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Fontserè obtingué al 1872 el permís per construir 

aquest edifi ci, plantejat com a dipòsit d’aigües del 

parc, i on intervingué de manera decisiva el seu 

col·laborador, l’estudiant Antoni Gaudí.    

El Dipòsit de les Aigües no era més que un dipòsit 

per a abastir d’aigua el rec del Parc de la Ciutadella, 

és a dir, un edifi ci ocult, utilitari, una obra pública 

de segona categoria encarregada per l’Ajuntament 

a un mestre d’obres.    

Fontserè va acudir a l’arqueologia dels dipòsits 

d’aigua, i el model el va trobar en una cisterna 

romana -la Piscina Mirabilis- construïda per abastir 

d’aigua potable la fl ota imperial, i el fruit va ser 

un edifi ci estrany, difícil de catalogar, tant en el 

moment de la seva construcció, com avui en dia, 

molt més proper a qualsevol aqüeducte que a les 

obres dels seus contemporanis.    

La principal diferència entre la Piscina Mirabilis i 

el Dipòsit de les Aigües de Fontserè consisteix en 

que al primer edifi ci, l’aigua es troba a sota de les 

voltes, que no sostenen, per tant, més que el seu 

propi pes; Fontserè, en canvi, va col·locar les 13.000 

tones d’aigua damunt de les voltes de fàbrica, a 18,5 

metres d’alçada.

El dipòsit és un gran quadrilàter de 67 metres i 

19 metres d’alçada, amb  una estructura de murs 

portants d’un metre de gruix que suporten unes 

voltes de 4 metres de llum.   

Els murs estan perforats amb la fi nalitat de reduir–

ne el seu pes. Aquestes perforacions, de gran alçada 

i coronades per arcs, confereixen a les restes de 

murs que queden entre elles l’aspecte de pilars 

independents, que sostenen la sèrie de voltes de 

canó que aguanta la gran massa d’aigua .

El Dipòsit de les Aigües va ser aprofi tat per instal·lar-

hi el Pavelló de Mineria i Construcció de l’Exposició 

Universal i un Asil Municipal que va haver-se 

d’acomodar a la densa trama reticular d’un edifi ci 

que no admet una sola perspectiva en diagonal més 

llarga d’uns pocs metres.    

Actualment, l’edifi ci funciona com a sala de lectura 

de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, 

després que els arquitectes Antonio Paricio i Lluís 

Clotet realitzessin una profunda rehabilitació al 

1992. 

La rehabilitació de Clotet i Paricio vol ressaltar els 

valor de l’existent proporcionant als usuaris el millor 

punt de vista possible.  

Així, a l’espai interior es deixa al descoberta l’estructura 

espectacular.  A més, per tal d’habilitar el lloc com a 

sala de lectures de la biblioteca, s’havien de crear uns 

pisos que fossin compatibles amb l’estructura i que 

disposessin dels serveis d’energia i d’informació que 

exigeix una biblioteca moderna, a part de disposar 

indistintament de les prestatgeries o de les taules de 

lectura.   

Amb aquesta fi nalitat, es va crear un altell a base de 

túnels de peces prefabricades introduïdes a l’estructura 

original, però sense modifi car-la en absolut, de 

manera que si un dia s’hagués de desmantellar la sala 

de lectures, es recuperaria l’edifi ci intacte.   

La principal modifi cació es el buidat dels cinc trams 

centrals de la coberta per substituir-los per cinc cubs 

de vidre que contenen, al seu interior, cinc piràmides 

de miralls invertides.   Amb aquesta actuació, a més 

de l’aportació de llum natural pròpia de qualsevol 

lluernari, s’aconsegueix transmetre a l’interior de 

l’edifi ci la presència d’aigua a sobre de la coberta, que 

és la raó de ser original de l’edifi ci. 

A la ‘coberta’ de l’edifi ci, es crea un doble fons d’1m, 

amb la fi nalitat d’alleugerir la càrrega que suporta 

l’estructura sense retirar-ne l’aigua per a mantenir la 

naturalesa de l’edifi ci. 
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Axonometria explotada de la intervenció a la sala de lectura
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