíTioaweíwcaouíaflílualwwunnompar pef tes entrecaves Que suporten ía swiaa o pany h
a cad» «í«»»™ £( Wi M * UCüwi, «( «» iitunor las cm««s i p<»»«B i «s aw«« «ft «Mussati

-Consideració integral del sostre, ÉS potenciat el seu valor espacial,

tu avuiun (*Mt

sostre i de la paret". En aquesta conferència es criticà el sostre de
taiguetes metàl·liques i el revolta per la "pèrdua de temps a l'hora de
construir-lo i la necessitat d'un altre element, el cel ras. per a assolir
un mfnim d'aïllament". A continuació s'exposaren i s'elogiaren els
avantatges dels diferents tipus de sostres que s'utilitzaren en algunes
Siedlung alemanyes per la racionalitat de la seva execució o pel
notable aïllament acústic i sonor. Fins i tot Folguera (17) havia
pronunciat, l'any 1931, una conferència als locals del GATEPAC
sot» la protecció contra el soroll, contra tes vibracions i contra
incendis a les estructures.

I tanmateix, tots els arquitectes usaren aquest sistema que Subirana
criticava. En Subirana mateix el va fer servir amb Ibrres i Sert a la
Casa Bloc i al Dispensari Antituberculos de Barcelona (tig. 20); Sert
a la casa del carrer de Montaner i a la Casa Galobart de Barcelona:
Rodríguez Arias a la Via Augusta de Barcelona i al Sanatori de Sant
Joan de Déu de Manresa; Mestres a l'Escola Blanquerna; Illescas al
carrer de Pâdua de Barcelona: Armengol a les Escoles de Manresa:'
i tants d'altres.

17 L'any 1860, U rwista "Annales öe I» Construction' publica un «srucft comparatiu de sos-
tn Od outf «n «produïm un« tèmna AQU*S«S tÀrrunes toron tmptttment Ottos«* gn «/s
íwr/os «spanks hns m principi d'aquasí s*y<« CA' otuenvr la cosuisténoa O» '» íuSí« i
l'tcer. li perfecció fití laminat dagues! carrer t. «oorm«. la gran preocupado pelt pfOí>e-
mes acuates, com ho demostren aquestes dotte* capes Oe sorra, et desptaçatnont raw>u
de tugúeles i lates que trenca els ponts acüy<c$ /«s

-Exigències de tipus funcional, que els sostres històrics intentaven de solucionar, si üés no sobre
el paper,
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/•',., J

f y J

K j. t S

firi f.
t'n//.;

-Procés d'evolució dels entreoigáis o "forjats",

-Desenvolupaiient dels aspectes tècnics del tesa; lonolitisae, encadenat i procés d'execució,



3.3. EUS CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNIC«

VOL-TES . *=fcRCS . MEMBRANES .

Les voltes i arcs elements tradicionalment privilegiats en els

programes de construcció, són tractats cada cop més esquemàticament fins

desaparèixer en l'etapa actual, Tampoc tots dos elements han tingut la

mateixa sort; així com les voltes han estat contínuament presents en els

programes, fins llur desaparició amb l'extinció del Pla '73, els arcs no

han tingut tanta sort, doncs solament han estat tinguts en compte per

Rovira i Rabassa i Florensa, en tota la durada de la història que ens

ocupa.

Pel que fa a les voltes, hem dit que eren presents (i amb una enorme

extensió en els Bassegoda) fins 1' Etapa 6,2, en que Solà-Morales ÍSOLMQR

3) incloïa el tema en el seu programa, però ja dins els sistemes

estructurals superficials <!!); un altre cas de taxonomia reductiva, corn

tants d'altres, Cal esmentar ací, el cas de 1 'extenssíssima publicació feta

per Bendala, professor de la càtedra de Solà-Horales; tanmateix, ha de ser

considerada com una iniciativa personal de l'autor,

Una variant dels elements que ara estudiem són les membranes de

formigó armat, que apareixen per primera volta a l'etapa 4, ocupant-ne un

curs sencer (SOLMGR 03), desapareixent temporalment fins reaparèixer a

l'Etapa 6,2. en SÜLMOR 3 i extingint-se definitivament a l'etapa present.

Resulta inexplicable i també inadmisible que un element de la

riquesa i especif icitat arquitectòniques CCMÏ el que ens ocupa, hagi estat

olímpicament bandejat- dels nostres programes, excepte en l'assignatura

optativa de Sé, curs Història de la Construcció, que arriba a un nombre

extremadament 1 imi tat d 'alumnes .

La formació general de nombroses generacions d'arquitectes s'haurà

consumat en la ignorància d'aquest tema, sintetitzador per excel. lène ia de

problemes espacials i constructius indissolublement vinculats, i no parlem

solament de la vessant històrica, doncs n'hi ha innombrables exemples

contemporanis, com ara el de P.L. Nervi, arqui tec te-enginyer.

-1S9-



31. CONCLUÍS IONS

ET «F3" 1=1 l .

SERRALLACH,

X -7^

El pragmatisme del nostre autor és

ben patent en la succinta

introducció històrica i en el fet

; d 'entrar immediatament en matèria,

abordant el tema en els seus aspec-

tes més lligats a 1'execució.

^À-Kn < -*»* /<-*<.·fe,l·

~

-La referència local a ia volta tabicada o de mai de pla,

-L'actualitat és representada per la

descripció de la volta atirantada,

inventada pel "Sr, Torras" -que era

cospany de càtedra (Torras i fiuardiola),

"ut—*S~X* /^*

-El procès de desxindraaent hi és acuradanent explicat,



3.3. El-S CONTINGUTS DE. l_A CONSTRUCCIÓ «RQU I TECTONIC«

BASSEGQOA I AMIGÓ.

Sorprèn, en aquest i successius autors, la gran extensió ocupada per

les voltes i l'absència total dels arcs,

Ii
-Per a aquest autor el tena de les voltes es eiinentsent cultural.



3. CONCLUSIONS

-L'expressió forma! i espacial generada aab l'auxili
de la geometria, coexisteix a&ib el problema transcen
dental de les espentes i el seu contrarrestasen^
Malgrat que en el text ho» parla de la construcció o
posada en obra, no n'hi ha il.lustracions.



3,3l. EUS CONTINGUTS DE UÀ CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

E: T <=*!=>• E: s

FLORENSA.

L 2 2 - l < X X V I I ' " ~5 objectius del'Estereotoíiia

conviuen aeb els de la posada en

obra âïb diversos materials,

m-mm^-
;ri-fv'.* , ./.'»V : -X- i. ; l i
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BASSEGODA I MUSTÉ.

Í\ •&-»!. ̂Jà--t- ft*r"
-Construcció i Arquitectura indiferenciades en les voltes clàssiques,

-Seojietria i construcció.



3.3. EL.S CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

-Solutions constructives renaixentistes.

-Conportanent «ecànic dels arcs i voltes. Gaudí hi és present.



CONCLUSIONS

-Les solucions rooàniques i gòtiques al problema del contrarrestanent de les eipentes.



. 3l . EUC OaNTINaiJT'S DE I_A CONCTH'-'CO lu ORCJlJI TCCTClN IC«

-Voltfis de saé; execució i càlcul nuïèric,

-Voltes de forsigo arsat.
— 1G.7-
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SOLA-MORALES,

_DEL_ARCO.

3IRIBOS.
los macizos cié fátric" entre loa que ae tiende el arco.

contraclave
, clavecontraclave

- El lèxic de l'arc,

llagas

.. trasdós

. —- ríñones

linea de arranques

estribo

-Darrers vestigis

de l'Estereotoiia,

Fig.«



3 . 3J . CL55 CONTIWal.'T"5 DC LA CONSTRUC-CIÙ MOQUI TECTüNICft

Fig. 23

\\

fig, 20

Fig. 21

Fig. 26
Fig 27

-La construcció en totxo. Fig. 23
Fig. 29
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SOLA-MORALES 3CBEMDALA).

El professor Bendala, de la càtedra de S.Morales, reprèn el tenia en

tota 1'ex tens i 6 possible,

.Miriti* ;D*d«jot). AcaeJucto romano Jo lo« Mil

Vista 4* LJ» HiMlra» • trarr« del irru d«1 Tump«* d* furra



3 . 3 . El_e CONTINOUTB DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICO

PARICIO,

La lliçó de la Història és aprofitada instrumentalment a efectes

d'exemplificar l'evolució de la que Paricio anomena 1'envoltant de

devallada de carregues, i també per a reivindicar el paper de la mal

anomenada estructura en la qualificació de l'espai arquitectònic, La volta

ha esdevingut, un referent, episòdic.

M «moUnf, M II «MicMnt «n «JUMBI n*iou «rmUM di Taimante* (Lognrto).



3 . CONCLUS I DIMS ._

COBERT«.

La coberta és un terna que presenta una singularitat; una coberta

està composada, en gairebé tots els tipus, de DUES PARTS diferents;

Una estructura que anomenem secundària per diferenciar-la de

l'estructura portant de tot l'edifici i d'un revestiment, que fa

la funció principal d'impedir el pas de l'aigua, Tradicionalment

aquestes dues parts s'anomenaven ENTRAMAT i REVESTIMENT,

Fins ací no apareix cap dificultat, si no fos que alguns autors separen

ostensiblement ambdues parts si tuant-les en apartas molt distants eit llurs

programes, mentre que d'altres les barregen,

Després de múltiples vacil,lacions, recornposicions i subdivisions hem optat

per reunir en un sol tema els components de les cobertes indicant, si

s'escau, l'autor que els separa i corn ho fa i quines són les conseqüències.

La singularitat apuntada, barrejada amb la divisió de l'assignatura en

"Obres de fàbrica, fusta i ferro", provoca contradiccions en la ubicació

del terna que en resulta generalment esquarterat,

El tractament que els autors clàssics en feien era, tan reunint com

separant, els dos components, exhaustiu, Relació amb l'edifici exemplificada

en les diverses formes de cobrir una planta senzilla amb diversos tipus de

coberta inclinada, i les imatges resultants,,, És un terna recurrent que

s'esvaheix desprès de Bassegoda i Musté.

Amb la crisi, que deixa sol Florensa en l'exposició dels

elements constructius, el de la coberta es depaupera, perdent la descripció

dels revestiments, doncs no caben en un programa corn el que ens ocupa,

Sols-Morales recupera la visió conjunta de totes dues parts de la coberta.

Tanmateix, fins als temps actual no retrobem la perduda vinculació a

l'edifici, però no amb un apropament plàstic i cornpositiu, sinó solament

exiqencialtl). No més alguns exemples històrics i de l'arquitectura

popular donen la dimensió arquitectònica a un element que n'és tan

representatiu.

(1) En la frontera entra les Etapes 6.1, i 6,2, el planteraient exigencialista de la coberta es fa en

tres cursos seguits; SOLMGR 3, BANYA (Avellaneda) i SIERRA (Llonch), A l'assignatura de Condicionatents

tanbé hi deien la seva,
-1 -72—



3.3. ELS CONTINGUTS DE I_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

Cal destacar el fet curiossíssim de la desaparició dels programes

contemporanis de l'entramat, en favor del revest i went. fiixó és una prova

del poder reductiu del plantejament exigene ialista al qual aquell component

no interessa,

El balanç final és clarament negatiu, podent parlar d'una

depauperaciód'un tema tan arquitectònicament rellevant.

TEMA RECURRENT; MORFOLOGIA DELS TEULATS I IMATGE ARQUITECTÒNICA, PROBLEMES GEOMÈTRICS DE L'ENCONTRE I

ARTICULACIÓ DE LES TEULADES,

-SERRALLACH.

-BASSEGODA I AMIGÓ,



2» . CDNCI-MCIONC

-BASSESODA I ANIGó.

-BASSEfiOOA I fiHI6ó,

-BASSE6ÛDA 1 MUSTÉ.

— 1 7+-



3,3. Et_S CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

-eflSSEíODA I RUSTE,

* T«-l»do».

S« denomina tejado i tod* cubierta d e f i n i d a por plànol Inclinado

o faldones.

-BASSO; El plantejaiient del tema recurrent tradicional s'aprita i assoleix una visié fredaient

tipológica,

ít Itawnov
b«ttos (tones

s

Mm" " ""• cora*™v· "" *" *«nm

lessenow. a contracorrent, en un conte« enfervorit deixa entreveure
una postura més assenyada. "B fet més important. I. de Bam, molt
més Important que el cartró amb brea. és constatar que la nostra
sensibilitat respecte a la torma de l'edifici tendeix a afinar-se cada
vegada més. I fins que per al sostre pla no tinguem a la nostra
disposició materials adequats que —des d'un punt de vista
purament econòmic— siguin netament superiors als utilitzats fins ara,
és recomanable de procedir amb prudència... i 1er. encara que sigui
paral·lelament, noves temptatives per veure « és possible conferir a
la coberta indinada una forma que resulti adequada ins l tot als ulls
dels observadors més sensibles.

-L'esiient de T'ilfablt irquitectoníc" el fa Parido, recolzant-se en Tessenow,



CONCI-USI OMS

COBERTA-ESTRUCTURA I COBERTA-REVESTIMENT EN LES ETAPES HISTÒRIQUES.

SERRALLACH.

-Aquest autor considerava els entraaats en el grup dels elesents sustentáis, de manera que entre

aquells i els rsvsstiasnts de cobertes s'hi interposaven les voues,

Ja hem vist en el tesa de UNIONS cos Serrallath abordava els entramats de coberta, tan els de fusta

COG els de ferro, Ací reporten algunes il·lustracions dels revestiments.

/ r

-irs-
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BASSEGODA I AMIGÓ.

El terna d'entrama is de coberts és un bon pretext per a presentar

so1uc ions excepc i ona1s,

-J-77-



3. COMCUUSIONS

-No hi nanea lai la relació entre coberta i façana,



. 3 . cuc DE t.* coNsrnucczA

-Els revestinents de pedra clàssics, aab la seva càrrega pedagògica hi

són ben dissecionats.

f 2.

*TTIt.Oi** tt.\frtliVyrl fT»"H.fflurTtirrW

ì̂lì̂ 'tlî

> -̂'̂ .



3. CONCI-USI DIMS

ET É* F* E S i. S

FLORENSA.

Malgrat la lògica limitació als entramats, Florensa ens ofereix una

lliçó d'alt contingut cultural,

"*wT V*'R • *»* ** «r ' ' ••'ri·'· • * - N '*·I-||||·"*· | ̂-.•.:-,** w ft •
.̂í1 *̂»*V"̂ "/̂ *̂ jo'ÍĴ 'V ''•••- *V"'-.. ' —* * • "̂ ví *̂ "í- í • " '*' / *í* n

«̂í̂ eí̂ Ĵ̂

.;íf-! fcí̂ í̂̂ É̂ .:
BASSEGUDA I MUSTÉ.

Segrega, en blocs clarament diferenciats els entramats dels
. . . «i»F—••»M·imm«imi·liij·>i*··.>->««»»v·>a''J·'·· '

revestjß)ents. S¿RP«~

— leo-
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-Els casaos d'estructures excepcionals hi abunden,

-101-
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sis tipus de revestiienls posssíbles, històrics i conteaporànis
. -. . v.- •:.;•.v--

3 ~f\ r~J fi zsg;yvrg:zzç.ŵ »
¡l U N^ u ^SFLLte"-»-



3.3. EUS CONTINGUTS DE LA CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

-La coberta plana surt de la larginalitat tradicional i assoleix la seva carta de naturalesa.



a. CONCLUSIONS

SOLA-MORALES 1.

Reuneix tots dos components en una sola lliçó i en fa un

desenvolupament extensiu, encara que esquemàtic, degut segurament a la

manca de temps lect-iu,

FIG. 11

FIG. 12

LI

IG 13

M/^ s.rwíWU

f ig 3
J

A TBJA.

LISTONES »m»mNt>iouu^ii
A Uk »««ccío'o t>B IA

FÍG.14

MUS AUCHtk

FIG. 15

a 2—*

RG.19

8ECOOH



••3.3. ei_î5 CONTINCIMTC: DE l_A CONSTHUCCI ô ««QUITECTONIC«

BASSO.

Abans de la introducció exigencial incorporada per J,L, Gonzales,

l'apropament de Basso era fredament funcional i recolzat en la normativa

oficial.

CUUMOM. UAUnCMKM H U» IMTWICIITCK H CU»Sññ~

«!«<••

PENDIENTE ACONSEMtLE f»«XK>-

Jt-

HÖDöfcl
0000



-La coberta plana de les NTE és coaplesentada aab els dibuixos del Benavent.

®

QUH ItMt* MW« UH«.»n , . OA1. • iMWriMMor «B (MM „tal.

S« ••*«*** BMH* t» W-

m* * IBMQUHIM ** MrfrWo UM»
•«tedio tomtan« con ««Ml*.
»• «• y«»* *«gra. co« » w

*nn** U M>MHMrltB *Mtr«

«t-» !•»*** ** Utfrtlta fcwrc»
MM C»« y«««
-é**»f««k»*»
M t*M>«tf* *•»acw.
i*drtit« »ucea

g^gwÇW^ g^Sî ^

¡ J j mofin» 0* t»mf*t* y »>*M

-L'esqueaaiisne dels detalls

constructius, vistos exclusi-

vanent en secció, no és pri-

vatiu solanent del Basso,

to »ulAvraWoMMk MitvndiM.
•O*» !• •uff·rtM;'* kmoM t)
MC« 4* •• C*M *• «tori*»«.
I« tPMwbrkiM (MUM* stn m-

«•i c«ui ma» hot*» I«« »*•



EL-S CONTINGUTS DE L.A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

PARICIO,

La intuïció de Paricio pel que fa a la importància de l'entramat en la

composició arquitectònica i el seu valor cultural, li fa parar esment en

aquest tema i l'inclou en el seu programa, encara que mal situat. En les

lliçons de classe el tema ha estat oblidat,

5 £! ga O« l'estructura a la cantonada provoca l'apanoó Off
dues peces especials per a assegurar l'estabilitat del vol.
el cairat, A. vuitava la cantonaos, t l'aguiló. B. vola diago
natm0nt des d'aquest

4 Bconlracavatí i ta
per Batis.

^ ponderila ü parì « Aquesta comsa de Morena mestra una o* tes s
més hatxtuais dacabat en la constnxoó popular Folre Oe
posts, revestiment de morter, canaio de cnc i baixar* en for-
ma de ço» de oçne.

I
VT

TTjo 4 CAc»4 ¿McUut&A

a 8-io«

oc' U>»

J

í

«X

-La taxononia exigencialista basada en el concepte de 1'envoltant de l'edifici, no deu ser pas

aliena a l'oblit de l'entraaat que hei esnentat aés anunt.
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8 L'exgenœctecaw/camants I ta tönacti provoquen una
de les geometries més comunes de la constwcoó que as
ta ewcfenfí partir de la imbricado ite teulades, en faOtHoo
ÛB construccions runts amados fins al mos modest esCQpr-
rjor vidriaí. El d'aquesta finestra M Palau Duca/ de l*n*-
d* és espooalmart espectacular per la sea grandària. Cal
notar l'encaóo/lat amb el lut per a fritar qua ragua passi

constnxxió HaOóonal, cohonrt an* raxgância de super-
pasoó anunciada, 0s pan* An Is lUstana contemporània.

M Brecuadeüpnjductesaaàltkxp&aaconseguirlaestanqutàestraaaonalataBmu
on hi Aa mat peí* b tasca OW calafateador exigeix molt de manteniment perquè dura poc
en conoerofts rariabíes tfhumitat I lemperatum.

< tes patim plaques Qe pissarra constitueixen t'exprossió más asquamdhca dol principi fJ'Bxputstó de
/»CHAI tor» (te l'ettlia per superpoGQó O» plans indináis. L'ataûMa planar do ta poca ot*ga a col tocar-ta
IWrrWper&9r*p&taiaKC«t»rarl*SCOrr^vi(thc*jltar*nKH^^
<it pendent

-La lluita entre les solucions

geoaètriques i les que precisen

de productes segellants, seupre

pereceders, és un tema obssessiu

en Paricio,

7 La levi» afàbtya U una tohsticaoaa geometria tronco-
curuca Que * permet de garantir a/ cavata/Tieni, no normte
«n fi tenta del pendoni uno tamö* «n a/ qua * és perpen-
dicular, i les pecas s'espeoatruen alternativament »n cana-
iotas i cobertores. Et repertori Oa teules espeoals va arnbar
a ésser ampíissu*. Una Oe les mes comunes isla tortuga

' - Ji, com aqü*aa da/ CoiwBnf oWs 4np«/s

-ïee-
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7 Les grans votades de pedra de l'arquitectura monumental
com aquestes de te Casa de Cartài provoquen greus probte-
mes d'estabilitat.

9 Et canaio pol buidar-se en la pedra de la cornisa o tormar-se
a sobre d'aquesta com a l'elaborada solució de ¡a Casa de
Cantat.

10 tes sokKxnstuUQarss corn aquesta Oeíortacuita.tiiaai ca-
nato de &nc amfàltqueo ta&ç&net* ois protiorrtes destatuMat

t Pet tal <3 assegurar l estabilitat de ia cornsa ta tradició arqui 11 Aquest detatt de la Revue d'Arctutociure do 1065 ewteitcta ta cura en el disseny dots elements de conducció de los
teciòcoca nj arribat a solucions tan sofisticades com aquesta ca aigües. £1 ba/M/v acaba en una cassatela amb sobreotxKtor Un conducte inóepenóOfX per a évitai monments tèrmics
aèria do grossissims carreus en forma de grapes del palau diterenoals b porta I aigua des del morrió det amaló. Et morrtó s'aHotfa en urta èmpia coberta que rocoiiià ta brutícia
Stroz^ però és tan a» que la seva pan superior sempre quedarà oberta Però per ade cas. oavanl seu. s'obie una p

com a nou sobteetxióof

-En el teea de les cobertes és en el que

Parino planteja nés encertadanenl les

relacions entre la Construcció i

l'Arquitectura,
4 Aquest pacte onfre ta Unire evacuació do l'aigua i el lei d'amagnr ta coberta
trutta Li amo ttrfuoó en l'xrotert. que a la conta mtxHoriànM ni* /u do moflas
tormos La figura en mostra una. la do Cabrer» dt Mat
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E:IMTFÏ<=*M<=*TS . PROFIT- i es . R-EUS

El conjunt- de ternes que encapçala el d'entramats verticals és

força eloqüent en la seva evolució. Li afegim el de peus drets i el més

recent, d'estructures por t i cades,

El primer és decididament- historicista des del primer moment, Podem

dir que, fora de contexit a casa nostra, significa una aportació a la

"cultura tècnica" de l'estudiant d'arquitectura, S'extingeix en el programa

de Solà-Morades, al Pla'64, amb una reaparició en Parie io a- manera

d'introducció històrica a les estructures porti cades,

Aquestes no apareixen autònomament fins Basso i Sola-Morales amb el

Pla 1973, malgrat indicis en autors tan remots com ara Bassegoda i Amigó.

Cal senyalar la resistència dels autors a donar carta de naturalesa al terna

de les estructures port i cades. Un autor tan "tecnològic" com Bassegoda i

Mus té les inclou a l'apartat de Murs d'Entramat (!) i també he fa Sola-

Morales, No ho fa fins l'any 1973, com hem dit abans; però amb la

particularitat que ell les inclou en les estructures linials que presenten

una classificació tan extravagant com les "discontínues de bigues continues

i contínues de nusos rígids".

La integració diguem-ne "natural" del tema al repertori de la CA, la

fa Paricio que li busca els precedents en els entramats i projecta la seva

evolució en les estructures prefabricades i semiprefabricades. És

significatiu però, que Paricio hagi abandonat- l'exposició del terna en el

seu curs, perqquè Manyà ho fa el curs següent el qual, sobre el paper,

desenvolupa el terna completament; si be en la pràctica predominen els

aspectes del càlcul numèric.

Els peus drets, han estat absorbits per les estructures de barres,

dissolts en les porticades, cosa que significa una pèrdua molt notable en

el repertori dels elements de forta tradició arquitectònica (vid,TEMA

10,1,- PEUS DRETS.

Amb un paper estructural indiscutible, ha estat però tradicionalment

un tema de l'abecedari del llenguatge arquitectònic, El procés d'abstracció

creixent en la seva evolució el limita a aquell paper estructural simple,

amb la doble pèrdua, semàntica i didàctica, que això comporta, L'itinerari

d'aquesta pèrdua és el següent;



3.3. EL.S CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNIC«

Bassegoda i Amigó (i també ho fa, en els primers temps,

Bassegoda i Musté) ens presenta els PEUS DRETS com un terna amb entitat

pròpia; en fa una ressenya històrica i els estudia en pedra, fusta i

metal.lies,

Les figures de les làmines segueixen força be el text; Recorre els

elements històrics de pedra, dels egipcis fins als gòtics, secció completa

d'un de fusta suportant una façana d'obra, un pòrtic sencer de ferroi

sistemes de f,a (J el sistema de cables de Hatrai i un de f,a, envoltat de

totxo, Abordatge alhora historicista i modern de l'element constructiu, El

primer és altament didàctic; el segon, significa un- punt de

contextual ització amb la realitat més immediata del moment,

Per la seva part Florensa dissol l'element PEU DRET en cada material

estudiat; fusta, ferro,,., com ho feia Serrallach, Tampoc considera els de

pedra. En fa una definició força pragmàtica; "miembros,.,, verticales

destinados a sostener pesos", Esmenta el vinclament i el moment d'inercia

com les qüestions fonamentals de llur estabilitat,

Sola-Morales 3 estudia l'element de manera completa i ordenada,

si ens limitem als aspectes tècnics, incloent-lo en les ESTRUCTURES DE

BARRES, La visió és, òbviament, ucrònica i utòpica,

és la darrera vegada en que aquest element, de gran transcendència en

la construcció pura, com en la configuració de l'espai arquitectònic,

apareix, si no autònomament, sí en totes llurs versions, doncs d'ara

endavant- serà un element perdut en les ESTRUCTURES PORTICADES, consumant

definitivament el procés desnatural itzador de l'abstracció taxonòmica,



3. CONCLUSIONS

SERRALLACH.

No presenta cap indici de les modernes estructures porticades; però sí

dels entramats i dels peus drets.

ivi vrx.( ivi ix) ixj ivi m ixi '>

¡~<-'<r«rf-tf,

..•T« *•,•,&! •

/$ 7' ¿í > -̂  l-^a

/ -f ' /
• í, /'•'•><., .V,

'IL
S H

¿- --à u *

-Vegi's con Serrallach destaca els aspectes plàstics de l'eleient estudiat,
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BASSEGODA I AMIGÓ.

Després de la visió general, entra immediatament en el detall plàstic,

1nun

1

gff.
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Reportern gran quantitat, d'il,lustracions de peus drets de Bassegoda,

pel seu valor expressiu i pel seu recorregut històric, que acaba en el

formigó i el totxo armats.



%̂4«̂
ú

3.3. EL-S CONTINGUTS DE LA CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

\
.

AAJ

a*— u—— '**« •"·**i*̂  ^ *

Üxx .

¿~. c c/

LECCI on S(,

F.'



3. CONCLUSIONS

7

n- LE: COON

F¿, 15

F.'« l»-.
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FLORENSA,

Aporta una il,lustració amb el lèxic i insinua una estructura de

gratacels, arnb un detall de la rigidització d'un nus,

' ' '

-137-



BASSEGODA I MUSTÉ.

Dels entramats clàssics va a parar als pòrtics de formigó armat

modems,



ei_e CONTI Mauro oc I_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

També els peus drets són estudiats en tots els aspectes possibles, És

sorprenent com en tant poc espai hom pot dir tantes coses,

e-*a*sf
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SOLA-MORALES,

El recorregut cronològic el fa aquest autor; tanmateix, l'esquematisme

és patent, En la seva etapa final, Solà consumaría l'abstracció del terna.

fig. 159



3 . CONCLUS I OIMS

BASSO,

Els primitius apunts entraven en matèria sense preàmbuls, La reforma

que promogué J, L, Gonzalez donà al tema la dimensió intuitiva que li cal a

un curs introductori,

introducció a l'estructura - 2« part

Presentació.

Pins ara hem vist les sol.licitación« « que està sotmesa l'es-
tructura i els estats tensionals que poden provocar a qualse -
vol dels seus elements, sense particularitzar ni descriure qu¿
nés formes poden adoptar els artilugis que ens permetran mant«!
nir en equilibri la nostra construcció.

Des de els primers refugis fets pels nostres avantpassats fins
a les construccions méa modernes, podem trobar-ni una constant
que els uneix al llarg del temps: és la necesitat de posar un
sostre a les seves construccions; primerament per guarir-se de
l'agressivitat del medi ambient i posteriorment per rentabilit^
zar el sòl afegint espais habitables un damunt de l'altre.

junt de barres ortogonal
del forjat i de forma a!

PANXEIX

Observant els dos tlpus.de suports, velen que el 1
ia bidiaensional, hi ha una dimensió que ¿s despre
pecte a les altres dues; el 2on sistema ¿s unidire
a dir, Jl ha dues dimensions despreciables respect
Aquests esllanguiments del suport impos unes restr
portants en quant a la seva capacitat portant. De
but que si comprimim un element noit pria, es tren
gament avans d'arribar al límit de la capacitat re
oaterlal.

S'impoaa com a condició de disseny d'aques-
tes estructures que tinguin forma de caixó.
Aleshores els murs decàrrega travats per
murs d'arriestrament donen unes estructures
estables davant d'esforços horitzontals.

/fi»»

El segon sistema de estructures poricades ¿s clarament inesta-
ble en qualsevol direcció, s'haurà un dels tres sistemes d'a -
rriostrament que s'indiquen a la flg. (0T«4/)

Sí

-El llibre d'Edward Allen havia obert noves perspectives pedagògiques,
—202-
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PARICIO.

La Història és la mestra que escolta Par i c io per a arribar a una

classificació del sistema o "envoltant de descens de càrregues", que és la

denominació ine lussiva que empra aquest autor,

2 La cinstrveou gfnc . .->//« com «Kjuaste iorre en futnes Ce Moia a# Marques '
&r>&o'ca.-8 iespai ar-; jna tâonca oe peces petites i sa/ia «Is problèmes 2e '
a ff-a\-e!ai oe ¡5 cooe-s amb ei Wat i ta col·locació Oe les zeces Un soi meie-
• a- e" aques; cas ¡a ceóra. resat, tots «fs problèmes mecates < Oe protect
jetead en un cr^ar: *iempte oe construcció Que aquí ss'-omena fì

3 A Morrtfffi. JI./OÍ pera ¡a cooffia m timit de les sev«s pesati-Mais • la ou?
nom#s suport comorts ? onf OTÛ aenjostes «vres oe raiot taoncat a peu d'obra

sf&jgerxSa ar,c ei rr.a:enal voíca^c de ¡è zona

Tipui
constructiu

Dmlragmai

ou* «(«clMa la trasiacio

Bigues

Bigues

a oe Le Cvtusief yius"**'srasr.-
tìfs (tei Mowwn ííooern sofc» tes wíac oos »fe «r-,c-
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MANYA.

A més de les estructures de murs, Manyà estudia les porticades i ho fa

extensament,

_fi5*=

j!jï «in
rT"* ~* M»™»^

I "»

H Ü ia

•hWMt • Ml*«r «««M t"P***"* *« 1* *I+Í**««

K Ml*r«r to fWitto tol Mt. tow.

i**~~M-«t* — u»~ «• MU«». TT
É «üll·ll·l l·Bll··l··l *• «I·IMM • |̂ .

rai «•ii·.n·i « ÉMU t«*«. * LT-I * ^••' ^» •« M «i. '»/ió H.' I nuï BiJ
"

l̂ M«««« (**>%)«• tapin «•»!•) ,
W «• 1̂ . FMklM» f^MllH. »
•.,•.«! •̂ rt·TM !•*
*<• Ml« «•• »•• «IMP»! J

iw »



1.3. EUS CONTINGUTS DE l_ A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

CHARCO DE PRECIOS

ESTOUCTURAS METÁLICAS
3COM CEFCHAS
* FV\HA NAVES INDLJSTT=«A1

-Taibé l'aspecte econdiic de les estructures és considerat.

RM™«CONSTRUCCIÓN
OKtCIO DI AHOUITICTOi M CATMMA

66 «•teT
\J\J EN u COMTMMWON RÁPIDA Dt UN

POKJADO RCTICULAH

k i r4H

L^ '
PUOI«

OLÓ

, ® .

®

*•-
©

© ]

1

-j\-
Cf
—cf 1I

í -*.

1 ' -t Sîsr
:==

W

-

t

• '•
l·l i Hl

M ö 1̂ -*
J I. _ , JjÜ 1̂2
i pr̂ pit| j "

®
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HHIIlmill»»U«MlO«TlCHO«IHnCUl>llll.
hS !—ir—i* •—IT—'* ' "~ '
-T-TÍ rf:.*" i—Hi*"" *«»»» *«»»* PWPMM
^ J_. TJfi^ ' ̂  ' «>BM ftMNrotaVOTOT« MlKirfMi*

-Els aspectes de disseny se centren en les qüestions ses fàcilcent quantificables.
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Els revestiments i paviments eren les "Obres auxiliars" en les

classificacions tradicionals, de gran volada tècnica i cultural,

dipositàries alhora dels aspectes més trascendentals de l'ofici de

constructor, del coneixement alhora de 1 'habitabilitat dels espais, del

mestratge en l'exhibició del valor plàstic i durada dels materials,

Malgrat la poca extensió relativa que han assolit en les èpoques

clàssiques i llur situació més aviat marginal en els programes, la

progressiva decadència i la gairebé nul, la presència actual,, ens fa

senyalar els temes que esmentem com una altra de les víctimes de

l'abstracció taxonòmica de l'època de la crisi,

Gairebé tots els valors perduts d'aquests temes singulars són

recuperats en les classes .de là càtedra de Paricio en les que els

revestiments figuren en el programa -si be en la part dedicada a "les

tècniques", i els paviments si be no hi figuren, si que són explicats

efectivaent a classe,

Són temes exemplars del procés de pèrdua de context, tant

arquitectònic com local <1 > i històric, i del posterior esforç de

recuperació en els temps actuals,

(1)

Vegi's la pictòrica descripció que dels paviaents i de les socalades de fusta, fan Serrallach i

Bassegoda i Anigó, i l'abstracció descarnada de Solà-florales i la visió a través de les NFE de

Basso,
—SOG—



31.3. EUS CONTINQUTIS DE I_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

EITT <=*!=><=* l .

SERRALLACH.
Els paviments són situats

en el lloc que li pertoca al ma-
terial constitutiu; Els pétris a
la primera part i els de fusta
B l'apartat d'aquest material.
No és doncs un tema homogeni,

Z

f.'-
7!:Z?
S

. J » . - * ; t / tm '— •"> , ,~. f* ' s'..**, r XWfc^/' V • .*, -i t,<.v~iz

• f f / ^ / /

.•,•,//!• '

{4, ¿ id&^^a. cf-, -f'~:i aíi¿^r< /í, »»M /'" "^ / ****** » - » — ^ «
• -a*™ • , f ' / i . c f /_/•

a (¿~*>fl,trrtf~il» /¡rS'tí'ff \<'i,j/xtr* i -y-iS-.** tt~*¿* f* r A*

- ' '

t ,' / J
••* * - - ~ -

¿•'/,'t

•**/*•

-Els paviïents i els revestiients
de fusta fornen una unitat.

—aor
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BASSEGQOA I AMIGÓ,
L 'heterogen i tat de les il , lustrations d'aquest autor no ens permeten

reportar sinó les dels paviments i revestiments de fusta,

F.', 3.

1-
t i —1

\=\
!

1

1
Ìli — "H

F.', io.

F.', 1̂

13
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3.3. EL.S CONTINGUTS DE i-A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

BASSEGODA I MUSTÉ.
Com tots els ternes abordats per aquest autor, s'hi barregen història i

quotidiani tat,

-209-



3 . CONCI_UC IONB

SIERRA C Gonza1ez-Casa1s).
El tema estigué oblidat durant un llarg període (aproximadament de

1935 a 1975), fins ésser reprès pels autors esmentats, els quals varen
"exportar-lo al curs de PARICIO.

CFTMBUDO SOBRI AI5UXTS

plac»* «ltLkat«t,flbrH Mandil

;S^:ÈŒ^
..c __.* l i l i - I i l i '' * " * "jf i'* ^**i* ** **••

, ''•:,.-;.:: flyfiaiiDS • :• —>• ••'i*• *" " """
.'.-•. ' •"•.- . ! .-• ,-¡/<-í•'.•'•- .'•• • • •«r. •"•••"'•

V - . COUMCKM KM DKOUUW

IM. Muri» T« *ta H.«*«..

'
i ijtì- •.' »,/•*' ·t"·siV:*."·'·'·'···''»· •'-?'•» f-**"'-«V''-:.'l:' 4"i

-»«<•>*) bovMtlt« d«
«•.sona.

-Coi es veu, els criteris exigencials hi tenen un gran paper.

: -fi lappai
"-tiffl
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BASSO,
El recurs a les NTE sembla excessiu en un curs de caire introductori

USE- t Entarimado con tablai paralalat-Madan

T

-t«t -fM*

A x v

RSE-1 Tablas colocadas a tope y
apoyando por lo menos «n
dos rastreles. Irán clavadas.
• cu paso sobre el rastrel,
con puntas colocadas a 45'
en la lengüeta del machi-
hembrado, penetrando en e!
rastrel un mínimo de 20 mm
El entarimada Quedara B fana
distancia de 6 mm de tos pa-
ramentos.

. Cuando los empalmes de ta-
blas no se produzcan sobre
•I rastrel.se efectuaran con
los machihembrados de tes-
ta u ta tabla empalmada.ten-
dr« sus colaterales sm nm-
puna uniónen e* mismo vano.
El entarimado se realizara en

• locales terminados y ecnsta-
lados.

RS£- 2 Rastrel. Colocado seçún ejes
paralelos con separación de
XOmrn entre piezas, nivelado
con empalmes a too« u c°n

una separación de 18 mm del
paramento. Recibido en toda

• su longitud con pasta de yeso
negro que rellenará las desi-

SualdedesQue pudieran exis-
r en el soporte, bajo el

rastrel.
RSE-8 Barniz. Se extendera sobre la

superficie del entarimado ya
•cuchifieäo u lijado. Se dará
urta primera mano ce baro*?
Que se lijará una vez seca.

otras dos manos.
lar« n

RSE-10 Entarimado en cort* d* piuma-Madera RSE-1 Tablas a derecha e izquierda,
colocadas a tope, apoyando
en dos rastreles.
Irán clavadas.atsirpBSO «obre
el rastrel, con puntas coloca-
das a 45* en la lengüeta del
machihembrado, penetrando

' en «I rastrel un mfnlmo de
20 mm.
El entarimado quedar« a una
distancia de 8 mm oc los pa-
ramentos.
El entarimado Se realizar« en
lócalas terminados y acrisia-
lados.

RSE- 2 Rastrel. Colocado según ejes
paralelos con separación de
300 mm antre píelas, nivela-

. do. con empalmes a tope y
con una separación de IB mm
del paramento. Recibido en
toda su ioftgitudcon peste oe
yeso negro que rellenará las
desigualdades qu« pudieran
•xistir en al soporte, bajo al
rastrel. • .

RSE- 8 Barniz. Se extenderá sobre la
«in superficie del entarimado ya
*M> acuchillado u li|ado. Se dar«

una primera mano de barniz
que aa lijar« una vaz seca.
Posteriormente «a daran"

«*» otras dos manos. .

£: l<í"í -í "I*
£r=,-—t1"-

4...... y.. ..J-. ¡.yujfpu.wQ.jgg.Lf y y.w y,u y,¡y; -f

PSP-IO Emp

0H-2 Anna.
Procedsnte de rio, con tamaña
máximo de anna Qj& cm.
Sa acoplar« «n ef lateral de I«
tona a pavimentar, para ser

• •" • mudada con la gravida an
proporción anna-aravUla 13.

Proce'denlft da machaqueo,
con taman» tniju&te da craiw
TSmm.
Una vet meiclada con I« «f ift»
•e extenderá »obre el terreno

• , astabiliiado u consolidado
unaxapft da ecpesor 3 cm. da
torma que quede suelta o lip-
me. on tsle último caso » re-
gar« y apisonar« hatta conte*
ouir ese «sítsor mínimo. .
El pavimento se contendrá
mediante bordillo enterrado O
nivelado;

RPC-4 Mortero de ctnr.rnlo v arena.
Con dosificación la*.
Se «í*nd«f á sobre al soporta
en »eco, fonnundo ima cepa
9» 6 cm de esp«*0r.

EfH-a Brava.
Procedente de rfo o playa, da
tamtno D entra 60 y 100. mm
según Documentación Técni»
ca, colocados a tiión o en
plano, con características unt-
former o con colores u granu-
lometría distintos, para formar
dibujos geométrico* según
especificación de la Docu»
mentación Técnica.
Se atentarán u nivelaran la«
piíJnt nua fornien al p*vì*
inento scbr* el mortero «»co,
hcsta conseguirai perfil tont-
eado tn la Documentación
Técnica, con pendiente rnfni*



3. CONCLUSIONS • .

ESCALES.

El tema de les escales, "tour de force" del dissenyador i del

constructor, evoluciona d'una plenitud inicial a una depauperació i

práctica extinció, Pensem que Bassegoda i Amigó li dedicava 27,5

pàgines/tipus i que en el programa actual de Basso hi és a un nivell

solament divulgatiti essent, a més, l'únic que en parla en tota la carrera.

A títol anecdòtic, però força significatiu, ens cal recomanar la

visita a obres contemporànies per veure la proliferació de les més diverses

i barroeres suposades "escales compensades",

1 .

SERRALLACH.

La tipologia i el traçat segueixen a la introducció històrica,

V r. ..>**V••.;- • •• *" : •:•• ..- •'. • ™ .
&?"(/.'•.'•/ x -̂ <

• t f ' * • * • • , -.. ̂^ '- ,t ^^.- jam\

2|ïs A jv̂ *-f»£—-*̂ *4.-í̂  ~_w^&te>p </¿h.«A.« . -íSl .



3.3. EL.S CONTINGUTS DE 1_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

-Disseny, construcció i detall es barregen íntiiasent. en Serrallach,

l*c .<f*A
. ,; 1C l<^A. '**<

',. te**ï **¿a.-

*£ * « -Ueì^i*

."̂ Â ' -tí/."~»

teeri&r j^J&h'Tt. *£***
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> , s ± -a.

BASSEGODA I AMIGÓ.

Malgrat no disposar de les il,lustrations d'aquest autor, les del

nebot, Bassegoda i Musté, poden ésser preses com una referència. La riquesa

del text del primer i la similitud amb el segon, així ho autoritzen,

BASSEGODA I MUSTÉ.



S . 3 . E1_S CONTINGUTS DE L-fi CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

Su t ipo log ia generai queda recogida en las figurai a d j u n t a s :

lM.At.rfn w «•*,»€ A . ,

BASSO.

El nivell introductori és correcte; tanmateix, cal precisar que es la

única oportunitat, per un alumne de la carrera de veure el terna, cosa molt

migrada i de tot punt insuficient,



Les façanes representen un tema enormement variable en la seva

ubicació taxonòmica, Pràcticament mai han gaudit d'autonomia, doncs de la

primitiva inclusió en els "murs d'edifici" ("de façana", etc,) passen a

situar-se modernament en els epígrafs rnés exigentialistes corn ara són els

tancaments exteriors i, posteriorment 1'envoltant. Això no és, en si

mateix, gens criticable si no fos que el resultat, real de l'evolució és la

pràctica desparició de les obertures o forans, així com la de tots els

elements diferents del tram de mur genèric -balcons, rafees, sòcols-;

tampoc es relaciona la façana amb el carrer, el soterrani o els fonaments

ni, òbviament, amb l'entorn. La pèrdua de tots aquests motius

arquitectònics condueix al tractament esquemàtic d'un 'dels elements

decisius de l'expressió plàstica de l'edifici, com és la façana.

L'esforç de conceptualització i l'establiment de taxonomies complexes

no supera l'estadi embrionari, La façana és vista en secció, en detriment

de la riquesa d'accidents esmentats, els quals apareixerien immediatament

en una visió en elevació o en perspectiva.



3.3. EUS CONTINGUTS DE l_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÙNICA

SERRALLACH, BASSEGODA I ANISÓ I B, I HUSTÉ,

Ja hern vist en el tema de MURS corn els de façana hi eren acuradament

descrits, Malgrat la relatis'a conquesta moderna de 1'exigencialisme, que fa

entrar en consideració els elements de confort- de les façanes, aquests ja

eren considerats, tan some r arnen t corn es vulgui, pels autors inaugurals,

-Reproduí», a «añera de recordatori, les il,lustrations dels "surs de façana" de Bassegoda i Huste,

creies representatius de les Etapes que comenten,

que

-2l 7-
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SOLÂ-HORALES 1.

L'extranya classificació que dels MURS fa aquest autor -corn hern pogut

veure en el terna corresponent-, no dóna cabuda a les façanes tradicionals,

Solament les penjades o recolzades a l'estructura portant són considerades,

fifl. 8

fi'g. 7 «g. S



3,3. El_S CONTINGUTS DE L.A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

e. . i . ï «s. . :2 .
Es tracta d'una etapa de transició que comença arrib un replantejament

teòric, recolzat inicialment en criteris funcionals i, finalment, en altres

de més complexos sintetitzats en el concepte d'envoltant de Paricio.

BASSO.

-J.L.'fionzàlez introduí consideracions

sobre el confort acústic.

AISLAMIENTO DE MUROS

Comença la introducció sisteaàtica de

l 'aïl laiient tènue,

n;-.

-Façana de panelIs.

Í.S , c . . . è
E l l N W -

Detall força quotidià, fóra de context.
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SIERRA (LLONCH),

h cavall entre el Pla '64 en situació d'extinció i el nou Pla experisental de 1973, el curs de

Sierra al Sé, de la carrera, reincideix en el tena.

-La desconfiança en els coneixersents anteriornent adquirits per l'aluine, o la desconnexió dels diversos

cursos de Construcció, du al plantejanent dels tenes "a l'origen",
encau i s

sil

V A L O R E S
OE R t K

*• 0,155

•Kt¿~sTsr '

« • 136

M »Ut

K«—— «0,11
I.'»

CALCULO GXAFICO

-Intentde noraalitzar sisteies poc

experimentats a la pràctica.

-Novaient el rendinent tèraic dels

lurs de façana
—seso—



EUS CONTINGUTS DE LA CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

PARICIO.

L'arrelament en la Història i la valoració de solucions

tradicionals de gran rendiment, al costat de detalls

sofisticats de façanes de panel IB contemporànies,

13 Gran pialó ofrteitâ en plañía i ja cot tocat a l'ombra-
la ¡ma Wane» és la làmina de pcHiffstìré que separa la là-
mina extern* del tut portant, la ligura «tiene« ta impôt-
tana» de tes oatormadons dUerendats rjuy un planteiamoni ,
ten ra&caì provocará * mostra l'amplitud Os! fur* dels lulls
en tenors com a previsió O» tos esmentades deformacions.

ti gì _ JE
13 1'eficaoa d'un tancament resideix an l'amplitud da la gamma de combinado del sou equip- La persiana de munì tamisa
la Hum i protegeix de l'excès de sol. impedeix les pèrdues tèrmiques nocturnes a traves del vidre i permet, a mes. d'obscurir
i O assegurar l'ftabiïatye. La cortina Hmia la concedo d'atre de lïntenoi. Las cortinales permeten de veure sense ésser vist
i e's ¿Ms que permesen de separar las persones earoaia&es de corda cap a t'extenor de ia façana produeixen unes KjbUs
succions v«nft//wwws. etc.

La façana

í Aquest gravat de redxsó castellana dat Vifruv,
de 1787 recomana tifi pâmfrr tiptis fía mur prn-
tegit en it sava cfua ßxfe»>or .inttì tin itieixttgt)
vertítof

TIPOLÒqlAt)C-l0SHUÌÌÙ5K POB U

»

«-'3-̂  |

fe^J^ »J rl.-4^Z.«i1 3 •

TOA— «1*4

(U A.

JU_J—

-La taxommia toaplexa pretén conceptualitzar tots els cassos reals i possibles; tanmateix, la visií

liaitada al nus forjat-aur fa perdre de vista la riquesa total de la façana.

-Ä21-
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-Eis exesples són seleccionats d'entre les arquitectures prestigioses, sense oblidar les solucions

sancionades per la pràctica quotidiana, El perill de la visió en secció és notori; quina arquitectura

suporta aquesta construcció?

•»•t» tnb n*h « Km M* pmfaaM tfWNaw ufcttra qu*

U «orakuoM vno «M« tou* di «n«m)uetM p«6 MM» U
rtx*
Mue
En M
IfWp

d* UM «•» dw AtfM iran é tara pn»M dwaMó

rVmmtiö itah <MHM d tog d* M «i*« di MbM. A
praoM dMlMram IM wi caoM M « Hfev «tfwn
KM. A hOM tftVÉ,

•n li (Ml ü
(M IM MtamMEMn» I di M KÉVWKM (ta oonwuoda



= 3 . 3 . EUC CONTI NO'-ITC DE LA CDNPTKUCCIO AHQUI TgCTlSN ICft

Amb aquesta denominació volem reunir la fusteria de les obertures,

exteriors i interiors,

Tema d'enorme transcendència en la configuració espacial i plàstica de

l'Arquitectura, ha sofert les vicissituds de tants d'altres similars; de la

riquesa del tractament inicial a la pràctica desaparició en els moments

actuals, La diferència amb els altres temes depauperats rau en el fet de la

seva forta presència en l'Etapa de la crisi, gràcies a l'extensió arnb que

és tractat per Florensa, Si en el programa de Sola-Morales el tema hi és,

no sembla assolir un desenvolupament massa extens; la manca de la lliçó

corresponent, en els apunts i, òbviament les il , lustracions, no ens permeten

de d i r-ne més,

També hem de dir que si actualment no ha desaparegut del tot és a

causa de la seva incorporació al programa de BASSO, encara que en un nivell

introductori, com és natural. Vol dir això que no reb un tractament tan

acurat corn la seva importància requereix, La meritòria iniciativa del

professor F'ermanyer , de la càtedra de F'ARICIO, que el desenvolupava en una

lliçó, s'estroncà en abandonar aquell professor la càtedra.

SERRALLACH,.

és l'única mostra d 1 il.lustracions que disposem d'aquest tema en les

dues Etapes que volem comentar. Cal dir que Bassegoda i Amigó en fa una

extenssissima exposició (4 lliçons) de la qual, malhauradament-, ens manquen

les il,lustracions,

,¿̂ ,x¿.

::.J ' '•' * '

¿
¿/

7'7A -'*'

^ Ar í f ", •It t V» ;<». * "io-r —w . «.le,
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3.3. E1_S CONTINGUTS DE I_A CONSTRUCCIÓ ARQUX TECTÔN ICA

6. .

BASSO .

No podem parlar de l'Etapa S doncs, com hem dit, en els apunts de

4*olà_morales 1 no hi figura la lliçó corresponent, encara que sí figura en

el programa. Basso tracta el tema, com senpre, en un nivell divulgatiu,

recolzat exclussivament en les Normes Tecnològiques.

FCM-3 et 4m hoj" >b*IIMw *• «i« mtical-A-B

1 •"

- Cerco
t' ce'co o e« SU C«SO »l p'»>nerco l'è
provisió de t«l*dro9 p*»e momlHar
I»* pM¡tí»( (t» «nctllfe OB ftce'O B*i-

"»e <t* K mm M co« U"» seperecse*

de S50 mm como »Mi imo Tendré
como minimo dOS {Mtil'es por trave-
sano o larguero.
Si Meva premafCO, *' C*tcO llBvarA
como minimo dot tf'itì'O» O 6 mm
po' Uavetano o larguero para su
monlnje
Ci p*Hil inferior dpi c»t:0 llevaré 1res
iHindros de 30 mm* df* secr'on DA'*
o»»*« ou*1 de Ini f> Q uà í inl>Mr«(i0|, uno
*n ft emiro U <*O* * 'DO mm de (OS

los perfiles tìf U r»o|i podrtn ser n
top* o con >oi«pe
L B hola irá unida al rerco medmnie
don pernios cuando t« ene hum B sen
(Menor a 750 mm y |r«| cuando sen
Superior. Entre )• ho) i y «I cerco ne
formnrA un« earn«?« de e«o«f*">n
con holgura de Ci*rr§ no mayor de

fi periti interior de I* ho)» llevar« un
vierteaguas

oiMos
roìotnrén en tod* ta tgng)tud de

Ins neriile« O« Ift »»ni*. BO' m»tJm ili
lo'nillot o clavo* Qitvflnrrntfos lepA-
rados entre al 350 mm como m»i, mo
g « 60 mm de lo* «>l**rn«i Tendrán
un« sección minim« de 1Z-12 mm.

• Herraje* de rlerr*
In In ho I* ft« dispnndrA un mecanis-
mo de cierr» de funclon·'niento tua-
«C V continuo, cnn un IO 'o punto de
cierre en el centre y que pueda ac-

PorfrA montarse u desmontarse para
SUÏ repnr«C tone»
UevnfA «demAs yn br*/t» retfnedf"
prtK yîsrtfi, oue ft ebrtrte t« h(i¡* lit
(nenlenn« en onsieiAr* formando un
ángulo de 45* con «I cerco.

. Mffinel
Cunndo ta ventane vena «eop'ade a
01 r* u Dirait veolAna\, el conjunto
lendrA el mismo cerco v >os perinés
de union lerpn mninelf* lorm»dos
como conjunto de íes lecciones de
los periilts correspondientes.

• Ventitne.
Ser* estanc* al eou* bajo un ciMidei
de 0.1? t'mtn con p»*i*ftn estéitce He
4 mm de eelymnn a« «QU* y no per-
mtt»ré un paso de «»re tupertor *
00 m·'h·m·.

• Sección de los perinei
Lis dimensiones mínim«) «n mm de
las «ectioneï de tos perinei lerân
las indicadas tn ti figura.
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PPM-2 Ceree D-E Fioha 2 Dimensiones minim«! *n mm d«l
cerco «n función del tipo.
Tipo Crucio 0 Ancho E

4->

-«««+-•"•"+•
t. Y Y
.-

*

1

>->-

P

r-

V•t- Jn " \V

1 1

irt

<

<

=¿

f

1

/

x

•

^

-*—t-M"M-
Y Y

•m

>

k V

1-

r

-t. -

í .
)

?Y—

^ft

•

i

<

<

mmm

í\ r--h
i

— \^

Carco d« mader« 00
Cerco de madera 70
cpn premetto
Premarco sólo 35
Cerco melalieo 45

IO
TO

70
ab

Para completar la definición del C*r-
co se especificar« el tipo, la mader«

Ï
«I acabndo.

a Ficha Î taciuta en cad« column«
las solucionas más normales.

Ficha 2
Tipo Madera Acabado

Ceico d«
madera
Caico d«
madera
con pr*-

Pino (1)

Abebay

. Pintar e

Barniíar

|i| SB wi«K»fl ta «MMC* g ttftM.
Careos da mader«.
tos largueras d« I« puerta d« paso ;
llevarán quicios con entrega d« & cm,
par« ancla}e en «I pavimento,
ios careos »endrAft ú« lal¡«r monte-
dos, con las uniones ensambladas y
con los oiiticios pare al posterior
atornillado an obra de lat patillas de
anclaje la separación end e allas
•c r A no mayor de fao cm y da los a>-
tramns de Tos largueros 70 cm, de-
biendo ser d« «caio protegido conii«
I« oitdaciOri.
tos cercos llagaren a obra con rios-
tras y rastreles par« man|*n«r t«
escuadra, v «on un« protección par«
Su conservación durante al almace-
namiento y puesta «n obra.

Cercos metálicos.
SerAn de chapa de «cero, protegidos
con imprimación, debiendo tenar su-
perficies NMS, «in abolladuras, grie-
tas ni deformaciones sensibles.
Las chapas utiluadas tendrán un
espesor no Inferior a 0¿ mm con
tolerancia de ± 1 mm an las saCCiO-
nés y ± 0.1 mm los espesores.
Las patillas d« anclaje u los macho*
de los pernios vendían colocados da
tallar, sensiblemente • I« misma Al-
tura, no separándolas más d« l m
enti« st y más de » cm de los ««Ir»-
mos tos cercos llegat An • obra COA
un tírente inferior que pueda quedar
oculto por el pavimento, par« «vitar
I« deformación del cerco.

Î
FDC-4 Cl»cr> «iKiolbU -A-B^.T
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EIMV/AIMS ,

Contràriament a molts dels temes precedents, el dels envans és un dels

que ha assolit un tractament rigurós després d'un origen subsidiari,

Malgrat, la manca d'autonomia, no deixa de ser tractat amb l'extensió i

intensitat que mereix, pels autors clàssics, L'aportació moderna és la seva

consideració com element compartimentador, amb totes les conseqüències

exigencials i de durada que això comporta (llàstima de 1'escassíssinia

consideració com element qualificador espacial ! ),

El complement als envans, la fusteria interior, no ha estat mai un

terna correctament desenvolupat; sempre ha estat un obscur apèndix

subsidiari dels forans i actualment només roman en la dimensió

introductòria i divulgadora, exclusivament basada en les NTE,

L'envà tenia molt escassa consideració

en els autors clàssics, doncs era un simple

apèndix del tema de les parets,

A4.<£ •* A^í «»***
'/ / i y

-, **• r *M*t «M •*•*•**< h*iAM. /•» *t^l,lt--At f*

v 'f
•wĴ ·
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ai. CONCLUSIONS

SOLÀ-MORALES 1.

Aquest autor li dedica un apartat dins del tema generai "Muros

sustentados de cerramiento" ,

A . B . I APUNTES DE CON5THUI.UUN J i



gì . 3 . EI_C CUNT INPUTS DE L-fl CONSTRUCCIÓ ARQUI TECT<SNI Cft

(GONZALEZ - CASALS). SIERRA, PARICIO.

A través d'una iniciativa particular i diversos treballs publicats,

aquests autors desenvolupen extensament el tema en el curs de Sierra o el

de Paricio, segons el període considerat.

***2ÄST5*«»iR • !£?"*** m

L i
' -_»Sfiri — »«• fcriHB «• d IM* *l «MM« * »

fcy».-

-Els detertinanis exigencials són exposats en llurs bases científiques,



3 . CONCt-UeIONS

-lis treballs publicats a la revista CAU són la base d'una extensa lostra de tipus i de detalls, enquadrats

en una classificació exhaustiva.

TIPO CONSTRUCTIVO l

—23O-



3.3. EUS CONTINGUTS DE l_« CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNIC«

Un ofici de la construcció de gran incidència en la forma

arquitectònica és el del serraller,

De tots els autors estudiats, solament. Bassegoda i Amigo inclou aquest

terna en el seu programa i, a més, de la manera extensa i completa que ho fa

en tots els altres,

El terna podem dir que desapareix amb ell, reapareixent-ne uns vestigis a un

nivell informatiu i divulgador a Basso i Solà-Morales 3 en el Pla '73;

actualment només Basso recull alguns elements de serrai 1er ia de les NTE,

I STER I

La fumisteria és un tema de continguts variables. Primitivament

és reduia a les xemeneies, de gran importància a l'arquitectura clàssica,

Solament Bassegoda i Amigo l'inclou en el seu programa,

En el programa següent, el de Bassegoda i Musté, el terna assoleix la

categoria de quasi-estructura, amb nombroses consideracions sobre

1 ' es tab i 1 i ta t de les xernene i es a 1 tes.

A partir d'aquest autor el terna desapareix; solament Basso diu quelcom

sobre evaqüació de furns, sense cap relació amb el tema clàssic.

BASSEGODA I AMIGO.
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. L-ACIOIMS .

La relació de l'edifici amb les seves instai . lacions és cosa recent,

doncs no apareix fins Basso qui es recolza excessivament en les NTE i

assoleix un nivell merament informatiu,

Curiosament, unes il , lust-racions de Bassegoda i Amigo, són l'indici de

que aquest autor inclogué (o en tenia la intenció) el terna en les seves

explicacions, doncs en el programa no hi figurava,

TEMES COMF^L-EMEIMTAR I S .

Els medis auxiliars, els oficis i els temes complementaris;

consolidacions, platologies, enderrocs, etc., tenen una evolució variable,

Subsidiaris o dispersos, són temes presents solamente en els temps

inaugurals i en els presents amb la particularitat que, per exemple el terna

de les patologies, de gran valor didàctic, ha esdevingut una assignatura

esplecialista opcional, En el període de la crisi gairebé cap dels ternes

que comentem té existència en programes o apunts,

També és significativa l'aparició en els temps actuals de primer com

un terna més -lliçons introductòries de Basso- , ara com una assignatura

completa -començant per Bendala-Castro, actualment Díaz-, del projecte

d'execució o projecte constructiu.
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x*/:
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3,3, EUS CONTINGUTS DE 1_« CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

«WORE SINàPriC DEL'EVOLUCIó DELS CRITERIS DE L'ITC.

(index Teniiic Canònic).



3. CONCI-USI DNS

B. QUADRE SINÒPTIC DEL'EVOLUCIÓ DELS CRITERIS DE L'ITC
(índex Tema t i c Canònic).

wuLr ¿ y ni i I-M j j. i n 1 1.

ETflpfl

'M = flolta,
b = bástanla,
p = poca,
t = no cap,

1 2 3<1> 3<2>
1875-90 1890-14 1914 1933

CRITERI

I, BASES
TEÒRIQUES

II, ASPECTES
CULTURALS

II I, ASPECTES
TèCNICS

IV, CONNEXIÓ AMB
LA REALITAT

V.IL.U/STRACIONS

SRLLCH BASSAH FRNSA
BASS Mul

b H pH

b H pH

H H bfl

H b bp

p H W
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P
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i

H

4
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t

n

s
1957-64
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t

P

6.1,
1964-73
SOLHOR2

P

í

b

i

P

6,2, 6,3,
1973-79 1979-,,,
BASSO) BASS62
SOLMOR3 PRICIÜ

K H

* b

H H
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H H

OBSERV,
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3.31. CU«: CaiMT INCH-IT'S DC l_fl OONCT««.'OCI<S «RQUITECTONIC«

COMENTARIS AL QUADRE ANTERIOR.

L'examen del - Quadre B d'evoltici 6-de 1 s- CRITERIS ens suggereix les

següents conclusions, sobre l'evolució dels criteris d'avaluació: ideïs ternes

de la CA,;

I, BASES TEÒRIQUES.

Vacil·lants als primers temps, assoleixen un alt nivell en les

ETP 2 i primers anys de la 3, devallant fortament per tornar a

recuperar-se a partir del Pla de 1973,

La devallada del període de la crisi té un signe reductiu, doncs

la teoria sobre la que es recolza l'exposició dels temes és la mínima

necessària per a exposar-los, sense cap contrast prèvi, donant per

suposada la bondat- i pertinència dels temes exposats. Molts dels temes

són exposats sense cap definició prèvia,

La recuperació dels primers temps del Pla '73 no presenta el

signe correcte, doncs es fa sobre taxonomies excessivament abstractes

(ex, ; la volta és un sistema estructural superficiali • •- -.

II. ASPECTES CULTURALS.

Evolució molt semblant a la dels altres anteriors, amb la

diferència de llur pràctica desaparició arnb el pla 1957, prova del

camí vers l'abstracció i fins i tot, deshumanització de l'ensenyament

de la Construcció,

La tímida recuperació, iniciada vers el 1980, no acaba de adoptar

el sentit integral que caldria, Per exemple, el recurs a la història

no és d'ordre cultural, ans solament instrumental i, per tant,

introvertit.



3. CONCI-UtSIONe

III. ASLPECTES TÈCNICS.

Molt complets en les etapes primeres, devallen en el temps de la

crisi, reduïnt-se a la descripció abstracta dels elements, amb

escasses referències a l'execució i als controls; deixem de banda les

assignatures dedicades a temes monogràfics de tècniques especifiques,

També els temps moderns veuen una certa recuperació, malmesa per

la pèrdua quantitativa dels temes, unida al nombre reduït d'hores

1actives disponibles,

IV. CONNEXIÓ AMB LA REALITAT.

Qüestions gairebé privativa dels primer temps, en que abunden les

referències a exemples locals . Devalla i desapareix, fins el petit

renaixement en els apunts de Par icio, Segona mostra del procés de

deshumanització i abstracció sofert per la C,A,

Malgrat els assatjos de recuperació actuals, l'esment del

context defuig el contrast amb exemples locals, per centrar-se en un

nombre predominant de foránis i excepcionals,

V. IL.LUSTRACIONS.

Aspecte aleatori depenent de l'existència o no d'apunts,

Tanmateix, el gràfic torna a delatar una devallada durant la crisi

solament sostinguda pels apunts de FLRNSA, abundosament il,lust-rats,

El recurs a les NTE en els apunts actuals és un signe més del

procés d'abstracció que encara persisteix.



3.3. BUS CONTINGUTS DE I_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÒNICA

3,3,2, Valor i límits de l'abstracció,

En els apartats anteriors hem pogut constatar dos aspectes de la crisi

de la C,A, a la nostra Escola;
... T - 'r - f

1 ,-La crisi de l'estructura dels programes,

2,-La crisi dels continguts dels programes i dels apunts,

1,- La crisi de l'estructura,

No és gens difícil de percebre-la en l'esforç "tecnificador" dels

anys '30, que renuncia a l'estructura tradicional compacta i linial, en

favor d'un conjunt de cursos dedicats a l'ensenyament de matèries tècniques

especials, És molt probable que el resultat, assolit no fos el que perseguia

el cos de professors del moment, doncs la ruptura violenta amb el passat no

sembla adir-se massa be amb lur tarannà. Tanmateix, la conseqüència més

visible del viratge endegat és la pèrdua d'una estructura intel,ligible en

el desenvolupament global de l'ensenyament de la Construcció a la nostra

Escola, durant uns bons trenta anys,

2,- La crisi dels continguts.

L'hem desvetllada tot analitzant l'evolució dels temes de la

Construcció, en dos nivells;

2.1,- Evolució dels temes de la Construcció,

2,2,- Evolució dels criteris d'avaluació dels temes.

•, — aas—



3. CONCLUSIONe . .

2,1,- Evolució dels temes.

La consideració quantitativa dels temes podem fer-la observant

directament el Quadre A, Els temes relacionats amb les tècniques d'obra;

fàbriques, unions, terres,,., presenten actualment un tractament selectiu -

un tipus determinat de tècnica ha de servir de model per inferir-ne totes

les altres-, o simplement desapareixen, Els ternes amb més càrrega

diguem-ne "arquitectònica" tradicional; murs, voltes, peus drets,

escales.,, si no desapareixen reben un tractament esquemàtic, a un nivell

merament divulgatili. Altres ternes, anomenats clàssicament "obres

compiementar ies; paviments i revestiments, desapareixen pràcticament en un

desenvolupament madur, romanent, en el millor dels cassos, amb una

presencià testimonial,

Pel que fa als continguts qualitatius dels ternes rornanents, el

denominador comú de la llur evolució és la tendència a la parcialització,

recolzada sobre aspectes fàcilment quantificables i verificables pel càlcul

matemàtic, Els murs esdevenen solament portants, els sostres són inclosos

en les estructures i hom els calcula corn tais, La pròpia taxonomia hi

ajuda; els murs de sosteniment són estructures de contenda.

Apareixen conceptes nous, com ara els tancaments exteriors o els

elements de l'envoltant de l'edifici, vinculats gairebé exclusivament als

aspectes funcionals,

2,2,- Evolució dels criteris d'avaluació

Si examinem el Quadre B d'evolució dels criteris d'avaluació dels

temes, podrem observar la forta devallada de gairebé tots ells en el

període de la crisi. Les bases teòriques són les mínimes indispensables per

a entrar en matèria corn més aviat millor; els aspectes culturals -lliçó de

la Història, vinculació a la plàstica i a l'expressió- desapareixen; també

passa quelcom de semblant arnb la relació amb el context- local; fins i tot

la vessant tècnica s'aprima, reduïda pràcticament a la descripció nua de

l'element, marginant els processos d'obra (això sí, la tècnica expressable

matemàticament mitjançant el càlcul, assoleix llocs prioritaris),



3, 3, ei_S CONTI MOUTS DE t_A CONSTRUCCIÓ ARQUITECTÓNICA

En resum, veiem com, per una banda, 1'estructura expositiva de la

C.A, perd continuïtat en favor d'uns cursos monogràfics de matèries

tècniques bàsiques de la construcció no específicament arquitectònica, Per

una altra banda, els elements de l'arquitectura clàssica desapareixen dels

programes i els restants esdevenen ens abstractes forniulables segons els

procediments de la resistència de materials, o quantificables segons les

exigències del confort, La vinculació als aspectes històrics, plàstics i

expressius, val a dirrnés específicament arquitectònics, desapareix,

assolint la Construcció una autonomia introvertida.

Pecant d'esquematisme, podem assatjar de donar-li un nom a cada una de

les facetes de la crisi; -:•!.: = - :. i

DESESTRUCTURACIó de la seqüència expositiva,

DEPAUPERACIó quantitativa temàtica,

ABSTRACCIÓ taxonòmica i dels continguts.

Creiem que totes tres tenen un origen complex, derivat de la pressió

combinada de l'imperatiu tecnològic, actuant alhora sobre 1''àmbit docent i

sobre la indústria de la construcció i, per tant, sobre l'exercici

professional, i la de la crisi de la tradició, que afecta també a l'àmbit

productiu i al de 1'el,laboració teòrica de l'Arquitectura,

La primera té l'origen immediat en la pressió de l'imperatiu

tecnològic, naturalment mal encarada. Horn abandona radicalment l'estructura

additiva tradicional, per tal d'encabir matèries tècniques bàsiques que

semblen satisfer per sí soles les exigències d'aquell imperatiu. Les hores

lectives, invariables en nombre, són ocupades principalment per cursos

monogràfics sobre tècniques especialistes, Això s'agreuja enormement pel

fet de dedicar les escasses hores lectives als temes especialistes

esmentats, reiterant-los curs rera curs; quan no és el formigó armat és el

càlcul de l'aïllament tèrmic de les façanes, etc.



35. CONCLAUSION«:

La segona és, alhora, una conseqüència de la primera -manca d'hores

lectives- i de la crisi de la tradició, que fa veure com inútils els temes

tradicionals i redueix al màxim els que queden, devant la indecisió

d'aplicar-los a una determinada "arquitectura",

La tercera és la de més profundes conseqüències, perquè és alhora

necessària i perillosa, És evident- 1'obsolescencia de les bases teòriques

tradicionals, impotents de donar cabuda a la canviant i creixent tecnologia

contemporània; per tal de superar-les, cal recórrer a una elaboració

teòrica molt més àmplia i, conseqüentment, abstracta, D'antuvi, l'adopció

d'una estructura docent abstracta suposa un principi de superació de la del

passat, que restà obsoleta. El problema més difícil de resoldre és el de

fer compatible aquesta nova elaboració amb les que paral,lelament duu a

terme la teoria de l'Arquitectura, també força canviant; en definitiva, corn

revincular una construcció vertaderament tecnològica -per tant, arrelada en

sòlides bases científiques- a les exigències formals d'una Arquitectura en

constant evolució,
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