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INTERVENCIÓ EN LES ESTRUCTURES DELS EDIFICIS 
 
 
Introducció 
 

Vull agrair al Col·legi la invitació que he rebut de participar com a ponent en 
aquest primer simposi sobre “tradició i innovació en rehabilitació”, i més encara, 
l’oportunitat d’encapçalar les intervencions dels ponents. Això em motiva i alhora 
esdevé per a mi un repte. 

 
Voldria proposar a la vostra consideració cinc o sis punts de reflexió per si podien 

ajudar al nostre debat. Confesso que vaig estar temptat de presentar un PPT amb fotos i 
esquemes i que fins i tot ja el vaig començar a muntar, però finalment he pensat que era 
millor fer servir els sistemes “tradicionals”: parlar, pensar en veu alta i potser, si 
s’esqueia, fer algun gargot a la “pissarra” (o al “paperògraf” que no és tan tradicional 
com la pissarra, però Déu n’hi do!). Així, jo seré un testimoni viu de la “tradició” i 
deixo per als meus col·legues ponents, la “innovació”... 

 
Els tècnics actuals, fins i tot els més “vells” que encara estem en exercici 

professional, som de la generació del formigó armat. Quan estudiàvem, recordo que ens 
varen explicar alguna cosa d’estereotomia de la pedra i de la tècnica a les pedreres, dels 
morters de calç, de grafostàtica (aquells polígons funiculars que dibuixàvem en paper 
sulfuritzat); fins i tot algú ens va aconsellar que llegíssim el “Benavent” (“Cómo debo 
construir”) per entendre els edificis “antics”, i poca cosa més pel que fa a coneixements 
de la tradició constructiva. 

El que interessava a finals dels seixanta, era la nova manera de projectar i de 
construir. Els edificis vells, la majoria, es consideraven obsolets i per tant objecte 
d’enderroc a la curta o a la llarga. No calia perdre-hi massa temps. Aleshores tot es 
projectava amb estructures de formigó1 o de ferro2, de manera que les parets i 
tancaments eren elements bàsicament no estructurals (càrregues permanents sobre 
l’estructura). A ningú no se li acudia de projectar edificis amb parets de càrrega (i ara 
tampoc ho fem perquè el CTE és excessivament restrictiu i conservador). I per això, 
senzillament no se’ns en va ensenyar. Per tant, els tècnics d’ençà dels anys 60 (del segle 
passat!) no vàrem ser formats a la Universitat en el coneixement constructiu vigent fins 
a la primera meitat de segle XX, menys encara les generacions que ens varen seguir. 

Aquests tècnics ens vàrem trobar immersos en la nova tecnologia, la 
industrialització, en la recerca de màxima productivitat i efectivitat, havíem de projectar 
i construir els nous barris suburbials en temps “record”. Tot allò antic, havia passat a la 
història. Els oficis es varen anar perdent i es va imposar el “destajo” i la minimització 
dels oficis artesans. Aquesta dèria ha estat vigent fins fa poc temps. 

La crisi ho ha aturat tot. Potser ara és un bon moment per avaluar el que ens ha 
passat. 

Sort però, que amb la democràcia es va tornar a valorar la tradició i es varen aturar 
els enderrocs d’edificis de gran valor patrimonial. Poc a poc, es va tornar a activar la 
cultura de recuperació de la tradició arquitectònica, sens menystenir la innovació. 

                                                 
1 Instrucción EH-68: recopilació d’opinions tècniques. EH-73 primera norma de transcendència pràctica: 
relació dels coeficients de seguretat amb els diferents nivells de control. 
Per al formigó pretensat_ EP 77 
2 Disposàvem dels dos toms del Manual d’Ensidesa. 
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Ara ens trobem doncs, que sobtadament la nova edificació s’ha aturat, i hem pres 
consciència a marxes forçades que no en sabem gairebé res o ben poc de com construïen 
els nostres avantpassats. Sortosament s’estan oferint cursos, màsters i postgraus de 
qualitat que proporcionen una bona base per introduir-se en aquest complex món de la 
rehabilitació (estructural). 

És veritat però que hi ha gent agosarada que torna a edificar amb parets de tàpia! i 
que pensa que val la pena fer voltes a la catalana! i que per què no fer edificis amb 
parets de càrrega! 

De totes maneres, al llarg d’aquests anys, alguns tècnics, i algunes empreses 
especialitzades en rehabilitació, han mantingut viva la flama de la tradició i gràcies a 
això s’ha pogut recuperat el patrimoni arquitectònic. Molts edificis emblemàtic i molts 
edificis “normals” però valuosos; i per això també, encara s’ha pogut conservar molts 
oficis “antics” de la construcció i torna a haver gent, i gent jove, interessada en 
aprendre’n. 
 
1.-Per innovar cal conèixer la tradició 
 

Mai m’oposaré a la innovació per raons òbvies, però sempre i quan es faci des d’un 
bon coneixement de la tradició. Per això, primer cal conèixer: 
 

 Els materials i el seu comportament 
 

Els edificis del nostre patrimoni arquitectònic, estan fets bàsicament amb parets de 
càrrega de pedra, de ceràmica o de tàpia; amb voltes i arcs ceràmics o de pedra; amb 
sostres de bigues de fusta o d’acer, amb revoltons o amb soleres; amb cobertes a dues 
aigües amb cavalls de fusta o metàl·lics conformant les golfes, o bé amb terrasses a la 
catalana amb pendents i conillers, ben ventilades. Normalment tant la fàbrica ceràmica 
(de totxo massís) com les parets de carreus, amalgamades amb morter de calç. 

Doncs bé, de tots aquests materials bàsics, cal conèixer-ne la constitució i el 
comportament, la manera com s’empraven, els “sistemes constructius” i la tecnologia 
del seu temps, diríem ara. 

Pel que fa als material, cal saber distingir bàsicament els tipus de pedra que 
s’empraven, bé fossin de roques sedimentàries, com els diversos gres (arenisca), 
calcarenites o aglomerats; o bé ígnies o magmàtiques com els granits i els basalts, o 
metamòrfiques com les llicorelles i les pissarres. Conèixer el seu comportament, les 
raons de les lesions més habituals que hi apareixen, com ara l’arenització, l’exfoliació, 
les microfisures; conèixer el bon comportament del morter de calç com aglomerant de la 
fàbrica o dels carreus: com el dosificaven, la importància de la classificació dels àrids i 
el nivell de l’apagat de la calç; la tècnica d’arrebossats amb morter de calç i els acabats 
amb estuc de calç; com feien les dosificacions, com feien el planxat (en fred o en 
calent); conèixer els tipus de fusta més emprats en els elements estructurals, bigues i 
cavalls; conèixer la perfileria metàl·lica més utilitzada, els perfils d’ala estreta, etc. 
 

 Els elements estructurals: com treballen 
 
La tradició i els oficis es transmetien de pares a fills. L’aprenentatge era 

progressiu i fruit de l’experiència apresa del “mestre”. No hi havia títols previs a 
l’experiència com ara. Normalment eren els mestres d’obra els qui resolien les 
dimensions, proporcions i mides de tots els elements. Es calculava poc, perquè encara 
no estava massa desenvolupat el coneixement tècnic en aquest sentit, però 
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l’acostumaven a encertar. És ara que podem verificar quantitativament el comportament 
de molts d’aquest elements i ens sorprenem en veure com s’ajustaven en el disseny i en 
la manera de fer amb pocs mitjans auxiliars. 

Les voltes d’escala, tan habituals a tots els edificis i les voltes rebaixades als 
sostres de moltes plantes baixes. Ara sabem del cert que treballen a flexo-compressió 
(no a compressió simple); podem saber com empenten lateralment i la necessitat que les 
càrregues mortes estiguin ben equilibrades; podem saber per què de vegades 
s’esquerden i si aquestes esquerdes tenen o no importància. 

Pel que fa als cavalls i altres elements de coberta que nosaltres havíem après a 
calcular a base de “cremones” o gràficament, avançant nus a nus, ells ho feien per 
tradició i encara que potser no feien servir aquests mots, sabien com treballaven els 
diversos elements, a tracció o a compressió, i la importància de la resolució dels nusos i 
dels enllaços. Nosaltres tot això ara, per intervenir-hi, ho hem de saber i ho podem saber 
perfectament. 

La saviesa dels mestres d’obra que sabien travar molt bé les parets entre si en unes 
èpoques que encara la tecnologia no havia arribat a poder fer traves perimetrals a nivell 
de forjat o al menys no era habitual de fer-ne. 

La tècnica en fer murs de contenció de gravetat, que ningú no calculava, ben 
drenats si empraven morter de calç per collar els carreus o els còdols de riu. 

Saber com feien els fonaments i les banquetes d’arrencada per evitar que les 
humitats s’enfilessin paret amunt; pous arcs sota sabata contínua, etc .. 
 
 
2.-Per innovar cal respectar la tradició 
 

A partir doncs d’aquest coneixement de la tradició, tant dels materials, com dels 
sistemes constructius i estructurals, podrem “innovar” quan calgui rehabilitar els nostres 
edificis. 

Però no n’hi ha prou encara per intervenir: cal respectar aquesta tradició. No s’hi 
pot intervenir de forma barroera o agressiva. Per això: 
 

 Cal conèixer els nous materials 
 
A tots ens desborda la química: no acostuma a ser el nostre fort, ni en tenim 

coneixements. Comencem per no conèixer la “química” dels “elements clàssics”. Si ara 
mateix algú ens preguntava una cosa que tots havíem estudiat com és el “cicle de la 
calç”, o la composició bàsica de l’argila que coem per fer totxos, o la composició 
minerològica dels carreus més habituals, o fins i tot del ciment portland que fa més de 
60 anys que fem servir a dojo... la ballaríem! imaginem-nos doncs, la pila de nous 
materials “innovadors” que estem fent servir no només en obra nova, sinó en 
rehabilitació: fibres de polímers, clorurs de polivinil, resines acríliques o epoxídiques, 
poliuretans, silicones, els diversos laminats de vidre (el vidre ja es fa servir 
estructuralment), acers oxidables i inoxidables, injeccions amb ciments especials de tota 
mena, ancoratges ...  

Sovint ens hem de refiar de la informació que ens arriba dels fabricant, dels 
industrials. Molts d’aquests materials nous no tenen una normativa al darrera que els 
avali. De vegades una informació que no va massa més enllà del nivell dels 
“comercials” (que tampoc saben massa química). No tinc res a dir dels bons serveis 
prestats pels tècnics comercials. Només que abans d’emprar nous materials, de vegades 
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encara poc experimentats, cal que els arribem a conèixer el millor possible, per saber-ne 
les indicacions i sobretot les contraindicacions. 

Penso que en projectar i en innovar sempre ens hauríem de fer unes preguntes clau: 
i el manteniment, què? i l’envelliment, com? i la Propietat d’ací 10/15 anys què ens dirà 
del que li varem projectar i construir? 
 

 Cal emprar adequadament els nous materials 
 

Tots recordem fa anys, quan van sortir les silicones, que tot s’arreglava a base de 
gruixos de silicona: de vegades es segellava els junts (massa amples) a base d’anar-hi 
entaforat més i més silicona. Curiosament, al cap de poc es desenganxava. Potser poca 
gent s’havia aturat a pensar com treballa un element (elàstic) sotmès a 
tracció/compressió, (la llei de Hooke), i la relació entre la sol·licitació i la secció i la 
deformació. Els qui ho van pensar una mica van arribar a la conclusió que la secció del 
segellat per anar bé, havia de ser “hiperbòlica”, i per tant, prima pel centre i no 
gruixuda. Un bon material nou, que calia emprar-lo bé perquè funcionés correctament. 

I tots hem vist, arrebossats de morter de portland, cobrint parets de totxo massís o de 
pedra collat amb morter de calç, com s’ha desprès de la paret i ha deixat al descobert la 
fàbrica. O el que ve ser el mateix, com s’ha pintat amb materials plàstics impermeables, 
morters o estucs de calç, i al final tot s’ha desprès. És a dir: materials que no s’havien 
d’emprar perquè la seva presència ha impedit la transpiració (el transvasament hídric) 
de l’aigua intersticial, afavorint la decantació de les sals solubles, i tot plegat amb uns 
efectes negatius. Per què? per desconeixement del comportament dels “nous materials” 
en relació als “antics” i tradicionals. 
 

 Cal evitar disfuncions i alteracions 
 

No es pot “arreglar” una volta d’un replà d’escala esquerdada, a base d’un reblert 
de formigó, sense saber abans el perquè de l’esquerda i com treballa la volta i més 
encara, com treballarà tot el compacte de formigó, i com pot afectar això als trams de 
volta que arriben i neixen del replà. 

No es pot projectar la rehabilitació d’una cúpula immensa, ceràmica, única al país, 
la més alta de la ciutat, sense haver estudiat la raó de les esquerdes que hi ha, a base de 
fer servir la ceràmica com encofrat perdut per fer una nova cúpula de formigó armat, 
sense saber massa el perquè de tot plegat: formigó a dojo! una agressió evident i sense 
sentit. 

Quan es van industrialitzar les teles asfàltiques, les campanyes comercial les van 
posar a l’abast de tots els contractistes i projectistes per resoldre les humitats de les 
terrasses a la catalana. I així, sense que ningú s’encomanés ni a Déu ni al diable, es van 
resoldre les humitats condemnant les terrasses a la catalana i els seus bons serveis: els 
bimbells van deixar de ser ventilats, les noves capes de rajola tocaven les parets i per 
tant les empentaven; les finestres de ventilació lateral es varen tancar. Total: les 
dilatacions van marcar esquerdes als perímetres de les parets, i al pis de sota coberta hi 
feia més calor que abans. Per què: per manca de coneixement del funcionament de les 
terrasses a la catalana, i per una mala aplicació d’un bon producte. 

Jo he vist collar amb resines elements galvanitzats, i les resines no s’adhereixen al 
zenc. Sort n’hi havia, si l’element era un barra corrugada, que l’adherència es feia a 
través de les corrugues. Sembla com si fossin la solució per a moltes coses i no sempre 
són la solució més adequada. 
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Tots hem vist i hem sentit a parlar de noves “capes de compressió” damunt de 
sostres de bigues metàl·liques o de fusta, a sota del nou paviment: un gruix de formigó, 
un “mallazo” i tots contents. Cinc cm. de gruix de formigó són 125 Kg de pes mort, i de 
capa de compressió res de res si no hi ha connectors! Per ser capa de compressió caldria 
unir els dos elements amb connectors que absorbissin els esforços rasants: aleshores sí 
que podríem parlar d’una biga mixta que evidentment reforçaria el sostre original, però 
si no, l’únic que hauríem aconseguit seria rebaixar la capacitat de servei del sostre 
introduint-hi un pes mort innecessari. 

Darrerament, i després ens en parlaran, es comença a emprar la fibra de carboni 
per reforçar estructures que han de suportar increments de càrregues que afecten bigues 
o sostres. Un bon material, certament, però que s’ha de saber calcular abans d’emprar: si 
una secció de formigó està molt (deformada) flectada, sobretot si és relativament plana, 
el fet d’afegir-hi CFRP no serveix per res: si la fibra neutra de l’element encara no 
sobrecarregat està a nivell d’armadura inferior, és feina inútil; i en general, si es pretén 
resoldre a base de FRP els problemes de fletxes excessives, no cal ni pensar-hi: la 
solució no va per ací. 

 
3.-Per rehabilitar cal conèixer l’edifici 
 

 Estabilitat global 
 
La majoria d’edificis que hem de rehabilitar normalment (deixant de banda el 

patrimoni històric secular. més avall en direm alguna cosa) estan organitzats a base de 
molts elements travats entre si, de forma “isostàtica”, sense nusos rígids que limitin els 
“graus de llibertat”. Uns elements traven els altres i permeten que hi hagi una estabilitat 
de conjunt, al menys per fer front a les principals accions gravitatòries i d’alguna 
manera, a les accions transversals. Per què moltes parets esveltes, no es guerxen? perquè 
n’hi ha d’altres que les traven i “trenquen” el grau d’esveltesa. 

Molts edificis han sofert reformes al llarg dels anys que poden haver alterat 
l’estabilitat global: envans fora, obertures ampliades, noves obertures, etc. Tots hem 
sentit dir que els envans no treballen perquè no suporten bigues i que per això es poden 
eliminar sense problemes. Però això és fals des del punt de vista de l’estabilitat global 
de l’edifici. La gent ha resolt les noves obertures a base de llindes metàl·liques, sense 
saber què passa al pis de baix o al pis de sobre. De vegades et trobes, quan fas l’alçat de 
tota la paret de càrrega de l’edifici, de dalt a baix, afectada per successives 
intervencions, que no saps per on “baixen” les sol·licitacions; o bé amb unes 
concentracions de càrrega desorbitades. I és que sovint s’han fet intervencions parcials, 
sense haver considerat l’estabilitat global, el conjunt de l’edifici. 

Cal tenir en compte, que als edificis antics, tots els elements són estructurals, i per 
tant les intervencions que calgui fer, normalment són d’àmbit estructural. Cal veure i 
entendre l’edifici com un tot, com una unitat en què cada element hi juga un paper en el 
conjunt. En aquest sentit les intervencions puntuals, si s’han de fer, no poden fer-se al 
marge de l’estudi del conjunt. 

 
 Punts crítics 

 
La mirada i estudi atent de tot l’edifici, ens ha de dur a trobar els punts crítics que 

poden afectar l’estabilitat global. Els hem de buscar i els hem de saber trobar, com qui 
va a caçar bolets! Un parell o tres d’exemples: 
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Un edifici del casc antic que no fa massa vaig rehabilitar, tenia unes enormes 
jàsseres compostes a la planta baixa i soterrani, recolzades damunt d’uns capitells de 
pilars de pedra. La deformació de la biga havia fet que el seu recolzament inicial al 
centre del pilar, s’havia desplaçat just al perímetre de l’àbac, i el capitell estava 
esquerdat. Aquella fractura estava a punt de cedir, amb lo qual la jàssera hauria 
col·lapsat per fallida del punt de recolzament. Evidentment, era un punt crític que 
afectava l’estabilitat global. 

Un arc de descàrrega marcat en una paret mitgera, manifesta que el terreny ha 
cedit parcialment. Això ja és un problema, però el problema més gros és que si hi ha un 
arc de descàrrega, vol dir que hi ha una component horitzontal molt forta als estreps de 
l’arc, que algun altre element haurà de suportar: per exemple la façana, i que si la façana 
es desplaça o cedeix, aquella paret mitgera es pot esfondrar. 

Però cal evitar alarmismes innecessaris: jo n’he vist molts en el cas de voltes a la 
catalana d’escales pel fet de tenir algunes esquerdes. En una ocasió vaig intervenir en un 
edifici en què vaig poder demostrar que les esquerdes a les voltes de les escales s’havien 
fet justament en el bombardeig de la casa Elizalde en temps de la guerra. L’escala, amb 
esquerdes, feia més de quaranta anys que s’aguantava, però els “hereus” ho volien fer 
servir d’argument per desallotjar l’edifici sense haver d’indemnitzar els llogaters, com si 
fos un edifici en estat ruïnós. Varen fer estintolar aparatosament tota l’escala, de dalt a 
baix per impressionar la gent i argumentar davant del jutge. Vaig poder demostrar que 
no hi havia estat de ruïna i els llogaters varen guanyar el litigi. 

Seguint en el tema, algun cop m’ha trucat un tècnic municipal, per ensenyar-me la 
solució desmesurada que proposava algun projectiste per resoldre una escala amb 
esquerdes. Solucions aparatoses fetes sense haver fet cap estudi seriós del 
comportament de les voltes i sense saber les raons per les quals s’ha format les 
esquerdes. Evidentment, tots els veïns espantats i sense saber si podien o no pujar per 
l’escala. Unes esquerdes que ja es veia que eren molt antigues. 

Ara disposem de nous materials per a noves solucions, però cal emprar-los 
adequadament i amb coneixement de causa. 

 
 

 El terreny com element estructural 
 
Deixeu-me dir una obvietat: el terreny és la part més important de l’estructura 

d’un edifici: el terreny suporta tot l’edifici: si es deforma, això afecta l’edifici; si cedeix, 
l’edifici es pot esfondrar; si s’altera, s’altera l’equilibri de l’edifici. 

Avui en dia tenim moltes maneres d’incidir en el terreny de forma innovadora: 
injeccions de consolidació (fins i tot amb materials lleugers) o de segellat (jet 
groutting), sistemes de fonaments profunds, recalçament de fonaments.  

Abans d’intervenir en un edifici, sobretot si cal fer una rehabilitació que comporti 
alteració de sistemes estructurals, increments de càrregues etc. cal tenir un bon 
coneixement del subsòl. Avui en dia tenim molts mitjans per fer-ho. Però hem de tenir 
en compte que algunes intervencions poden alterar el terreny i poden afectar els veïns o 
la zona contigua. 

Cal tenir en compte també, que els fonaments existents, ja s’han estabilitzat pel 
que fa a l’assentament i que en canvi els nous elements (noves sabates) encara s’hauran 
d’assentar i que això pot afectar l’estabilitat global, produint noves distribucions de 
sol·licitacions entre elements estructurals existents i els nous. 
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No oblidem que la introducció d’innovacions com són ara les pantalles en el 
subsòl, poden alterar els corrents d’aigua, els poden desviar i poden modificar no només 
el propi terreny de l’edifici sinó d’altres de la zona. 

 
4.-Per projectar una rehabilitació, cal fer diagnosi 
 

 Justificació de les innovacions 
 

Molts dels edificis que cal rehabilitar tenen lesions de grau divers de gravetat. 
Abans de projectar-ne la rehabilitació cal no només haver localitzat totes les lesions, 
sinó saber-ne les causes, per poder-les resoldre adequadament: com dèiem abans, cal 
estudiar tota l’estructura, tot l’edifici i localitzar tots els punts crítics, localitzar totes les 
possibles disfuncions estructurals. Només així el projecte executiu podrà aportar 
solucions correctes per actuar sobre les causes i reparar-ne els efectes. 

És molt probable que nous materials i noves tecnologies puguin ajudar a resoldre 
els problemes. Però cal haver fet abans una bona diagnosi. 

I en tot cas, prioritzar la solució a partir de mètodes tradicionals, sempre que sigui 
possible, i si es vol resoldre amb sistemes nous, justificar-ne molt bé les raons. Les 
innovacions sempre s’han de justificar. 
 

 Rehabilitació i CTE 
 

Ni que sigui de passada he de citar el CTE. Tots sabem que no s’hi contempla les 
obres de rehabilitació i que per tant tots els tècnics podem estar en fals en assumir la 
responsabilitat de fer una obra de rehabilitació, més encara enfront de les asseguradores, 
que com sabeu, mai asseguren edificis rehabilitats. Per aquesta raó, torno a repetir, per 
innovar cal justificar les raons de les solucions adoptades. 

Hi ha però una possibilitat per poder “complir” el CTE: es tracta de l’annex D del 
DB-SE. Ara no us el puc comentar, dir-vos però que es deixa una porta oberta al 
compliment. Parla de dos tipus d’avaluació estructural: la qualitativa i la quantitativa, i 
ambdues són vàlides degudament justificades. A partir de les conclusions, el tècnic ha 
d’elaborar el pla d’actuació i de revisió ulterior de l’edifici rehabilitat. 
 
5.-Per intervenir en Patrimoni, cal equip multidisciplinar 

 
La intervenció en el patrimoni arquitectònic és un capítol apart. No parlem de la 

tradició constructiva dels nostres immediats avantpassats, sinó de tradicions seculars 
molt allunyades en el temps. El binomi tradició innovació té unes connotacions molt 
especials: hi ha molt teòrics i moltes teories al respecte, fins i tot, a nivell semàntic: 
rehabilitació, reconstrucció, restauració, arqueologia, recuperació... 

Per altra banda les intervencions en aquests edificis del patrimoni poden tenir 
objectius diversos, des d’una recuperació o consolidació testimonial pel seu valor 
històric, fins un projecte de canvi d’ús passant per una rehabilitació per recuperar els 
aspectes originals i assegurar-ne la qualitat de l’ús. 

 
 Equip competent 

 
En tot cas, aquestes intervencions demanen un equip tècnic molt competent, amb 

una formació específica al respecte. Una formació que no s’estudia a la carrera. 
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Com passa en tots els edificis “catalogats”, només l’arquitecte és el tècnic 
competent per a projectar-ne i dirigir-ne les obres, i evidentment l’AT la direcció 
d’execució. Ara bé, una cosa és la “competència” i una altra la “capacitat” real, perquè 
aquests tipus d’actuacions postulen uns coneixements específics i especialitzats. 

En aquest sentit cal evitar “suficiències corporatives” i cercar sempre la 
col·laboració de gent entesa. Molts d’aquests entesos són tècnics que es troben a les 
empreses especialitzades, a determinats laboratoris o en estudis d’arqueologia. Amb tots 
aquests entesos, cal formar un equip per tal d’abordar la tasca del projecte i de la 
construcció. 

 
 Investigació i innovació al servei de la tradició 

 
I no al revés! perquè quan intervenim en edificis del patrimoni, l’objecte –ni que 

sigui per canvi d’ús- sempre ha de ser salvar, rescatar, dignificar i donar relleu al 
patrimoni. 

Els nous programes informàtics (Robot, etc.) ens permeten la modelització de 
l’estructura i per tant, saber amb força objectivitat tots els paràmetres que ens permeten 
estudiar l’estabilitat global de l’edifici, i dels elements que el conformen, i per tant 
arribar a conèixer els nivells de seguretat en què ens situem. Evidentment, aquests 
coneixements, abans impensables, orienten de forma acurada el projecte de possibles 
intervencions “estructurals”. La nova tecnologia ens permet de sorprendre’ns en veure 
com filaven de prim els nostres abans passats a l’hora de dimensionar els arcs, les 
voltes, les cúpules, els contraforts, els arcbotants, els cimboris...les parets. 

Molt sovint però, el que preocupa és la quantitat de lesions que hi ha a aquests 
edificis, siguin a l’epidermis (interior/exterior) a les cobertes, als elements singulars, o 
als elements principals des del punt de vista estructural, sigui per la meteorització de les 
pedres, pels moviments que hi ha hagut al subsòl, per l’oxidació dels metalls, per les 
deformacions plàstiques, etc. 

Els recursos de què disposem ens permeten ser innovadors a l’hora de trobar les 
millor solucions: a base de substitució de metalls oxidats, mitjançant l’aplicació de 
fibres de polímers; fins i tot amb recalçament de fonaments amb micropilotatges (com 
s’ha fet a les sabates de la cripta de la Sda. Família) i postesats d’elements estructurals 
(com s’ha fet als murs i la volta de Sta. Maria de Taüll). 

També la nova tecnologia, ens permet la substitució d’elements molt danyats i 
irrecuperables, per rèpliques exactes a base de fibres i resines, amb el mateix color i 
textura d’acabat que l’original, però amb major seguretat i estabilitat. D’aquesta manera 
podem evitar molts riscs pel que fa a possibles despreniments. 

 
 Improvisació versus estudi acurat 

 
Hem de prendre consciència que quan intervenim en un edifici existent per fer-hi 

una rehabilitació integral, l’hem de deixar apunt per a una vida útil de 50 o cent anys, 
amb la previsió corresponent del pla de manteniment. Això vol dir, que no podem 
emprar la nova tecnologia de manera més o menys improvisada, pensant només en la 
foto de la revista. Cal assegurar la idoneïtat de tot allò que projectem i de tot allò que 
reconstruïm o que fem de nou, de manera que com deia més amunt, puguem justificar 
molt bé totes les innovacions que hi introduïm. Podríem parlar de “saviesa constructiva” 
posada al servei de la rehabilitació. És per això que pel que fa a la rehabilitació, i més 
tractant-se del patrimoni, no s’hi val a improvisar: s’han de fer estudis molt acurats de 
tot. 
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 Restauració i substitució 

 
Abans parlava de l’ambigüitat de les paraules: rehabilitació, restauració, 

reconstrucció, consolidació... els tècnics i sobretot els teòrics que es mouen en aquest 
món podrien estar discutint la terminologia hores i hores probablement sense posar-se 
massa d’acord. Jo no hi vull entrar de cap manera, i menys sent un tècnic d’estructures 
“només”... 

Però el que a mi no em sembla prou correcte són els fonamentalismes en aquest 
món de la rehabilitació. És clar que fóra ideal quan ens trobem elements molt malmesos 
de pedra, encarregar-ne al picapedrer una rèplica exacta per substituir la malmesa. Però 
això, quan no és un element, sinó molts elements esdevé inviable no només pel cost, 
sinó també pel temps que caldria emprar. Crec que es poden fer molt bones 
substitucions, amb fibres i resines, com deia abans, amb tots els avantatges consegüents. 

Crec que les substitucions, han de restar molt ben documentades, perquè les 
properes generacions en tinguin constància. Potser ens ho criticaran, però al menys 
haurem estat més honrats que no fent fer rèpliques de les pedres originals com si 
s’haguessin tallat segles enrere. 

Les substitucions o reparacions, es poden deixar perfectament marcades i 
delimitades perquè sempre quedi constància de la intervenció feta. 

 
6.-Innovació al servei de la tradició 
 
I ja per acabar, potser com a resum de tot el que he volgut comunicar, entenc que 

la innovació en la rehabilitació estructural, ha d’estar al servei de la tradició. La qual 
cosa demana per part dels tècnics, com deia abans, “saviesa constructiva” i prudència. 
En rehabilitació tot no s’hi val. La innovació ha de servir per donar més relleu a la 
tradició, per fer que suri l’ànima dels vells edificis amb nova vida. 

I per descomptat, millorant-ne les prestacions. 
Abans deia que als edificis antics, els “normals” i per descomptat els del patrimoni 

monumental, a aquets edificis, de fet tots els elements són estructural. En aquest sentit 
podríem dir, parafrasejant aquell eslògan comercial de fa uns anys, que l’estructura és 
bella. Cal doncs, que la innovació serveixi per donar més relleu encara a l’estructura 
dels edificis antics i del patrimoni monumental. 
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