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Al meu pare Francesc, a la meva esposa Montse i
als nostres fills Marc i Rosa, que contínuament
m’alimenten amb tants de sons.



VITAE LAVDEM MVRMVRE SVO FONS CANIT.
“La font canta amb el seu murmuri l’alabança de la
vida.”

Font dels jardins de la Villa Borghese a Roma, on hi ha
aquesta inscripció
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L’origen de la consciència està lligat al verb i el verb, en el seu començament, només és so: mil·lennis de
tradició oral -és a dir, de conservació i de transmissió dels sons- són el fonament de la nostra cultura.

La poesia n’és la conseqüència directa, la invenció de la mètrica i el ritme per poder memoritzar els llargs
poemes èpics on s’acumulaven els records i els coneixements.

Després, molt més tard, gairebé ahir si parlem amb mesures prehistòriques, arriba l’escriptura, el silenci.

Plató vol expulsar el poeta de la ciutat perquè -pensa- representa el perill, conservador en termes polítics,
d’una eina que ja no és necessària: la prosa substituirà la poesia.

Però fins i tot Plató s’equivoca.

Amb l’alfabet i la prosa comença el camí del pensament racional, el de la ciència i la tecnologia.

I tecnologia vol dir soroll.

Sons de tota mena inicien sota aquells remots cels blaus el seu despertar.

Arribaran a aclaparar-nos, ens n’haurem de protegir amb més tecnologia, i aquesta espiral esdevindrà
interminable.

Mentrestant, la poesia i la música, des del seu indesxifrable origen, continuaran sent necessàries i viuran,
al costat de la prosa primer i de la imatge després, altres edats d’or fins a l’última, el Romanticisme,
immersos en el qual encara entrem en el nou mil·lenni.

La música no ha deixat mai, és clar, la seva dependència sonora, però la poesia tampoc no ha renunciat
mai a ser dita o cantada, si més no pel murmuri del lector.

Al costat, el silenci de la prosa i, envoltant-ho tot, el soroll de la tecnologia amb els seus misteriosos
matisos, des de l’ofensiu d’una moto creuant en solitari els carrers de la matinada fins a l’afable cadència
amb què ens pot despertar un falutx que torna d’una nit de pesca en alçar-se el dia.

Llavors el pensament racional que va néixer amb la prosa i que havia de foragitar el poeta (i el músic) de
la polis, crea l’acústica per mantenir a ratlla tots els sorolls que ell mateix ha generat i la posa al servei de
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la música i de la poesia.

A vegades m’agrada somiar que em són concedits uns minuts amb algun dels personatges de l’antiguitat.

Uns minuts per exemple per veure els ulls de Galileu mentre puc explicar-li el plexe tensorial de
l’encastament d’aquell voladís que ell pensava treballant només a tracció.

Uns minuts amb Plató i amb Galileu per explicar-los els massius sistemes d’equacions, el concepte dels
elements finits, avui comú a totes les tecnologies.

Explicar-los com, treballant d’arquitecte, veig habitualment “carregada” l’estructura d’un edifici en els
ordinadors del despatx amb una vibració i una longitud d’ona.

Cal apropar-s’hi, mirar i preguntar per saber si s’està treballant en un problema de resistència al sísmic o
de propagació acústica.

El coneixement s’intercanvia i les xarxes abstractes de l’entrallat recullen música i poesia.

I jo, que sóc poeta i arquitecte, sóc feliç d’estar aquí fent companyia al músic i arquitecte que és l’amic
Daumal i tots celebrem que tenim raó i que ens equivoquem perquè això és la vida, fins i tot per a Plató.

Joan Margarit
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Introducció

La poètica, el disseny i la rehabilitació acús-
tica

En primer lloc ens cal aprendre a estudiar la
personalitat sonora dels espais i objectes que ens
envolten vertaderament o virtualment. En la Poètica
sonora hem definit les eines del llenguatge sonor
per tal d’anar entenent l’art de pensar amb els sons.

Segueix ara l’aplicació d’aquesta poètica a casos
concrets. Ara intervenen el Disseny acústic i la
composició d’acord amb el llenguatge sonor abans
establert. Parlarem dels escenaris sonors, efímers o
permanents, i de la seva relació amb les diferents
creativitats sonores.

Finalment apareix la necessitat de tornar a descobrir
els itineraris i els caràcters sonors perduts. Podem
tornar a trobar-nos amb la Poètica gràcies al fet
que la Rehabilitació acústica oferirà noves
interpretacions del llenguatge sonor, de les
referències sonores i dels sons quotidians.

El missatge sonor

Ens movem per entorns que van canviant
constantment, sobretot en els seus sons, tant en el
paisatge exterior de la ciutat, com, fins i tot, als
mateixos edificis.

El més important de tot és que es van establint unes
referències sonores. Aquestes referències serveixen
per advertir-nos dels perills o, també, com a
informació addicional sobre objectes i esdeve-
niments concrets. En molts casos no ens adonem
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de l’existència d’aquests missatges acústics, perquè
resten emmascarats entre altres informacions
eminentment visuals.

El missatge sonor és molt efímer. Avui, gràcies a
l’ajut dels enregistradors de so (des del cilindre
d’Edison, el fil magnètic o la cinta magnetofònica
fins als actuals mètodes de registre sobre DAT en
disc dur), ja som capaços de guardar aquests tresors
sonors per al futur. Però hem perdut molts sons de
la nostra història que van formar part de la cultura
dels nostres avantpassats. Això no obstant, hem
pogut transmetre els sons del nostre llenguatge, tot
i que també aquest s’ha transformat amb el curs
dels anys. Per aquesta raó hem necessitat escriure
els nostres idiomes (poesia), músiques (compo-
sicions), i per fer-ho hem necessitat un llenguatge
(amb l’alfabet, la gramàtica, la sintaxi, etc. pel que
fa a la lletra, i el pentagrama, les notes, l’harmonia,
etc. per al cas dels sons).

Encara que només sigui per escoltar el més evident,
hem de diferenciar els papers dels tres vertaders
protagonistes:

L’EMISSOR - EL CANAL DE TRANSMISSIÓ - EL RECEP-
TOR

Aquesta és una de les trilogies més importants tant
per a l’art, com per a la tècnica de la comunicació
sonora.

L’emissor

Tots nosaltres ens podem convertir en vertaders

Introducció
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emissors de comunicacions sonores que es poden
traduir en musicals o sorolloses. Això només depèn
de l’èmfasi, la repetició, la inharmonia, la
monotonia, l’excessiu o escàs volum sonor,
l’estridència tonal, etc.

Hem creat un món pautat, ple de codis sonors, com
la forma en què acabem una frase pujant de to, és a
dir, ascendint per l’escala musical, cosa que ens
condueix a formular una interrogació. En canvi, si
acabem la mateixa frase baixant cap a una nota
més greu, aquesta frase adopta un significat tan
diferent com un punt i seguit, o fins i tot un punt
final.

Com que coneixem poc les músiques dels
llenguatges dels nostres avantpassats, hem de refe-
rir-nos a la transmissió oral de moltes tradicions i
cultures que han anat passant de boca en boca fins
arribar als nostres dies.

Si bé és cert que l’experiència científica sobre la
cultura del llenguatge sonor és relativament recent
–com hem dit, s’inicia amb els descobriments de
registre sonor– podem dir ara que hi ha sectors
socials que tenen establerts uns hàbits sonors molt
diferenciats dels altres sectors de la mateixa societat.

Una experiència molt interessant consisteix a gra-
var una mateixa frase interpretada per diferents per-
sones de moltes procedències (diferents idiomes i
dialectes materns). Si reproduïm aquests registres
a una velocitat superior a la normal –a fi d’obviar
el contingut específic del missatge–, s’aprecia la
diferent “tonadeta” de cada grup.

Diem el mateix amb músiques diferents. És a dir,
no “sona” igual quan el mateix text el llegeix un
italià, un francès, un gallec, un català, etc.

El canal de transmissió

El mitjà de propagació de la transmissió sonora té
un paper molt important. Tant, que sense aquest
canal no existeix el missatge cap a l’exterior.

Si agafo un pinzell molt fi i passo un dit per les

seves cerres quasi no escolto cap so. Si vull escol-
tar-lo he d’aproximar-lo fins que em toqui l’orella.
Aleshores, quan el refrego, escolto un so molt
“íntim”, amb els matisos de les notes musicals més
agudes i primes.

Normalment no deixo que qualsevol persona entri
en el meu espai íntim, i el mateix passa amb els
objectes. Si jo amplio el meu espai més personal,
és precisament perquè estic disposat a escoltar els
xiuxiueigs més fluixos o amorosos.

Aquest és el meu espai íntim.

No tots poden accedir a aquest espai sonor que
s’estén cap a on la meva mà és capaç de tocar (és
un espai anatòmic).

D’altra banda, l’espai entre la font sonora i l’emissor
és molt més que l’aire que conté. Si ens trobem en
un bosc, escoltem solament el raig sonor procedent
de la font emissora. Si després hi disposem un pla –
com una paret– que pugui reflectir el so, el que
escoltem de la conversa és el raig directe més una
reflexió –que pot recordar l’efecte frontó en funció
de la llunyanyia de la paret. Així, podem anar
col·locant una paret rere una altra successivament,
fins arribar a l’espai tancat, on, no cal dir-ho, es
requereix un condicionament sonor o existeix el risc
que tot reverberi en excés i no pugui entendre’s el
missatge.

Per sort, hi ha espais i canals de transmissió que
desenvolupen moltes tècniques amb la finalitat que
el missatge pugui arribar al seu destí. En
l’arquitectura, això pot fer-se tant en la via aèria
com en la sòlida, com succeeix als auditoris i les
sales d’interpretació musicals, on el local es concep
com l’últim instrument de l’orquestra.

El receptor

Aquest és qui acostuma a pagar per escoltar, i per
això moltes vegades ens oblidem de l’executant:
l’actor, el conferenciant, el professor o el músic.

Per sort no tots els oients són melòmans ni tenen
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una oïda especialment educada. Molts són com
nosaltres.

Aquesta és la raó per la qual hi ha molts oients. Es
prenen la interpretació musical d’acord amb el seu
gust personal.

A manera d’introducció

Aquesta obra tracta de reflexionar sobre aquests tres
interventors del missatge i també sobre el mateix
missatge, basat en el caràcter sonor i l’itinerari
acústic.

El caràcter sonor

Qualsevol espai té un comportament acústic i, per
tant, un caràcter, que en alguns casos és molt
dominant, com quan és silenciós o sorollós,
reverberant o anecoic, etc. Hem vist que aquests
paràmetres es classifiquen d’acord amb l’efecte
espacial, amb l’activitat i amb l’accent.

Segons l’efecte espacial, un espai pot ser:

Simètric i asimètric
Centrípet i centrífug
Direccional i omnidireccional
Central i perimètric
Global i zonal
Dinàmic i estàtic
Lineal i puntual
Concèntric i radial
Porta i barrera
Etc.

Segons l’activitat, es classifiquen en:

Exterior i interior
Constant i variable
Lúdic i de treball
Etc.

I segons l’accent, tenim:

Reverberant i anecoic
Tonal i atonal

Silenciós i sorollós
Exposat i aïllat
Fidel i fictici
Propi i forà
Indiferent i suggestiu
Neutre i informatiu
Aeri i corpori
Monòton i emfàtic
Esmorteïdor i amplificador
Reflector i difusor
Emmascarant i transparent
Individual i col·lectiu
Etc.

L’itinerari acústic

Com hem dit a la Poètica, un itinerari acústic és un
recorregut pels espais arquitectònics, urbans i
paisatgístics, tant efímers com perennes, on algú es
preocupa –o hauria de preocupar-se– per la definició
de les personalitats pròpies, diferenciant els espais
mitjançant els sons.

Si es fa un recorregut per una ciutat, es pot descobrir
que, en relació amb els sons, hi ha variacions de
volum o nivell sonor, tonalitats, timbres,
reverberacions, ecos, focalitzacions, sensacions de
lateralització, distribució espacial del so, proximitat
d’elements, etc. I tot això es deu a les variacions
existents en les formes i els materials de
l’arquitectura, les variacions dels paviments, la
presència de portals en un carrer, l’obertura del
carrer en arribar a una plaça, o al fet que els edificis
presentin porxos i arcs en aquesta plaça, o que les
cobertes dels edificis quasi uneixin als seus ràfecs
sobre el carrer, etc. Tot això contribueix a les
aparicions, els atacs, les dinàmiques, els tempos,
etc. d’un nou llenguatge musical, el de l’arquitectura
acústica, al qual de tan quotidià ja no prestem
atenció.

L’univers sonor

Em desperto en un bar d’un petit aeroport on se
sent una música de fons que no sona pels altaveus
del sostre sinó que prové del “lloro” que hi ha so-
bre un prestatge de darrere la barra.
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Un gran carret que empenyen les senyores de la
neteja fa la seva aparició i desapareix ràpidament
tot generant un trontoll de les rodes, que
s’arrosseguen ensopegant amb les gruixudes llagues
del terratzo hexagonal del paviment.

El so del senyor de la Hertz estornudant a prop del
de l’Avis em distreu per uns instant l’atenció sobre
el cambrer, que amb la maneta del motllo del cafè
va donant cops sobre un desgastat cautxú ferit de
tant càstig. És així, a força de cops, com finalment
aconsegueix extreure’n tot el cafè que ja s’ha fet
servir.

M’intento concentrar en una part difícil d’un capítol
d’aquesta obra, quan, inesperadament, un intens
brogit ens inunda amb insistència des de la màquina
de moldre el cafè. Sort que el cambrer és compadeix
de nosaltres i l’apaga un minut després. Molts més
sons d’aquest cambrer ens van arribant mentre sento
els talons d’una senyora que no he vist però que
intueixo i que desapareix en una cabina d’una
agència d’informació de la regió.

Desesperat, m’adono que la meva mirada segueix
el deambular d’unes claus que un senyor gras porta
penjades del cinturó i que tintinegen seguint el ritme
de les seves passes. L’espai presenta unes
proporcions domèstiques pel que fa a l’alçària, que
és de tres metres, i tot i no presentar uns acabats
amb material absorbent, resulta que no hi ha molta
reverberació. Però l’acoblament amb l’espai molt
més alt del hall (accés i zona de reserves, espera,
informació i lloguers de vehicles), fa que percebi
com a més reverberants els sons que en procedeixen,
la qual cosa fa que, sortosament, les converses
llunyanes siguin poc entenedores.

Aprendre a escoltar

Com a exercici previ us proposo un primer pas per
aprendre a escoltar. Podeu aixecar-vos a les dues
de la matinada, i passejar-vos per casa vostra amb
els ulls embenats. Es tracta de realitzar una simple
anàlisi dels vostres sons o dels aliens, de la
proximitat o de la llunyanyia respecte de les parets,
etc.

Imagineu-vos que teniu un familiar o una amistat
invident i que li heu de descriure l’entorn on viviu.
Us demana que li escriviu un poema amb aquestes
sensacions que només ell o ella pot percebre, sense
la vista, com si vosaltres fóssiu els seus interlocutors
experts en l’arquitectura acústica.

Agraïments

Voldria fer un agraïment molt especial al meu
company arquitecte Javier Serra Maria-Tomé, que
va despertar el meu interès pel camp de l’acústica a
les grans escales del territori i l’urbanisme, la qual
cosa va fructificar en el capítol «Ruido y
planeamiento urbano» del llibre El Ruido en la Ciu-
dad, Gestión y Control, editat per la Sociedad Es-
pañola de Acústica, del qual es fa una síntesi al
capítol tercer. També vull donar les gràcies a aquesta
societat, i especialment als seus vocals, pels seus
ànims demostrats dia rere dia perquè deixés
constància escrita d’aquests pensaments sobre els
sons positius i la qualitat acústica en el disseny de
tot el que ens envolta. I també vull destacar Andrés
Lara, antic president de la SEA, i el seu succesor
Antonio Pérez-López, que amb els seus ànims han
estat els impulsors de gran part d’aquesta obra.

Als meus amics i mestres Francesc Miñana, Carles
Andrés, Rosa M. Munt i Miquel Albert, del Centre
de Recursos per a Deficients Visuals Joan Amades
de Barcelona, i a Eduardo Terrisser, que tant ens
han ensenyat als meus alumnes i a mi mateix a es-
coltar sense els ulls.

Un record als membres del WFAE (World Forum
for Acoustic Ecology) i especialment als companys
d’audicions, exposicions i projectes acústics Pascal
Amphou, Jean François Augoyard, Jean Luc
Bardyn, Marc Crunelle, Bernard Delage, Catharina
Dyrssen, Per Hedfors, Murray Schafer, i altres,
perquè amb les seves aportacions he après que cal
obrir l’oïda al nostre món.

Als professors Fernando García-Rebull Salgado, de
l’EUAT de A Coruña, Alicia Giménez Pérez, de
l’ETSII de València, i a Julio González Suárez, de
l’ETSA de Valladolid, per la seva amistat constant.
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I, com que no us puc enumerar a tots, a tots els
acústics que “escoltant-me” de Tecniacústica en
Tecniacústica m’animeu a continuar despertant
oïdes.

Als professors i alumnes de l’ETSAB, que
constantment m’encoratgen, i al professor Javier
Monedero, sempre atent als meus problemes

d’autoeditor, i a la UPC pels seus ajuts en els
diferents volums.

I òbviament, mereix un lloc destacat l’Anna Casas
i Portet, estudiant d’arquitectura a l’ETSAB, abne-
gada mecanògrafa, dibuixant, oient dels meus
capítols en casset, creativa i somiadora, que entén
fins i tot els meus silencis.
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1 El disseny del so

1. El disseny del so 17

1.1 Introducció

El so es pot dissenyar.

Potser caldria dir que el so l’estem dissenyant
nosaltres mateixos minut a minut, perquè nosaltres
som, en definitiva, tant l’origen com els receptors
de molts sons.

Per això, quan parlem del disseny del so, sovint ens
referim al fet que nosaltres podem definir l’entorn
sonor en què vivim.1

Seguint aquesta tessitura, potser caldrà considerar
quina és la nostra actitud sonora davant el món que
ens envolta.

Començarem fent un lleuger repàs de les nostres
accions més quotidianes.

1.1.1 Els despertadors

Ens despertem gràcies a uns despertadors interns
o externs.

En el cas dels externs, són ginys que ens fan sonar
una alarma, una ràdio, una música del CD, un sonall,
etc. (fig. 1.1).

Encara hi ha qui es desperta amb el cant dels galls.

És a dir, reproduïm el mateix que fem a l’hora de
néixer: fem soroll!

En referir-nos a l’objecte sonor, ens cal parlar del
disseny del so que nosaltres volem sentir del nostre

despertador. En concret, el despertador és el giny
on nosaltres intervenim més en l’elecció del disseny.

Hi ha empreses que tenen molt clar que el so dels
seus despertadors serà un avís molt important per
despertar la gent. Tenen molt assumit que aquest
despertador ha de tenir un disseny del so determinat.

És a dir, que es fan recerques sobre quins sons fan
que la persona adormida tingui una noció molt cla-
ra  que està sonant el despertador, sense que el des-
pertador doni excessivament la noció d’alerta. Per
tant, estem parlant d’uns mètodes per despertar la
gent, però mirant que el desvetllament no sigui de
forma brusca ni desagradable.

Això ens porta a considerar diferents aspectes; algú
ens ha dissenyat el so del primer objecte que tenim
a la nostra vida quotidiana.

Algú ens desperta!

1.1.2 Escoltar l’arquitectura

Mirem ara de deambular per casa nostra seguint
l’experiència d’escoltar l’arquitectura descrita al
llibre Arquitectura Acústica. 1. Poètica (fig. 1.2).

Quan circulem per casa nostra amb els ulls clucs,
descobrim que tot sona, i que amb aquests sons som
capaços de reconèixer l’espai i els objectes que ens
envolten. Molts sons ens poden intrigar, però n’hi
ha d’altres que tenim perfectament classificats i
localitzats. Caminem amb les sabatilles i escoltem
el diferent so que produeixen quan trepitgem els
diferents paviments del nostre habitatge. La catifa
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als peus del llit, el suro, el terratzo, el parquet de
fusta, el gres del lavabo o la cuina, etc. sonen
diferent. M’adono que sóc a la cuina perquè sonen
uns crec-crec en trepitjar unes molles de pa, i això
no sona igual sobre la catifa del menjador, encara
que caiguin les mateixes molles de pa.

No tenim més remei que sentir l’entorn que ens
envolta. No podem tancar les oïdes, i potser és bo
no haver de fer-ho, perquè si parem l’orella podem
adonar-nos que som molt a prop d’una paret, o dins
d’un espai reverberant, o que hi ha una remor
constant d’un motor, o que algú ha obert una aixeta
d’aigua.

Quan ens posem una bena als ulls ens sentim com
uns conillets d’Índies. Si deixem que la mà de l’atzar
variï les formes geomètriques i els materials
d’aquests espais de l’habitatge, estem perduts! No
trobem cap referència coneguda. Tot ens falla. Ens
adonem que, sense el reconeixement visual del que
coneixem, els “homo videns” no podem viure.

Descobrim que el que primer ens cal és un ordre.
Als vidents, l’ordre ens ajuda a associar els objectes,
els materials, les dimensions i les formes
arquitectòniques amb els nostres records.

Aquest ordre, el reivindiquen els cecs. Els és
necessari per localitzar-ho tot a casa seva; en defi-
nitiva, per ser independents.

Podem entrar en un espai que ha de ser anecoic,
que ha de cruixir metàl·licament quan se’n trepitja
el paviment, i que pot afinar-se tonalment en uns
xiulets quan el rasques amb els talons.2

No puc sinó transportar-me novament al món dels
vidents. Obro els ulls i m’adono que les coses tor-
nen a ordenar-se.

Aquí, al bar de l’Escola, mentre repasso aquest text
manuscrit, escolto el so musical dels platerets i de
les tasses, el ritme que l’operari imposa a la màquina
de tallar embotits, el ronc de la cafetera, el brogit
del molinet de cafè industrial, els tres tocs que fa el
cambrer quan buida el receptacle on hi ha el cafè ja

gastat, etc.

1.1.3 El so personalitzat

Fixem-nos que, fins i tot quan comprem un telèfon
mòbil, hi ha marques que ens donen una variació
de sons per tal que puguem escollir l’alarma o el
senyal sonor que més ens agradi o interessi.

Ens pot interessar que el telèfon soni d’una deter-
minada manera. Un altre usuari que s’ha comprat
el mateix model i marca escull, en canvi, un avís
diferent i personalitzat d’acord amb el seu caràcter.

L’usuari ja sap que no està dissenyant el so que li
interessa, però dins d’una gamma de diferents sons
tria aquell que més li plau.

Si a l’hora de comprar-nos un vehicle ens
preguntessin com ens agradaria que sonés, potser
diríem que ens agradaria que ho fes com un Porshe,
com un Volswagen o com un Rolls Royce (fig. 1.3
a, b). En qualsevol cas, seria molt interessant veure
si podríem tenir el dret a escollir el so igual que el
color, perquè hi ha sons de marca que no tan sols
sonen molt bé, sinó que poden tenir un cert prestigi
social.

Òbviament això no és fàcil de fer, però dins d’una
certa gamma de possibilitats sembla que l’usuari
pot, en general, escollir el so més adient al seu
criteri.

Dins d’aquestes diferents possibilitats que el
fabricant dóna com a predeterminades, l’usuari pot,
en certa manera, acomodar-s’hi.

Fins aquí tot és molt correcte. Ara anem a veure
qui fabrica els sons que finalment acabem triant, i
què fa perquè els elegim.

Els que dissenyen el so del producte que després
comprarem són un equip interdisciplinari que for-
ma un gabinet, i tracten precisament el que
s’anomena la qualitat acústica dels objectes i dels
espais



Figura 1.1 Despertador clàssic de dues campanetes exteriors

Figura 1.2 Dos homes caminant a cegues
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Figura 1.3b Cotxe Rolls Royce

Figura 1.3a Cotxe Volswagen
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Anem a comprar un llit. Òbviament mirem que
resisteixi el pes, que ens agradi, que els materials
estiguin ben acabats, que duri; és a dir, hi ha uns
aspectes estètics, uns aspectes històrics, etc. que ens
porten a triar entre el canapè, el somier, etc.

Aquesta tria es fa en funció de tota una sèrie de
circumstàncies com les esmentades, i potser seria
interessant preguntar a algú quantes vegades, quan
va a comprar un llit, s’hi posa a sobre. I, en tot cas,
què és el que ha buscat quan s’hi ha posat.
Descobrirem que el que ha buscat d’aquest llit és la
comoditat: és molt tou, és molt dur, s’hi haurà de
posar una fusta, etc. En resum, el que s’ofereix és
una resposta al nostre confort a l’hora d’emprar el
llit i dormir.

Però, òbviament, al llit hi fem més coses: ens
movem, dormim i fem l’amor. I llavors resulta que
no hem pensat si el llit grinyola, si el llit té un cruixit
que no ens agradarà sentir, si el llit es mou
excessivament i colpejarà amb el capçal contra la
paret (justament contra la paret del nostre veí que
ens estima molt i està esperant que el molestem per
fer-nos una denúncia).

Massa sovint hi ha el veí que espera sentir-nos per
després dir quantes vegades ho fem al cap de la
setmana, del mes o de l’any. T’estan esperant,
perquè el so és comunicació.

El so és una informació que està en correspondència
amb les actituds i activitats humanes.
Dissortadament hi ha qui t’espera.

Ja ens anem adonant que comprar-se un llit és un
compromís molt més important del que ens
pensàvem. Igual, en posar-lo a casa nostra, ens dóna
sorpreses tot fent un nyigo-nyigo a què no estàvem
acostumats.

Aquests sons poden transmetre’s a l’altre costat de
l’edifici, sense un excés d’esmorteïment, i els veïns
poden fins i tot escoltar tot el que ens passa, encara
que nosaltres no ho vulguem.

Ara bé, puc preocupar-me buscant un llit que no
doni aquesta informació? És a dir, potser el que
interessa és que hi hagi llits que no permetin aquesta
comunicació als altres habitants de l’immoble. O,
al contrari, potser el que es desitja és precisament
proporcionar aquesta informació als veïns? Per què
no? De la mateixa manera que ens comprem
objectes que sonen d’una forma determinada, com
ara l’encenedor Zippo3 o el Ronson, i que podem
fer servir aquests sons per fer-ne ostentació (fig.
1.4).

Per tant, quan comprem un encenedor, podem com-
prar una marca amb un logotip sonor. Comprem  un
producte que sona d’una determinada manera que
el fa diferent.

Ara, el llit, l’intentarem comprar pel silenci que
produeixi i no pas pel so que faria de nyigui-nyigui
o nyogui-nyogui, o bé nyigo-pum-xi nyigo-pum-xi.
Imaginem-nos que, a més a més, entri en una
cadència musical i emeti sons en un compàs de tres
per quatre. Doncs, per què no?

Potser la pregunta hauria de ser: Per què no podem
trobar objectes dissenyats també des de l’estètica
auditiva? Per què no hi ha més objectes pensats
perquè sonin?

El so de massa objectes és excessivament casual.

1.1.4 La imatge corporativa sonora

Gràcies a la xapa d’aquest material amb aquest
gruix, gràcies al fet que el mecanisme porta una
molla que fa que retorni la tapa… per aquestes raons
resulta que el Zippo sona com sona. Jo diria més:
gràcies que el motor de la Harley Davidson és com
és, resulta que sona com sona. Llavors, arriba un
moment que a la Harley Davidson volen patentar el
so de les seves motocicletes (fig. 1.5). I és clar, els
dels jutjats i les oficines de registre de marques i
logotips s’estranyen que algú vulgui patentar el que
ells consideren un “soroll”; però per als de la Harley
és precisament la imatge sonora de la seva marca.

De la mateixa manera, els de l’MGM (Metro

Posem un altre exemple.



Figura 1.4 Encenedors Zippo i Ronson de benzina

Figura 1.5 Motocicleta Harley-Davidson

Figura 1.6 Leo, carta de presentació de la Metro Goldwyn
Mayer (MGM). Dos rugits, una petita pausa i un tercer rugit

Figura 1.7b Ploma estilogràfica Montblanc
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Figura 1.7a Ploma d’au emprada per Chopin (dibuix de
Georges Sand)



Goldwyng Mayer), indústria productora de
pel·lícules, tenen el logotip del lleó que sona a l’inici
de cada pel·lícula com a imatge sonora corporativa
pròpia de la marca (fig. 1.6).

Una cosa similar es pot dir dels sons de la Ràdio
KO, també de la indústria cinematogràfica. O dels
tocs musicals de la cadena de notícies CNN ameri-
cana, que reprodueix en els seus informatius com a
imatge sonora perfectament diferenciada de les
imatges sonores existents o inexistents de les mar-
ques restants.

I tot això és una imatge corporativa sonora que el
públic ja admet com a dissenyada des de la factoria
i que, de vegades, és assimilada en molt poc temps
(d’aquí la rivalitat de la publicitat sonora). És a dir,
el públic ja s’hi ha acostumat i ho entén de la
mateixa manera com entén el disseny gràfic de les
empreses, caracteritzades pels logotips, les
capçaleres de cartes, els sobres, les bosses de com-
pra, etc. El sol fet de veure el sobre o la bossa pel
carrer ja influeix sobre les vendes. És millor portar
una bossa de Fureste que de Pepitu’s (si és que
existeixen), perquè la primera s’assembla a una cosa
existent i prestigiosa. Tot i així hi ha gent que, si no
porta la bossa de la primera marca, sense la e,
prefereix no portar-ne cap.

Però quin és el so d’aquesta empresa? Que potser
aquesta empresa té algun tipus de so? Que potser
aquesta empresa ven mitjançant el seu so?

Quan parlàvem d’un cert fabricant de motocicletes,
ja hem vist que el so és una part fonamental del
producte que es vol adquirir. Si algú surt al carrer
per provar un d’aquests productes i resulta que  fa
nyaqui–nyaqui, es preguntarà si no es tracta d’una
moto japonesa o alemanya; del que estarà segur és
que no es tracta de la moto que cercava.

És a dir, que hi ha casos en què el disseny del so és
important!

1.1.5 La qualitat acústica

No tan sols ens referim al disseny del so d’un gran

auditori, i a l’aïllament que cal establir entre la sala
de màquines i els platós d’una  televisió, o a
l’aïllament, amb vista als veïns, dels impactes que
amb gran profusió es generen en una cuina indus-
trial.

El disseny del so no és, ara com ara, un tema gratuït.
Hi ha gabinets amb diferents professionals que
s’ocupen d’aquesta tasca. Potser tan sols ha estat
necessari inicialment a les empreses molt
prestigioses (el que anomenem qualitat acústica va
començar en aquestes empreses, tot sigui dit),
perquè com més alt és el nivell del producte fabricat
més es preocupen pel seu so.

Ja no estem parlant de si un electrodomèstic ha de
tenir un nivell de so de quaranta decibels i escaig,
com pot ser un rentavaixelles actual, sinó que en
entrar en una casa potser alguna persona reconegui
el rentavaixelles dient de quina marca i model és,
sense veure’l!

Això no és pas degut al volum sonor, sinó a
l’empremta sonora, que en definitiva és el seu
segell, o, en altres paraules, el que constitueix la
pròpia veu de cada producte.

Sembla que a molt poca gent li interessi encara po-
der oferir el so amb els seus productes fabricats. Hi
ha un mercat potencial. I ja veiem que alguns són
els pioners, però el que cal és que hi hagi la deman-
da; això dependrà de l’educació sonora que tingui
una societat determinada.

Caldria ara arribar a l’altre extrem. És a dir, en
aquest moment, presidit per tants sons incontrolats
i on cada dia ens en podem inventar més, cal que
dissenyem o encarreguem que ens dissenyin
justament aquests sons?

Què passarà quan haguem dissenyat tots els sons?
Què ens quedarà per dissenyar? On quedarà la
casualitat, que és el factor fonamental perquè un
espai tingui una casuística i un atzar sonor que,
precisament, contribueix a la llibertat d’elecció de
l’ésser humà?4
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Potser haurem de parlar d’apropiació d’imatges i
identitats sonores si el fabricant d’un rentavaixelles
fa que aquest aparell soni amb la cinquena de
Beethoven quan faci el programa de rentat llarg; o
si l’avisador del forn, quan arriba a l’instant de
cocció precís del pastís, fa sonar una campana si-
milar a la campana Montserrat de la catedral de Bar-
celona.

Potser llavors ens haurem passat dissenyant els
sons!

No tenim cap capacitat de tancar les nostres oïdes.
Per tant, quan hi hagi aquest bombardeig de
diferents senyals, avisos, sirenes, personalitats
sonores, publicitat sonora,5 etc., no serà excessiu
viure en aquest entorn? No es pot produir
precisament l’efecte contrari al desitjat, atesa la
saturació a què podem arribar?

El bolígraf amb què estic escrivint aquestes ratlles,
us imagineu si el fes servir en un paper on fes un so
nyic–nyic–nyic similar al que produeixen els
retoladors tipus Velleda quan friccionen sobre la
superfície blanca i brillant? Us imagineu que hi hagi
professors, conferenciants o competidors de
campanyes publicitàries que, posats a escollir,
comprin precisament els retoladors que més so
d’aquest produeixen, i els utilitzin per a les seves
classes, conferències i promocions? Segurament
estareu d’acord amb mi a pensar que es quedarien
ben sols.

Potser llavors s’hauria d’acabar fent regles6  i lleis
sobre els sons que cadascú pot fer servir? Si
acabéssim limitant pel seu nivell sonor o pel seu
tipus de so (irritant, rítmic, etc.) fins i tot els
bolígrafs i retoladors, no seria un món absurd?

I, alhora, per què no pot existir la llibertat que
cadascú pugui escollir quin és el so que produeix el
seu bolígraf o retolador? Per què tothom ha de com-
prar el mateix so? Per què no podem comprar el so
del nostre bolígraf diferent del dels altres?

O és que tots han de sonar igual?

Potser un disseny especial de la bola del bolígraf o
del seu suport ens donarà un tacte sonor diferent.
Potser a algú li agradaria aquesta sensació més aspra
i pesada, com més dificultosa per a la mateixa
escriptura, propera a la sensació que fa un d’aquests
vells bolígrafs als quals se’ls ha assecat la tinta i ja
no ragen.

Per què l’escriptura amb bolígraf no pot plorar?
Podem comprar-nos un bolígraf amb punta fina,
mitjana o gruixuda, però usualment es busca que el
seu traç sigui uniforme, no pas que variï. Així, no
podem matisar quan escrivim una emoció. Potser
algú busqui aquesta estètica del plor o de la llàgrima
que es genera en una producció literària.

Per què ha de plorar tan sols l’actor que està llegint
uns tipus d’impremta en tinta contrastada sobre el
paper? Per què no pot plorar el poema des del
naixement de la mà del mateix autor. Fixem-nos
com ploraven abans les escriptures segons el que
volia indicar la mà de l’artista quan escrivia amb
una ploma (fig. 1.7).

Aquesta ploma tenia un tall al mig de la canya de
ploma de l’au, i la separació entre els dos costats
podia augmentar-se segons la força que es feia so-
bre el paper. Això permetia que fluís més quantitat
de tinta i es generés un traç més gruixut on més
força s’havia fet. Així van néixer les lletres
anomenades gòtiques.7 Avui, molt poca gent escriu
amb lletra gòtica (fig. 1.8). Escrivim a l’ordinador
personal, perquè després ens cal reproduir-ho quasi
tot per mitjans informàtics. Potser així estem
perdent el valor emocional del manuscrit.

Segurament, ara, és a la ploma estilogràfica on més
hàbilment encara es conjunten aquests gestos de
l’energia que es deixa en l’expressió escrita, i on
més s’incorpora el so que produeix el fet d’escriure.

A vegades, quan el plomí s’ha despuntat
lleugerament, l’escriptura adopta un so aspre, de
raspar contra el paper en comptes de servir-se’n.
Segurament és factible incorporar a la ploma
estilogràfica el vessant del disseny sonor, cercant
unes expressions més poètiques d’aquests sons.
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Sembla molt lògic pensar que les prestigioses
empreses fabricants de plomes estilogràfiques ho
tinguin ja en compte.

1.1.6 El món és sonor

Ens n’adonem quan som nosaltres els que, escoltant-
lo, interpretem aquest món. Molt sovint, l’escoltem
amb tot l’èmfasi d’aquesta paraula, escoltar.

És a dir, quan realment parem l’orella per saber què
és el que està passant en aquest món exterior, la
resposta és molt diferent a l’actitud sonora
quotidiana del que estem acostumats a fer.

Imaginem-nos una persona que s’ha aixecat al matí
i comença a fer les seves activitats normals.

Potser la primera cosa que fa és anar al lavabo. Tan
sols en aquest indret l’usuari es veu immers en tot
un món de diversitats sonores que caldrà analitzar
per veure si responen a un cert disseny.

No és indiferent la informació que li arriba
procedent de l’aixeta on l’aigua cau gotejant. El so
de l’aixeta li està dient que degota, i que aquestes
gotes provenen d’un procés que s’inicia en una gota
i segueix sense interrupció. Quan cau la gota, en
principi no produeix so, perquè pràcticament és im-
perceptible la fricció d’una única gota amb l’aire.
Però després aquesta gota xoca amb la superfície
de la pica del lavabo, la banyera o la dutxa, i en
alguns casos amb l’aigua confinada a la pica, que
produeix el so del clàssic xipolleig. En els casos en
què la gota troba tangencialment la pica, el so és
quasi imperceptible, però es pressenteix.

Bé, aquesta persona, acostumada segurament a
aquests sons, sap molt bé quan degota algun element
de la seva instal·lació de lampista.

El que és evident és que no sona igual el degoteig
del seu lavabo que el del lavabo d’una altra perso-
na aliena a aquesta edificació, potser perquè en
aquest segon cas hi ha una marca diferent d’aixeta,
de pica, etc.

Tot això és la personalitat pròpia d’alguna cosa tan
senzilla com el degoteig.8  Però cal afegir-hi una
cosa: normalment, l’usuari no vol que ningú li
dissenyi el so d’aquest degoteig (el que vol és que
l’aixeta no perdi aigua). No acostumem a anar al
fabricant del rentamans a reclamar-li que l’aigua
cau massa tangencial o ortogonal i que per aquest
motiu es produeix un so que no ens acaba d’agradar.
En tot cas, mirem unes qüestions que són totalment
alienes a aquest tema sonor, com ara que no quedin
cèrcols de calç en el rentamans, que es netegi
fàcilment, que no tingui tares superficials o degudes
a canvis de color, etc.

En canvi, a aquesta mateixa persona, si s’afaita amb
màquina elèctrica, potser li interessi molt que
produeixi un cert “tipus” de so. Fins i tot, en el
moment d’anar a comprar-se la màquina el pot voler
escoltar. És a dir, que l’usuari entén que no és el
mateix el so que produeix una màquina molt antiga
i atrotinada (amb el motor a punt de fer fallida i les
fulles gastades) que el d’una màquina dissenyada
dins d’un gabinet de qualitat acústica d’una empre-
sa; una empresa on interessa vendre no tan sols una
bona màquina d’afaitar, sinó una que soni amb el
so de la imatge corporativa, o un cert so de marca i
model determinat, és a dir, un so que en definitiva
proporcioni una empremta sonora9  desitjada pel
fabricant per satisfer (o així ho pensa) la demanda
de l’usuari. El cert és que sembla que s’associen
uns avenços tecnològics al nou so que fan que
l’usuari senti un interès cap a el nou model.

Així, ens trobem que en el mercat hi ha tot un
conjunt de productes que, des de la factoria, són
estudiats pel que fa a l’emissió de sons (no solament
sorolls), cercant aquells que sembla que poden arri-
bar a interessar els usuaris i consumidors potencials
de la marca, i els que sonen de forma totalment ca-
sual, sense cap direcció ni intenció per part del
fabricant.

Nosaltres, ara, ens trobem situats entre aquests dos
casos.

Ens hem d’acostumar que, quan algú ens ofereix
un producte, aquest producte estigui dissenyat, o



no, amb un so determinat. Se’ns ofereix unes
intencions determinades que ens poden interessar
o no. Aquest és el moment de decidir si volem que
el so ens ajudi en l’elecció.

1.2 El llenguatge poètic

El llenguatge poètic és aquell en què fem servir uns
mètodes de comunicació rics en musicalitat i
matisos amb la gent que ens envolta. Hem parlat
bastant d’aquest tema en el llibre sobre la poètica a
l’arquitectura acústica, que constitueix el primer
volum d’aquesta sèrie. Potser ara seria bo fer tan
sols una petita ressenya del que representa això.
Doncs bé, no és res més que una manera que té
l’ésser humà de comunicar alguna cosa als altres
éssers humans.

Ja sigui de forma individual o col·lectiva, el cert és
que la comunicació mitjançant el so no solament és
necessària sinó que es realitza constantment, tot i
que en alguns casos ho és a petita escala dins
d’aquest vessant poètic.

1.2.1 Poètica acústica arreu

En aquests moments, si dicto això al casset que
m’acompanya mentre viatjo amb el meu vehicle,
arriben al micròfon del casset tots els sons que d’una
o altra forma m’arriben també a mi dins la cabina
del vehicle. Sento els sons del motor, la fricció de
les rodes sobre l’asfalt (diferenciant si és sec o
mullat), les molles dels amortidors, els entrexocs
d’objectes dins del maleter, etc. No tan sols tinc els
sons procedents de la immissió del motor, sinó que
també puc sentir una mica de l’exterior atès que
l’aïllament de l’habitacle no és absolut.

M’adono que acabo de passar sobre unes juntes de
dilatació d’un viaducte o pont. Alhora sento ara
l’impacte de la pluja sobre el vidre i la coberta
metàl·lica de la cabina, tot i la presència del mate-
rial aïllant acústic i la baixa reverberació (propera
a 0,2 segons) existent a la cabina.

Ara imaginem-nos que els dissenyadors de les jun-
tes de dilatació dels viaductes les disposessin fent

una melodia de sardana en el tram d’entrada a
Catalunya!

1.2.2 Poètica acústica al volant

Mentre estem circulant amb un vehicle, hi ha moltes
coses que, bé per les vibracions que el vehicle ens
transmet, bé pel tacte o bé pels sons que ens gene-
ra, ens donen molta informació. Sobretot, la
sensació tàctil del vehicle en contacte amb el terreny
(els diferents tipus i accidents del paviment) ens
comunica un conjunt molt gran d’anècdotes, moltes
de les quals han estat apreses, no obstant això,
gràcies a la nostra precària educació sonora des de
la infantesa.10

Ara acabem de passar dues juntes de dilatació d’un
petit pont, i ara dues més –però metàl·liques– d’un
viaducte. Ara notem el canvi de l’asfalt normal de
l’autopista per un altre de diferent granulometria o
porositat. Ara notem unes petites esquerdes
d’aquesta vella autopista, que han hagut de cosir
amb asfalt i, en no ser perfectament coplanari,
introdueix unes vibracions diferents al vehicle. Ara
passem per un bony i, per uns instants, quasi hem
perdut el contacte amb el paviment a causa del salt.

Ara toquem la banda lateral, on hi ha una pintura
que forma unes rugositats dissenyades per generar
una vibració que sigui captada pel vehicle. Això fa
que el conductor noti l’advertiment que en aquests
moments envaeix la línia de limitació de la calçada.
Ara arribem a una zona de peatge on unes altres
bandes, en aquest cas transversals al sentit de marxa
dels vehicles, ens informen, amb uns petits però
molt molestos bots, que hem de frenar. Observem
que aquestes bandes són com una escriptura dins el
pentagrama, a manera de notes per ser interpretades
per un instrument de percussió d’una orquestra
simfònica (fig. 1.9).

Cal ara preguntar-se si ha existit un llenguatge
poètic o no en aquestes comunicacions.

En tots aquests casos, hem estat parlant quasi tan
sols del tacte de les vibracions, però tot i així veiem
que alguns han estat generats amb una clara i in-
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equívoca intenció de comunicar-nos alguna cosa.
És el cas de les bandes rugoses disposades a
l’arribada del peatge. Si el conductor nota que el
senyal s’accelera, vol dir que no està frenant prou.
Aquesta informació és molt clara. Tothom se
n’adona, perquè amb el bots –tacte i so aeri–
s’introdueix un altre component a la sensació de
perillositat per aturar-se quan abans es circulava a
120 km/h.

Segurament, per incrementar aquesta sensació de
perill, es podrien estudiar unes analogies dels
compositors musicals clàssics i moderns,
especialment en aquells ritmes que donen a
l’individu les sensacions més fortes.

El mateix es pot fer amb els canvis de paviment. Si
variem els paviments dels vials de forma intencio-
nada, com ara en travessar una població, circular
per indrets escolars, etc., podem fer un joc sonor
amb aquest tipus d’acabat. Si no és així, el joc
existirà de forma aleatòria, descontrolada, fins i tot
en molts casos equívoca, perquè el seu llenguatge
no perseguirà una poètica dissenyada.

1.3 El llenguatge musical

L’ésser humà fa servir el llenguatge musical des de
fa molt temps. I això és així perquè aquest llenguatge
li permet manifestar tot un seguit d’actituds,
emocions i sentiments que es produeixen en
escriure, en interpretar i a l’hora d’escoltar els
diferents ritmes i melodies musicals.

Aquesta poètica musical ens és molt necessària, atès
que nosaltres hem fet evolucionar molt més la
comunicació sonora amb els altres éssers de la
nostra espècie que no pas la comunicació gestual.
Si més no, això ha estat així fins a mitjan segle xx,
a partir del qual s’han desenvolupat
exponencialment els sistemes mediàtics on la
imatge pren, òbviament, el protagonisme al so.

Això no obstant, amb els sons musicals hem après
a transmetre els nostres sentiments i emocions als
qui ens envolten.

Què és el que ha calgut per expressar aquestes
emocions amb la música?

La base d’aquesta poètica és, sens dubte, el domini
del temps.11

1.3.1 El tempo

Abans, quan hem parlat del llenguatge sonor de les
bandes rugoses d’avís dels peatges, s’ha comentat
que es podia establir una melodia, perquè sons i
vibracions ens arribaven en relació amb un temps
determinat.

Aquesta és la gran diferència de l’estudi de
l’arquitectura dinàmica, sonora i vibràtil respecte
de l’arquitectura estàtica que acostumem a tenir en
compte en estudiar l’arquitectura.

Ara som en un pentagrama en el qual ens basem en
la dinàmica, amb la variació instantània de les
intensitats, els tons i els timbres, amb una gamma
de matisos increïbles. Això permet que en un temps
molt reduït puguem donar una informació molt ele-
vada –tant pel que fa al seu contingut com a la seva
expressió.

Com és aquesta informació? És una informació del
que anomenem el vessant temporal de la música;
fem músiques amb el temps lent (Adagio), o potser
amb Adagio ma non tropo, o bé Allegro, o Allegro
moderato, o Vivace, etc.

Els compositors han cercat diferents formes
d’expressar aquest temps quan encara no existia un
mètode per cronometrar-lo. De seguida es va passar
a la base temporal que portem dins nostre: el batec
del cor. Però cada individu batega diferent, i a més
a més el batec és influït per l’estat d’ànim.
Finalment, gràcies als ginys que vam ser capaços
de pensar i fabricar en sèrie per a la mesura del
temps, es va trobar un llenguatge comú. S’arriba
així a l’ús del metrònom, que ara ja es pot trobar de
forma digitalitzada (fig. 1.10).

Aquest temps dóna una llargària a les notes. Ara
podem dir que, per a certa melodia, la negra val x



Figura 1.8 Lletra gòtica. Fragment del Libre dels feyts de
Jaume I

Figura 1.9 Música de les bandes sonores dels peatges (dibuix
de l’autor)

Figura 1.10 Metrònom

Figura 1.11 Cadència musical ascendent: Per què?
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segons. A partir d’aquí, les altres notes, blanques,
fuses, semifuses, corxeres i semicorxeres, que estan
relacionades com a múltiples i submúltiples de la
negra, adopten els seus valors temporals exactes.
Així podem fer els compassos, com ara el compàs
de 4 x 4, que significa quatre temps per compàs,
amb els quals anem fent les diferents frases sonores.
Establim així un ordre fonamental que imposem en
primer lloc –abans no soni res– i que ens permet
fer una selecció respecte del que ens interessa de
control i descontrol temporal, perquè sovint fins i
tot hem de deixar un temps més lliure.

1.3.2 L’èmfasi sonor

Sobre aquest temps podem ja ara anar expressant
els nostres sentiments. Podem fer-hi èmfasi com si
es tractés d’una cadència ascendent dels sons, on
les notes pugen cap a freqüències més altes. Amb
aquesta ascensió es genera una pregunta similar a
la que fem amb l’expressió per què quan la utilitzem
per preguntar a una altra persona: Per què?

Fixem-nos que, les darreres lletres, les pronunciem
fent una cadència musical ascendent (fig. 1.11).

En canvi, quan deixem monòtona la frase, vol dir
que no volem emfatitzar res. Les dues síl·labes
sonen en la mateixa tessitura: perquè jo no volia,
contestem.

I finalment, quan fem un punt i seguit o un punt i a
part, fem baixar la darrera nota, és a dir, sentenciem
la darrera nota en una freqüència més greu: perquè
jo no hi volia anar.

Tot això ens permet definir moltes facetes fent in-
tervenir l’harmonia, la polifonia, o basar-nos en un
instrument que sembla que sols faci soroll i no so
musical, com ara el tambor (fig. 1.12). L’èxit dins
la música dels instruments de percussió es basa en
el fet que, a més a més de ser ancestrals, el que fan
és precisament marcar el domini del temps. Així,
quan podem generar soroll de manera rítmica i con-
trolada, com pot ser donant cops de mà, petant els
dits o esbufegant en una ampolla, llavors en diem
música (recordem un enregistrament musical de

Paul MacCartney picant-se les cuixes a la cançó).

Tot el nostre món és ple de música.

Per tant, aquesta poètica musical ens ha d’interessar
conèixer-la en el camp del disseny sonor de
qualsevol objecte o espai, per poder-la  dissenyar
adientment en aplicacions diferents del camp mu-
sical pròpiament dit.

Quan més ens adonem d’un succés de la poètica
sonora és quan s’incorporen de manera intenciona-
da uns senyals musicals.

El llenguatge musical, dins del disseny del so,
actualment ja disposa d’una bibliografia
suficientment àmplia. Tot i així, a la bibliografia
final d’aquest text s’incorporen algunes referències
que poden ser útils en els camps dels media.

Fixem-nos ara en els llenguatges musicals que fem
servir a les nostres ciutats i arquitectures. Estudiem-
ho sobretot amb els nens. Fixem-nos que, quan van
pel carrer i fan aquells passos on abans de posar
l’altre peu a terra han fet que el primer peu hi toqués
dues vegades, generen un ritme de dues notes fetes
amb la cama dreta seguides de dues de fetes amb la
cama esquerra, i així successivament. Aquesta és
la manera que tenen els nens de caminar mig corrent,
i que podem dibuixar sobre una partitura (fig. 1.13).

1.3.3 La música amb l’aire

Un altre exemple de llenguatge musical el tenim
amb les músiques que es generen amb l’aire. Com
ara els tubs que es freguen per fora, fins i tot amb
algun cas similar al dels carillons disposats per
Gaudí a la part externa del Caprici de Comillas, o
els sonalls eòlics que fan petites músiques i
melodies.

En el mateix context del llenguatge musical ens
trobem amb una profusió de melodies que tenen
una certa connexió amb l’arquitectura, com ara els
pics i repicons dels picaportes situats a l’exterior
dels antics habitatges (fig. 1.14). Aquests elements
eren utilitzats per les persones que anaven a veure
la gent que vivia en els pisos de cases sense porteria



Figura 1.12 Il·lustració de Reiner Zimnik, del seu llibre Els
tambors

Figura 1.13.a Partitura dels sons que fan els nens quan cami-
nen mig corrent (dibuix de Lluís Carné)

Figura 1.14 Picaporta (col·lecció de l’autor)

Figura 1.15 Notes de repicons (dibuix de l’autor)
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Figura 1.13b Partitura dels sons que fan els nens quan cami-
nen mig corrent, segons un apunt de l’autor
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i que, des del carrer, assenyalaven amb els cops so-
bre la porta on volien anar per tal que els obrissin.
Es va establir així un codi de comunicació sonora
dins l’arquitectura (que en molts indrets encara per-
dura a pesar de la presència dels timbres elèctrics)
que permetia donar l’avís de destinació amb tota
exactitud. Així, amb els pics s’informava sobre la
planta a la qual es dirigia la comunicació. En sentir
aquests cops, els que vivien en aquesta planta (tants
pics com plantes tingués l’immoble) paraven
l’orella atents a la informació següent. En sentir els
repicons (les notes més seguides de la figura 1.15),
els estadants corresponents a aquella porta de
l’anterior planta sabien que algú els reclamava.

Amb aquest mètode l’ésser humà ja va generar unes
músiques concretes dins la seva arquitectura, que
van configurar unes noves veus dins el paisatge
sonor de cada població. Aquestes veus són referents
molt locals, molt arrelats a cada un dels diferents
territoris. No sonen igual els pics i repicons en una
casa que en una altra del mateix carrer que disposi
dels mateixos picaportes, atès que en cada una es
colpeja sobre una porta diferent, amb un vestíbul
diferent, amb un buc d’escala i patis interiors
diferents, etc. De la mateixa manera que, encara
que les cordes vocals de dues persones siguin iguals,
les diferències fisiològiques entre elles fan que els
timbres d’aquestes veus siguin diferents.

Aquestes diferències se senten també en el carrer.
Hi ha persones que, fora de casa seva, reconeixen
perfectament des d’una botiga propera que els estan
trucant a casa seva amb el seu picaporta. Aquestes
veus musicals sonen diferents gràcies a la presència
de fonamentals i harmònics diversos.

És així com dins d’un paisatge sonor urbà existeixen
unes veus que són localitzades pel que fa a l’origen
i al destí, fins i tot d’una forma molt concreta.

Deixem ara aquesta introducció al llenguatge mu-
sical perquè és un tema tan suggeridor que podem
quedar atrapats pels cants de sirenes de cadascun
dels sons que ens envolten. Tot i així, aquest tema
anirà sortint molt sovint en les explicacions restants
a causa de la seva gran interrelació amb la

comunicació. Ens comuniquem amb sons, i sempre
que aquests sons puguin arribar a ser musicals seran
positius des de l’aspecte emocional.

1.4 El llenguatge quotidià

És el llenguatge que ens envolta en qualsevol indret.
Aquest llenguatge quotidià és ple de matisos i de
polèmiques i suggeriments entre unes produccions
de sons desitjats o d’altres sons que hi ha poca gent
que vol que es generin. Tot i així, aquests sons
existeixen en el territori gràcies a l’acció de l’ésser
humà i, alhora, al fet que la producció del so també
pot ser generada amb els mateixos elements que
ens envolten d’una manera forçada. Podem cercar
gent que intervingui en el territori o en l’espai
quotidià que ens envolta buscant una estètica sono-
ra o uns missatges quotidians dins de l’àmbit sonor.

Quin és el llenguatge sonor quotidià que trobarem?

De totes les coses que en envolten, hi ha uns sons
que existeixen a pesar que nosaltres no els busquem,
com ara els sons del territori, de la ciutat, del nostre
carrer, de casa nostra o dels objectes que portem a
sobre.

Tot això configura un mapa sonor molt canviant,
que és el que realment tenim al nostre entorn més
proper. Aquest mapa existeix gràcies al fet que
disposem d’una sèrie d’elements sonors, senyals,
etc. que es dissenyen expressament, i d’altres que
hi són amb independència del desig de disseny.

1.4.1 L’escala del territori

Així trobem, per exemple a escala del territori i del
quotidià, una via de comunicació com ara una car-
retera que ens informa d’una sèrie de successos.
Quan la veiem molt atapeïda de vehicles i escoltem,
el seu so ens informa que molta gent abandona el
treball i la residència per anar a un altre indret. Fins
i tot es poden produir retencions de vehicles, i
llavors les botzines ens informen que la circulació
és extremament lenta (fig. 1.16). O, en canvi, la
mateixa carretera, per on en un moment donat passa
una cursa de vehicles o de bicicletes, es va



transformant tot definint uns nous paisatges sonors
al seu entorn. Aquesta mateixa carretera, pel fet de
disposar-hi unes pantalles acústiques, emmudeix
pràcticament l’afectació del soroll sobre els edificis
residencials propers.

Podem també dissenyar aquestes pantalles per
gaudir del soroll del trànsit des d’un parc d’audició
sonora on el que es vulgui sigui precisament sentir
auditivament la circulació dels vehicles. Podrem fer
aquest parc de tal forma que ens permeti sentir el
territori amb la possibilitat d’esmenar l’audició.
Això pot aconseguir-se variant algun dels elements
que constitueixen la carretera, com ara la banda de
roda, les defenses, etc. (fig. 1.17). Així, es pot fer
passar els vehicles per una banda de roda més
dolenta, o podem canviar el material d’acabat de
les defenses, o el seu ritme d’aparició, fent-les
aparèixer en uns llocs determinats i no en d’altres,
etc., a fi que el so que arribi al parc segueixi uns
ritmes dissenyats determinats.

Ja veiem que aquests sons són ben quotidians, i que
poden dissenyar-se per establir uns llenguatges amb
unes intencions d’ordre superior al present. Tot i
així, cal prendre aquest tema amb precaució i espe-
rar que els aspectes culturals i lúdics del paisatge
sonor s’estudiïn en cada cas molt a fons.12

1.4.2 L’escala de la ciutat

Si deixem l’àmbit territorial i passem al de la ciutat,
ens adonem que els sons quotidians ens envolten
completament, i que sovint presenten forta
dependència de la forma del carrer, en L o en U,
que l’urbanista va crear, o del vas dins d’una illa
tancada, o bé de l’alçària i les dimensions sota una
plaça peristil·lada. Per això l’aportació de les
edificacions –és a dir, de la ciutat– és essencial.

Si mirem el que hi ha disposat al carrer, ens trobem
el mobiliari urbà i tot un seguit d’elements que
contribueixen a la generació de veus específiques.

Els exemples són molt diversos. Si ens fixem en
una bústia de correus, observarem que, a l’hora de
tirar les cartes, la tapa del lloc destinat a la nostra

ciutat sona idèntica a la de les altres destinacions.
Per què no sonen diferent? Posats a preguntar, hauria
de sonar més greu com més a prop i més agut com
més lluny hagi d’anar la carta? No hauria de ser a
l’inrevés, d’acord amb la llei natural d’absorció de
l’aire?

En tot cas, caldrà anar pensant tot això per si convé
dissenyar-ho; però arribat el cas ho haurem de fer
d’acord amb una carta o codi de sons. Serà una cosa
semblant a la carta de colors que es va acordar per
a les façanes de Barcelona?

Altres elements que configuren el llenguatge sonor
quotidià a les ciutats són les tapes de registre de les
instal·lacions que es troben disposades a terra i que
sonen amb la nostra petjada o amb el pas d’un
vehicle (fig. 1.18). No hi ha cap disseny sonor
d’aquestes plaques, però bé que sonen, i en molts
casos amb diferències. Hi ha veïns que saben quan
sona la tapa del clavegueram, la de telefonia, la de
senyalització semafòrica, la de cable de televisió,
etc.

Aquests elements del terra són tan importants que
des de fa poc temps podem observar que, ateses les
queixes contínues, es posen trossos de drap, cartrons
o papers sota les plaques metàl·liques que tapen les
rases obertes per a les obres de les voreres de les
ciutats.

Són sons quotidians casuals, però estem envoltats
per aquests sons, com els de les baranes del metro
que excitem sonorament amb els anells. Sona igual
la línia 1 que la 5? Les baranes de la Generalitat
(tren del Vallès, etc.) sonen igual que les de la
Renfe? Sonen igual les baranes de Barcelona que
les de París?

Els aplacats i diferents materials amb què revestim
els paraments de la nostra ciutat també sonen quan
els colpegem, però també ressonen constantment,
com a veritables membranes d’estranys timbals que
ens ofereixen ressons per la dreta i l’esquerra, quasi
pertot arreu on passem. Alhora la ciutat ens ofereix
unes veus específiques amb l’oneig de les
banderoles disposades a banda i banda dels fanals i
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de les cordes dels pals de suport de les senyeres als
edificis administratius, i amb molts petits sons que
conviuen amb nosaltres quotidianament.

Qui els dissenya?

1.5 El disseny dels caràcters acústics

Hi ha tot un conjunt de recursos que es poden fer
servir a l’hora de donar un caràcter acústic a un
espai o a un objecte determinat.

A l’hora de definir què són els caràcters acústics,
fem menció que és l’expressió que té un espai o
objecte d’una cosa que es vol comunicar
acústicament. Pot ser una intenció de centralitat o
de perimetralitat, una intenció de generar una línia
o de crear una zona extensa i no pas lineal. Pot ser
una intenció de generar un punt concentrat. Fins i
tot la intenció pot anar cap a deixar un espai definit
dinàmicament, o pot ser tot el contrari, cercar una
solució d’espai estàtic.

Tot això ho hem comentat en altres moments,13 i
potser el que cal fer ara és mostrar com es poden
dissenyar.

Que jo sàpiga, sembla que no hi ha gaire bibliografia
dedicada a aquest aspecte. Per això ens basarem en
recursos com ara l’aigua, la fusta, etc., mitjançant
els quals ensenyarem alguns exemples de disseny
d’aquests caràcters.

1.5.1 Els caràcters acústics basats en l’aigua

Òbviament, l’aigua és un dels elements més dòcils
a l’hora de jugar-hi dins el disseny dels espais
arquitectònics. Cal tenir en compte que la podem
dissenyar molt fàcilment, perquè la coneixem i
dominem des que diferents cultures l’han fet servir
al llarg de la història.

Per aquest motiu es continuarà fent servir en el camp
de l’ambient on l’ésser humà vol viure. I això és
molt important perquè vol dir que desitgem aquesta
aigua no tan sols com una font de vida, sinó també
com a expressió de tota una sèrie de matisos sonors,

espirituals i immaterials, com ara la seva poètica,
l’auxili de la persona que calma la seva set, etc. És
a dir, és alguna cosa d’ordre superior a la matèria,
H
2
O, de què és composta. Ens referim al fet que

ens comunica uns llenguatges que ens agraden i que,
per tant, la fem i la farem servir.

D’altra banda, tenim un gran camp d’intervenció
quan entrem en les veus de l’aigua. Aquestes veus
poden continuar sent aèries o en algun moment
poden passar fins i tot a l’estat sòlid.

Parlarem de l’estat sòlid perquè representa una de
les més grans conquestes de l’ésser humà: la força,
l’energia, la manifestació fins i tot de poder i de
domini sobre els elements.

Podem fer que l’aigua arribi a ser percebuda no tan
sols com a so aeri, sinó també com a so d’impacte,
so vibràtil, so que arriba a l’ésser humà mitjançant
l’estructura gràcies a la vibració directa dels ossos
de l’oïda mitjana i no pel pavelló i el conducte
auditiu, com en el cas del so aeri.

Per centrar el tema, intentarem ensenyar amb alguns
exemples com es pot dissenyar amb l’aigua.

L’aigua silenciosa i el caràcter tonal

Podem tenir una aigua d’un nivell pràcticament im-
perceptible. És l’expressió de l’aigua silenciosa que
fa servir Mies Van der Rohe en el pavelló Barcelo-
na. Amb el seu desig de l’absència de so no s’adona
que el que està fent és l’èmfasi del silenci, un èmfasi
d’altres sons que precisament existiran gràcies a
l’absència del so de l’aigua. Aquests sons són els
sons dels aplacats, com ara els sons tonals dels
paviments quan els trepitgem i dels revestiments
de travertí, marbre del Tíbet i ònix central amb què
ens embolcalla la seva arquitectura, que actuen com
a ressonadors de membrana (fig. 1.19).

Tot això vol dir que disposem del recurs de l’aigua
amb el seu propi silenci, sempre que aquest recurs
sigui tangible, sigui evident.

En el cas de Mies, hem vist que no es tracta de par-



Figura 1.16 Retenció de vehicles

Figura 1.17 Bandes sonores per a les rodes (dibuix de
l’autor)

Figura 1.18 Tapes de registre a la població de Santa Cristina
d’Aro (Girona)

Figura 1.19 Paviments i revestiments sonors del pavelló
Mies. Barcelona
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lar d’un brollador que no funcioni. Es tracta de ge-
nerar un llac silenciós.

L’aigua xiuxiuejant i el caràcter central

Si continuem dins el tema amb el so aeri, hem de
dir que potser els primers matisos són aquells on
l’aigua clapoteja: fa un so pràcticament impercep-
tible, però hi és, la notes, la veus.

És per exemple la tasca d’una magnífica intervenció
de l’artista suec Bengt Carling que, l’any cultural
de la ciutat d’Estocolm (1998), va fer un happening
participatiu dins d’una exposició que es mostrava
en els vagons d’un tren parat a l’estació central de
la ciutat. Així, aquest artista ens ensenyava a escol-
tar l’aigua amb els oients posats d’una manera
pràcticament flotant, –quasi aliens al contacte amb
el vagó.

Vam entrar al darrer vagó trepitjant uns còdols
gruixuts de marbre blanc arrodonit (suposo ara) i
vam seure en unes hamaques o sofàs de cuir penjats
d’unes estructures que els donaven absoluta
independència del suport, com flotant, tret del
contacte amb els peus. En el centre d’aquest espai,
l’artista havia disposat un petit brollador que anava
a una mena de tina o petita pica baptismal
semiesfèrica, que allotjava una esfera de marbre
blanc. Gràcies a l’acció de les forces de cohesió de
l’aigua anomenades tensió superficial, la bola
flotava i, seguint les forces de Coriolis, agafava un
moviment de rotació. Encara que la paressis, l’aigua
continuava brollant per sota la bola –mitjançant
bombeig–, i la bola es posava lentament a rodar
fins a agafar la seva velocitat constant. Aquest
moviment que feia la bola ajudada per l’aigua
pràcticament imperceptible pel que fa al so,
incipient com a inici de moviment, permetia
desenvolupar una sèrie d’aspectes molt interessants
sobre l’art de la qualitat ambiental i del caràcter
acústic de l’espai (fig. 1.20).

Era un espai amb una centralitat increïble. L’atenció
anava tan sols a aquell centre en el qual hi havia
l’enigmàtica i lleugera producció sonora, i això era
incrementat per la quasilevitació de la gent
disposada en aquelles hamaques.

L’aigua degotant i el caràcter aleatori

Tenim altres exemples on es fan servir les gotes
d’aigua amb un degoteig quasi imperceptible, però
matisat.

Jugant amb el so de la gota caient sobre una
superfície i un volum contenidor determinat, vam
escoltar la creativitat sonora a l’exposició del
pavelló de Grècia de la Biennal de Venècia de l’any
1986, on l’artista ocasionava un cúmul de sèries
circumstancials de caigudes de gotes (fig 1.21).

Les gotes sortien d’una sèrie d’aixetes d’una
instal·lació de fontaneria, preparada per a la mostra,
que constituïa la base fixa del happening. Aquestes
gotes queien dins d’uns grans bidons metàl·lics de
contenidors d’oli o altres productes industrials, on
l’aigua primer colpejava el cul metàl·lic del dipòsit
i ressonava amb tot el volum d’aire del bidó buit
d’aigua. Això anava canviant a mesura que la gota
queia sobre una làmina d’aigua d’un cert gruix i el
volum superior del contenidor d’aire disminuïa, fins
al moment en què la superfície de la làmina d’aigua
era dalt de tot.

El so amb aquest bidó totalment ple era igual al de
la gota que cau sobre un bassal de carrer, i l’únic
que actuava com a caixa de ressonància era la
sempre existent reverberació de la sala on es feia
l’exposició.

L’encarregat del manteniment de la instal·lació
buidava de forma totalment aleatòria els bidons a
mesura que s’omplien. L’operació tornava a
començar i generava uns sons dissenyats, però amb
el conjunt d’aixetes i bidons resultava un disseny
de creació de notes molt aleatòries. Per posar un
símil amb un exemple arquitectònic, que molt sovint
sembla tan rígid, direm que era tan variable com
l’estètica visual d’un edifici amb persianes corre-
dores tipus Gardela davant les finestres, que cada
usuari tanca a voluntat segons vulgui més o menys
llum, vistes, sol, intimitat, etc.

El que defineix el desordre ordenat dins d’una



Figura 1.20 Obra de l’artista suec Bengt Carling (Exposició
NOAS express, Estocolm 1998)

Figura 1.21 Caigudes de gotes. Pavelló de Grècia a la
Biennal de Venècia (1986)

Figura 1.22 Laterals de les escales de Montjuïc, dels
arquitectes paisatgistes J.C.N. Forestier i Rubió i Tudurí

Figura 1.23 Impluvi romà d’una casa de Barcelona (Museu
d’Història de Catalunya)
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composició desitjada i compresa per l’arquitecte és
l’usuari, veritable protagonista o actor de la
representació gràfica de la façana de l’edifici.

L’aigua cantadora i el caràcter dinàmic

Continuant amb el tema de l’aigua, hem vist com
amb petites manifestacions tenim uns exemples
fantàstics, però evidentment no podem oblidar els
casos de l’Alhambra i el Generalife.

Crec que aquests casos es mereixerien un llibre a
part, però ara caldria informar del so que neix a la
sala de les dues dames de l’Alhambra i que, de for-
ma quasi imperceptible de tan mansa i controlada,
pel mateix terra, fent servir tan sols el petit desnivell
de la canal, es fa discórrer fins arribar als llocs de
recollida del pati central.

Aquests exemples, existents, a l’arquitectura
islàmica als Reales Alcázares de Sevilla i a
l’Alhambra, agafen un protagonisme molt més gran
quan arribem al Generalife, on, recordem-ho, el
caràcter quasi estàtic i sublim de l’aigua que hem
analitzat abans es transforma en dinàmic i fins i tot
energètic. És el cas de l’aigua dels laterals de les
escales que baixen pel Generalife, que en algun
moment el califa podia fer baixar també per la
mateixa escalinata com a efecte lúdic i de sorpresa
per als seus convidats.

En altres exemples copiats del Generalife, es troben
teules o rajoles que fan graonats descendents i que
permeten introduir un llenguatge nou en aquesta
arquitectura acústica basada en l’aigua. Després,
Forestier i Rubió i Tudiuri els agafaran com a model
per a algunes de les seves realitzacions i/o projectes
de Barcelona el 1929.

Fins i tot a la font del Gat de Barcelona hi arribem
a tenir reflectits aquests exemples (fig. 1.22). Per
desgràcia no tan clars com ho han estat en els seus
inicis a l’arquitectura islàmica.

Aquests caràcters dinàmics que acompanyen el
descens de l’aigua i de l’escala i la gent, fent que el
descens de la persona quedi emfatitzat per l’acte

generós del descens de l’aigua, prenen un
protagonisme especial gràcies al disseny de l’ésser
humà.

L’aigua controlada i el caràcter estàtic

D’altra banda, no hem d’oblidar aquests carmens
(patis interiors) de tantes ciutats sevillanes o
granadines, que neixen del pati central de la casa
mediterrània i que cal veure des de la casa grega.

La casa romana, amb l’impluvi, té un component
més de recepció i conté un so basat en la recollida
de l’aigua d’acord amb l’acció meteorològica (fig.
1.23). El cas del segon pati interior s’ha esmentat
en els exemples d’itinerari virtual per la Roma de
l’imperi descrit en el llibre anterior.

Recordem el tema de l’aigua del brollador de l’ou
com balla, que fem servir a Catalunya, amb tant
afecte i tanta expressió, en els nostres dissenys
lligats amb la pasqua (amb retorns al passat en
alguns casos excessivament espirituals) (fig. 1.24
a, b, c, d, e, f).

L’aigua tumultuosa i el caràcter barrera

Anem a entrar ara als caràcters que es poden gene-
rar amb l’aigua tumultuosa. En aquests cas deixem
l’aspecte purament sonor, que, a més a més, adopta
un valor molt elevat pel que fa al nivell de so. És el
cas del Centro de la Villa de Madrid, on, a més
d’aquest alt valor de so aeri, tenim una gran
intervenció de la vibració sòlida amb l’arribada de
la comunicació tramesa per la mateixa estructura.14

A la plaça de Colón de Madrid, hi ha tot un joc amb
aigua que amaga l’accés al Centre de Cultura de la
vila (fig. 1.25) i que presenta una forta sensació de
so sòlid que augmenta encara més la sensació de
força sonora. Mesuraments fets en aquest indret
ofereixen uns nivells de 90 dBA de pressió sonora,
tan sols amb el so aeri, valors extremament alts per
mantenir una conversa mentre es fa cua al lloc
d’adquisició de les entrades dels espectacles que es
fan als auditoris situats sota la plaça.



Figura 1.24a Ou com balla a la font de la Catedral de
Barcelona

Figura 1.24b Ou com balla a la font de la casa de l’Ardiaca
de Barcelona

Figura 1.24c Ou com balla a la font de l’Acadèmia de les
Bones Lletres de Barcelona

Figura 1.24d Ou com balla a la font del Palau Lloctinent de
Barcelona
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Dèiem que amb la sensació tàctil augmenta la força
que podem donar a l’aigua i així es pot conferir
altres ingredients pel que fa a la seva comunicació
sonora.

Un exemple d’aigua turbulenta el tindríem a la casa
de la cascada de Frank Lloyd Wright, on de segur
les primeres nits ens costarà dormir, amb un so que
a l’estiu sona diferent de l’hivern (fig. 1.26).

L’aigua modelada i el caràcter màgic

Un cas similar, però en una altra escala, el tenim a
la font màgica de l’enginyer Carles Buïgas a
Montjuïc, on hi ha una forta recerca basada en la
sensació de força i d’energia, de domini de la
potència de l’aigua per l’enginy de l’ésser humà
(fig. 1.27).

La font de Buïgas és una manifestació de so pun-
tual i centrípet, molt important en el moment de
l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929,
que es genera gràcies al domini de la variabilitat
formal i energètica, tant en les quantitats d’aigua –
aspecte formal– com en els seus tipus –raig,
polvorització, etc. També introdueix variacions
luminico-cromàtiques, amb una estètica plena de
canvis de volums i matisos, a la qual també s’ha
afegit actualment música, cosa que proporciona
grans plaers als oients en les nits properes a Sant
Joan i la Mercè.

Actualment aquesta font s’associa amb espectacles
pirotècnics (piromusicals), conjugant el foc, l’aigua
i la música en l’aire com a components de simbiosi
compositiva (fig. 1.28).

L’aigua que retruny i el caràcter direccional

En el volum dedicat a la poètica ja vam dedicar uns
comentaris sobre la producció vibràtil a la cua de
cavall existent en el Camp de Mart de París, davant
la torre Eiffel, on el seu important so aeri queda
reforçat per la vibració que arriba a través dels peus
al vianant que passa pels voltants (fig. 1.29).

El cas de la cua de cavall és un traçat continu, que

intenta denotar una direccionalitat de l’espai, amb
l’aigua que vol actuar de sageta cap a la torre Eiffel
assenyalant l’eix que va des dels edificis del
Trocadero fins a la mateixa torre Eiffel.

Conclusió sobre l’aigua i els caràcters

Per tant, no cal anar a llocs naturals, com ara les
cascades del Niàgara o d’altres de suficientment
impactants (fig. 1.30), per tenir present aquesta
energia que l’aigua ens ofereix. Nosaltres també
podem dissenyar aprofitant aquesta informació aèria
i tàctil, en diferents indrets i per diferents motius:
de poder, de sentiment, d’assenyalament d’una línia
(com la cua de cavall del camp de Mart abans
esmentada), lúdic, etc.

Fixem-nos que fins i tot podem arribar a fer un ús
ostentós de l’aigua al servei d’un seguit d’actes
creats per l’ésser humà.

1.5.2 Els caràcters acústics amb la fusta

El disseny acústic amb la fusta

La fusta com a material sonor es pot emprar de
forma molt massissa o molt lleugera. En el segon
cas s’acostuma a aprofitar les caixes d’aire que es
poden fer a la part posterior. Aquestes caixes po-
den actuar perfectament com a caixes de ressonància
en funció del gruix de la membrana i de la
possibilitat de fer-hi arribar escletxes a manera de
caixa xinesa. També es fa servir mitjançant una
mescla entre les dues formes de construcció abans
esmentades.

De vegades es fan servir en planxes o, encara més
sovint, en llates o llistons més aviat longitudinals,
que presenten unes llagues més o menys obertes
per les quals l’aire pot entrar en contacte des de
l’exterior amb l’aire disposat sota la fusta. És a dir,
que en trepitjar o colpejar-la, la fusta es pot com-
portar com un timpà de timbal i, precisament, aquest
aire pot sortir mitjançant unes escletxes disposades
entre les fustes (perquè no ho pot fer a través de la
membrana, com en el cas de les pells dels tambors).



Figura 1.24f Ou com balla a la font de l’Ateneu de
Barcelona

Figura 1.25 Accés sota la plaça de Colón de Madrid

Figures 1.26 La casa de la cascada. F. Ll. Wrigh
(a l’estiu i a l’hivern)
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Figura 1.24e Ou com balla a la font del Museu Marès de
Barcelona



Algunes vegades també l’aire està en contacte amb
l’exterior perquè no hi ha un bafle tancat sinó que
l’obertura es fa pels costats o laterals.

Molts poden ser els exemples de les aplicacions de
la fusta pel que fa als caràcters acústics dels espais.

Els caràcters dinàmic i direccional

La fusta incorpora una trajectòria i una idea de
direccionalitat si se la fa servir com a tal. A la figu-
ra 1.31 veiem un exemple aplicat a Montjuïc. Era
un accés als palaus d’Alfons XIII i Victòria Eugènia,
(obres de l’arquitecte Puig i Cadafalch), amb motiu
d’una exposició de mobles. La forma d’accedir-hi
va ser mitjançant la catifa de fusta, que provocava
uns sons que influïen en les persones que hi
arribaven procedents de l’eix longitudinal de
l’exposició.

La gent deixava l’eix longitudinal per agafar aquest
nou eix transversal format per una subtil estructura
de sostre, costat i base (elements efímers calats en
el sostre, molt permeables en el lateral, i molt
contínua –la catifa de fusta– disposada com a petit
entarimat sobre el terra). L’usuari oblidava així els
sons durs del seu recorregut dels paviments firals,
per endinsar-se seguint aquest nou eix transversal
mig tou que el portaria cap a nous palaus. Es
marcaven uns nous sons dinàmics a nivell del
territori mitjançant els sons que produïa aquesta
catifa en ser trepitjada.

Altres caràcters que s’assoleixen amb l’ús de la fusta
són la direccionalitat perimètrica i el del ritme.

La direccionalitat perimètrica es pot aconseguir
amb el colpeig de la fusta amb les mans, i per això
es pot trobar eminentment dins l’arquitectura en els
passamans i les baranes d’escales, en els balcons i
les terrasses, i en l’obra pública en els murs de
contenció, talussos, etc. Fins i tot emprada en rodons
es pot trobar com a protecció de carreteres a les
zones on hi ha molt d’interès per evitar l’impacte
visual i, alhora, permetre el pas dels animals d’un
costat a l’altre de la calçada.15
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L’altra utilització de la fusta, en el caràcter rítmic,
és més modesta. Encara es fa servir per suavitzar
les arestes dels graons de les escales (sobretot les
acabades amb rajoles rectangulars o quadrades, on
amb la fusta s’obté una sonoritat especial, típica de
baixar una d’aquestes escales com al castell de
Benedorments, a Castell d’Aro) (fig. 1.32).

Caràcter de tonalitat. Aquest caràcter es pot
aconseguir perfectament amb els graons de fusta
de les escales, atès que treballen molt sovint en for-
ma de mènsula (fig. 1.33). Si un extrem es troba
encastat a la paret, el graó (o també el prestatge),
en ser colpejat per la gent que hi circula, provoca
uns sons específics molt més pronunciats quan es
baixa que no pas quan es puja (una cosa similar es
pot notar amb escales de pedra o de ferro que també
treballen com a biga encastada, com ara una de
pedra de marbre Travertí situada al camí de ronda
de s’Agaró, a la Costa Brava gironina). Ja hem parlat
d’altres indrets de Barcelona on podem trobar això,
com ara la Rambla de Mar i la de Santa Mònica, on
es fa treballar la fusta generant tota una mena de
tonalitats sonores.

També trobem aplicacions pel que fa al caràcter
tonal, direccional, perimètric o central, en alguns
passamans de fusta, dissenyats per a eufonia, sovint
colpejats per les mans o bé pels anells i braçalets
que portem els usuaris. L’accent és molt més fort
en el cas de les escales i rampes perquè els usuaris
es troben molt en contacte directe amb les baranes
(fig. 1.34).

Caràcter de marimba. Potser l’exemple més clar
el trobem a la glorieta de músics de la Ciutadella
de Barcelona, que veiem a la figura 1.35, on els
matins dels diumenges les corredisses de la mainada
sobre les fustes clavades sobre radis fent forma de
xilofó generen unes veritables simfonies que més
d’un músic voldria veure escrites en un pentagrama.

Caràcter focalitzant. Amb l’aplicació de la fusta al
mobiliari de l’arquitectura i l’urbanisme, sovint ens
trobem en situacions de focalització (i també
l’efecte contrari) a causa de la reflexió i concen-
tració del so. Aquest accés a l’Ajuntament d’Olot



Figura 1.27 Font màgica de Carles Buigas a Montjuïc.
Barcelona

Figura 1.28 Espectacles piromusicals amb la Font màgica.
Barcelona

Figura 1.29 Camp de Mart a París

Figura 1.30 Cascades del Niàgara
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(fig 1.36) s’ha resolt amb unes mampares de fusta
còncava, que provoquen el retorn cap al focus dels
sons produïts per la gent que hi circula. Aquest
efecte s’acusa molt si es conversa amb una altra
persona, però anant sol es pot sentir perfectament
si fem algun soroll de fregadissa amb els teixits de
la roba (millor amb els impermeables), o si petem
els dits o, encara més senzill, si estosseguem.

El caràcter difussor el podem plantejar per obtenir
un repartiment del so més homogeni, com a
l’exemple del sostre de fusta de la sala de debats de
la biblioteca de Vipuri de l’aquitecte Alvar Aalto
(fig. 1.37).

Caràcter informatiu. Els xerracs de fusta a l’entrada
a la sagristia de la catedral de Barcelona, i molts
altres mecanismes sonors de tipus sonall instal·lats
antigament pertot arreu, ens donen referències con-
cretes i contribueixen al caràcter informatiu dels
sons en el territori.

L’èmfasi amb fusta des d’un itinerari

En un curs de postgrau que s’impartia a l’ETSAB a
arquitectes i estudiants brasilers, vaig suggerir la
possibilitat de generar un disseny de recorregut
sonor per l’Escola. Vam pensar en emprar
exclusivament la fusta com a base de totes les
actuacions, ateses les seves peculiars
característiques sonores.

Dins l’aula on érem, vam plantejar un paviment amb
grans de fusta o trossos de fusta treballats com a
àrids (sonors o més muts), com a l’emprar les
carxofes de pi i la closca de l’alzina surera. No
obstant això, els alumnes es vam decantar per fustes
més tropicals (que ells dominen) i que presenten
unes densitats molt més elevades. Això fa que siguin
molt més sonores.

També podíem treballar amb els seus colors naturals
a fi d’obtenir uns efectes cromàtics determinats. Els
alumnes van escollir finalment uns colors més
propers al de la seva bandera groga i verda, i per
això vam cercar unes fustes més cantores a la zona
de pas i menys denses (més mudes) a les zones

limítrofs, a fi d’emfatitzar més la direccionalitat de
la catifa cap a la sortida de l’aula. Preteníem crear
una catifa molt alegre (com una samba) perquè
volíem que els seus sons fossin molt acolorits, com
en aquesta classe de música. Vam pensar que hi
hauria de dominar el so agut d’aquest àrid de fusta
densa i groga (fusta tropical del Brasil), mentre que
el verd podria passar a donar protagonisme a la fusta
que nosaltres fem servir per als exteriors (menys
densa), que acostuma a adoptar una tonalitat ver-
dosa i de la qual podíem disposar en mida petita
propera a la de les serradures.

Just a la sortida de l’aula, un cop situats al passadís
de l’Escola, vam pensar en una variació dels sons
del pas basant-nos ara en una progressió per
percussió que generés impactes i sons del tipus tim-
bal. És a dir, que la gent, en trepitjar aquest nou
paviment, passés sobre uns taulells flotants de fus-
ta, com si trepitgés mostradors o taules de l’Escola.
Es tractava de fer-se seus els sons dels taulells de
dibuix, i per això volíem aprofitar el ressò de les
caixes d’aire existents al dessota. Els taulells
actuarien com a membranes i, per tant, el seu to
seria més aviat greu, i aquest nou itinerari es
convertiria en una mena de “tablao” o escenari a fi
de generar uns sons més forts que abans. Ara,
trepitjant aquesta tarima, podríem remarcar a
l’usuari la importància del seu propi pas pel que fa
a cridar l’atenció de la resta de l’Escola, o bé con-
formar-se passant desapercebut caminant sobre els
mateixos taulells disposats a terra, directament en
contacte amb el paviment i sense caixa d’aire
amplificadora (fig. 1.38).

Després venien les escales, on buscàvem una
solució que fos més sigilosa, més silenciosa, on no
es produïssin impactes acústics en arribar al hall
de l’Escola. Aquí vam convenir una fusta massissa
i grossa. Finalment ens vam decidir per les antigues
travesses de les vies de tren. Aquestes travesses,
disposades directament en contacte amb el terra,
sonen a fusta sols superficialment i no estructural-
ment. Com a estructura estan en contacte constant
amb el terra, sense generar cap mena de biga, ni
recolzada ni encastada.16
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Figura 1.33 Escales en mènsula de longitud constant i varia-
ble (dibuix de l’autor)

Figura 1.31 Accés de fusta als palaus de Puig i Cadafalch de
Montjuïc. Barcelona (dibuix de l’autor)

Figura 1.32 Fusta dels remats dels graons de les escales de
volta

Figura 1.34 Baranes sonores de fusta (dibuix de l’autor)
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Després d’aquesta escala, ens trobaríem ja a dalt,
al hall de l’Escola. Aquí vam pensar en una sèrie
de llates cercant un paviment que fes més crec-crec,
potser més flotant i de so més agut, menys ressonant,
i per tant amb menys so produït sota un mateix. No
volíem direccionalitat, sinó que teníem interès que
l’origen es perdés i difuminés. En definitiva, volíem
ressaltar el caràcter global i unitari d’aquest espai.
Potser en el fons jo cercava el record del so continu
del parquet flotant del pavelló d’Itàlia a la Biennal
de Venècia.

Tot això ens porta a unes accions sobre aquest petit
territori, dissenyant exactament el que nosaltres
volíem per obtenir uns certs efectes sonors i
perceptius.

L’escenari sonor que hem plantejat no és artificial.
En trobem diferents parts dins el nostre entorn
quotidià.

Dins la Universitat de Barcelona (UB) hem de
passar per diferents passeres de fusta (fig. 1.39),

quan creuem el pont de Brooklyn de Nova York ho
fem sobre un pont de fusta (fig. 1.40), quan el vent
fa xiular les defenses dels esquiadors en una estació
ho fa amb uns pals de fusta (fig. 1.41), i així en
moltes altres situacions.

Si ens hi fixem bé, la fusta ens envolta pertot arreu,
i crea veritables ressonadors de les nostres veus i
de les músiques. Conscientment o inconscientment,
ens n’aprofitem perquè els nostres dissenys generin
veritables instruments que recullen els sons de la
nostra vida i els amplifiquen, els difonen o els
absorbeixen.

El mateix ens passa amb els metalls i la pedra. En
els primers no cal insistir-hi massa; sonen quasi
sempre (tret del plom i similars), com ara l’alumini
de la passera semiflotant al parc de la Villette de
Paris (fig. 1.42).

El que ens sorprèn és escoltar el so de les pedres,
com ara el de les columnes del claustre de Ripoll i
de molts altres indrets. Per exemple a la Barcelona

gòtica, on les pedres esperen que algú les percudeixi amb els seus dits.

1 Segons Champolion, dibuixant i jeroglifòleg que acompanyava Napoleó, els habitants més cultes del desert d’Egipte es referien
a la ciutat de París com «el país de les campanes». Aquesta expressió palesa la importància del món sonor per a aquesta gent,
acostumada a un entorn sonor més estricte.

2 Al parc de la Villette a París hi ha unes plataformes de les quals no puc oblidar el so. Es tracta precisament d’aquest efecte de
so localitzable, molt proper, atès que se situa dins un parc i no en un espai tancat per parets. La xapa del paviment sona metàl·lica
quan la trepitges, i el gra o el bombament que acompanya les perforacions originen unes tonalitats xiuxiuejants en arrossegar-hi
els peus. Tot convida a memoritzar-ho, mentre un s’adona que, quan les xapes d’alumini no fan una cambra de ressonància
inferior, canvia molt la producció del so. S’ha dissenyat sonorament?

3 Després de la presència dels mariners nord-americans als anys seixanta, molts recordem el so típic de l’encenedor de marca
Zippo en obrir-lo amb el polze a la part de baix i accionar-lo amb els dos dits índex i cor junts per acció i reacció directament
sobre els materials, o bé en encendre’l fent petar un dit per tal d’accionar la guspira de la benzina. Finalment, a l’hora de tancar-
lo, també hi ha un ritual caracteritzat pel sacseig que es fa a l’encenedor per tal que la tapa es tanqui sense que hi hagi més
contacte manual amb la base.

4 On sempre ha de quedar una mica de desordre, de descontrol, en definitiva de possible sorpresa futura.

5 El tema de la publicitat sonora ja és restringit en molts ajuntaments per l’ordenança o el ban corresponent.

6 En l’actualitat, amb la profusió dels telèfons mòbils han començat a sorgir els missatges de limitació d’ús en alguns espectacles
públics, com ara al Teatre Nacional de Catalunya, on s’assenyala expressament per la megafonia de la sala que es desconnectin
durant la representació de l’obra. Fa pocs anys, amb la proliferació dels rellotges digitals, a les classes, els concerts i les
representacions teatrals es va produir una cosa similar. A més a més, es va demostrar que, ni tan sols amb aquests aparells tan
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Figura 1.36 Accés a l’Ajuntament d’Olot (dibuix de l’autor)

Figura 1.37 Secció de la sala d’audicions i de debats de la biblioteca Vipuri d’Aalto

Figura 1.38 Itineraris virtuals amb fusta a l’ETSAB (A: àrid de fusta densa groga, B: serradures de fusta verda, C: taules
sobre potes, D: taulells sobre el terra, E: travesses de fusta gruixuda, i F: entarimat)

Figura 1.35 Paviment del quiosc de la Ciutadella. Barcelona
(fotografia de D. Blas)



exactes, ningú no anava a l’hora.
7 Aquestes lletres es troben fins i tot incorporades en alguns tractaments de text informatitzats. És el cas de R ,J o N , que

són al Word 97, amb què s’ha fet aquest text.

8 Als espeleòlegs el degoteig d’una estalactita mentre s’uneix amb l’estalagmita els proporciona una informació agradable i fins
i tot desitjada.

9 Per empremta sonora cal entendre aquell so que indica una qualitat acústica inherent a l’objecte dissenyat i que s’expressa amb
un so de la marca i el model fàcilment recognoscible (per exemple, estableix la distinció entre el so d’una motocicleta BMW de
la sèrie Boxer respecte els models de la sèrie K de la mateixa marca).

10 En una pel·lícula, li fan recordar al protagonista (Robert Redford) els sons que va escoltar quan el portaven en un vehicle sense
poder veure el recorregut. Gràcies a l’ajut d’un cec (d’altra banda, expert en sons), el protagonista va reconeixent el recorregut
ja que el cec li va fent preguntes molt específiques i alhora li reprodueix les respostes en imatges sonores d’un sintetitzador i
cerca l’analogia amb les empremtes sonores sentides realment en el trajecte.

11 Utilitzem la terminologia sonora del temps i emprem la paraula tempo italiana, que defineix en el camp musical el mateix que
definim amb el nostre caminar lent, normal, ràpid o estressat el nostre pas pel paisatge, la ciutat, l’arquitectura o la vida.

12 Es pot dissenyar l’absorció acústica dels talussos per on passen les carreteres, la generació de ressonàncies i ecos a causa de la
presència de murs de contenció continus o graonats, etc.

13 Op. cit.

14 Nosaltres toquem de peus a terra amb les extremitats inferiors. Amb les superiors també toquem els objectes, com ara quan
posem els braços i els colzes al damunt de la taula, i tot això fa que ens arribin uns sons sòlids que en molts casos són més
importants del que semblen. Molts músics es queixen que en massa sales el públic no pot captar els seus sons més greus i que
caldria transportar-los del mateix instrument musical, el piano, la bateria, el contrabaix, etc., cap al públic perquè els percebés.
A més a més del so aeri, el músic vol també percebre el so sòlid, perquè està en contacte amb l’instrument i així té una sensació
de so sòlid superior. Això és el que li passa eminentment al contrabaixista, que toca dret i amb el contrabaix tocant-li el cos. Amb
aquest contacte el cos del músic capta vibracions molt elevades de freqüències greus, que fan que li augmenti la sensació de
força, de volum sonor, a diferència de l’auditori situat al bell mig de la sala.

15 Com ara la tanca que hi ha a la carretera de Sant Feliu a Tossa, on hi ha una intenció clara d’acoblar aquest mitjà de protecció
amb l’interès paisatgístic.

16 Volíem retre així un petit homenatge al nou accés als aularis Coderch de l’Escola realitzat amb travesses de fusta. Però
aquestes travesses també es poden disposar, fent de forjat i alhora paviment, com a les passarel·les i ponts. Òbviament són molt
més sonors (també sonen a fusta, però ara la producció dels sons respon a la seva forma de treballar cercant la freqüència de
vibració estructural). Vegeu el primer volum d’aquesta col·lecció d’arquitectura acústica i feu una passejada sonora pels ponts
de fusta del Moll de la Fusta i del castell de Montjuïc.
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Figura 1.39 Passera o pont de fusta a la Universitat de Barce-
lona (UB)

Figura 1.40 Pont de Brooklyn amb paviment de fusta. Nova
York

Figura 1.41 Tanca de fustes de protecció dels esquiadors
(dibuix de l’autor)

Figura 1.42 Pont d’alumini al parc la Villette de París.
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2.1 Introducció

Quan ens referim al paisatge sonor hem de fer un
esment obligat de terminologia emprada i establerta
per M. Schafer, que és el creador d’aquest terme.1

En poques paraules, aquest autor diu que el paisatge
sonor és una cosa que ens envolta i que nosaltres
hem de poder dissenyar amb uns mecanismes i amb
uns estris anàlegs o molt idèntics als d’una simfonia
que ha de ser interpretada per una orquestra. Potser
la diferència seria que, aquí, aquests sons han de ser
interpretats per una orquestra formada per uns
músics disseminats pel territori i que, fins i tot, moltes
vegades aquests músics o no existeixen exactament
o no obeeixen uns codis particulars, perquè ni estan
acostumats a llegir-los ni tenen la necessitat de ser
coordinats per un únic director.

Caldrà vigilar que els límits del paisatge sonor
dissenyat no estableixin una concepció del territori
massa rígida, des del punt de vista dels manaments
que algunes accions d’aquest disseny imposen. El
disseny del paisatge sonor potser hauria de ser més
lliure, i fins i tot hauria de deixar que el mateix usuari
es pogués acabar de dissenyar el seu ambient més
íntim.

D’aquesta manera podem dir que aquests territoris
que ens envolten estan molt vinculats al disseny.
Gràcies a les diferents intervencions dels
dissenyadors del paisatge sonor, tindrem alguna cosa
en què el so serà el seu protagonista i tindrà una
importància determinada. Encara hi ha els sons de
les esglésies amb les veus de les campanes, per do-
nar un exemple concret d’una de les veus del territori

que ens queden. Però també cal tractar coses que
igual no tenen o no han tingut una intenció de disseny.
Fins i tot la més petita campana pot intervenir com
el triangle més petit.

El triangle dins d’una formació orquestral té la seva
importància, que notem quan escoltem alguns valsos
i polques en el recital de música de Strauss en els
festivals de Viena, sobretot en el de Cap d’any.2

Això vol dir que fins i tot la veu més petita de
l’orquestra, en aquest cas portada al territori, pot
ser molt important si és analitzada suficientment, si
és descontexturitzada en síntesi precedent d’aquesta
anàlisi, si es veu que forma per si mateixa un conjunt
harmoniós de sons a causa de la seva procedència,
pel seu matís històric, pel que sigui, fins i tot encara
que desafini.

Però la gent reconeix aquell so com el de la campa-
na de l’ermita x, que va aguantar tots aquells
bombardeigs l’any y; és a dir, hi ha unes càrregues
psicològiques associades al record de la gent que
fan que el so d’aquella campana sigui vital.

Tot això ve a tomb per assenyalar que al paisatge hi
ha aquests referents que no podem oblidar. Per tant,
el primer que cal fer és l’anàlisi de les veus del
territori.

Hi ha qui ha cercat una metodologia per a aquesta
anàlisi. Fabriquem una quadrícula i hi comencem a
gravar els esdeveniments sonors, com el nivell
d’intensitat sonora i el temps de reverberació o com
tota una sèrie de paràmetres objectibables de molèstia
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o de riquesa quantitativa sonora de l’espai. Però altra
gent, com Elie Tête (fig. 2.1), indiquen uns mètodes
que ens portarien a observar no només els paràmetres
quantitatius sinó també els qualitatius i els subjectius
de la definició que nosaltres proporcionaríem al
paisatge des del punt de vista de si ens és agradable
o desagradable.3

Estem immersos sempre en uns paisatges sonors.
Ara estem reflexionant per si cal dissenyar aquests
paisatges. Si els dissenyem des d’un aspecte sonor,
el que n’obtinguem pot resultar un benefici per als
usuaris; però si no ho fem bé pot ser que no sigui
apetible per als usuaris actuals ni sostenible en el
futur pels nostres descendents.

Pel que fa al paisatge sonor, podem parlar de les
veus de la vegetació, les veus dels paviments, les
veus dels elements, l’aigua, l’aire, el foc, i les veus
de l’home.

2.2 Les veus de la vegetació

Aquests sons que hi ha en el paisatge es mereixen
un capítol a part, perquè s’ha de produir una acció
fotosintètica i en aquest procés hi ha elements que
bescanvien l’energia amb l’aire exterior. Aquests
elements són principalment les fulles i els troncs de
la vegetació.

2.2.1 L’aire i el bosc

És molt difícil observar les variacions sonores en el
creixement d’una planta. La velocitat de creixement
dels vegetals és molt lenta. En canvi, podem dir que
el que ens afecta més, el que diríem que afecta el
camp sonor del territori, és el so que produeixen les
branques dels arbres quan s’entrexoquen a causa
d’algun corrent d’aire.

Aquest entrexoc, amb la mateixa velocitat d’aire, és
més gran a l’estiu que a l’hivern, ja que a l’estiu
l’arbre està vestit amb les fulles, que fan que
l’oscil·lació sigui superior.

Val la pena, fins i tot, que ens fixem en com podríem
distingir la suavitat de ser sota un bosc de pins, per

sobre del qual passa aire, i en com es nota aquest
pas de l’aire que pràcticament avança metre a metre
i queda frenat per la inèrcia del mateix bosc. Quan
ens estirem al terra enmig del bosc, podem pensar
que aquest bosc es desperta del seu somni de quie-
tud i d’estatisme i comença a vibrar i a dansar
d’acord amb l’aire. És meravellós escoltar aquest
moment, i això que tan sols hem parlat de la velocitat
quant a producció de notes.

Són tants els matissos, les riqueses i les expressions
que ens pot arribar a produir i transmetre la música
del bosc! És tan diferent el so d’aquest bosc de pins
–que he posat com a inici de l’explicació–, del d’un
altre tipus de bosc. Si ens trobem sota un bosc de
canyes de bambú de certa densitat pel que fa a
superfície –és a dir, que no quedi alterat el so perquè
hi ha poques canyes, sinó que realment ens trobem
immersos en un camp sonor d’un bosc de canya de
bambú i puguem menystenir els altres sons que ens
envolten–, descobrirem que l’entrexoc de les canyes
és molt més inquietant.

Al parc de la Villette de París, el visitant pot escol-
tar un veritable bosc de canyes (fig. 2.2). Ens dóna
una imatge de queixa. Les canyes espeteguen, es
donen cops entre si amb un èmfasi, amb una força,
que quasi s’assembla a un ball de bastons. No
s’assembla gens al so de la pineda, que ens pot re-
cordar gairebé el suau murmuri de la sardana.

Si entrem en un bosc de pollancres (fig. 2.3) o d’albes
descobrirem que hi ha una remor, una melodia
melangiosa que ens porta d’un costat a l’altre amb
una velocitat molt més elevada i menys influenciable
per la inèrcia atès que la fulla té una gran superfície
respecte al cantell i, òbviament, el peciol que la uneix
a la branca és molt llarg i permet el balanceig.
L’entrexoc d’aquesta fulla amb les fulles companyes
produeix precisament aquest murmuri, aquest
xiuxiueig. Això succeeix amb corrents d’aire no
excessius, que fan que quasi sentis la presència del
riu en els arbres de ribera, quan el que sents en realitat
és la mateixa vegetació.

Caldria parlar de la importància que alguns riberencs
donen a aquest tipus de so i del temor que els causa,
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atès que pot excitar quasi totes les freqüències de
l’espectre. És un so bastant similar a un soroll rosa.
Pot excitar també moltes freqüències fonamentals
de ressonància d’elements que l’ésser humà fabrica
i que incorpora al paisatge i al territori, com poden
ser els ponts o les catenàries en línies aèries de
subministrament d’energia elèctrica d’alta tensió, etc.
Tot això fa que a vegades en sentim els xiulets i els
sons particulars.

2.2.2 Distribució de la vegetació

Continuant amb la vegetació hauríem de dir que té
una importància fonamental la manera com està
distribuïda des del naixement del territori. La trobes
en un pla horitzontal, com pot ser al camp, la trobes
en un pla inclinat, com pot ser un talús de carretera,
la trobes en el vessant d’una muntanya o escampa-
da en els penya-segats, sobre les roques.

La vegetació es troba a tot arreu, i aquest fet dóna al
territori sons particulars que intenten ser
omnipresents i que, en canvi, a l’hora de la veritat,
en alguns casos actuen fent una absorció en el
territori i generant un veritable esmorteïment dels
sorolls.

Imaginem-nos un vehicle que emet un so en circular
per una carretera, i que aquest so vol viatjar cap a la
resta del paisatge. Cal tenir present una superfície
horitzontal que representa una absorció rasant,
tangencial, del so que intenta distribuir-se de mane-
ra horitzontal des d’un focus sonor (fig. 2.4).

Gràcies a la presència d’aquesta vegetació, el so es
veu disminuït en el moment d’envair el territori. Una
altra cosa és tenir una presència física, una barrera
d’arbrat, un talús amb gespa i amb certa vegetació,
uns matolls no excessivament importants... els quals,
només pel fet de tapar la visió del vehicle,
psicològicament fan per a l’usuari d’aquest territori
més petita l’arribada d’energia sònica.

No cal dir que la presència d’una massa boscosa
important amb un sotabosc molt espès contribueix
a la definició d’una veritable barrera acústica que
esmorteeix perfectament el so que podria envair el

territori.

Quan algú veu una muntanya pelada pensa en
l’absència de vida vegetal. Acostumats a veure’n
tanta al voltant pensem “quina llàstima no disposar
de la fantàstica bufanda o el magnífic fulard que
ens abriga i ens protegeix de la invasió de sons que
no volem”.

Què se’n faria, dels sons dels animals, si no existís
la dissipació sonora del bosc, que els abriga, els
envolta i fins i tot els priva de ser descoberts i que,
en canvi, els permet el retrobament de les diferents
espècies i la localització de les diferents fonts sonores
del bosc anecoic i absorbent?

Al bosc ens podem perdre perquè ens falten aquestes
referències sonores. Fins i tot, quan algú s’amaga
una mica ja no el sentim, ja no sabem on és. Cridem
per trobar-lo però no respon perquè no ens sent. El
bosc priva aquesta comunicació i alhora no deixa
de ser un element que permet entrar en un canvi
ambiental. Transforma l’ecosistema en què viu
l’ésser humà massa temps i que és excessivament
comunicador. El problema és que no entenem els
seus missatges.

En una ciutat, hi ha massa informacions que es do-
nen alhora. En un bosc pots fer-ne una selecció, i
alhora aquestes informacions són selectives,
procedeixen de fonts sonores molt variades. El pro-
blema –hauríem de dir– és que desconeixem l’origen
d’aquestes veus.

Què podem dir respecte al reconeixement de les veus
de la vegetació? Quants de nosaltres seríem capaços
de determinar quin bosc està sonant?

Amb els ulls clucs, ubicats en un indret neutre, si
reproduíssim el que es pot gravar amb el millor dels
equips de gravació amb el millor dels equips de
reproducció –en absència dels efectes de sala, amb
uns bons auriculars, etc.–, seríem capaços de dir si
es tracta d’un bosc de pi mediterrani o gallec, o de
tal tipus de pi?

Seríem capaços de dir-ne alguna cosa? Jo crec que
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és molt difícil entrar en aquesta dinàmica.

Queda clar que la primera reflexió, la primera pre-
gunta, que hauríem de fer, és si som capaços de dis-
cernir les diferències sonores dels diferents paisatges
vegetals que ens envolten. La segona seria si som
capaços de dissenyar-ho intencionadament des del
punt de vista sonor.

2.2.3 El sotabosc

D’aquests paisatges vegetals que ens envolten en
reconeixem les diferents vegetacions; però quina
diferència notem quan en un bosc trepitgem pinassa
o la fulla que ha caigut, si sabem que aquesta fulla
procedeix d’una fageda? Com sona la fageda d’Olot
a l’estiu? I a la tardor, quan cau la fulla? I a l’hivern,
quan ja fa temps que ha caigut i les pluges han fet
que sigui una veritable catifa?

Potser ja s’ha quedat pansida aquella vegetació i ja
s’està transformant en element dissolt en el mateix
terreny, amb una gran càrrega d’humitat.

Com sona un bosc d’alzina? Com sona aquest bosc
amb la informació que tenim als nostres peus? I el
crec-crec segons on trepitgem? Les fulles d’alzina
van caient constantment i provoquen la presència
de l’element esmorteïdor; però això també succeeix
a la part superior del bosc quan té la fulla vestint
l’arbre.

Preguntem-nos com sonen aquests diferents boscos,
com sonen aquests diferents paisatges sonors
vegetals, aquests territoris. Fem-nos aquestes pre-
guntes en primer lloc, i descobrim la resposta anant
a alguns indrets. Segur que si fem la pregunta
pertinent als amics, alguns ens ho diran clarament.
Ens diran: “jo ja sé on és això que t’interessa, jo te’n
puc informar”.

Fem-nos aquestes preguntes a nosaltres mateixos,
amb unes bases de coneixement d’aquestes
vegetacions sobre el propi territori. No us baseu tan
sols en el que esteu llegint d’aquest llibre, busqueu
el cas real de sentir, in situ, aquests sons. Ara que
encara tenim boscos, anem-los a sentir. Anem a fora

i abracem aquests boscos. Deixem que ens donin les
seves millors melodies sonores.

2.3 Les veus dels paviments

El territori està format per un pla molt important,
que és el pla horitzontal. L’extensió horitzontal pot
predominar en alguns paisatges. Ens hi hem de ba-
sar perquè sempre existeix. Pot ser que, a més a
més, tingui uns prisats, unes modulacions
topogràfiques, tot un conjunt de característiques que
el diferencïin, que el facin més present. El que és
evident és que el paviment existeix amb molta força.
Quasi podríem dir que un dels aspectes més
importants del territori, a més de la vegetació que ja
hem comentat, és el paviment.

Ens trobem paviments petris, vegetals, aqüífers, etc.,
que ens donen una interpretació de com reflecteix o
absorbeix el territori.

2.3.1 Paviments convectius

Pel que fa al territori, un paviment de sauló està fent
una tasca molt important en l’absorció sonora; i a
més a més, contribueix amb la seva inèrcia tèrmica,
amb el seu to de color i amb el seu acabat rugós. El
paviment no només permet arrelar la vegetació, que
ja hem vist que és absorbent, sinó que també contri-
bueix en un tema fonamental: la pàtina que permetrà
que hi hagi o no una inèrcia tèrmica, o que farà que
l’aire i la radiació que hi arribi tinguin una sortida.
El paviment fins i tot fa que l’aire proper variï pel
que fa al seu comportament. Potser a l’entorn
d’aquest paviment es produeix l’efecte de mirall, com
a les pel·lícules del desert, pel qual amb un teleobjetiu
es veuen les capes d’aire com surten rebotades i
reflectides per la calor del paviment. Això vol dir
que hi ha una convecció natural de l’aire i que, per
tant, hi ha una facilitat del so a separar-se
precisament d’aquest paviment.

En funció del paviment, que pot generar en major o
menor grau aquest fenomen, l’absorció sonora rasant
també fluctua. Per tant, els temes dels paviments no
s’han d’estudiar de manera separada dels
comportaments tèrmics, sobretot per la capacitat de
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Figura 2.2 Bosc de canyes de la Villette a París

Figura 2.3 Bosc de pollancres

Figura 2.4 Absorcions rasants

Figura 2.1 Esquema d’anàlisi del territori d’Elie Tête
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prendre una radiació i fer que reboti o es reemeti.

Un altre aspecte important és que el paviment pot
ser dur o tou des del punt de vista acústic. En
qualsevol cas, estem parlant d’una característica
d’escàs coeficient d’absorció –tret de la neu i la so-
rra del desert–, que fa que no tingui una gran
repercussió quant a disminució del so mitjançant la
distància.

Sovint hem parlat que el so baixa la seva intensitat
d’acord amb la distància que separa la font del re-
ceptor, però ara cal afegir que, si el paviment el
reflecteix com un mirall, l’energia que arriba, pot
augmentar fins i tot 3 dB, com en el cas d’una
superfície d’aigua on el so es pot reflectir (fig. 2.5).

2.3.2 La topografia

Què més hi ha en el nivell del paviment? Tenim la
variació topogràfica. No és el mateix una extensió
en horitzontal que una extensió en la qual el so ha de
passar per una sèrie de petites dunes, o una sèrie de
petits promontoris i, per tant, arriba de manera més
ortogonal a moltes parts d’aquestes superfícies. El
so en el territori no és només tangencial sinó que,
quan pleguem aquest territori, incrementem la
superfície de contacte del so. El desenvolupament
d’aquest prisat és més gran pel que fa al metre
quadrat que no pas el metre quadrat base del territori.
D’altra banda, el so en aquests prisats arriba més
ortogonalment, i ja sabem que amb l’ortogonalitat
guanyem decibels d’absorció. És a dir, que es perd
intensitat sonora en l’absorció sobre els materials
d’acabat.

Per tant, quan parlem de paviments, hauríem de dir
si som en un paviment en una cota diferent o si tenim
un focus sonor en una cota superior a la del recep-
tor, que és en un declivi. Si el receptor està enfonsat,
és molt probable que li arribi menys so que no pas si
el tenim a nivell. Tot i així, en aquesta darrera
situació sempre cal considerar que els talussos, els
laterals, les parets, els murs de contenció, etc.
d’aquest vial de transport terrestre de vehicles, o de
ferrocarrils, no proporcionin unes superfícies dures
que puguin fer arribar finalment molt més so a la

part ubicada a cota superior (fig. 2.6).

És a dir, si el territori és extens i nosaltres fem una
carretera semienfonsada que tanquem lateralment
amb uns talussos, estem fent una acció molt bona
sobre el territori perquè amaguem el so que el podria
atacar.

En canvi, si fem la carretera per sobre la cota del
territori, haurem de començar a preocupar-nos
d’estudiar unes pantalles, uns elements de tancament
i millora del so.

Així, queda clar que els mateixos materials del
paviment, o els seus plecs o prisats, tenen un paper
molt important en la transmissió del so.

2.3.3 El paviment i el vent

Precisament en aquests paviments tenim altres
avantatges: podem intentar llençar, propagar o fer
arribar certs sons gràcies a l’acció combinada dels
agents atmosfèrics i del paviment.

S’ha parlat moltes vegades dels fenòmens de l’eco.
S’ha parlat moltes vegades que hi ha llocs on un
campanar se sent molt bé i, en canvi, un altre no, tot
i ser més a prop.

Això depèn de vents favorables que porten el so en
una direcció, o de vents que van en direcció contrària
i fan que no ens arribi un so llunyà.

2.3.4 El rodament

Suposem que estem circulant per una autovia.

El contacte del vehicle amb el paviment fa un cert
so que intenta afectar el territori. Com que circulem
a una velocitat alta, variem totalment el nivell sonor
que hi ha al territori.

Podem basar-nos en el disseny d’un paviment molt
més eficaç, pel que fa referència a la mateixa via.
Es nota quan conduïm, ja que percebem com varia
el so de la nostra circulació i dins l’habitacle el con-
fort acústic augmenta.
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Això, òbviament, pot quedar compensat a l’exterior,
amb una millora de 3 dB respecte al soroll que feien
els vehicles en aquella via, tan sols pel canvi de
paviment.

En canvi, el vehicle que circula tranquil·lament per
una pista forestal de terra desplaça petites partícules
de materials petris que cruixeixen i espeteguen pel
contacte amb la roda i que a vegades surten
disparades –com petites bales– en diferents
direccions.

És aquest cruixit més aviat agut el que ens informa
que un vehicle està passant per un camí forestal o
veïnal no pavimentat, fins i tot encara que no el
veiem.

Encara que el vehicle circuli a molt poca velocitat i
amb el motor parat, el so que produeix amb el
paviment pot arribar a ser realment invasor. En canvi,
en un paviment d’asfalt el so no adopta aquest caire.
És un paviment que, d’alguna manera, fa que sols hi
hagi una presència. Quan no hi ha l’àrid no tenim
aquest fenomen de percepció del so a baixa velocitat
o fins i tot amb el motor parat.

2.3.5 L’impacte

Podem dir altres coses sobre els paviments, pel que
fa referència a la producció de so en el territori, com
ara els impactes sobre el paviment.

Es produeixen sobretot amb els cascs dels animals
que tenen l’una ungla dura (serrada o no) (fig. 2.7).

En general, les cabres, els bens i altre bestiar dels
ramats, moltes vegades els detectem gràcies al so
que fan amb els paviments. Cal dir que el seu pas es
fa palès més pel so d’esquellerincs –no pas
campanes– i cascabells grossos, que en molts casos
oculten la petjada.

Fitxem-nos que, en absència de tot ressò, aquest so
seria el que sentiríem quan caminen per sobre unes
superfícies que produeixen so amb l’impacte.

Altres animals, en canvi, tenen una part tova (fig.

2.8) entre el dit i l’ungla (ungla retràctil), i sembla
que caminin amb coixins. Per tant, el contacte sobre
el paviment és un contacte molt tou, molt esmorteït,
i no sentim la seva presència fins que ja els tenim
pràcticament sobre la “jugular”. Potser només
podrem sentir la branqueta del costat que es trenca
a causa de la seva presència, perquè aconsegueixen
disposar el seu pes a poc a poc, estàticament, gram
a gram. Així no causen ni un impacte sobre el
territori. Els plantígrads sobretot, com tots els
animals depredadors, s’han de moure sigilosament.
Així caminen els gats, els tigres, els lleopards o els
lleons.

2.3.6 El disseny del paviment de pedra, d’aigua o
de vegetació

Quin és el paviment que a nosaltres ens agradaria
disposar o dissenyar en el territori?

Òbviament, respondre no és fàcil. Per exemple, quin
paviment ens agrada, per disposar-lo des d’aquí fins
a deu quilòmetres enllà?

Però... a qui li interessa disposar un cert paviment
continu de sauló? És una qüestió estètica; podríem
fer uns dibuixos aquí amb un sauló amb un cert co-
lor i allà amb un altra àrid d’un altre color. Però,
quin benefici en trauríem, de sentir sempre el mateix
so en trepitjar-lo? Sols sabríem veure’l des d’una
gran escala, fent una fotografia des de l’espai.

Tanmateix, la superfície d’aigua és un element molt
important per al reconeixement del so en el territori.
Les masses d’aigua no són només definidores d’uns
reguladors d’inèrcia tèrmica i, per tant, les
temperatures als seus contorns poden quedar més
manses i amb menys oscil·lacions. Hem de comptar
també amb els fenòmens d’evaporació i de radiació
cap a l’atmosfera. És a dir, que poden tenir corrents
convectius ascendents i, per tant, el so que hi ha a la
seva superfície pot viatjar millor en alguns moments
del dia que no pas en altres. Ja sabem que l’aigua
estancada és un mirall perfecte de l’energia sonora.

També hem de tenir present que és important que
considerem l’aigua com a font de producció de sons.
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Hi viuen els animals de superfície, a la vegetació
pròxima, hi ha els animals que viuen als arbres, i a
nivell de l’aigua hi viuen els animals que necessiten
aquesta presència. S’hi produeixen xapotejos, i no
només els de les granotes, que són més pròpies
d’aigües estancades. Pensem que els sons que es
generen a l’aigua són infinits.

També és difícil, però es pot fer, dissenyar unes
vegetacions concretes. Aquí entraríem en la
vegetació a macroescala, dins el paisatge, i pel que
fa al petit territori.

També podem arribar a dissenyar el so de trepitjar
unes vegetacions concretes, si aprenem a escoltar
les existents en els diferents llocs del territori i les
estacions de l’any.

2.4 Les veus dels elements

En parlar de les veus dels diferents elements cal fer
esment en primer lloc de l’aigua, de la qual
analitzarem les grans aplicacions al disseny que
podem obtenir: emprant-la com a resultat de
fenòmens meteorològics o, molt més limitada, en rius,
llacs, brolladors i mètodes de rec. Estudiarem altres
elements amb els quals també podem dissenyar
poètiques sonores, com ara l’aire o, fins i tot, el foc.

Es pot dissenyar so amb el foc, però el foc vol dir
destrucció, mentre que l’aigua vol dir creació de vida;
és una font de vida.

En parlar dels agents atmosfèrics, pel que fa a
l’aigua, caldria distingir molt bé entre els sons de
l’aigua en estat sòlid, en estat líquid, en forma de
neu, etc.

I caldria també parlar de la presència de partícules
de vapor d’aigua a l’atmosfera o en contacte amb el
territori, i fins i tot arribar al tema de la boira. Potser
l’element més poètic per a gairebé tots els
dissenyadors ha estat l’aigua.

Jo crec que s’escriu molt poc sobre l’acústica en
aquestes grans escales. Gairebé tothom defuig par-
lar d’aquests temes perquè sembla que no tenen

importància.

En algun moment ens cal parlar de com es transmet
el so al mar, de com es transmet el so en presència
de boira, del perquè dels vaixells amb sirenes d’uns
tons greus determinats, del perquè de les campanes
que feien servir alguns vehicles quan hi havia boira,
etc. Tot això, no podem deixar-ho per a l’oblit.

Potser és molt difícil arribar a dissenyar aquests sons,
però hem d’intentar entendre’ls en tot allò que ens
sigui possible dissenyar.

És clar que cap de nosaltres es posarà a dissenyar
una tempesta o una calamarsada, no siguem beneits.
Això no és un motiu de disseny. No es pot dissenyar
tot a gran escala. Hi ha agents atmosfèrics que ens
poden preocupar. A qui li agrada dissenyar una
calamarsada? Potser en una escala gran no es pot
dissenyar, però sempre es pot dissenyar en una es-
cala petita.

Què és per a nosaltres la presència sòlida de l’aigua?
El gel, el trobem en el territori en forma de calamarsa.
La presència de l’aigua gelada ens informa de la
destrucció dels elements pels quals passa, el so que
fan les fulles que són arrancades o les petites
branques i els fruits (això és el que temen els que es
dediquen al conreu). Aquesta calamarsada destrossa
les collites. Nosaltres no dissenyem calamarsada.

Parlem de la pluja. Ens informa d’una part important
del que sí tenim en molts moments. És una pluja
forta i veiem com es desplaça per la superfície, fent
onades; és una pluja feble i per tant és un plugim,
que d’alguna manera ens pot deixar calats quasi fins
als ossos sense adonar-nos-en.

2.4.1 L’aigua

De l’aigua, hauríem de dir que és un dels elements
que es presenta en el territori de manera més gratuïta
en la majoria dels casos, com ara amb les
experiències meteorològiques o, en el cas on som
nosaltres, els que dissenyem el seu discurs, les fonts.
Després tenim l’aigua que es troba de manera més o
menys cíclica, més o menys controlada, dins de certs
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Figura 2.6 Esquema de talussos amb la incidència del so
(dibuix de l’autor)

Figura 2.7 Ungla dura

Figura 2.8 Urpa retràctil de plantígrad (dibuix de l’autor)

Figura 2.5 Parc de la Trinitat
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sectors del territori; per exemple, en els elements
aqüífers de llacs i conques de rius.

La pluja

Aquesta aigua que tenim –com ara que està plovent–
ens permet notar com els elements o els objectes que
dissenyem per rebre l’acció de la pluja sonen diferent.

Un paraigua (fig. 2.9) ens ha de protegir, tal com el
seu nom indica, de l’aigua. El mateix paraigua ens
informa de si plou o no. Si la quantitat d’aigua és
molt gran, evidentment el necessitem i anem pel
carrer amb el paraigua obert. Arriba un moment que
ja no el necessitem. Com ho sabem? Perquè el
paraigua ja no sona, perquè ja no hi ha informació
sonora, la qual ens feia saber que encara plovia (com
que no ho sé pel so, haig de treure la mà o tancar el
paraigua per veure si encara plou).

En aquest últim cas, estem parlant d’un paraigua
que no respecta el tema sonor?

Pot ser pel tipus de tela que es fa servir, o per la
tensió de la tela, o perquè no fa efecte de vela, etc.,
que s’esmorteeix el so i un no s’assabenta que ha
parat de ploure.

Això és el que ens hauríem de preguntar, o li hauríem
de preguntar al dissenyador de paraigües. Qui
dissenya coses per a la pluja?

Però nosaltres, els arquitectes, dissenyem les cobertes
per sentir la pluja?

Per exemple la pluja xoca contra els elements de
pavès d’una coberta o de les lluernes d’una fàbrica
o poliesportiu, o contra una xapa metàl·lica d’una
coberta lleugera que hi ha sobre els ganivets
d’aquella coberta.

Algú ha dissenyat els materials perquè sonin d’una
manera determinada quan rebin la pluja?

És una pregunta bastant capciosa perquè segurament
ens adonarem que ningú ha pretès que sentim la pluja
damunt la nostra teulada.

I què podem dir sobre la neu que cau sigilosament?
Tenim algun mètode per saber si el que cau és neu o
una mena de pluja fina? Fins a quin punt podem
distingir que ja no neva sinó que plovisqueja? Fins
quin punt distingim, sonorament parlant, que ja no
plovisqueja sinó que ara goteja de manera contínua,
i amb un cabal en l/m2 que comença a ser important?
O de quina manera podem dir que és el límit de so i
a partir d’ara això ja correspon a 130 l/m2? 4

On és la distinció sonora que fa que sapiguem que
ara la quantitat de litres per metre quadrat és de 160
–com en un dels comunicats meteorològics de les
pluges torrencials que van caure a la província de la
Corunya, 130 l/m2 el dia 9 de març de 1999, i a
Santiago de Compostel·la, 160 l/m2.

Nosaltres no tenim cap criteri per distingir quina és
la diferència sonora entre un tipus de pluja i un altre.
No tenim una teoria quant al volum i l’espectre
freqüencial. Segurament volem sentir o distingir
aquestes categories del so de la pluja en alguns
indrets determinats. És a dir, ens interessa aprendre
la distinció de qualitat en el fet que un cabal
determinat caigui sobre una xapa metàl·lica o caigui
sobre una coberta ben aïllada pel que fa a impactes.
Com podem distingir el material sobre el qual
impacta la pluja?

De la pluja n’haurem de parlar més, perquè ja hem
vist que té efectes sobre els paviments, i per tant en
els seus índexs de producció de soroll en el rodament
a la carretera, i perquè ens afecta la reflexió en el
mateix territori, perquè s’omplen d’aigua els porus
que hi ha en el terreny. L’índex d’escorrentia trans-
forma l’índex d’absorció acústica del territori (fig.
2.10). Tot això ens pot arribar a informar de com la
pluja, doncs, afecta els materials que constitueixen
el nostre disseny. En definitiva, el tema de la pluja
ens informa de quin és el material que ens envolta
de l’exterior o que ens en separa.

Ja hem parlat d’aquesta aigua i del so en els diferents
materials. Òbviament, sabem que sona a xapa
metàl·lica per la nostra educació en l’impacte de
l’aigua sobre aquesta xapa. Sabem que el so ens
informa de si és una xapa gruixuda o prima, o pri-
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ma però armada amb nervis que fan que no generi
l’efecte de timbal o de membraneta prima. Tot això
es va aprenent a poc a poc, però pràcticament s’aprèn
amb l’experiència de conèixer què vol dir l’impacte
d’un material sobre un altre material.

I ara, hauríem d’entrar en la família dels sons
d’impacte de la pluja sobre diversos materials, com
ara la pedra. No només sobre el tipus de pedra sinó
també sobre com és i la seva estructura: si es tracta
d’una estructura biarticulada, si està encastada i,
per tant, quan l’impacte és significatiu respecte de
la seva massa.

Aquesta pressió dinàmica que s’hi genera pot tenir
correspondència amb la producció d’un so
determinat. Això s’ha de barrejar amb el tipus de
material i la forma de l’estructura.

Però no sempre és així. Podríem acabar distingint
per l’impacte de la pluja entre un travertí i un altre
tipus de marbre?

En la pluja, tenim un clàssic pel que fa a la qualitat
acústica que cal dissenyar. És el clàssic so del eixuga-
parabrisa del cotxe. L’escombreta de goma, segons
la quantitat de pluja que cau, s’acciona graduant-ne
la velocitat per netejar el vidre i tenir visibilitat. Quan
la quantitat de pluja és molt minsa, fa un soroll com
brrr-brrr, amb una certa vibració que informa que
cal parar-lo perquè no hi ha suficient quantitat
d’aigua per lubrificar el contacte. Aleshores el neoprè
o la goma frega excessivament el vidre més aviat
sec, i això produeix una vibració entre els dos
materials que és molt desagradable. Cal dissenyar
les escombretes de manera que, quan la quantitat
d’aigua sigui petita, la informació sonora no resulti
negativa. Com hauria de ser el disseny d’aquest so
perquè no fos també desagradable?

La neu

Hem parlat de la pluja i les seves veus. La qualitat i
la quantitat d’aquestes veus ens informen d’alguns
aspectes, com ara del volum o de la procedència de
sobre què impacta una pluja determinada. Hauríem
de passar a les altres manifestacions de la pluja a

l’exterior, com per exemple la neu.

La neu és la més silenciosa de les veus de l’aigua en
el territori. És la manera més discreta de plantejar
tant el so com el silenci. La neu genera material
absorbent. Es diposita fent silenciosament una capa
sobre els vegetals, sobre els objectes del territori i
sobre les ciutats (fig. 2.11). Genera un acabat nou,
d’alta absorció, que fa que, si el territori en general
ja disposava de la qualitat de difuminar el so, de fer-
lo esmorteir mitjançant la distància, de fer-lo perdre
amb l’absorció de les vessants, etc., ara es multipli-
ca per un factor molt elevat. El coeficient d’absorció
a la neu, algú ho ha mesurat, no es pot menystenir
pel que fa al so que es produirà en el nostre territori.

D’altra banda, hauríem de dir que aquesta neu, des
del mateix moment en què la trepitja l’ésser humà o
els altres animals, cruix d’una manera determinada.
El nostre pas, la nostra petjada, la petjada dels
diferents animals en el territori, es produeixen d’una
manera que no és una veu qualsevol. S’ha de cami-
nar molt a poc a poc i, tot i així, amb el pes d’una
persona cruix i delata la nostre presència. L’únic
avantatge, ho saben els soldats que han hagut de
viure experiències a la neu, és que aquest so pot
quedar esmorteït en una distància veritablement cur-
ta.

Ja havíem parlat, en concret en el primer llibre, que
l’ésser humà, en el territori moll, genera un conjunt
de sons que pot percebre. Amb l’àrid d’una granulo-
metria determinada, quan es mulla, sembla que ens
empaitin. Quan ja hem trepitjat un indret, al cap
d’una estona sentim l’última graveta que cau a cau-
sa de l’acció de les forces de cohesió entre l’aigua
amb els talons i els petits grans de sorra. Fins i tot
amb mides que poden arribar al sauló o l’ull de
perdiu, aquest àrid de fins a 6 mm, encara succeeix
el fenomen d’enganxar-se (fig. 2.12).

Hem parlat de la neu com de l’arribada més sigilosa
–més de puntetes–, d’un element atmosfèric sobre
els elements del territori i sobre els fabricats per
l’ésser humà. El que passa és que molts cops no
tenim en compte la càrrega estàtica que pot repre-
sentar la neu sobre una superfície. És un pes que no
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està disposat de manera perenne i, per tant, no és
permanent sinó que pot desaparèixer.

Per tant, tots aquests agents ens informen de noves
contribucions, de nous missatges, de noves conver-
ses sobre com és o què li està passant al mateix
territori per una acció atmosfèrica o de com estem
nosaltres actuant o alterant amb la nostra presència
aquest binomi meteorologia-territori.

La calamarsada

Si ara considerem la calamarsada, aquest és un tema
realment divertit i alhora estrepitós. És una qüestió
d’un brogit fins i tot insuportable, i en algun moment
es generen uns nivells sonors de clara supremacia.

Abans hem dit que potser era difícil poder distingir
entre un tipus de travertí i un marbre d’un paviment
aguantat pels quatre punts. Quan hi arribi una pluja
determinada, segurament l’impacte no permetrà es-
coltar-ho bé, perquè també s’ha de pensar en la capa
d’aigua que cal desaiguar a través del material o de
la forma, del muntatge, etc.5

Quan parlem de la calamarsada estem parlant de
petits martells de masses que poden ser considera-
bles. Fins i tot perquè no hem d’oblidar que aquesta
calamarsada pot arribar a una mida molt gran (com
un ou de gallina). En aquests casos concrets, la
calamarsada està vinculada a una generació de so
per impacte sobre un material determinat. Ara potser
sí que podríem dir que, amb aquests petits martells,
es tracta quasi d’un símil de la màquina d’impactes.
El material donarà unes notes determinades, unes
tonalitats específiques d’acord amb la seva
composició, mòdul de Young, mòdul d’inèrcia,
freqüència de ressonància... en definitiva, de la
vibració dinàmica a què serà sotmesa amb aquests
impactes.6

És com quan amb els nusos dels dits de la mà donem
cops als materials. Ja hem dit que aquest és un dels
mètodes per conèixer els materials que ens envolten.
Cal donar cops sobre els materials, cosa que a
l’arquitectura moltes vegades ens hem oblidat de fer
i, per tant, no recordem com sonen. Estem perdent

la memòria de com sonen aquests materials? Per tant,
hem de pensar que la qüestió de l’aigua no és
supèrflua, sinó que pot ser portada a una escala més
alta.

Els llamps i els trons

Abans de res, hi ha els preludis dels llamps i els
trons. Al territori, un dels esdeveniments importants
i una de les veus que tenen els diferents elements, en
aquest cas l’aeri, però sobretot el que preconitza el
de l’aigua, són les dels déus. La producció d’aquestes
veus, alguns l’atribueixen a déus mitològics.

Ara que parlem de l’aire, podem parlar de la deessa
Eco, que va ser condemnada perquè repetia les
darreres paraules de les coses que s’havien dit. Per
això, la paraula eco ha designat després el fenomen
físic que es presenta en alguns indrets. Haurem de
tornar a Montserrat, a la zona dels tres ecos, que és
bastant important.

Ja sabem que, quan veiem un llamp, no sentirem el
tro fins més tard. Això permet al pagès calcular a
quina distància es troba la tempesta, perquè el pagès
sap que la velocitat de la llum és quasi instantània,
300.000 km/s, i que en canvi la velocitat del so viatja
a uns 340 m/s.7  L’espai en què s’ha produït la
descàrrega, és a dir entre el llamp i on som nosaltres,
és quasi igual a la velocitat del so multiplicada pel
temps expressat en segons. Si només ens arriba amb
un retard d’un segon, la tempesta és a una tercera
part d’un quilòmetre. Que en triga tres, doncs a un
quilòmetre. Així, el pagès sap a quina distància és
la tempesta i pot calcular el temps que li queda abans
de mullar-se, perquè sap a quina velocitat es mouen
els núvols i d’on provenen segons el vent. No cal
que faci res més que tancar ràpidament el ramat o
anar a buscar refugi a la cabana del camp. Qui viu
al camp aprèn els bons senyals auditius que li dóna
el territori.

Aquests senyals auditius a l’home de la ciutat, en
principi no li interessen pràcticament per a res, i
encara menys quan ja es pot plantejar una cúpula
geodèsica com la de Bukmister Fuller (fig. 2.13),
apta per cobrir una illa com la de Manhattan i, per
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Figura 2.9 Paraigües (dibuix de l’autor), ombrel·les i
tendals a Roma

Figura 2.10 Parabrisa de cotxe tatinià

Figura 2.11 La neu varia el so dels carrers i de les ciutats.
Barcelona (1999)

Figura 2.12 Impactes de la graveta humida
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tant, diferenciar totalment un sector dels agents
atmosfèrics d’un altre. A l’home de la ciutat, els
llamps i els trons l’informen en principi de molt poca
cosa. Pel que fa al tro, el sent en molts casos amb
estereofonia.

Al territori el tro sona de dalt o de l’horitzó, però
més o menys es pot preveure un certa direcció, tot i
que els núvols també fan eco i reflexions, senzilles o
múltiples. En un edifici d’una ciutat se sent el tro
procedent d’una façana i d’una altra façana. És a
dir, el cel porta el tro cap a un indret de la ciutat, i
reverbera. Rebota en un pati interior o en un celobert
i rebota al carrer i agafa més protagonisme perquè
es difon i arriba més o menys mitigat, fins i tot
acolorit –amb variació tonal en algun cas respecte a
la freqüència greu. I això arriba amb una diferència
de temps que a vegades som capaços de discernir,
però no sempre. Tenim aquesta qualitat: el so arriba
des de dues o més façanes alhora.

En canvi, pel que fa al llamp, és més aviat una
qualitat visual. Si n’ets a prop sents un espetec molt
agut. L’experiència acústica es pot fer a l’àrea de
proves, dins les cambres de Faraday, dels aïlladors
de vidre de les fàbriques de vidre moldejat, on fan
aïlladors de línies aèries d’alta tensió.8

L’aigua corrent

Una altra aspecte que hem de considerar és l’aigua
quan circula (fig. 2.14). Tenim aigua circulant per
uns rius, o estancada en uns llacs, que genera una
influència sonora sobre el territori. Quan corre el
riu, o el torrent, ja sigui procedent d’una mina o pel
desgel de la neu d’alta muntanya, aquesta aigua
produeix uns murmuris segons la seva velocitat. Si
circula molt lentament, ens produeix un so molt suau,
però després pot ser més fort en funció de si salva
cota de nivell i té salts (per petits que siguin).

Jo recordo que, en una casa del Montseny, a tocar
de la carretera per la part baixa, i no era exactament
dins el poble sinó en un dels revolts pujant-hi, que
per poder dormir per la calor obríem les finestres.
Aleshores sentíem un brogit de fons del riu molt
constant, com un soroll blanc. Feia que els primers

dies ens costés molt agafar el son.

El mar

Aquest so en moviment ens porta a parlar del so del
mar. Era al catorzè pis d’un hotel a primera línia del
mar, on vaig arribar a la nit cansat, i a mitjanit em
vaig despertar amb un soroll que em pertorbava,
que no em deixava concentrar en el son. Vaig obrir
la balconera, vaig sortir a fora i la sorpresa va ser
descobrir el Mediterrani. Ja estava acostumat a
aquest mar, perquè he estat a la platja moltes vegades
escoltant-lo, però a tanta distància, de tan amunt i
amb aquella presència panoràmica a vista d’ocell,
resultava que no es podia distingir quan començava
a trencar l’ona i quan acabava. Era continu. Tan
bon punt començava en un lloc, acabava per l’altre
amb molt poca distància. No tenia l’efecte
d’estereofonia al qual estava acostumat. Era un
efecte d’ona plana o quasi plana que m’arribava
procedent de la línia sonora del mar. És a dir, no és
el mateix sentir el mar des de la platja, on a més a
més la sorra fa una absorció rasant que encara
incrementa més aquest efecte d’estereofonia. Quan
es mira l’horitzó, quan es mira el mar, s’escolten els
sons que vénen de la dreta i, després, els de
l’esquerra. En canvi, quan ens aixequem i allunyem
molt en alçària, sentim una línia quasi contínua de
so.

Els rius

L’efecte sonor dels rius s’hauria d’analitzar molt més
a les ciutats que en tenen, perquè pot ser objecte de
disseny. Nosaltres, a l’ETSAB, el vam emprar per
al disseny d’una part del riu Valira que fes de
connexió entre tres poblacions: Escaldes-Engordany,
Andorra la Vella i Santa Coloma. L’havíem
d’analitzar amb un element connector de les tres
poblacions d’Andorra que seria el teixit sonor i el
teixit d’activitats lúdiques. Es desenvoluparia a la
conca, als marges, a la llera i a les parts recupera-
bles del traçat del riu que travessa aquestes
poblacions. Després s’han fet algunes actuacions,
passos de vianants o zones més pedestres per passar
d’un costat a l’altre aprofitant el camí més ràpid,
que vèiem que no és tant el carrer com aquest pas
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ràpid pel territori que, evidentment, sempre ens do-
nen el rius. En el cas del riu, l’estudi ens va portar a
aprofitar-lo més lúdicament, i en algunes zones vam
fer alguna cosa més estàtica, més amb relació a la
part més comercial (fig. 2.15). Un altre indret, en
canvi, havia de ser més dinàmic per no estar-s’hi
massa temps. En altres ens podia permetre fins i tot
fer uns picnics, arribar a l’aigua, aprofitar algun
joc lúdic amb l’aigua, banyar-se a l’estiu o fer-hi
àrees de joc o activitats. Fins i tot ens plantejàvem
jugar amb sons entre l’aigua i els elements de què
disposaríem.

En fi, era tota una actuació. Dissortadament l’equip
que intervenia es va anar diluint. També vam tenir
dificultats perquè tècnicament fos factible, ja que
estem parlant d’una aigua procedent del desgel de la
neu. I va arribar un moment que això ens va
començar a preocupar, perquè: què passaria si un
dia el riu vingués crescut i fins i tot arrossegant res-
tes d’arbres? 9

Bé, ja veiem que el tema de l’aigua pot ser objecte
de molts dissenys. Un es pregunta alguna vegada,
en passar per una població com ara Girona amb el
riu Onyar o Lleida amb el Segre, com és que no els
fan servir acústicament en benefici seu. I ens ho
preguntem quan anem a Valladolid, quan veiem el
seu riu, el Pisuerga, al qual ningú i dóna importància;
ningú està atent al seu pas i a fer-li poesies. Et pre-
guntes moltes vegades com és que la gent no s’adona
que tenen aquestes meravelles que podrien aprofitar,
dissenyar, fer navegables, encara que sols sigui per
sentir els sons de l’aigua amb els rems de les piragües
i les barques de passeig. En canvi, no els fan servir
per a res; sembla que no interessi en absolut aquesta
temàtica, o que no es vulgui dissenyar més aquest
tema sonor.

Aquestes preguntes, i moltes altres, a vegades es
queden al tinter. Una mica, el que es pretén amb
aquestes reflexions és conscienciar els que tenen el
poder perquè arribin a certes decisions per a la ciutat
i el territori.

Hem vist que, des del nivell de petit al gran d’algun
d’aquests elements en què ha intervingut la

meteorologia, pot interessar que existeixi una certa
intenció de disseny. En algun moment, algú ens pot
dir que això cal dissenyar-ho perquè faci unes
melodies interessants.

No cal que siguin uns sons capritxosos, dins l’aspecte
excessivament lúdic de la intervenció humana. No;
pot ser només que algú posi un gra d’intervenció en
alguns indrets, coneixent com seran els sons que es
produiran quan l’aigua del riu deixi unes pedres i
s’aturi allà, hi xoqui o les mogui. Imagineu-vos les
coses que cal tenir en compte dins del traçat d’un
riu, des de la producció d’aquests sons fantàstics:
les diferents veus tan matisades de l’aigua
entrexocant amb la grava, amb molt poca superfície
de fondària, i la grava rodolant i lliscant des d’un
lloc per anar-se dipositant en un altre. Tot això
requeriria de segur uns mètodes de manteniment. O
potser la grava hauria d’estar lligada i formar una
mena de rosaris que rodolessin però que es quedessin
en el mateix lloc. I què passaria si féssim que l’aigua
passés entre unes canals, a les quals haguéssim
dissenyat “ranures”, dificultats. Variaria òbviament
el so que s’hi produís. Com serien aquests sons?
Segur que al final els podríem dissenyar fent
modelitzacions. Bé, no entrem ara a donar unes
solucions específiques, perquè d’aquest tema tan sols
és important que quedi constància que es poden fer.
Em sembla que puc contribuir amb aquesta
publicació al fet que hi hagi una certa reflexió res-
pecte d’aquests elements que, d’alguna manera,
podem dissenyar.

L’aigua que cau i l’aigua que puja

Falta parlar de les caigudes d’aigua (les cascades),
a vegades molt interessants. Hi ha indrets on són
una cosa que la mateixa natura ens ha dissenyat
magníficament, i on la nostra intervenció més aviat
sobra. El més fantàstic és que el so resultant sigui
producte de la casualitat, de diferències de cota, de
temes de cavitació, de turbulències en les variacions
de l’aigua, d’allò que fa referència a com el territori
va jugant i dissenyant aquests sons i es genera
vaporització, a vegades amb una caiguda neta, pura.

Tot això són interventors que d’alguna manera han
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d’estar presents en la nostra ment. Però el seu disseny
no és una qüestió tan senzilla de resoldre. Caldrà fer
uns models molt més eficients, tant virtuals com a
escala, o bé reproduir els diferents sons amb la
mateixa aigua. Això ens donaria la manera com
poder dissenyar aquestes caigudes. Però el més
impressionant és que no sigui necessari dissenyar-
les; ja ho fa la mateixa natura.

Queden temes molt importants, com ara les fonts
d’aigua, els brolladors de les ciutats (de la font de
Canaletes, al cor de Barcelona) (fig. 2.16) i de molts
objectes que proporcionen informació i el disseny
sonor dels quals, fins i tot, en algun moment ens pot
interessar. Podem dissenyar aquestes fonts per beure
o per veure i escoltar, o per contemplar. Com la font
de Buigas, on anem a contemplar els salts d’aigua
de l’eix monumental de Montjuïc.

Quan anem a aquests llocs és interessant observar
com uns productes dissenyats dins del territori i de
la mateixa ciutat (com ara les fonts de Collserola),
tenen els seus noms. Moltes, no les hem vist rajar
mai. Tenim també aspectes negatius, perquè, com
podem generar un veu si no tenim l’aigua que ens la
produeixi?

És el cas de les fonts de la Villa d’Este, on dissenyen
l’orgue degut a una cascada d’aigua (que permet fer
una succió de l’aire). Qui podria generar això si no
tinguéssim l’element productor, l’aigua?

2.4.2 L’aire

Aquest element no és tan emprat per l’ésser humà
en el disseny sonor, potser perquè l’aire costa més
de dominar. No hem pogut fer turbines i controlar el
cabal i la pressió i velocitat de l’aire fins els darrers
segles.

Tot això ha estat possible gràcies també a la
necessitat de ventilar i climatitzar els espais on
treballem i vivim.

Cal tenir en compte, quan volem dissenyar alguna
cosa mitjançant els sons eòlics que aquests sons es
produeixen sempre que es pugui excitar la font. És

a dir, que cal que hi hagi suficient velocitat inicial
de l’aire per exercitar el so de l’element natural o
dissenyat.

Ja fa temps que l’ésser humà coneix el so que
produeix l’aire quan troba en el seu camí diferents
obstacles poc aerodinàmics, com ara les xemeneies,
els cables d’alta tensió, les catenàries dels tramvies,
les branques dels arbres, les persianes de les nostres
finestres, etc.

L’aire i la vegetació

En el cas de la vegetació, si és de fulla perenne podem
garantir que el so existirà tot l’any; però, en canvi si
és de fulla caduca, el so disminuirà molt a l’hivern,
quan la fulla a l’arbre perd el seu protagonisme.
Potser el recuperarà per les fulles dipositades sobre
el terra, com ara a la fageda d’en Jordà, a Olot (fig.
2.17).

Resten tan sols els sons de l’entrexoc de branques,
amb uns crec-crecs molt diferents als de l’estiu, més
amortits pel coixí de les fulles.

En tot cas, aquest aspecte de la vegetació és tractat
més extensament a l’apartat 2.2, corresponent al
paisatge.

L’aire i les pedres

Pel que fa al paisatge sonor, les fosques nits sense
lluna poden arribar a ser terrorífiques per a la
mainada si prop d’on fan bivac hi ha formacions de
pedres i roques que emeten múltiples xiulets i
estranys sons amb el vent.

Podem, això no obstant, dissenyar veritables orgues
sonors accionats amb el vent, però cal fitar la
producció dels sons amb molta mesura.

L’aire i les catenàries

En el cas dels cables, el seu so amb l’aire depèn
essencialment del trenat de la catenària. A pesar
d’això, no sembla que sigui el resultat d’un cert
disseny sonor.
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Figura 2.13 Cúpula geodèsica de Bukmister Fuller

Figura 2.14 Aigua que circula a l’alameda de Lorca. Fuente
Vaqueros, Granada

Figura 2.15 Disseny sonor del riu Valira d’Andorra (dibuix
de l’autor)

Figura 2.16 Font de Canaletes (dibuix de l’autor)
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L’aire i les xemeneies

Tampoc trobem dins d’un disseny específic la
producció de so eòlic degut a les xemeneies
eminentment industrials. El que sí que trobem és la
prevenció d’aquest so. En alguns casos veiem que el
disseny es basa en una helicoide que va per l’extradós
(per la part exterior de la xemeneia) i evita la
cavitació de l’aire rere la xemeneia (fig. 2.18).
Aquests casos s’estudien com a fonts
aerodinàmiques, la qual cosa provoca una visió molt
peculiar de la producció sonora d’aquests elements
arquitectònics.

Una altra cosa és quan agafem un tub buidat
interiorment. Si aquest tub és corrugat el podem gi-
rar en l’aire. Si el volem excitar perquè faci so, ho
podem fer donant-li voltes a l’aire fent-li fer cercles.
D’acord amb la velocitat amb què ho fem, escoltarem
uns tons musicals aflautats molt específics, que es
fan servir en algunes joguines per representar el so
sibilant de les serps.

L’aire i les persianes

Moltes persianes es constitueixen en veritables
ressonadors de cavitat, emetent tons purs d’acord
amb aquest efecte. I com que hi ha turbulències
darrere la làmina s’originen uns sons característics.

L’aire i els elements penjants

Molta gent ha pensat a penjar elements al pas de
l’aire i esperar que sonin. Des dels tubs i sonalls de
bambú als d’alumini, aquests sons ens acompanyen
per diferents cultures, com ara els sonalls pensats
per Gaudí per al Capricho de Comillas.

Això no obstant, sovint ens sorprenem que no hi
hagi més intervenció de diferents artistes,
eminentment escultors. Sorprenen els mòbils de
Calder, pensats per moure’s però no pas per produir
sons.

2.4.3 Caràcters basats en els sòlids

Altres caràcters que podem dissenyar són els dels

sòlids. Sobretot quan els trepitgem.

En efecte, amb els diferents materials de paviment,
trepitjant-los o colpejant-los, podem generar
perfectament molts tipus de sons en gran contacte
amb nosaltres mateixos.

Ara ens convertim en els emissors i agents d’aquesta
producció sonora, i, encara que ens posem el calçat
més silenciós, els recursos del disseny sonor poden
permetre generar un gran camp de poètiques sonores.

Així, tenim la fusta, els aplacats de marbre a les
parets, les lloses per a terres flotants o el mateix
cartró guix, amb les seves tonalitats fonamentals per
l’efecte de membrana, encara que aquest darrer es
dediqui a aïllar.

2.5 Les veus de l’ésser humà

L’ésser humà ha dissenyat, dissenya i continua
dissenyant múltiples veus que li permeten comuni-
car-se amb els altres, cada cop a més distància i des
de més llocs (fig. 2.19).

També cal dir-ho, en alguns casos fa servir aquests
dissenys tant sols perquè l’escoltin a ell, amb
independència que els altres el vulguin rebre o no.

Contribuïm al territori amb tot un seguit d’actituds
sonores que en alguns casos fan entenedora la nostra
interacció; en altres, en canvi, intervenim emprant
un llenguatge excessivament dur i amb molt poc
compromís pel que fa al respecte ecològic.

Per parlar dels temes de les veus de l’home,
analitzarem els recursos que fan o feien servir els
gremis laics o religiosos, civils o militars i estudiarem
les campanes i altres mètodes de comunicació.

2.5.1 Els gremis

Diferents veus ens ajuden a informar de les activitats
de l’ésser humà. Una d’aquestes intervencions és el
que anomenem les veus dels gremis.

Així, tenim que amb els sons que generem, amb
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Figura 2.17 La fageda d’en Jordà, a Olot

Figura 2.19 Un megàfon

Figura 2.18 Xemeneies amb helicoide Figura 2.20 Màquina de vapor (quadre de l’estació de
Saint-Lazare, de Claude Monet)



Arquitectura acústica. Disseny68

alguns tipus d’activitats i instruments associats,
reclamem l’atenció sobre el que nosaltres fem o
representem.

Focus mòbils

Aquest és el cas de l’antic esmolador, que viatjava
portant el seu estri d’esmolar i un xiulet anomenat
el xistu, que  moltes vegades es fabricava ell mateix,
molt artesanalment amb fusta de boix. Aquest xiulet
tenia diferents fondàries per als tubs. I ja sabem que
les longituds dels tubs és el que permet fer tons
diferents en xiular. És un cas semblant al xiulet del
tren –un altre so de gremi associat als avisos
d’arribada i sortida dels combois. Gràcies a la
màquina de vapor (fig. 2.20) es podia treure molt
aire a pressió, el qual accionava un xiulet com a
mínim bitonal.10

Tant l’esmolador com el tren fan servir uns xiulets
basats en una longitud determinada de tub, però la
manera d’interpretar les xiulades és realment molt
diferent.

Per exemple l’esmolador, el que fa és una progressió
en què es passa pels llavis aquest instrument com si
fos una flauta de Pan, i genera d’aquesta manera
una cadència de notes greus-agudes, torna enrere i
acaba amb un agut o altres tonades. En definitiva,
estableix un llenguatge propi. Segons el moviment
de la mà amb l’instrument respecte dels llavis,
l’esmolador indica als seus clients que ha arribat, i
que és ell i no un altre. El seu so el diferencia d’un
altre esmolador encara que tingui un xistu idèntic,
cosa que no succeeix a la realitat.

Aquest senyal sonor és el que el client detecta com a
produït per un esmolador determinat; per tant, fins i
tot s’associa el so a un personatge concret.

Continuant amb els focus mòbils, tindríem el cas de
les vendes ambulants. El que ven melons moltes
vegades s’anuncia mitjançant unes paraules
màgiques “melones y sandías”. Va amb una furgo-
neta o camió, recorrent les diferents poblacions amb
un sistema de megafonia que reprodueix mitjançant
un micròfon el seu missatge de viva veu, o bé

enregistrat, i oferint els seus productes amb un radi
d’acció pròxim al seu vehicle.

D’altra banda tenim unes interessants maneres de
fer propaganda mitjançant el xoc dels productes, com
és el cas dels que venen butà a les ciutats. Paren en
algun indret i fan entrexocar les bombones, sobretot
les buides, que tenen més ressonància, i això fa que,
a través del so de bombona de butà, el client percebi
en aquell moment que se li està acabant o se li ha
acabat la bombona.

Ja se sap quin és l’èxit que aconsegueix aquesta acció
sobre l’individu, amb una actitud eminentment pro-
gramada. Hi ha peculiaritats pel que fa a aquesta
entesa, per exemple el repartidor de butà en
poblacions de la Costa Brava. Només passa algun
dia a la setmana durant unes hores al matí i el seu
leit motiv pel que fa al missatge sonor no és fer
entrexocar les bombones –perquè això, amb les grans
distàncies de les ciutats jardí d’aquestes poblacions,
no donaria resultat.

El que fa és una melodia mitjançant un clàxon
multitonal instal·lat al vehicle que li permet fer una
cantarella musical, en aquest cas la música de la
cucaracha.

El públic queda totalment assabentat de la presència
al barri del camió de repartiment del butà. És una
veu del gremi basada en una melodia amb un codi
pactat, perquè potser la mateixa melodia en un
vehicle d’un altre lloc vol dir que hi ha un venedor
de catifes, per exemple.

En aquestes mateixes poblacions, quan passen els
que compren matalassos antics de llana, i venen
matalassos moderns de molla, el reclam es fa
mitjançant la veu gravada, o en directe, del que por-
ta el camió de venda ambulant.

Altres tipus de sons de gremis mòbils són els que
produeixen els venedors típics de les platges. Venen
begudes, gelats, fruita, coco, etc. El producte és
necessari per a l’usuari, i es ven mitjançant sistemes
molt precaris: fent entrexocar les mateixes ampolles,
fent cops amb cocos buits, dient frases típiques, “al
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Figura 2.21 Xiulets de marina. El seu so pot arribar fins a
1,5 km

Figura 2.23 Timbals i trompetes de la guàrdia muntada
d’Estocolm

Figura 2.22 Esclops Figura 2.24 Músics a la plaça del Pi. Barcelona
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rico coco”, etc.11

Per tant, aquestes veus dels gremis hi són i sempre
hi seran; i en qualsevol cas queda la veu de la perso-
na per substituir altres tipus de sons, com poden ser
els clàssics del xiulet.

Recordem les veus dels guàrdies urbans i de la policia
mitjançant els xiulets que fan servir. Es pot distingir
entre els xiulets del cos de policia, els dels bombers,
els de la guàrdia urbana o els dels bobys de Lon-
dres. El xiulet d’un àrbitre, el d’un entrenador d’un
club o el de l’entrenador del gimnàs d’un col·legi de
secundària, se suposa que han de sonar iguals?
Aquests temes no són secundaris. Per a ells són
importants i per aquesta raó necessiten un disseny
de so específic.

El cas dels xiulets mitjançant aparells ha permès
salvar vides (fig. 2.21), com es veu a la pel·lícula
Titànic, on la protagonista se salva gràcies que
aconsegueix el xiulet que porta penjat al coll el con-
tramestre del vaixell.

Altres comunicacions al territori són les que fan els
xiuladors de les Illes Canàries (Gomera). Tenen
establerts uns missatges amb un llenguatge perfecte.

Hi ha altres veus de gremis que són molt interessants
(fig. 2.22).

La gent encara s’anuncia gràcies als temes sonors i
als missatges, fins i tot subliminals, que es poden
establir amb l’electroacústica.

Com a darrer element mòbil de gremi, el músic ge-
nera amb petits instruments uns sons que poden arri-
bar molt lluny.

Al voltant dels quarters militars s’acostumen a es-
coltar els clarins i les cornetes comunicant l’inici i
el final del dia, així com d’altres esdeveniments.
Capítol apart seria l’aplicació dels timbals i les
trompetes als actes bèl·lics (fig. 2.23). La història
n’és plena des dels relats bíblics.

Pel que fa al músic de la ciutat, mitjançant la pròpia

interpretació musical, amb el mateix acte de tocar,
anuncia la seva presència en els llocs concrets.

Dissortadament, també tenim la presència d’altres
interventors, com el captaire amb trompeta o, pitjor,
amb piano electrònic, que amb un amplificador in-
tenta reproduir una sèrie de notes, la major part de
les vegades molt mal executades. En aquest cas, és
l’antítesi del músic, perquè la producció de mal de
cap està en consonància amb el volum i la seva poca
destresa fa que per a molta gent aquesta música si-
gui un turment.

No són només aquests casos els que generen
molèsties. A les ciutats hi ha reclamacions pel que
fa a les veus dels gremis. Darrerament, les inter-
pretacions dels músics en certs sectors de la ciutat
de Barcelona interfereixen amb el descans. Hi ha
persones que volen descansar, hi ha persones que
estan malaltes, n’hi ha que pateixen per la presència
d’una comunicació no desitjada, encara que aquesta
comunicació sigui tan sublim com unes notes
meravellosament interpretades amb un fantàstic violí
per un dels magnífics intèrprets del millor composi-
tor (fig. 2.24).

D’altra banda, si deixem aquests missatges musicals
interpretats pels mateixos músics, tenim altres
missatges –sovint musicals sense saber-ho– que
generem nosaltres. El cec, amb el pal del bastó amb
punta de niló, ens informa de la seva presència
deambulant pel carrer o per les proximitats d’un
encreaument. La gent que va amb cotxets, la gent
que va en cadira de rodes, la gent que va amb crosses
o amb sabates amb pròtesis, etc. fan uns sons
marcadament diferenciats dels que es produeixen
amb la petjada.

Amb el ritme que fem en el paviment estem creant
un llenguatge sonor que ens fa adonar de la diversitat
de la nostra presència a la ciutat i als edificis.

Altres casos d’aquesta associació són aquells en els
quals els sons del gremi arriben a ser percebuts per
un cert entorn des del focus de la seva activitat.

Fins ara hem estudiat uns focus mòbils, però en altres
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casos els focus són totalment fixos.

Focus fixos

Altres tipus de gremis estan ubicats de manera fixa
en un indret, i els seus reclams són ara més específics.
Podríem dir que han de tenir una relació més estreta
de convivència amb el seu entorn immediat.
Òbviament, les petites activitats que conviuen amb
la vida als diferents barris d’una població han de
tenir la capacitat de pactar amb els habitants d’aquell
territori.

Un manyà picant i asserrant els ferros al seu taller,
com que ja produeix so, ens ensenya la seva activitat
sonorament.

Altres gremis ho fan amb olors. Quan passes pel
costat d’una pastisseria, n’estàs totalment convençut
pel nas que has passat davant de l’obrador; i quan
passes davant d’una fàbrica de xocolata, també.

Continuem amb aquestes veus dels gremis. Hi ha
gremis que tenen veus pròpies (fig. 2.25) i n’hi ha
que no, però molts tenen la necessitat d’anunciar-
se. Com ho fan? Els uns ho fan mitjançant els seus
propis sons i els altres ho fan mitjançant uns sistemes
electroacústics.

Per exemple, el manyà, amb el so de la seva activitat
ja en té prou.

En el cas d’activitats més silencioses, necessiten unes
veus exteriors o uns sistemes d’amplificació que els
permetin donar oferta a aquesta expressió.

D’un sabater sents els sons de picar les tapetes dels
talons o punteres o taloneres, i el so d’aquell martellet
petit clavant aquelles puntes és característic, mentre
que quan passes per davant d’una fusteria sents la
serra o la regruixadora, sons associats a l’olor de la
fusta (en el cas anterior, amb l’olor del cuir i el tint
que sempre té el del ràpid).

Els sons ja t’informen sobre qui et trobaràs.

Quin és el so d’una tintoreria? El so de les planxes

que són a la part en contacte amb el client? És el que
cal tenir present o cal conèixer en el moment de
dissenyar una tintoreria. Com disposem les funcions
perquè, amb les seves veus, puguem expressar de
quina activitat es tracta?

Anem passejant pel carrer en un barri antic d’una
ciutat i trobem una matalasseria. Quin és el so
d’aquesta matalasseria? Potser estan entapissant un
canapè o una butaca, clavetejant a mà, o bé se sent
el so típic d’una grapadora d’aire comprimit. Són
uns sons que només succeeixen aquí, que no estan
succeint en un altre lloc. El que fa caixes grapant la
fusta pot tenir, òbviament, un paral·lelisme sonor
amb aquest entapissador.

Continuem pel carrer i trobem un taller on reparen
electrodomèstics i tenen una televisió funcionant a
l’aparador intentant fer de reclam. O potser és una
ràdio, com era el reclam de l’antiga ràdio Watt? De
petits anàvem a posar la mà en un lloc determinat
del vidre de l’aparador i, sense cap més intervenció
se sentia la ràdio.12  La canalla –ara la poso, ara la
trec– s’adaptava lúdicament a aquest compromís de
missatge sonor.

Quin és el missatge sonor i el so de gremi d’un cafè
o d’un bar? Òbviament, en un bar hi ha el so dels
cambrers en posar les culleretes sobre els platets –a
vegades fan unes melodies fantàstiques. Fins i tot hi
pot haver el so de màquines escurabutxaques (fig.
2.26), sons humans i els sons de barrejar o de picar
del dòmino del bar d’un casino o d’una llar d’avis.

Encara avui els gremis conserven les seves veus, o
n’han incorporat unes altres d’especials, com els bars
amb aquestes màquines escurabutxaques. Realment
fan musiquetes que no són associables a un gremi
de restauració, però molta gent s’hi deixa els diners
per passar una estona.

Però continuem dins el territori, la ciutat, l’edifici,
el local, i els sons no s’acaben.

Fins i tot amb la proliferació del telèfon mòbil (fig.
2.27), se senten missatges pertot arreu de tothom, i
també amb algun tipus de missatgers amb motos o
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bicicletes, connectats amb walkie-talkie.

Hi ha botigues que, per entretenir la canalla, posen
al carrer un d’aquests cavalls, avionets o cotxes que
es mouen una mica i fan diferents sons. La canalla
hi puja a sobre i, per una moneda, es distreu una
estona.

Mentre el nen juga, l’aparell fa un so d’helicòpter, o
de vehicle, o de nau espacial o de caça bombarder.
És un pol d’atracció i, mentre el nen hi és, els pares
miren l’aparador de la botiga que ho ha posat al mig
del carrer.

Aquest és el reclam que interessa al de la botiga
(fig. 2.28).

Un capítol a part pel que fa referència al so dels
gremis és el del so de la sirena o de les campanes en
algunes indústries. És el cas de la campana de la
Maquinista Terrestre y Marítima. Després va ser
substituïda per una sirena o per uns xiulets.

Quin és el so de gremi d’una discoteca? És el mateix
so de la discoteca, el so de la gent que parla i dels
vasos dringant.

En canvi, quin és el so d’un cinema a l’exterior?
Exactament no recordo un so especial. Quin és el so
d’anar als toros? És l’al·licient de sentir la gent dins
la plaça i els olé que criden. Quin és el so del camp
de futbol? És una activitat a l’aire lliure i es manifesta
amb el gol o fins i tot amb els cants de la marxa o la
cançó d’aquell equip i dels seus fans.

Quin és el so de les floristes de les Rambles? (fig.
2.29) Les tisores de podar; sons d’estris que tenen
contacte amb les plantes.

Només a Barcelona, escriure sobre el so de les
botigues d’ocellets de les Rambles, els sons de les
cases de venda de records amb músiques sevillanes,
etc., demanaria un capítol fins i tot inacabable.

Segurament ens agradaria poder continuar circulant
per aquest carrer utòpic més estona, i anar-nos
aturant amb els sons que tenim generats per l’ésser

humà i que ens informen dels diferents gremis, però
creiem que aquest recorregut l’ha de fer en viu el
mateix lector en qualsevol població.

El que ens ha d’interessar és poder passar per altres
camps de disseny. Però convé pensar que en alguns
casos són reflexions d’uns sons molt ben estudiats
pel que fa a la seva funció, i que en d’altres són sons
anecdòtics en un lloc determinat.

Però sobre això hauríem de preguntar als experts
acústics de les ciutats, que són les persones cegues.

Bé, ens farem unes preguntes i intentarem donar unes
respostes abans d’acabar aquest apartat.

Gremis virtuals

Quin és el so d’entrada i sortida a l’ordinador? I el
del Panda Antivirus? Quin és el so del gremi del
Windows? Quan obrim l’ordinador, la musiqueta que
fa ens fa saber que som a la versió 95 o a la 98 del
Windows.

Hi ha tants i tants sons d’aquests diferents gremis
virtuals que caldrà dissenyar per al futur!

Quin pot ser el so d’un navegador d’una nova mar-
ca? Potser el so de les onades en una embarcació
navegant pels mars. Algú ho dissenyarà. S’haurà de
pensar amb quin llenguatge, per a quin públic i quin
grau de satisfacció es tindrà amb el so d’aquell
producte.

2.5.2 Els telèfons

D’altra banda hauríem de parlar de la comunicació
humana mitjançant altres llenguatges.

Caldria parlar en algun moment de la comunicació
mitjançant els xiulets, com passa a l’illa de Gomera,
a les Canàries. L’anècdota més difosa és la d’un guia
que acompanya a un grup de turistes i en un cert
lloc es comunica amb un altre guia mitjançant xiulets.
Cal aprendre que aquest tipus de missatge, no és un
llenguatge al qual ens podem acostumar o que podem
dominar amb facilitat. Necessita bastant temps
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Figura 2.25 Gremis amb veus pròpies

Figura 2.26 Màquina escurabutxaques

Figura 2.27 Telèfon mòbil

Figura 2.28 Reclams lúdics per a la mainada
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d’aprenentatge, tot i que només sigui sonor.

La tradició d’aquest llenguatge és eminentment oral,
i sembla que es vol mantenir ensenyant-lo a les
escoles.

Encara ens és necessari aprendre molts mètodes de
comunicació a llarga distància (fig. 2.30), com han
estat les trompetes, les campanes, les canonades o,
els tam-tam dels tambors a la selva africana.13

2.5.3 El paisatge sonor dels campanars

Un altre tema interessant és el llenguatge de les
campanes. El coneixement d’aquest llenguatge ha
tingut un gran compromís en èpoques passades.

Pensem que el so de la campana sovint ens arriba
doblat, matisat pels ecos de la mateixa ciutat. Pensem
que la campana és en un cert lloc, potser en direcció
totalment contrària, i que el so ha sofert unes
reflexions a causa dels elements del paisatge o dels
edificis de la ciutat. Això ha donat peu a l’expressió
“sentir tocar campanes i no saber d’on provenen”,
que sovint s’utilitza en un sentit menys literal.

El llenguatge de les campanes

En el territori el so de la campana és de gran
importància.

Hi ha llocs on encara es fan trobades de campaners.14

Al Museu d’Història de Catalunya es fa tot un petit
homenatge a la campana i als diferents sons de les
campanes, tal com les fem sonar aquí a Catalunya.
Hi ha el llenguatge de l’àngelus, hi ha el llenguatge
de tocar a mort, hi ha la definició del perquè de to-
car a sometent, etc.

Què vol dir tocar a sometent? Volia dir tocar perquè
la gent s’alcés en armes, agafés les armes per lluitar
contra els moros que ens envaïen, o s’alcés en ar-
mes contra el francès, durant la Guerra del Francès,
o contra els pirates, o si els bandolers intentaven
assaltar algun lloc concret. Aquests temes es tracten
en el Museu, on fins i tot s’explica el càstig a què

eren sotmeses les persones que incitaven a la rebel·lió
precisament fent tocar les campanes.15

Dalt del campanar

A una ciutat qualsevol, com ara Florència (fig. 2.31),
es veu als gravats del segle XVI la presència dels
campanars com els elements més alts o fites de la
població. En el moment en què altres països inten-
ten fer alguna conquesta, aquests elements
constitueixen físicament unes referències topo-
gràfiques bàsiques per a la localització dels arsenals,
els quarters, etc.

Els campanars són unes fites que dominen el territori
precisament per tenir una radiació del so de la cam-
pana molt més llarga. S’obté una extensió superior
a la d’una campana que toqués a terra. Si fem tocar
la campana arran de terra, trobem que hi ha una
absorció molt alta; en canvi, si el focus és aeri,
aquesta absorció trigarà molt més. L’absorció rasant
pel terreny, com hem vist abans, succeeix també en
el cas de les carreteres, sempre que el territori s’hi
mantingui sensiblement a nivell.

El so de la campana té una extensió superficial molt
més alta que no pas la veu.

Normalment, en els campanars hi ha campanes de
tons greus (atesa la massa de la fosa del bronze),
per la qual cosa són més potents.

Això vol dir que cal construir un campanar molt
sòlid perquè aguanti totes les sol·licitacions
dinàmiques de moure les grans i petites campanes al
vol.

El so de la campana greu és molt poc absorbit per
l’aire. És el cas de les campanes i sirenes dels
vaixells, els sons dels quals, com més greus eren
més lluny arribaven per advertir els altres vaixells
en cas de boira.16

Aquí tenim el cas de Barcelona (fig. 2.32), que molts
gravats francesos fets abans del domini el 1800, i a
fi de poder bombardejar la ciutat, la representen amb
els campanars com a veritables fites, amb els noms
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Figura 2.29 Eines de les floristes de les Rambles

Figura 2.30 Tambors
africans

Figura 2.31 Gravat del s. XVI de Florència

Figura 2.33 Minaret

Figura 2.32 Gravat de Barcelona de l’any 1715
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de cada església, convent o catedral inclosos per
facilitar-ne la localització.

Amb la ciutat emmurallada, els campanars eren tot
el que sobresortia.

Les campanes i la religió

El primer so dels cristians pel que fa a les campanes
sembla adoptat d’altres països. El van incorporar al
lloc més alt de les seves basíliques, i deien alguns
que, com que els cristians cridaven amb les
campanes, ells encara ho havien de continuar fent
cridant amb la veu.

Els mahometans es basen en la veu humana. No fan
servir pràcticament res més perquè, a més a més,
amb la veu humana es diuen veritables poesies amb
el mateix llenguatge parlat tradicionalment.

Cinc vegades al dia des de dalt del minaret, el muetzí
fa la pregària amb la veu i recita uns fantàstics
poemes que els seus oients poden entendre
perfectament (fig. 2.33). Aquesta gent ocupa un
territori més extens, però el radi d’acció obtingut
amb la comunicació oral natural és bastant reduït.

En canvi, l’Església cristiana incorpora un nou codi.
I precisament perquè és un nou codi permet definir
nous llenguatges. Això és molt important, perquè la
missió de la campana a la religió catòlica és la
d’avisar-nos de fets. El codi que s’introdueix en el
territori és a vegades unitari (una campana única) o
bé binari (una campana aguda i una de greu). Quan
sols es disposa d’una campana, l’únic que es pot fer
és variar el ritme amb què es batega: doble ràpid,
doble lent, etc.

Com es toca quan hi ha un incendi? Òbviament, ha
de ser una campana molt agitada. En canvi, què vol
dir tocar a morts? Vol dir acompanyar-los amb els
mateixos sons que acompanyen la gent fins al
cementiri. La cadència és lenta, és molt simbòlica,
és molt fúnebre, acompanya una cosa que es fa amb
molta parsimònia, molt a poc a poc. Ja no cal córrer.

A Sevilla, al segle XIX, veiem un quadre que repre-

senta un campanar anomenat la Giralda (fig. 2.34)
en honor a un angelet, “el giraldillo”, ubicat al cim i
que feia de penell. En aquest moment, veiem que el
que fan els cristians és heretar uns minarets d’altres
religions i incorporar-los a la seva tradició.

Com hem vist, moltes religions ja disposaven d’un
element alt, apte per cridar al culte. En arribar-hi
els cristians, els transformen en campanars (i, si no,
n’instal·len de nous, com en el cas del Partenó
d’Atenes).

Alguns fins i tot se’ls hi van torçar mentre els
construïen, com ara el campanile de Pisa, que des
de fa temps ja no dóna les veus als diferents territoris
mitjançant les seves campanes.

Estem recuperant molts sons de Barcelona, com ara
el de les campanes, perquè formen part del nostre
patrimoni cultural.

Així, la catedral de Barcelona es va proposar recu-
perar la darrera campana que li faltava (el si bemoll),
que es va encarregar a la foneria de Monistrol de
Montserrat. A la figura 2.35 es pot veure un moment
del seu bateig amb el nom de Montserrat i, a la figu-
ra 2.36, la previsió d’aquesta campana dins el
context global de les restants campanes de la cate-
dral i en funció del pes i la nota musical corresponent.

Al Monestir de Poblet (fig. 2.37) vaig comptar cinc
campanars. Segurament me’n descuidaré algun.

El primer se situa a l’accés (primer diafragma), i és
el rellotge de les hores. Cada quart és donat per un
toc de campana; és a dir, una campanada vol dir un
quart, dues campanades, dos quarts, etc. fins arri-
bar a quatre campanades, corresponents a les hores
(quatre quarts). Després hi ha el de la capella exte-
rior, ubicada abans el segon diafragma. Finalment
arribem al cos del monestir, on des de lluny es po-
den contemplar perfectament els tres campanars
corresponents a tres diferents moments
arquitectònics; romànic, gòtic i neoclàssic.

Cada estil ha necessitat el seu propi campanar,
perquè les campanes amb el temps van morint i,
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Figura 2.35 La campana Montserrat instal·lant-se a la
Catedral de Barcelona

Figura 2.36 Fullet del projecte de la campana Montserrat

Figura 2.37 Els tres campanars del monestir de Poblet

Figura 2.34 Fragment de La Cruz del Campo, de Joaquín
Domínguez Bécquer. 1854



Arquitectura acústica. Disseny78

segons diuen els fonedors, el millor so el produeixen
just durant les darreres batallades. És a dir, just abans
de morir.

Memòria dels llocs i els significats

En qualsevol cinta d’efectes sempre surten els de les
campanes.

Podem passar a un auditori diferents gravacions
sobre campanes, d’aquestes que hi ha en cassets i
CD de venda en els establiments discogràfics, i el
resultat, a l’hora de preguntar a la gent sobre el seu
significat, que potser coneixen, sempre ens deixa amb
l’absència de la informació sobre el seu origen.

En unes conferències a les Aules d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran (organitzades per
la Universitat de Barcelona), vaig posar unes
reproduccions sonores de campanes. Vaig fer el
mateix en un Tecniacústica amb bons  resultats.

Però pregunteu als oients: D’on són, aquestes
campanes?

La memòria col·lectiva d’un lloc pel que fa al
paisatge sonor ens condueix a unes respostes poc
concretes; hi ha resultats negatius respecte a la nostra
memòria. Alguns pensen que les campanes que han
escoltat enregistrades pertanyen al monestir de
Montserrat i d’altres, a la catedral de Barcelona.

Quan fem que els oients escoltin les campanes de
Montserrat, s’assabenten que és aquesta, i no pas la
d’abans, l’empremta sonora d’aquell indret.

Dissortadament, l’ésser humà no té dins seu uns estris
que li permetin diferenciar els sons com les imatges
visuals. Les campanes tenen el seu espectre de
freqüències i els seus volums específics, és a dir els
tons o notes, les altures o volums, l’atac, etc. i tot el
que defineix les característiques d’un instrument
musical. Les campanes són veritables instruments
musicals, i a la gent li costa distingir entre un violí
normal i un de Cremona.

Si ara fem que aquests oients escoltin el casset d’un

carilló, no tan sols el reconeixen sinó que afirmen
que és el carilló de la Generalitat. I ho és, en efecte
(fig. 2.38).

Així es veu que hi ha veus fàcils de recordar dins del
paisatge sonor, i veus que, en canvi, no ho són tant.

Actualment, hi ha ajuntaments, com ara el
d’Estocolm, que adopten el campanar com a imatge
corporativa de la seva institució (fig. 2.39). En canvi,
a la nostra ciutat hi ha un conjunt de campanes molt
importants, com la campana de Gràcia, que en certa
forma queden amagades darrere d’altres
esdeveniments posteriors. En canvi, a Sarrià la van
fer servir com a leitmotiv de les festes majors l’any
1948 (fig. 2.40). Potser ens falta un ajuntament a la
ciutat que assumeixi aquest reclam sonor, en forma
de campana normal o de campana de les hores, com
és el cas de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El disseny de la campana

És molt important conèixer com es dissenyen i com
es fonen les campanes per entendre millor la màgia
que hi ha al darrere.

Les campanes, a més a més, han d’estar afinades
perquè interessa poder generar una melodia
musicalment temperada, o afinada amb una escala
temperada. Per això es restitueixen els sons de les
campanes que falten a les seus de les ciutats.

Una altra cosa és quin nom s’han de posar: Eloi,
com a la catedral de Mallorca, o Montserrat, que és
la darrera campana recentment hissada a la seu de
Barcelona.

Potser s’hagués hagut de batejar amb un altre nom,
com en la tradició de les campanes, que hagi tingut
un significat històric (algunes campanes han estat
foses com a reacció als patriotes que les van fer so-
nar perquè la gent agafés les armes en contra i es
rebel·lessin a favor d’uns motius històrics).

I què podem comentar del so de les campanes
tubulars de Gaudí? (fig. 2.41) Com sonaran les
campanes de la Sagrada Família? És molt probable
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Figura 2.40 Leitmotiv de les festes majors de Sarrià del 1948

Figura 2.41 Campanes tubulars de Gaudí.
Càtedra Gaudí (fotografia d’Arturo Campos)

Figura 2.39 Imatge corporativa de l’Ajuntament
d’Estocolm.

Figura 2.38 Carilló de la Generalitat
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que en puguem treure alguna idea de les campanes
que hi ha a la Càtedra Gaudí.

Potser les campanes en què pensava Gaudí ens
havien de donar un tipus de so determinat, molt
precís, com el del so musical que es genera dins d’un
tub.

De segur que hi ha d’haver diferència entre una cam-
pana gaudiniana i una campana clàssica, o amb les
campanes xineses (també una tradició ancestral de
campanes molt alta).

Fixem-nos que moltes cultures, i sobretot per la veu
de la religió, han adoptat uns instruments musicals
concrets: la veu, la campana o uns cants.

Campanars menors

El paisatge sonor dels campanars pot analitzar-se
des de dues vessants:

Els campanars majors, que són els que veiem
presidint les ciutats, és a dir aquells que responen a
la definició de diccionari; i els campanars menors,
que abasten des de la campaneta que teníem sobre
la taula del menjador fins la que ens avisava de
l’accés a les nostres llars.

Si ens desplacem uns quants anys enrere, ens
adonarem que en una ciutat sonaven les campanetes
de les entrades de les cases, la campana del tramvia,
la campana del carro estirat per cavalls i la campa-
na del cotxe de bombers (que, a més de portar la
sirena, sempre tenia el mètode manual de la
campaneta, que es podia tocar estirant el braç des
de la cabina).

Pel que fa als campanars menors, els posaven als
col·legis, als bombers, tant al quarter com als
vehicles, als cavallets, als cavalls de Sevilla (podem
sentir les campanetes al barri de la catedral i dels
Reales Alcázares), als tramvies, a les cases, als
despertadors, a les bicicletes, als escolanets (que
dominen tot de codis corresponents als diferents
moments litúrgics), a la nostra taula, als trens i
estacions, als passos a nivell, als rellotges com ara

al Big Ben de Londres, a les indústries i factories
(com ara a la Maquinista Terrestre y Marítima, on
hi havia una campana amb què s’indicava l’inici i el
final de la feina als primitius tallers, i en la qual
s’inspirà el cèlebre músic i poeta Josep-Anselm Clavé
i Camps per a la seva composició la Campana),
etc. Tot n’era ple.

Però, en canvi, fixem-nos com en la tradició de les
granges i els ranxos als Estats Units d’Amèrica es
tractava d’un triangle, que després s’incorpora com
instrument a l’orquestra simfònica. Les campanes,
en canvi, no. Necessitem un Vicenç Barber17 que ens
faci uns recitals a les ciutats mateix mitjançant el
repic de les campanes de les diferents seus, catedrals,
esglésies i monestirs, i fins i tot dels ajuntaments de
la ciutat. Ho ha fet ja a moltes ciutats, com ara a
Estocolm amb motiu del Fòrum Mundial de
l’Acústica Ecològica, positiva i poètica, que es va
fer el juny de l’any 1998.

2.6 L’impacte ambiental acústic en el
territori

La contaminació acústica és una de les repercussions
més greus de la presència de l’ésser humà en el
territori.

La resta d’usuaris d’aquest territori segurament són
alertats de la presència dels humans gràcies a totes
les veus que generem amb els nostres vehicles,
indústries, estris, cants i converses.

2.6.1 La semiòtica dels sons del territori

Fixem-nos que hi ha unes identitats sonores en el
territori. Són unes veus que han existit, com en el
cas de les campanes, fins fa poc temps de forma
entenedora; és a dir, que la gent no tan sols les sentia
sinó que en sabia el significat.

En aquest darrer segle, potser coincidint amb
l’industrialisme, amb la generació d’enginys de
transport sobre el territori, tant col·lectiu com indi-
vidual, i amb l’augment dels sons i les ciutats, s’ha
anat perdent la necessitat de comunicar-nos amb
aquestes veus i, per tant, és lògic que anem oblidant
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1 Cal comentar que Murray Schafer està recollint actualment més documents sobre els soundscapes, com es demostra a les
darreres obres que ha publicat com a editor.

2 Recordo que, en aquests concerts de Cap d’any que comentava abans, algun director d’orquestra agafa el bombo i el plateret
i de forma premeditada trenca la pell del bombo amb l’últim cop de la maça que ell mateix li dóna. Fins a quin punt aquest
instrument musical no té botxí. Fixem-nos que és el mateix interventor que dirigeix els altres instruments tant subtils i tan
perfectes en el seu so i el seu fabricant com poden ser els instruments de la família de les cordes del clan dels Stradivarius.

3 Aquest investigador va presentar el seu treball Persephone en el decurs de les 2emes Assises Nationales sur le Bruit, fetes a
Paris el desembre de 1998.

4 Ens falta la unitat de temps, que és un paràmetre molt important. No pot haver-hi un paràmetre de quantitat de líquid sense

el seu significat.

Òbviament, alguns volem estudiar aquestes
empremtes sonores sobre el territori, perquè caldrà
preservar-ne les vàlides. Si algun dia aconseguim
una diada de so-reflexió semblant a la de
l’autoreflexió (del vehicle), d’una manera més vin-
culada, crec que quan agafem la goma d’esborrar
ens haurem de preguntar quins són els sons que ara,
sense la pertorbació del vehicle ens interessa sentir.
Hi haurà gent a la qual, sense aquest so que li amaga
altres manifestacions sonores, li començaran a mo-
lestar els sons que fa el veí.

O fins i tot el soroll del carilló de la Generalitat,
perquè si pertorba a algú i no el deixa dormir, per a
aquesta persona serà un soroll.

La gent ja no treballa com treballava abans, amb
uns horaris tan estrictes, de gallina: quan se’n va la
llum toca dormir i quan comença a clarejar toca
aixecar-se. L’electricitat i l’enllumenat ens permeten
estar-nos dins dels llocs interiors més foscos,
l’electroacústica ens permet parlar fort fins i tot quan
estem refredats, etc.

I aquests llenguatges amb què nosaltres ens
comuniquem normalment, com ara els rellotges o
els carillons, ens donen informacions que en molts
casos aporten ressons anteriors, és a dir, ens recorden
part de la nostra història. Per tant per a nosaltres
són positius.

Es aporten coses noves que, si ens fan gaudir en
aquell moment, ens donen satisfacció i, per tant, els
posem dins del calaix dels sons positius. O bé, pel

que sigui, els cataloguem com a negatius, com la
Cinquena de Beethoven interpretada en el pis del
veí quan jo no vull sentir-la.

El so dels campanars és una comunicació més. I, en
aquest món de comunicació on existim, hi ha
comunicacions que volem, hi ha comunicacions que,
a més a més, estimem i n’hi ha d’altres que podem
arribar a odiar o que poden arribar a molestar-nos
molt.

2.6.2 La gestió del so

D’això n’hem parlat molt ràpidament perquè, tot i
que aquest tema vincula l’arquitectura amb el
paisatge sonor, hi vincula també la sociologia, la
psicologia, l’urbanisme, l’enginyeria, etc.18

Des de molt àmbits hi ha un gran interès a preservar
aquestes veus. N’hi ha moltes que s’han quedat en
l’oblit, n’hi ha que han estat negades pels embas-
saments, i n’hi ha que han quedat foses perquè han
tocat a sometent quan no ens ho deixaven fer.

El paisatge sonor ja involucra sociòlegs, arquitectes,
urbanistes, paisatgistes, estudiosos, fins i tot
psicòlegs, etc. Interessa a tot un conjunt de gent que
vol saber com dissenyar des dels elements de
llenguatge sonor més important (les veus de les vies
de comunicació, de les activitats humanes, etc.) fins
als sons d’escala més personal.19

Com hem intentat assenyalar, en el nostre entorn
podem recuperar el disseny sonor a qualsevol esca-
la. Una de les bases per assolir-ho és el propi
llenguatge musical.



Arquitectura acústica. Disseny82

la disposició horària en què arriba. Ens donen una unitat de càrrega per unitat de superfície, però no ens donen un cabal, que
és el que ens informa per unitat de temps. Si ens ho donen tot ho podrem vincular a la velocitat amb què cau la pluja.

5 El desguàs Escofet, dissenyat per l’arquitecte José Luis Alonso Eijo a Begur, permet produir un tènue so a l’hora de desaiguar
la pluja. S’ha pensat amb aquesta poètica.

6 A l’auditori Pau Casals del Vendrell, els músics de l’orquestra van parar la representació a causa del soroll de la calamarsada
en impactar sobre la coberta metàl·lica de la sala d’audicions. Cal pensar que les cobertes lleugeres de poliesportius, grans
lluernes, etc. també poden fer arribar no tan sols la informació sinó també la impressió d’una coberta excessivament feble als
agents atmosfèrics.

7 Aquí hi haurà dificultats sobre si la temperatura no és l’habitual per a aquesta velocitat, ja que a una certa alçària no som a
20ºC de temperatura ni al 50% d’humitat relativa, però sí que val la pena pensar que la velocitat de propagació no difereix tant
de l’esmentada. Si no, sempre es pot fer servir la fórmula de Laplace, que determina la velocitat del so en funció de la
temperatura de l’aire.

8 Sotmeten a una gran diferència de voltatge dos elèctrodes. Arriba un moment en què la diferència de potencial és tan alta que
salta la guspira amb independència dels aïlladors de vidre. Això permet trobar quin és el voltatge màxim en funció d’aquests
aïlladors. En una prova (a Moldeados la Esperarza, la Granja) ens van tenir suportant espetecs enormes pel que fa a la
producció sonora per demostrar les qualitats d’aquests materials. Però la tortura sonora de la prova no l’oblidaré mai. Ara sé
què es deu sentir quan et cau un llamp a sobre!

9 Farem un petit homenatge a la gent que va intervenir en aquella activitat, que anomenàvem taller de so, com ara l’arquitecte
Holver Sanclemente i els estudiants de l’ETSAB Salvador Tito, Rosa Meléndez i Carme Castaño.

10 Dels quals actualment hi ha rèpliques encantadores de fusta als museus dels ferrocarrils (ho recomano al lector interessat a
adquirir-ne algun).

11 Encara recordo la frase, “Ice cream, chocolat, leka leka, loli loli”, que cridava el venedor de gelats l’any 1969 a la platja de
Calella de la Costa.

12 No em pregunteu com es posava en marxa tot el dispositiu. La tecnologia, segur que hi era darrere...

13 Al Palais de la Decouverte de París vaig poder escoltar l’hivern de l’any 1998, una exposició sobre la comunicació amb
tambors africans, on se n’explicaven els significats.

14 Ho fan a Os de Balaguer (comarca de la Noguera), a final d’abril. Ja han fet XII Trobades de Campaners de la Terra de
Ponent, unes trobades convocades per la Confraria dels Campaners de Catalunya.

15 Al Museu d’Història de Catalunya hi ha citacions sobre els càstigs que imposaven als que tocaven a sometent per alçar-se
contra l’enemic, com ara aquest: «Els van obligar a beure el metall fos de la campana que havia cridat a la revolta» (Libre del
rei En Pere d’Aragó, de Bernart Desclot, Biblioteca de Catalunya, Barcelona).

16 S’han generat veritables codis marítims per si es queia per babord o per estribord relacionats amb els tocs de les campanes
que hi portaven instal·lades. Això era necessari antigament per a la navegació nocturna i encara ara, sobretot per advertir els
altres vaixells en cas de boira.

17 És un instrumentista que ha rescatat les campanes per fer concerts amb un petit campanar transportable; a més a més dels
concerts amb els campanars de tota una ciutat com ara Barcelona, el Concerto Borealis’98 a Estocolm, etc.

18 Ha calgut la tesi doctoral d’Arturo Campos Las voces de Gaudí per parlar dels sons d’aquest arquitecte. Encara ens queden
moltes preguntes per respondre, com ara els difusors diferents dels campanars de Nôtre Dame en comparació amb els difusors
constants dels campanars de la Sagrada Família. Gaudí cercava una campana de forma paraboloide, atès que ell estudiava
aquestes formes per al seu temple. Per cert, n’hi ha una a la Càtedra Gaudí de la UPC, que va fer fondre com a model a escala
de les futures campanes.

19 L’autor va recollint diferents testimonis del llenguatge sonor dels campanars d’esglésies, rellotges, etc., com ara aquest
corresponent al Sr. Lluís Boadas, de la població de Santa Cristina d’Aro, que ens recorda el reclam emprat per les campanes
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de l’església d’aquesta població cridant a missa. Es feia en tres etapes, la qual cosa donava temps suficient per assistir
puntuals. Primer hi havia una tanda de quaranta-dues batallades, que es feien mitja hora abans de la missa. Seguia una segona
tanda de vint batallades, que es feien per avisar que faltava un quart d’hora. Però encara hi havia un tercer avís, aquest cop de
tres batallades, que es feia cinc minuts abans. (Per finalitzar aquestes cites i peus més explícits, m’agradaria dir que, en acabar
una d’aquelles conferències per a la tercera edat, una amable senyora se’m va acostar i em va comentar el que la seva mare li
havia fet observar un dia. Era de matí, i van sonar les campanes de l’església veïna. La mare va dir a la filla que tocaven a
morts, però que no era cap infant, sinó que semblava que el difunt havia anat molt ràpidament cap al cel. Acabades aquestes
reflexions, la senyora es va preguntar si no havia mort el sant pare. Efectivament, havia estat així. Aquest reconeixement, va
ser degut a la sort o bé al coneixement del llenguatge sonor de les campanes?).



3.1 Introducció

Comentava Cristopher Alexander que:

“La ciutat antiga, que tenia una organització
coherent, estava fortificada per protegir-se de
l’invasor i de la relativa anarquia que regnava
a les zones rurals dels voltants; els edificis i les
cases estaven fortament armats per resistir els
atacs dels rebels, els assaltadors i els forasters.
Aquestes precaucions, que s’expressaven amb
claredat en la planta i en l’estructura, varen anar
cedint gradualment davant la influència del
creixement econòmic i de la disciplina social,
facilitats per la imposició organitzada de la llei.
Les façanes fràgils dels negocis, les grans
finestres panoràmiques, l’absència de murs i de
tanques són tots símbols de la confiança
despertada recentment...

Com si la protecció contra els veritables
assaltadors no fos suficient, l’home modern ha
de resoldre la qüestió, infinitament més difícil,
d’enfrontar-se amb una altra classe molt més
nombrosa d’intrusos, les veus estridents i les
imatges borroses dels quals fereixen les seves
oïdes i dansen davant dels seus ulls a través
d’altaveus i pantalles...

La diversitat d’invasors que poden obrir-se pas
fins a la seva porta i presentar-se davant seu,
incrementada ara amb els que poden penetrar
encara més enllà, fins al seu subconscient, fan
que l’home modern visqui sotmès a una tensió
tan aguda que li resulta difícil mantenir fins i tot
una aparença de seguretat...

Només l’aïllament físic enfront dels riscos i els
esguerros produïts per la irrupció de persones,
trànsit i sorolls pot defensar-nos del caos i la
confusió. Si l’individu no pot, com a mínim de
tant en tant, evitar el soroll de la multitud, com
pot vanagloriar-se amb la presència d’un nen
que juga o amb el cant d’un ocell que assenyala
el canvi d’estació?”

3.1.1 El planejament urbà

Acceptant que la planificació urbanística és una
disciplina que té com a objecte proposar a la societat
solucions més o menys científiques a les
contradiccions existents entre la natura i la cultura,
sembla evident que aquestes solucions han de ser
el resultat d’establir un equilibri entre les forces o
condicionaments que intervenen en aquells
instruments tecnicojurídics anomenats Plans, per
mitjà dels quals la mateixa societat s’autoregula el
territori.

Aquesta regulació o ordenació del territori preveu
la creació de les vies, els parcs, els espais per a
l’habitatge, els serveis, les infraestructures, etc., que
en un urbanisme de nova planta conformen amb el
temps els barris, els districtes, els polígons, les
ciutats, etc.

3.1.2 L’equip d’urbanistes

La complexitat d’aquesta tasca fa que no pugui ni
hagi de ser assumida per un sol professional,
anomenat urbanista, que sigui capaç de donar
solucions a tots aquests factors que abans
s’anunciaven.

3. El disseny acústic de la ciutat
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Sembla més propi parlar d’un equip d’urbanistes,
format per diferents especialistes –arquitectes,
enginyers, sociòlegs, geòlegs, economistes, advocats,
etc.–, que tractaran d’abordar tots els factors que
afectin l’actuació urbanística en qüestió i n’apuntaran
les solucions que, alhora que satisfacin les demandes,
siguin més respectuoses i encertades amb la
naturalesa i el medi ambient.

3.1.3 La participació social

Tanmateix, és sabut que aquestes solucions,
plasmades en els projectes de plans, de la classe
que siguin, s’han de sotmetre als procediments que
estableix la legislació i que impliquen la participació
d’altres persones, municipis, autoritats
administratives i la concurrència de les mateixes
enquestes públiques, les quals finalment permetran
transformar aquella proposta tècnica en un
instrument legal.

Aquest procés requereix no només que els tècnics
encarregats de preparar les propostes siguin
capaços d’elaborar documents acústicament
conscients, sinó que els altres que intervinguin en
el procés siguin sensibles a les propostes i als
problemes plantejats.

Deixant a part la conscienciació sobre el problema
del soroll urbà dels altres agents que intervenen
indirectament en l’elaboració i aprovació dels plans
urbanístics, ens ocuparem ara de pensar en el paper
que hi por tenir l’equip d’urbanistes, on sembla
clar que un especialista en acústica urbana hi ha de
tenir un lloc.

En tractar el tema del soroll i el planejament urbà,
hem d’indicar que ens trobem davant d’un dels més
importants condicionaments que fan que les nostres
ciutats siguin habitables o no.

Avui, el ciutadà ja sap que en les mans del
dissenyador de ciutats es troben les opcions que
permetran que les ciutats siguin silencioses o no.
Només cal que aquest equip planificador-urbanista
tingui en compte unes nocions bàsiques des del punt
de vista acústic, que intentarem exemplificar en

aquest capítol. En aquest cas, els planificadors poden
generar un marc ambiental desitjable en el qual
l’arquitectura es pugui desenvolupar sense
restriccions sonores.

En canvi, la ciutat sorollosa neix per generació
espontània quan no s’ha considerat cap d’aquests
principis. Això repercuteix en els vianants, que no
aconsegueixen mantenir una conversa normal a les
voreres, als balcons i en altres espais de la ciutat,
però també afecta l’arquitectura, que ha d’utilitzar
sofisticades tècniques d’aïllament per protegir els
seus habitants.

3.1.4 Conèixer el soroll

Si acceptem que és preferible controlar el soroll a
la font que el genera, en lloc del receptor, i intentem
aplicar aquesta premissa en el procés de
planejament urbà, no sembla que aquest control
estigui a l’abast de l’urbanista.

L’urbanista ha d’acceptar el soroll urbà que hi ha o
que és previsible que hi hagi i l’ha de conèixer. La
tasca de corregir-lo des de l’origen és competència
d’altres professionals i estaments (limitacions sobre
els nivells que emeten els nous vehicles, etc.).

Aquest coneixement qualitatiu i quantitatiu li
permetrà actuar en conseqüència i controlar-ne o
minimitzar-ne els efectes mitjançant estratègies que
van des dels emplaçaments de les edificacions en
relació amb les fonts del soroll fins a l’extrem
d’intervenir en els dissenys interiors dels edificis que
redueixin aquests efectes.

Una opció per controlar el soroll és la solució de
soterrar les vies ràpides, cosa que possibilita la
rehabilitació acústica de les ciutats; però no s’han
de descuidar els accessos a aquestes vies, atès que
són veritables boques sonores que arriben als edificis
més propers (fig. 3.1).

3.1.5 L’estat actual del medi ambient sonor i
la tendència als anys noranta

L’OCDE assenyala a l’Informe sobre l’estat del
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medi ambient, en el capítol dedicat al soroll, que,
malgrat els esforços de lluita contra el soroll duts a
terme en nombrosos països, les perspectives
d’evolució dels problemes del soroll que generen
els transports són preocupants. Entre les polítiques
i accions que assenyala com a aplicables per a la
correcció del problema, n’hi ha dues que tenen a
veure amb l’urbanisme. Una d’elles es refereix a
les infrastructures, amb la promoció de l’ús de
calçades de rodada silenciosa i les pantalles
acústiques, la implicació adequada de les vies, etc.,
i l’altra, a la reglamentació d’usos del sòl al llarg de
les vies.

Aquest informe caracteritza l’estat actual del medi
ambient sonor de la forma següent:

- En l’àmbit dels països de l’OCDE, al voltant de
130 milions d’habitatges (uns 400 milions de
persones) estan exposats a nivells de soroll
inacceptables.
- En els últims vint anys, l’estat del medi ambient
sonor en general i l’exposició de les persones al soroll
s’ha degradat lentament.
- La font de soroll més important és sempre la dels
transports de superfície, que predomina sobre les
altres (indústria, obres, etc.).
- Entre els transports, la circulació rodada és la font
més important a tots els països de l’OCDE, i la
segona és majoritàriament el soroll d’avions.

Cal puntualitzar que l’emissió màxima es produeix
on menys aïllen els envidriaments dels edificis (fig.
3.2).

Després del darrer enunciat de la situació, doncs,
es pot fer balanç de les polítiques que s’han posat
en pràctica i que han donat efectes positius. Cap
d’aquestes mesures és de tipus urbanístic.
Algunes estan dirigides a controlar les fonts
d’emissió i d’altres, a reforçar la qualitat acústica
dels receptors.

Le Corbusier plantejà la ville contemporaine, el
Pla Voisin de 1925, la ville radieuse de 1930,
Chandigarh, etc. En tots els casos destaca la
preocupació per separar el trànsit rodat de les zones

de vianants. Tot i així, es reconeix la necessitat d’un
aïllament sonor dels habitatges (fig. 3.3).

Així mateix, després d’alguns èxits, l’informe també
assenyala els problemes no resolts, entre els quals
es detecta el fracàs de la presa en consideració real
del soroll en la planificació i gestió de les ciutats.

3.1.6 L’acció preventiva de l’urbanisme

Coneguts els problemes i les tendències, la
planificació urbanística no ha de renunciar a adoptar
mesures preventives que prenguin en consideració
les activitats sorolloses amb relació a les zones
habitades, ni a promoure arquitectures urbanes que
afavoreixin l’atenuació i la propagació del soroll, ni
fins i tot, a adoptar mesures sobre les infrastructures
ja esmentades.

Dit això, només cal esperar que no sigui necessari
arribar als extrems d’aïllament que Alexander
descriu. En moltes ciutats s’estan elaborant mapes
sonors que demostren que l’habitant es troba sotmès
a un bombardeig intens que cal eliminar. Davant
d’aquesta situació, sembla que l’única possibilitat
és aïllar-se.

No es pretén fer un manual d’urbanisme, tot i que
en algun moment sembla que seria interessant
repescar-ne alguns dels postulats bàsics, ja que, vistos
des de l’òptica sonora, ens oferiran noves
perspectives perquè l’arquitectura es trobi al servei
de la societat. Tampoc no cal que les ciutats es
dissenyin exclusivament sota condicionaments
acústics, ja que llavors serien inhòspites.

Hem de poder parlar d’acústiques positives i de les
seves poètiques, i suprimir les patologies que generen
els sorolls a les nostres ciutats. En aquest sentit, el
text següent hauria de servir per contribuir a eliminar
per fi el problema dels sorolls de les nostres ciutats.

Disposem a Espanya d’una normativa bàsica de
l’edificació, l’NBE-CA-88, sobre condicions
acústiques en els edificis, que mereix una reflexió
per la referència que fa al planejament acústic i a la
projectació dels edificis.
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3.2 El planejament urbanístic segons les
normatives

3.2.1 Les normatives d’edificació i el soroll

Aquesta norma aporta fonamentalment una defensa
passiva a l’edifici, com a receptor de sorolls externs
i interns, i n’exigeix determinats nivells d’aïllament
que en condicions d’emissions “normals”
proporcionaran als habitants uns nivells d’immissió
acceptables.

Quant a la defensa contra el soroll exterior, l’NBE
estableix una regulació provisional i subsidiària d’una
futura reglamentació que tingui en compte els nivells
de soroll exteriors.

El preàmbul del Reial decret 1909/1981, que aprovà
la primera NBE-CA-81, diu que “les exigències
d’aïllament acústic s’assenyalen [...] mentre es
prepara la zonificació corresponent”. La revisió de
l’NBE-CA-81, que el Reial decret 2115/1982
transforma en NBE-CA-82, torna a coincidir amb
el problema de regular l’aïllament de les façanes
(del soroll aeri), tasca complexa i de gran incidència
econòmica, i aconsella plantejar una exigència
mínima, davant la dificultat d’establir una
classificació del soroll ambiental, que serà revisada
en el futur d’acord amb una casuística més
completa.

És possible que la preocupació que molts municipis
han manifestat en l’última dècada per conèixer el
seu estat del soroll, i l’establiment de mapes a les
seves ciutats, ens proporcionin les dades que l’NBE-
CA requereixi en el futur.

Tanmateix, és la preocupació per la transcendència
d’un planejament urbanístic adequat el que ens crida
l’atenció de l’NBE-CA-88. A l’article 6è (apart.
1), que transcrivim a l’annex I, tracta aquest
assumpte.1

Si es llegeix aquest article, s’endevina la bona i potser
ingènua intenció del legislador de relacionar el
problema del soroll en els edificis amb la seva
localització correcta en l’entorn. És un toc d’atenció

al fet que no és possible resoldre exclusivament el
problema d’aquesta intimitat a què al·ludíem en la
cita carregant l’edifici amb tots els aïllaments
necessaris per aguantar el soroll, i menys en un país
de finestres obertes durant gran part de l’any.

Però no només interessa citar l’article 6, ja que és
l’article 13, relatiu a l’aïllament de façanes, el que
estableix una mesura correctiva sobre la base d’uns
valors de nivells de soroll exterior discrets i
provisionals. Seran les futures normatives locals, les
ordenances, les que, amb els seus mapes, estableixin
les dades o les accions exteriors que permetin fixar
en cada cas els aïllaments de façana que garanteixin
uns nivells de protecció acceptables, com els indicats
a l’annex 5 de la norma.

A més, a la taula 5.1 s’estableixen els nivells
d’immissió en Leq del soroll aeri, acceptables com
a màxims per a diferents edificis i usos, a diferents
hores.

I una altra referència interessant per a l’urbanista,
que també es pot trobar a l’NBE, és la part
informativa sobre condicionaments del medi, inclosa
a l’annex 2 de la norma.

3.2.2 Les normatives urbanístiques i el soroll

Un dels aspectes que poden revestir gran
importància en el tema que ens ocupa és la inclusió
o no del fet acústic en els planejaments dels
assentaments urbans per mitjà de les normatives
que els desenvolupen.

Això pot tractar-se a l’ordenança de forma directa,
dedicant en concret parts del seu articulat a la
limitació i prevenció del soroll, o bé de forma
indirecta, com veurem més endavant.

El règim del sòl i l’ordenació urbana es regeixen en
el nostre país per una llei ja veterana, redactada
l’any 1956, que, reformada l’any 1975, ha estat
objecte de diversos desenvolupaments i retocs fins
a l’actual. Diversos articles de la Llei del 1975
tracten el contingut dels plans, articles als quals ens
referirem i on tractarem de buscar la referència al
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Figura 3.1 Vies ràpides soterrades (dibuix de l’autor).

Figura 3.2 Espectre del soroll de trànsit segons l’NBE-CA.
(NBE-CA-88, MOPU)

Figura 3.3 Le Corbusier. (Font: Història de l’arquitectura
moderna, L. Benevolo)

Figura 3.4 Exemple de la ciutat de Buckingham l’any 1849.
(Font: Història de l’arquitectura moderna, L. Benevolo)
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problema del soroll que ens preocupa.

A l’article 8, referent a les determinacions que han
de contenir els plans, ja s’esmenten les mesures de
protecció que s’han d’adoptar per a la defensa del
medi ambient.

Més endavant, als articles 11 i 12, a propòsit dels
plans generals d’ordenació urbana municipals,
s’assenyala que el seu objecte és establir una
regulació genèrica dels diferents usos globals i nivells
d’intensitat. Es reitera la protecció necessària del
medi ambient i s’exigeix definir l’emplaçament de
certes dotacions, que evidentment tindran
condicionaments acústics, bé com a receptors de
soroll o bé com a emissors.

En altres articles la Llei regula encara més
detalladament el contingut dels plans parcials i els
plans especials. S’hi observa, doncs, un tractament
molt genèric i global d’aquest problema i l’urbanista
ha d’espavilar-se per diferenciar usos del sòl i
mantenir nivells mediambientals adequats sense que
la llei li proveeixi cap eina tècnica.

3.2.3 Les ordenances municipals d’edificació

Les ordenances municipals d’ús del sòl i edificació
són una part integrant dels plans d’ordenació i en la
seva elaboració participa l’equip urbanista del qual
estem parlant. Són un document on té cabuda el
problema del soroll, no només en l’ordenació d’usos
del sòl i la seva compatibilitat, sinó en la definició de
condicionaments ambientals, com es fa en alguna.

Les ordenances municipals de l’Ajuntament de
Madrid, per exemple, tracten la problemàtica del
soroll al capítol 10, dedicat a les condicions
ambientals que s’imposen a les construccions. És
una regulació que estableix la protecció dels edificis,
d’una banda, limitant les immissions i, de l’altra,
delimitant els sorolls que generen en els edificis els
seus ocupants o les instal·lacions amb límits màxims
d’emissions.

Karl Marx Hoff, al conjunt residencial de C. Ehn, a
Viena, plantejava una nova visió d’illa tancada amb

un espai comú interior. Així es començaven a
generar els sons positius (fig. 3.4).

Tot seguit reproduïm, a títol d’exemple, el que
estableixen algunes de les normatives comarcals i
municipals amb referència als usos del sòl
susceptibles de produir pertorbacions per sorolls o
vibracions.

Ens referim als sorolls i les vibracions generats per
les indústries, on “el control de l’ús es fa per no
perjudicar els valors públics o privats i per no crear
perills, molèsties o incomoditats a les persones ni
danys als seus béns”.

Cal esmentar el Pla general d’ordenació urbana
i territorial de la comarca de Barcelona, aprovat
el 1974 (que transcrivim a l’annex I, ap. 2), també
el Pla General d’ordenació de la Roca del Vallès,
província de Barcelona, aprovat el 1976 (que
transcrivim a l’annex I, ap. 3).

Una altra forma de relacionar subsidiàriament el
planejament amb l’acústica consisteix a considerar
elements i figures urbanístiques i arquitectòniques
que per si mateixes siguin contribucions positives al
fet acústic (normalment en allò relatiu a la reducció
del soroll).

Aquests articles, inclosos en ordenances, plans
generals, etc., els anomenem mètodes indirectes ja
que, si bé no fan referència específica al soroll en el
text, com veurem a continuació, la seva acció pot
arribar a ser molt eficaç per reduir-lo.

Un exemple de mètode indirecte de reducció de
soroll en edificis el tenim en l’aplicació de galeries,
tribunes i miradors. Aquests espais constitueixen
veritables sistemes amortidors del soroll del trànsit
o del que hi ha en patis d’illa, sense necessitat que
els edificis hagin d’incrementar els aïllaments de
façana per donar confort acústic als seus interiors.

Podem ressaltar les galeries de la Corunya, que
constitueixen un bon exemple d’utilització d’espai
existent entre l’exterior i l’interior dels edificis (fig.
3.5).
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Figura 3.5 Les galeries de la Corunya (Font: As Galerias da
Mariña a Coruña)

Figura 3.6 Fragment del primer mapa sònic de la zona est de
l’Eixample de Barcelona. (Quadern central de Ciutat i Medi

Ambient, Barcelona, metròpolis mediterrània)

Figura 3.7 Tipologies d’edificació de l’Eixample de Barcelona

Figura 3.8 Una peculiar visió sònica de Barcelona (dibuix de
l’autor)
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3.2.4 Les ordenances municipals de protecció
contra el soroll

Esmentem aquí les disposicions que, si bé no són
purament urbanístiques, sí que són el complement
de les anteriors.

Si analitzem, a títol d’exemple, el cas de Madrid,
veiem que el 1985 s’aprova l’Ordenança general
de protecció de medi ambient urbà, que tracta el
problema de les pertorbacions produïdes pel soroll,
entre les de tipus genèric.

Al títol II, capítol I, els articles 89 i següents inclouen
taules d’emissions i immissions permissibles
semblants a les de les ordenances del Pla general
de Madrid. Més endavant, els articles 92 i 93 tracten
l’aïllament acústic de les edificacions fent referència
a l’NBE-CA, respecte a les edificacions en general,
i planteja una major exigència per a establiments
industrials, comercials i de serveis.

De la mateixa manera, altres capitals han anat
generant les seves normatives específiques de
control del soroll. Per exemple Oviedo, amb
l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient
contra l’emissió de sorolls i vibracions, de l’any 1976,
Tarragona, amb l’Ordenança sobre instal·lacions i
activitats susceptibles d’emetre fums, gasos, vapors,
pols, sorolls i vibracions, aprovada el 1980, o
Barcelona, amb l’Ordenança sobre el control de la
contaminació per agents físics, aprovada el 1982.

Aquestes reglamentacions, fonamentades en l’article
45 de la CE, que regula el dret a gaudir d’un medi
ambient adequat, ens semblen un instrument
complementari dels que hem esmentat anteriorment,
i l’urbanista ha de participar en la seva elaboració.

En un intent d’exposar els punts bàsics que ha de
presentar una ordenança municipal que reguli
l’emissió dels sorolls, hem cregut convenient
transcriure els articles editats en un informe tècnic
elaborat per la Generalitat de Catalunya, que després
va generar l’ordenança tipus, els quals poden ser
aplicables a qualsevol població (els transcrivim a
l’annex, ap. 4).

3.3  La realitat i la predicció

3.3.1 La realitat, conclusions dels mapes sonors

L’any 1933, el IV CIAM s’enfronta al problema de
la ciutat (n’examina 33 casos), i el 1941 apareix
l’anomenada Carta d’Atenes (redactada per Le
Corbusier), on s’exposen com a conclusió els punts
clau de l’urbanisme a partir de les quatre funcions
següents: habitar, treballar, descansar en el temps
lliure i circular (hem ressaltat en cursiva les funcions
eminentment productores de soroll).

La Carta també diu que els plans han de determinar
l’estructura de cadascun dels sectors corresponents
a les quatre funcions bàsiques i que n’han de fixar
les ubicacions en el conjunt.

A desgrat del temps que ha transcorregut des de
llavors, els mapes sonors realitzats a diferents ciutats
espanyoles ens mostren la seva caòtica realitat.

Podem dir que el problema de soroll de moltes ciutats
se centra essencialment en el tema del trànsit rodat.

Fins i tot, a les nostres grans ciutats hi ha una
“devoció”, molt provinciana, alarmant i exagerada,
per l’automòbil. El tema de la circulació es discuteix
massa com un problema d’obres, i ha de ser una
qüestió de cultura urbana.2

En molts casos, transitem per carrers on és
impossible mantenir una conversa amb un altre
vianant. Què hem de dir, doncs, si, a més, hi tenim
la nostra residència?

A les zones residencials s’observa que, en general,
a coeficients volumètrics alts corresponen nivells
de soroll de trànsit alts. Això és degut a l’obsoletisme
de la xarxa viària i també, en molts casos, a la
ineficaç zonificació del sòl, fruit del creixement
excessiu de les nostres ciutats.

Molts plantejaments actuals continuen tolerant
edificacions intensives en els llocs cèntrics de les
ciutats. Això pot quedar justificat per la necessitat
de concentrar les oficines, els comerços i els edificis
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Figura 3.9a Mapa sònic de París. (Font: ECHO BRUIT, Le magazin de l’environement sonore, núm. 88)
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Figura 3.10 La ciutat lineal de Madrid. (Font: Breu història
de l’urbanisme, F. Chueca Goitia)

Figura 3.11 Centre de maquetes de Grenoble (prospecte de
presentació del laboratori de Grenoble del CSTB)
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representatius en les zones on el cost més elevat
del sòl en permet el màxim aprofitament, però sovint
coexisteixen a la vegada amb l’habitatge.

En realitat, la zona de coexistència, amb una
importància similar, dels usos comercials i d’habitatge
ha de qualificar-se com a semiintensiva. Hi veiem
com la tipologia varia des de l’illa tancada (sistema
antic) fins a l’edifici, en bloc lineal o fins i tot cases
torre de més altura (sistemes moderns). Finalment,
trobem l’edificació extensiva, generalment
d’habitatges unifamiliars en filera, adossats o aïllats.

Com que els coeficients volumètrics van des de 6,5
m3/m2 en el cas de l’edificació intensiva, fins a 1,5
m3/m2 en l’extensiva, i atès que aquests coeficients
es troben en raó directa amb el nombre d’ocupants,
s’entén perfectament la congestió de trànsit
necessària per moure la gent d’un extrem a l’altre
de la ciutat a les hores punta.

3.3.2 L’actor principal: el soroll del trànsit

És important advertir els no iniciats en acústica que
el soroll del trànsit rodat de les nostres ciutats, a
més de ser alt, és difícil de tractar a causa de tres
raons fonamentals:

a) En general, i pel que fa al soroll, els vehicles no
són individualitats que generen fonts sonores
puntuals, sinó que, pel fet de circular seguits l’un
rere l’altre, s’han de considerar com un focus sonor
lineal. Només el soroll dels avions és puntual, i com
que es tracta d’una radiació en ones perfectament
esfèriques, la seva intensitat sonora es troba en
relació inversa amb el quadrat de la distància. És a
dir, doblant la distància disminueix 6 decibels el nivell
sonor, atès que es troba en relació logarítmica amb
la intensitat. La radiació d’un focus lineal és
cilíndrica, i aquesta relació entre intensitat sonora i
distància és ara de tipus lineal i no quadràtic.

L’expressió següent relaciona la reducció del nivell
sonor dL amb la variació de la distància D entre
oient i focus sonor.

dL = 10 log ( D2 / D1 ), en dB

D’això es dedueix que, doblant la distància, el
nivell de soroll només decreix 3 decibels.

b) A més, resulta que els vehicles circulen sobre
paviments asfaltats, de llambordes, etc., molt
reflectors del so. D’aquesta manera, podem dir que
en una direcció concreta, per exemple des d’una
carretera cap a un edifici, viatja el doble de la
intensitat, ja que la carretera es comporta com un
mirall sonor. I si en una direcció determinada
viatja el doble d’intensitat, vol dir que el nivell
és 3 decibels major.

Per aquesta raó, interessa molt que el pla horitzontal
sigui absorbent, tant l’asfaltat com els marges, les
voreres, etc.

c) I, finalment, en el cas d’una carretera que discorri
semienterrada entre parets o carrers de la ciutat
tancats pels edificis, el soroll generat pel trànsit es
troba atrapat entre aquests murs, els quals en general
tampoc no són absorbents.

Moltes reflexions es dirigeixen cap als edificis
pròxims, i l’energia que no absorbeixen les façanes
és reflectida i incideix sobre les veïnes, on torna a
reflectir-se de nou i s’inicia una altra vegada el cicle.

Hi ha una relació entre el nivell sonor que resulta
finalment i l’ample A i l’alt H del carrer. Lògicament,
com més ample és un carrer (si es manté constant
la densitat de trànsit), major és la disminució del
nivell de soroll i, com més altes siguin les façanes
dels seus edificis, menor serà aquesta disminució.

Representant aquesta disminució per dL, s’obté:

dL = - 10 [1,7 log ( A1 / A2 ) + log ( H2 / H1) ], en
dB

on s’observa que, per al cas d’un carrer d’idèntica
altura però d’amplada doble respecte d’un altre,
correspon un nivell sonor d’uns 5 decibels menys.

Si els dos carrers són igual d’amples, però l’un
té els edificis a quatre vegades l’altura de l’altre,
aquell tindrà un nivell de soroll superior en uns
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Figura 3.12 Mètode de prospecció per a models a escala
(prospecte de presentació del laboratori de Grenoble del

CSTB)

Figura 3.13 Conversió d’escala amb el model i els sons
(prospecte de presentació del laboratori de Grenoble del

CSTB)

Figura 3.14 Model de la ciutat de Meylan (prospecte de
presentació del laboratori de Grenoble del  CSTB)

Figura 3.15 Recorreguts acústics a Barcelona (dibuix de
l’autor)
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6 decibels.

Hem vist, doncs, tres aspectes fonamentals de per
què els sorolls del trànsit són tan alts a les ciutats.

Un altre agent generador de sorolls és l’industrial,
però, en general, com hem vist a la normativa
exposada, ja el tenim present en el plantejament;
per això s’observa que el trànsit, avui dia, és el
protagonista principal de la producció de sorolls a
les nostres ciutats.

3.3.3 Breu anàlisi de les tipologies urbanes

En el barri antic, l’edificació és generalment de
tipus tancat (illa tancada), amb façanes construïdes
a la faixa perimètrica, tancant un o més patis
interiors. Els carrers es formen en U i els sorolls
que s’hi generen tenen escasses pèrdues en els
rebots entre façanes, a causa del seu baix coeficient
d’absorció i del fet que només un 10% del soroll
directe s’escapa per la part superior.

Com és evident, en l’eixample en l’illa tancada
es formen també carrers en U, encara que més
amples que en el barri antic, per la qual cosa quasi
tot el soroll generat pels vehicles rebota entre les
façanes i ataca els habitatges més que en altres
tipologies de carrers més obertes.

El més important d’un eixample pel que fa al soroll
és l’elecció i disposició del tramat, la xarxa urbana,
també anomenada teixit, i el tipus obert o tancat de
la seva edificació.

En el cas de Barcelona, un 68% de la superfície de
la zona est de l’Eixample registra uns valors mitjans
de soroll ambiental que oscil·len entre els 70 i els 77
decibels. Al fragment del primer mapa sònic
representat a la figura 3.6, la zona negra es troba
sotmesa a més de 75 decibels de soroll de trànsit
rodat.

Així mateix, l’edificació en illa tancada amb gran
profunditat edificable afavoreix que l’edifici presenti
poca façana (poca incidència de sorolls exteriors) i
molts patis interiors (gran incidència de sorolls

interiors) (vegeu la figura 3.7).

Aquestes valors serien menors si s’hagués
mantingut el plantejament inicial de Cerdà, en què
la majoria dels blocs es disposaven perpendiculars
a les vies i no presentaven la densitat ni la continuïtat
d’edificació actuals.

A la figura 3.8 s’ha representat una visió peculiar
de Barcelona. En negre s’han representat els carrers
en U d’acord amb el pla inicial de Cerdà l’any 1859.
Avui, l’actual tramat viari formaria tota la retícula
en negre, com a resultat de les illes tancades i
alineades amb els vials.

Òbviament els problemes dels sorolls dels carrers
es troben ara estesos a quasi totes les poblacions
importants. Així, els nivells obtinguts l’any 1999 a la
ciutat de París (fig. 3.9) ja ens ho indiquen.

Des dels postulats de Robert Owen i els projectes i
les realitzacions d’Hebenezer Howard de les ciutats
jardí, s’han arribat a construir moltes solucions.

La ciutat jardí del tipus “ciutat lineal” de Madrid,
plantejada per Arturo Soria i Mata el 1882 com a
resultat de les preocupacions higienístiques de
l’època, només és silenciosa per als habitatges que
no donen davant del carrer principal (fig. 3.10). Com
que es plantejava una jerarquia de carrers (principal,
de 40 metres d’ample, i transversals, de 20 metres),
les edificacions que donen davant de carrers
transversals es veuen afavorides amb nivells més
baixos de sorolls.

3.3.4 La predicció

S’han desenvolupat diversos models físics i
matemàtics que permeten a l’acústic urbà establir
prediccions per poder adoptar mesures preventives
o correctores. Hi ha molta bibliografia sobre això,
com il·lustren les referències bibliogràfiques
adjuntes.3

Un altre mitjà molt interessant és l’experimentació
amb models. El Centre de Maquetes del Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), a
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Figura 3.16 Itinerari sonor per un escenari urbà (dibuix de
l’autor)

Figura 3.18 Parc acústic (dibuix de l’autor)

Figura 3.19 New town anglesa de Harlow. (Font: Història de
l’arquitectura moderna, L. Benevolo)
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Figura 3.17 El Queen’s College d’Oxford, de James Stirling.
(Font: James Stirling, edificis i projectes)

punts: les zones residencials
traços verticals: les zones industrials
traços creuats: el centre comercial i els centres de barri
triangles: les escoles elementals
quadres: les escoles mitjanes
cercle: l’escola superior



Grenoble, creat amb l’ajuda del Ministeri de Medi
Ambient francès, és un centre d’investigació i
d’assistència tècnica per a l’estudi de programes
de càlcul i útils de simulació, com també per a
l’avaluació de models (maquetes) a escala.

Aquests mitjans són de gran utilitat per a la mesura
i previsió dels nivells sonors que generen
principalment els transports terrestres en els tramats
urbans.

La comparació fàcil de l’eficàcia de diferents
solucions constitueix un gran estalvi de temps i
diners. Al mateix temps, també és possible validar
models físics de predicció sense haver d’esperar
l’obtenció de dades de la realitat.

A la figura 3.11 podem veure que una maqueta a
escala d’una ciutat permet realitzar una sèrie
d’estudis al laboratori que economitzen els esforços
destinats a la lluita contra el soroll.

De l’esquema dels elements integrants del mètode
de prospecció per models a escala (fig. 3.12)
destaca la sonda mòbil, amb el seu cablatge flexible
i les petites fonts de soroll, que s’han disposat en els
eixos de trànsit rodat.

La figura 3.13 ens mostra el factor de canvi
d’escala del model i dels sons. És a dir, els sons
greus en la realitat s’han de convertir en sons aguts
en la maqueta, ja que la conversió d’escala amb el
model real també s’ha de respectar amb els sons
generats.

A la figura 3.14 s’inclouen els resultats de l’estudi
sobre un model de la ciutat de Meylan, on s’han
estudiat els efectes d’una autovia.

Amb aquest conjunt d’eines, els resultats de mapes
sonors reals, que són la millor validació dels models
predictius, els mateixos models matemàtics i gràfics
i, finalment, els assaigs a escala que acabem
d’esmentar, com també els mètodes de simulació
informàtics, actualment en fort desenvolupament,
disposem actualment d’un repertori, impensable fa
una dècada, que l’equip urbanista no ha de

desaprofitar.

3.4 Poètica i soroll

En aquest punt del discurs, i sense deixar de parlar
del soroll, ens preguntem si no hi ha cap raó perquè
l’urbanista pensi també en el so.

L’urbanisme acústic, seguint un procés lògic, ha de
començar per unes intencions generals i particulars
–la poètica–, que immediatament han de ser
aplicades a cada cas concret –el disseny preventiu.
I si trobem ciutats antigues o antics sistemes
implantats en realitats existents que no resulten
satisfactoris des del punt de vista acústic, no per
això hem de deixar de comptar amb l’ajut de mètodes
per a la seva correcció –la rehabilitació acústica.

Qualsevol ciutat, vella o nova, si s’ho proposa, pot
arribar a dissenyar el seu so.

És evident que el soroll no és l’únic so que hi ha a la
ciutat. També hi ha sons positius (fins i tot un grau
alt de silenci pot arribar a ser molt opressiu i a generar
efectes pitjors que el soroll).

En general, la poètica acústica4  estableix els
fonaments (elements i sintaxi gramaticals) del
llenguatge sonor, que estén a qualsevol camp
d’actuació: l’oratòria, el cant, la música, el
planejament urbà, l’arquitectura, l’interiorisme, etc.

En aquest estudi del llenguatge sonor aplicat al camp
urbanisticoarquitectònic, la poètica acústica es dedica
a l’anàlisi de la importància dels silencis sobre els
quals s’ha d’edificar aquest llenguatge, a la impressió
de volum sonor, a la tonalitat, al caràcter acústic
dels espais i, en general, a qualsevol factor que
permeti conferir les personalitats acústiques
específiques de cada lloc.

Per això mateix, la diferenciació d’espais, d’acord
amb la personalitat acústica desitjada pel dissenyador,
com també l’itinerari sonor dins i fora de
l’arquitectura i dins i fora de la ciutat, són temes
que ha de tenir en compte tot planejament
urbanisticoarquitectònic que es plantegi tractar també
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Figura 3.20 L’informe Buchanan. (Font: Història de
l’arquitectura moderna, L. Benevolo)

Figura 3.21 Els centres hospitalaris i el soroll. (Font: Barce-
lona 10)

Figura 3.22 Atenuació del soroll d’avions. (Font: AJ, 10 de
febrer de 1988)

Figura 3.23 Planificació compatible amb els usos del sòl.
(Font: Soroll de trànsit urbà i interurbà, CEOTMA-MOPU)
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els sons positius.

Un mètode per aconseguir-ho pot consistir a atribuir
a cada espai uns caràcters acústics d’acord amb
l’efecte espacial esperat, l’activitat pròpia de cada
espai i el seu accent acústic.

Sota aquestes premisses, podem, per exemple,
establir uns constrastos duals per als espais, d’acord
amb els caràcters següents:

L’efecte espacial L’activitat L’accent
Simètric-asimètric De treball-lúdica Reverberant-sord
Centrípet-centrífug Exterior-interior Tonal-atonal
Central-perimètric Constant-variable Silenciós-sorollós
Direccional-omnidireccional Etc. Atenuador-amplificador
Concèntric-radial Fidel-fictici
Global-local Neutral-suggestiu
Lineal-puntual Aeri-corpori
Dinàmic-estàtic Monòton-emfàtic
Connector/filtre-barrera Emmascarador-natural
Etc. Exposat-aïllat

Concentrant-difusor
Propi-forà
Etc.

Aquests caràcters es poden barrejar entre si i,
d’aquesta manera, ens permeten determinar la
personalitat acústica específica de cada espai.

Després podem establir el ritme de connexions entre
aquests espais i arribar finalment a dissenyar els
itineraris acústics interns (arquitectura) i externs
(urbanisticopaisatgístics).

El reconeixement dels espais en una ciutat es
produeix també per les seves diferents acústiques
(fig. 3.15).

Amb els ulls tancats, la ciutat pot proporcionar-nos
informacions espaciotemporals interessants, com
per exemple al carrer Montcada a l’accés al castell
de Montjuïc.

L’itinerari acústic de les ciutats és també un altre
aspecte que considerem no només interessant sinó
també necessari perquè la ciutat ofereixi al vianant
uns recorreguts culturals des d’aquesta òptica.

A la figura 3.16 s’indica un recorregut que es pot
plantejar en una ciutat. S’hi mostren les diferents
reverberacions i els nivells sonors produïts pel so de

la petjada quan se circula sobre paviments i en
espais amb materials dissenyats específicament.

I, davant dels problemes de soroll exterior, alguns
edificis, com ara el Queen’s College d’Òxford, de
James Stirling, poden intentar abastar les zones
silencioses bolcant-s’hi a sobre (fig. 3.17).

Fins i tot es pot proposar a la ciutat la generació
d’uns llocs, englobats en un parc acústic, que
permetin desenvolupar-hi una activitat de tipus més
lúdic que la d’un parc tradicional, de manera que el
visitant es pugui relacionar eminentment amb l’espai
sonor positiu.

El ciutadà que el visiti podria, d’aquesta manera,
alliberar-se de les tensions a què està sotmès pels
sorolls de la ciutat i entrar en un món sonor i
paisatgístic generat amb els ritmes i contrapunts
necessaris per desenvolupar una determinada
poètica acústica, on s’aprofitin els sons com a
instruments de teràpia, joc i disseny.

HI ha diferents formes d’aprofitament ludicocultural
del so per a les nostres ciutats; només cal voler-les
(fig. 3.18).

3.5 Disseny preventiu

El disseny preventiu consisteix a fer realitat la
filosofia de la poètica acústica aplicada a un projecte
urbanístic determinat.

3.5.1 Usos del sòl i distribució topològica de
funcions urbanes

Disposem de diferents usos del sòl que han de ser
zonificats atenent, també, l’aspecte acústic.

És important considerar, en primer lloc, els aspectes
positius o negatius que es puguin obtenir amb la
topografia i el clima del lloc. L’estudi dels putgets,
turons i boscos existents, que puguin produir efecte
de pantalla natural del soroll, ha de ser considerat
convenientment en les implantacions urbanes.

També s’ha de tenir en compte les direccions dels
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Figura 3.24 L’efecte d’ombra i la difracció. (Font: AJ, 10 de
febrer de 1988)

Figura 3.25 L’efecte pantalla. (Font: AJ, 10 de febrer de
1988)

Figura 3.26 Pantalles comercials. (Font: DANOSA).

Figura 3.27 Tres exemples de barreres. (Font: El soroll,
MOPU)
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vents més freqüents, encara que no siguin
coincidents en direcció amb els més intensos, per
tal d’ubicar els assentaments de forma que les zones
sorolloses es trobin a sotavent de les que requereixen
silenci.

Cal recordar que les masses d’aigua treballen com
a veritables miralls acústics, raó per la qual no han
de col·locar-se entre el soroll i les àrees que se n’han
preservar.

Dit això, sembla lògic que la zonificació es plantegi
atenent la generació o no de soroll i la necessitat o
no de silenci de les diferents funcions urbanes.

Pel que fa als usos del sòl, amb relació a aquest
aspecte acústic podem establir les funcions següents:

Industrial sorollosa Genera soroll i no requereix silenci.

Industrial silenciosa No genera soroll i no requereix silenci.

Residencial No genera soroll i requereix silenci.

Comercial i d’oficines No genera soroll i pot no requerir silenci.

Viari Els transports de superfície generen soroll i
 no requereixen silenci.
Els transports subterranis no generen soroll i
no requereixen silenci.

Cultural Un teatre, un auditori, etc. genera soroll i
requereix silenci.

Religiós No genera soroll (tret de les campanes i els
cants) i requereix silenci.

Hospitalari No genera soroll i requereix silenci.

Aeroport Genera soroll i no requereix silenci.

Parc, bosc... No genera soroll i no requereix silenci (o sí).

I, pel que fa als organigrames de planejament, sembla
necessari parlar de l’evident esquema circulatori i
zonal de la new town inglesa de Harlow (fig. 3.19)
i de l’informe Buchanan (fig. 3.20), que planteja un
nou terreny sobreelevat (en negre a la figura), base
dels edificis, sota el qual circula el trànsit rodat (amb
punts es representa el terreny a l’aire lliure).

Per raó del soroll, els centres hospitalaris no
s’haurien de trobar prop de les grans vies urbanes o
interurbanes. Sembla que l’accessibilitat a aquests
centres és un factor de gran importància, la qual

cosa els situa en general molt a prop de vies ràpides.
En els casos en què aquesta proximitat sigui un
requisit, el millor és que les vies discorrin totalment
soterrades (fig. 3.21).

A les ciutats, poca cosa es pot fer davant el soroll
aeri zenital degut al pas d’avions i helicòpters. Fixem-
nos que és molt difícil aconseguir veritables
disminucions del soroll si no és evitant el vol sobre
les ciutats. A la figura 3.22 es representa la variació
de l’atenuació del soroll a prop de terra degut al pas
d’avions.

S’entén perfectament que les àrees que no
produeixen sorolls i no requereixen silenci poden
separar les que no el requereixen de les que el
produeixen. Aquesta és la direcció cap on ha d’anar
l’urbanisme acústic.

No és gens fàcil pensar la ciutat en termes solament
acústics. Sempre hi intervenen molts altres factors.
Però sovint el que és evident per als uns no ho és
per als altres, i per aquesta raó encara cal posar
més exemples, com el de la figura 3.23, de
planificació compatible amb els usos del sòl.

3.5.2 Pantalles i edificis pantalla

Suposem una pantalla formada per una paret de
longitud infinita col·locada entre una via (per on
circula trànsit rodat) i una zona de vianants interior.

Sabem que, si és de nit, encara que els vehicles
emetin llum, sent aquesta llum de longituds d’ona
molt petites, es provoca una zona d’ombra perfecta
darrere de la paret. Diem que en aquest cas no hi
ha difracció pel fet que la dimensió de l’arquitectura
(pantalla) és molt gran en relació amb les longituds
d’ona de l’energia que hi incideix.

En canvi, el so del trànsit encara es pot sentir darrere
de la pantalla, i això és així perquè en l’aire el so té
longituds d’ona compreses entre 1,7 centímetres
i 17 metres, dimensions que podríem dir que són
totalment arquitectòniques. És per aquesta raó que
les pantalles i els edificis pantalla no produeixen una
ombra acústica perfecta (encara que aquests últims
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Figures 3.28 Pati interior i façana exterior de l’edifici pantalla
de l’arquitecte Saiz de Oiza, a la M-30. Madrid

Figura 3.29 Un edifici pantalla anglès. (Font: AJ, 10 de febrer
de 1988)

Figura 3.30 Mapa de nivells sonors. (Font: El soroll,
MOPU)

Figura 3.31 La ciutat lineal de Mitljutin. (Font: Història de
l’arquitectura moderna. L. Benevolo)
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són molt efectius).

A la figura 3.24 es representen els nivells de soroll
existents a l’espai comú que hi ha darrere d’unes
edificacions a causa de la presència dels habitatges
i la barrera perimètrica.

A més, l’efecte de pantalla es produeix millor en les
freqüències agudes que no pas en les greus. És a
dir, darrere de la pantalla continuem sentint, encara
que amortits, els sons greus (fig. 3.25).

Hem de recordar que el soroll de trànsit presenta la
màxima emissió en les freqüències baixes, sobre
els 125 Hz, freqüència a la qual correspon una
longitud d’ona d’uns 3 metres.

Com ja s’ha dit abans, la millor posició de la barrera
és al més a prop possible del focus sonor o del
receptor final; i, és clar, com menys discontínua sigui
aquesta pantalla, també millor.

En principi, la pantalla ha de tenir una massa mínima,
que podem establir en uns 15 kg/m2, i no pot tenir
perforacions que connectin els dos costats; també
és interessant que sigui absorbent en la cara o les
cares al soroll amb l’objectiu de no reflectir-lo.

Hi ha diferents dissenys de pantalles, els quals, llevat
de les transparents, plantegen problemes de
separació física del territori (fig. 3.26).

Ara bé, quan hi ha espai, podem basar-nos en
pantalles naturals i fer petites dunes amb vegetació
incorporada, que són més ben acceptades pels
ciutadans.

De vegades, aquestes solucions poden compatibi-
litzar-se amb les pantalles tradicionals. A la figura
3.27 s’inclouen tres exemples de protecció del soroll
d’una carretera mitjançant l’adopció de barreres
acústiques.

Pel que fa als edificis pantalla, lògicament les
funcions que puguin assumir la presència de sorolls
s’han de col·locar cap a ells, per tal d’aïllar les
funcions que requereixen silenci o bé fer un

tancament molt hermètic al soroll a la façana.

Alguns edificis han de presentar una de les façanes
molt cega per protegir-se dels sorolls exteriors, com
són els casos del edifici la Colmena de Saiz de Oiza
al costat de la M-30 de Madrid (fig. 3.28), i d’un
altre edifici pantalla que ens el recorda, encara que
aquí es tracta d’un exemple anglès (fig. 3.29).

A pesar d’això, sempre convé fer un mapa dels
nivells sonors a què es troben sotmeses les diferents
façanes dels edificis després de col·locar-hi una
pantalla acústica (fig. 3.30), perquè la decisió de
fer un edifici amb una esquena forta al soroll pot
portar a donar l’esquena a l’assolellament, a vistes
i a altres aspectes importants per als edificis.

Com hem vist, l’elecció del tipus d’edificació és
motivada pel disseny sonor de la ciutat. Encara que
sigui senzill, l’esquema de la ciutat lineal de Mitljutin
(fig. 3.31), amb una separació clara de zones, és
bàsica per a l’urbanisme acústic perquè permet no
arribar a l’ús de les pantalles ni dels edificis pantalla.

3.5.3 Distribució topològica de funcions
edilícies

La reducció dels sorolls exteriors pot aconseguir-se
a través de la planificació adequada de les àrees i
les funcions de l’edifici.

Les àrees on el soroll no causa molèstia s’han de
situar entre el soroll i les àrees en les quals el soroll
sí que causa molèstia. Així aconseguim que les
mateixes funcions de l’edifici ens aïllin dels sorolls
o facin de pantalla.

A més, com que les parts de vidre de l’edifici
acostumen a ser més dèbils pel que fa a l’aïllament
sonor, hem d’intentar que les obertures principals
no es disposin cap a les orientacions sorolloses.

El problema de les obertures s’aguditza en els
nostres climes benignes o càlids. Molts edificis no
disposen de mitjans energètics de climatització a
l’estiu, i això porta a fer-hi obertures per basar la
refrigeració en la ventilació dels espais.
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Figura 3.32 Esquema d’aïllament d’un edifici utilitzant només
les seves funcions barrera (dibuix de l’autor)

Figura 3.33 Quadre de compatibilitats de les funcions de
l’edifici (esquema de l’autor)

Figura 3.34 Xarxa de vianants i de vehicles a la Hook New
Town de 1960. (Font: Història de l’arquitectura moderna, L.

Benevolo)

Figura 3.35 Habitatges a Rucorn New Town, 1967, de James
Stirling. (Font: James Stirling, edificis i projectes)
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Dissortadament, això provoca també la intromissió
dels sorolls exteriors.

Per tot això, es proposa utilitzar la distribució
topològica de funcions com a primer mètode de
disseny acústic dels edificis, tant en les
transferències sonores de l’exterior a l’interior com
en les del mateix interior.

Cada funció s’ha d’analitzar d’acord amb les seves
necessitats acústiques; si genera o no genera soroll
i si necessita o no necessita silenci. Quan en un
edifici hi ha funcions que no produeixen soroll i no
requereixen silenci, és millor emprar-les en
substitució de sofisticades parets aïllants.

Funcions aïllants No produeixen soroll i
no requereixen silenci.

Funcions matalàs No produeixen soroll i
requereixen silenci.

Funcions sorolloses Produeixen soroll i
no requereixen silenci.

Funcions crítiques Produeixen soroll i
requereixen silenci.

Podem donar com a exemples, entre les funcions
crítiques, les sales de música, les sales d’estar amb
TV o equips d’alta fidelitat, les sales de reunions,
etc. i, entre les sorolloses que produeixen soroll i no
requereixen silenci, els lavabos, les cuines, els
passadissos i les escales segons els casos, els
ascensors, les sales de màquines, els garatges, etc.

Entre els espais matalàs, que no produeixen soroll
però requereixen silenci, trobem els dormitoris sense
equips d’alta fidelitat, les biblioteques, les sales de
descans, els estudis, etc. i, finalment, com a funcions
aïllants, tenim els armaris, els locals d’arxiu, els
vestidors, les galeries, els miradors, etc.

Sota aquestes premisses, sembla lògic que per a
cada edifici, i com a ajuda al seu planejament,
s’estudïi la compatibilitat entre funcions.

La distribució topològica de funcions pot ara establir-
se sobre la base d’aquestes premisses. A la figura
3.32 s’ha dibuixat l’esquema d’aïllament d’un edifici

utilitzant només les seves funcions barrera, i a la
figura 3.33 es representa, en esquema, un quadre
de compatibilitats de les funcions de l’edifici.

Això no obstant, s’han de vigilar també els ponts
acústics que generem en els edificis quan volem
ventilar o il·luminar els seus espais. Els celoberts,
els patis de parcel·la, els conductes de respiració,
els xunts, etc. constitueixen veritables conductes pels
quals es transmeten els sorolls dins de l’edifici. Les
normatives d’edificació i acústiques hauran de
prestar més atenció en el futur a aquests conductes
i considerar la necessitat de revestir-los amb
materials fonoabsorbents.

3.5.4 La ciutat antisoroll

El planejament urbanístic ha d’incorporar la forma
de limitar el soroll a la ciutat i, en particular, a les
àrees residencials. Les figures urbanístiques que
l’han de regular van des del pla regional, comarcal
o metropolità fins al pla general d’ordenació urbana
i el pla parcial, de zones i estàndards i de disseny
urbà amb volums.

En essència, el pla general ha de contenir les bases
per a un desenvolupament orgànic, tenint en compte
els usos d’habitatge, treball, circulació i esbarjo, els
centres comercials, els edificis públics i culturals,
els parcs i jardins, els espais esportius, etc., i és
necessari que tingui presents ja els factors de control
del soroll.

En primer lloc, la zonificació general ha d’atendre
la distribució topològica de les funcions urbanes. En
segon lloc, s’ha d’estudiar el pla general de
comunicacions rodades segons les distàncies entre
les zones, de manera que les necessitats dels enllaços
s’estableixin a les perifèries, sense travessar les
zones, i que es relacionin amb l’interior només per
carrers de distribució, dimensionats segons les
necessitats de trànsit propi de cadascuna.

El pla general atén de forma programàtica qüestions
generals que afecten el creixement i el des-
envolupament futur de la ciutat. Podem dir que el
pla general assenta les bases del desenvolupament
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Figura 3.36 Esquema de James Stirling per als habitatges de
Rucorn New Town. (Font: James Stirling, edificis i projectes)

Figura 3.37 Exemples d’emplaçament i distribució d’edificis
per protegir-se del soroll del trànsit. (Font: El soroll,

MOPU)

Figura 3.38 Distribució lògica d’una ciutat (dibuix de l’autor)

Figura 3.39 Blocs d’habitatges exposats a l’autopista de
Mataró (dibuix de l’autor)
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i/o la reforma de la ciutat.

En canvi, el pla parcial és més executiu, és el mitjà
essencial per portar a la pràctica el programa
contingut en el pla general. Atén, doncs, previsions
més ajustades a realitats concretes, i ha de preveure
les modalitats i etapes d’actuació per tal de poder
dur-les a terme.

Dins de tot pla parcial s’han de fixar els espais
destinats a la circulació viària, les superfícies
edificables i els espais verds amb el detall suficient
per poder projectar les edificacions precisant
l’ordenació dels seus volums i els usos permesos
entre elles.

Les propostes de ciutat antisoroll que s’han de
considerar en aquestes planificacions i ordenances
s’han d’estudiar en les direccions següents:

1) Planejar la ciutat d’acord amb una zonificació de
funcions adequada també des de l’aspecte acústic.
Per això cal controlar els aspectes topogràfics que
poden facilitar la transmissió sonora, els vents, les
presències de masses d’aigua entre zones,
l’orientació solar, etc.

2) Allunyar les fonts de soroll de les àrees (tant
exteriors com interiors) que requereixin silenci.

Sobre això s’ha de recordar que el soroll de fonts
d’emissió esfèrica disminueix uns 6 decibels quan
es dobla la distància.

En particular s’ha de protegir la ciutat del soroll
produït pel trànsit aeri (aeroports propers, heliports,
etc.), soroll que incideix sobre totes les façanes de
la mateixa manera.

3) Preferir les circulacions subterrànies a les
superficials i proporcionar transports col·lectius
abans que basar-se en els particulars.

4) Separar les vies de trànsit de les residències,
ubicar-les a sotavent i procurar-hi un trànsit fluid,
sense arrencades ni parades, i establir unes xarxes
principals a partir de les quals orgànicament es

ramifiquin les altres.  La figura 3.34 correspon a la
xarxa de vianants i de vehicles de la Hook New
Town de 1960, i a la figura 3.35 es mostren uns
carrers comunitaris sense sortida (esquema en cul-
de-sac) que constitueixen una òptima solució per
reduir el trànsit juntament amb els blocs d’habitatges
de la Runcorn New Town, de James Stirling.

A la figura 3.36 podem observar aquests habitatges
que intenten donar l’esquena al soroll dels carrers,
bastant amortit gràcies a la utilització de l’esquema
en cul-de-sac, i a l’orientació al sud, que els obre al
sol, al paisatge i als sons positius de la naturalesa.

5) Fer els asfaltats amb materials absorbents.
Eliminar les llambordes.

6) Col·locar pantalles acústiques, formades per
barreres aïllants en els vials de superfície o per
veritables edificis (oficines, indústries no sorolloses
ni contaminants, etc.), entre els focus sonors i les
residències. Les pantalles vegetals només serveixen
si són molt àmplies, amb espècies de fulla densa i
perenne.

7) Controlar els nivells dels sorolls produïts durant
la construcció d’obres públiques en vials i places,
com també els dels particulars en edificis.

8) Evitar la disposició de carrers en U generats per
illes de cases tancades i, en el cas de blocs lineals,
preveure l’orientació solar perquè els blocs puguin
col·locar-se perpendiculars als carrers. Disposar
normatives pel al tractament esmorteïdor fònic de
les façanes (per la forma, els materials absorbents,
etc.).

9) Limitar la generació de sorolls produïts per agents
no localitzats o itinerants, com alarmes de vehicles,
porters automàtics, crits nocturns, etc., que puguin
alterar el descans del veïnat.

10) Realitzar campanyes de civisme antisoroll, tant
pel que fa als espais i els vehicles públics com als
interiors particulars.

Aquest decàleg succint de la ciutat antisoroll pot
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Figura 3.40 Karl Marx Hoff. (Font: Història de
l’arquitectura moderna, L. Benevolo)

Figura 3.41 Habitatge unifamiliar de Clotet i Tusquets.

Figura 3.42 Diferents esquemes de ciutat jardí, agrupats des
dels més sorollosos fins als més silenciosos (dibuix de

l’autor)

Figura 3.43 Habitatge unifamiliar amb tres patis, projecte de
1934 de Mies Van der Rohe. (Font: Mies Van der Rohe,

Werner Blaser)
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resumir el que hem dit fins ara.

També es presenten altres exemples d’ubicació i
distribució d’edificis per protegir-se del soroll del
trànsit (fig. 3.37), i de distribució lògica d’una ciutat
(fig. 3.38).

Malgrat el soroll alt, en alguns casos la proximitat
de l’habitatge a l’eix viari és inevitable a causa del
creixement important que experimenta la ciutat (fig.
3.39).

I un altre tipus d’exemple són les ciutats radials,
que presenten problemes de soroll en el centre a
causa de la concentració de les avingudes (fig.
3.40).

Pel que fa a l’itinerari acústic, s’ha de tenir cura
especialment del recorregut de vianants i atendre el
disseny correcte dels elements constituents dels
espais urbanoarquitectònics, com ara porxos, cases
pont, etc., que ens separin espais amplis (per
exemple places, àgores, etc.). Cal atendre també
els diferents materials que els formen: canvis de
paviments, diferents absorcions en fronts verticals
o horitzontals, etc.

3.5.5 Breu anàlisi tipològica

Com hem vist abans, el cas de la ciutat jardí en
general és positiu en el factor del soroll de trànsit,
pel descens de la densitat de població que comporta
respecte del barri antic i l’eixample.

S’han de buscar, però, esquemes que tendeixin a
generar vies poc freqüentades pels vehicles
(tipologies en cul-de-sac, vials secundaris, etc.), i
la possibilitat d’orientar els habitatges cap a espais
oberts silenciosos (zones comunes, viaranys per a
vianants, etc.), d’acord amb les millors orientacions
solars.

Fins i tot a la ciutat jardí, la intimitat acústica es veu
afectada pels sorolls procedents dels carrers. Una
forma d’habitatge unifamiliar desenvolupada per
Clotet i Tusquets a Cardedeu (Barcelona) permeté
tancar-se a les orientacions negatives tant del sol

com del soroll (fig. 3.41).

A la figura 3.42 es poden veure diferents esquemes
de ciutat jardí, agrupats des dels més sorollosos fins
als més silenciosos.

Les cases amb pati poden oferir grans avantatges
durant dels sorolls exteriors, perquè presenten un
alt caràcter introvertit, però la resolució òptima del
soroll interior queda vinculada a la distribució
topològica correcta dels espais interiors.

La casa amb pati permet agrupar els habitatges a
través del concepte de paret mitgera (o pels límits
no compartits), la qual cosa augmenta la densitat de
població (respecte a les cases unifamiliars aïllades).

La casa pati constitueix una solució molt bona al
problema del soroll exterior, però l’excés d’intimitat
porta a la introversió de l’edifici (fig. 3.43).

A la figura 3.44 hi ha un exemple de casa amb pati
de Mies Van der Rohe, a Michigan. Alexander
comenta que el pati interior, pel fet que és compartit
per tots els dormitoris, impedeix la privacitat acústica.

En el cas dels blocs aïllats, les funcions de l’edifici
es troben, en general, disposades massa perimè-
tricament, la qual cosa provoca que estiguin molt
exposades als sorolls procedents de l’exterior.

L’augment d’altura respecte del nivell dels carrers
pot representar alguna millora, però s’ha de tenir
cura dels plans horitzontals i verticals, que poden
actuar com a veritables miralls acústics si no són
revestits per materials o mecanismes absorbents.

La disposició amb blocs lineals paral·lels s’ha de
fer de manera que la seva direcció no coincideixi
amb la dels carrers, de manera que estiguin decantats
respecte als carrers o bé hi siguin perpendiculars.
El trànsit rodat resulta allunyat dels habitatges i
l’accés (si no hi ha aparcament inferior) pot fer-se
per viaranys de vianants o petits carrers de
distribució, cosa que permet augmentar la grandària
de la malla. En qualsevol cas, s’han d’evitar els
rebots de sorolls entre façanes, per als quals són
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Figura 3.44 Exemple de casa amb pati de Mies Van der Rohe,
a Michigan. (Font: Comunitat i privacitat, Alexander)

Figura 3.45 Exemple de casa torre d’Ignacio i Manuel de las
Casas al polígon Orcasur, Madrid. (Font: Tipologies

d’habitatges, ETSAB)

Figura 3.46 Exemples de Bohigas-Martorell-Mackay i Igna-
cio i Manuel de las Casas. (Font: Tipologies d’habitatges,

ETSAB)

Figura 3.47 Blocs d’habitatges de l’arquitecte Coderch a les
antigues cotxeres de Sarrià de Barcelona
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convenients les petites reculades (absorció per la
forma) o les façanes amb incorporació de material
absorbent (i sota les volades, cornises, etc.).

A diferència dels blocs lineals, les cases torre poden
plantejar habitatges en totes les orientacions. Si hi
ha alguna via sorollosa propera, els habitatges més
pròxims es trobaran exposats al soroll d’aquella
direcció. Si hi ha diverses cases torre, es poden
produir reflexions sonores entre elles que afectin
els habitatges no exposats (fig. 3.45).

Els blocs lineals solen tenir passadís lateral o central.
Els primers permeten orientar una façana al soroll
exterior i preservar-ne els habitatges. Els segons
presenten habitatges en els dos costats, i en aquest
cas hi ha la possibilitat d’igualar (i amortir) l’exposició
al soroll si el bloc es disposa transversalment al
carrer. En ambdós casos s’ha considerat
convenientment l’orientació solar (fig. 3.46).

La tipologia de cases torre, en general més obertes
que els blocs lineals i amb alçades majors, pot
presentar menys problemes de sorolls exteriors,
encara que hi són vàlides les mateixes prescripcions.

Els tipus d’edificació intermedis entre el bloc lineal
i la casa torre, disposats transversalment al carrer,
no presenten problemes de reflexió entre blocs
paral·lels, atès que les nombroses reculades
serveixen per amortir les ones sonores (fig. 3.47).

3.6 L’estudi dels vials

3.6.1 Vials soterrats

Acústicament, aquesta és la millor solució, juntament
amb la implantació d’una xarxa de metropolitans
per al transport públic que permeti disminuir les
densitats circulatòries.

S’ha de preveure l’absorció acústica dels paraments
horitzontals i verticals d’aquestes vies, amb l’objectiu
que el soroll generat no resulti excessivament
amplificat.

A la figura 3.48 es pot veure el projecte de

l’arquitecte Alfons Soldevila per cobrir un tram del
cinturó del litoral de la ciutat de Barcelona, al seu
pas pel polígon d’habitatges del Bon Pastor, al costat
del riu Besòs.

D’aquesta manera, es recupera per a la ciutat la
part superior del vial com a espai públic i generador
de sons positius.

3.6.2 Vials semisoterrats, l’aïllament i
l’absorció

L’acció de semisoterrar les vies és positiva ja que,
en general, impedeix l’arribada del so directe als
edificis pròxims (sempre que no siguin molt alts).

És molt interessant actuar sobre els extrems de les
pantalles (com si comencéssim a tancar la via) i
també convé disposar materials poc reflectors en
talussos i parets. En aquest sentit, la vegetació és
positiva.

Les pantalles s’han d’escollir d’acord amb la seva
transparència visual i bona capacitat aïllant, sense
oblidar el paper important que han de tenir en
l’absorció.

3.6.3 Vials a nivell, l’aïllament

Sembla que en casos de gran densitat de circulació
la solució més estesa són les pantalles aïllants
(transparents o no) disposades entre la via i les
edificacions.

Com és lògic suposar, l’efectivitat de les pantalles
és major com més properes es troben a la font de
soroll.

En aquest sentit, la sensació d’emparedament que
té l’automobilista quan circula per una via en la qual
les pantalles s’han disposat al límit del voral interior
pot ser justificada. Aquesta sensació es pot disminuir
col·locant parts transparents (vidriades o plàstiques
rígides), que comporten, però, un problema col·lateral
de manteniment i neteja.

Una altra solució possible consisteix a construir un
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Figura 3.48 Projecte de l’arquitecte Alfons Soldevila per
cobrir un tram del cinturó del litoral de la ciutat de Barcelona

(dibuix d’A. Soldevila)

Figura 3.50 Boston. (Font: Història de l’arquitectura moder-
na, L. Benevolo)

Figura 3.51 Variació del nivell de pressió del soroll als carrers
(NBE-CA-88, MOPU)
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Figura 3.49 Turons vegetals entre els vials i les edificacions.
Estudi d’impacte acústic per a Lluís Cantallops, arquitecte



turó entre el vial i les edificacions.

Un cas semblant és el de la figura 3.49, que corres-
pon a l’estudi de l’impacte acústic d’un minigolf urbà
a Barcelona, on les solucions vegetals i els talussos
es van considerar per proposar-los a l’equip d’arqui-
tectes.

L’efectivitat d’aquests sistemes s’ha d’estudiar amb
models matemàtics i simulacions en maquetes a
escala. Si bé la reducció a vegades pot arribar a ser
important, sempre serà millor la que es pugui obtenir
amb un bon planejament acústic des dels inicis de la
ciutat.

3.6.4 Vials elevats

Només funcionen bé si els habitatges són de poca
altura i es troben relativament propers al vial, és a
dir, dins de la seva zona d’ombra acústica.

A les ciutats on s’han fet vials elevats, s’ha observat
que, en els pisos alts, el nivell de sorolls ha aug-
mentat.

Això és degut al fet que, d’una banda, s’ha acostat
la font de sorolls a aquests habitatges i que, de l’altra,
l’alta velocitat que ara aconsegueixen els vehicles
repercuteix en un augment de la producció de sorolls.

Un altre aspecte important que cal considerar és
l’impacte visual d’aquestes vies, en general sempre
negatiu.

Les autopistes urbanes poden permetre la
rehabilitació circulatòria, però a càrrec d’un augment
en la pol·lució sònica (fig. 3.50).

3.6.5 Carrers en U

Els carrers en U basen el seu problema en les
múltiples reflexions sonores que es produeixen entre
les façanes dels edificis que conformen la secció
en U.

La variació del nivell de pressió del soroll als carrers
segons l’NBE-CA depèn de la secció del carrer i

del coeficient d’absorció mitjà de les façanes. Així,
doncs, els carrers en U poden ser de 4 a 9 decibels
més sorollosos que els carrers en L (fig. 3.51).

Sabem que, si les façanes dels edificis estiguessin
revestides amb bons absorbents sonors, no hi hauria
l’augment de soroll degut al camp reverberant.

Però lamentablement, pel que fa a aquest aspecte
del soroll, l’arquitectura no ha començat fins ara a
construir edificis revestits amb materials absorbents
sonors, a causa de la inèrcia en l’ús de materials
petris o durs per als exteriors.

En general, es pot dir que el coneixement dels
sistemes absorbents diferents dels materials porosos
és poc difós.

És per això que els ressonadors de membrana i de
cavitat i també la mateixa absorció anecoica (per la
forma de les parts de l’edifici) no han arribat a
aplicar-se ni a ser exigits en els acabats dels edificis
en situació urbana.

Les normatives relatives a les façanes dels edificis
fan moltes referències al seu caràcter estètic, però
també cal que tinguin en compte la seva qualitat
difusora i absorbent del soroll.

3.7 Darreres consideracions

El disseny acústic de la ciutat ha d’incloure tots els
aspectes.

Sobretot, cal pensar en els vianants. Per exemple,
cal pensar com sonarà el paviment del carrer de la
zona de vianants, tant per als conductors dels
vehicles com per als mateixos vianants.

Tothom creu que aquests paviments han de presentar
moltes i petites llagues, com els que es fan en sec
amb peces acoblades i amb llambordes, a fi que els
conductors sentin les vibracions.

Però pot existir l’efecte contrari si, alhora, les rodes
produeixen un so aeri molt alt, que pot molestar el
veïnat.
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S’ha de dissenyar una mínima informació sonora.
A les àrees de vianants hi ha gent que, amb els sons
de les converses i altres elements del carrer, no
s’assebenta de la presència del vehicle fins que se’l
troba a sobre.

Encara ens falta posar més atenció en els diferents
materials i les solucions constructives dels projectes
d’urbanització d’aquestes zones. Si parem l’orella,
de segur que podem arribar a fer que donin les
respostes desitjades.

1 Aquesta normativa apareix l’any 1981 i s’esmena el 1982. La darrera versió és del 1988. És una norma bàsica d’edificació, de
compliment obligatori en les edificacions.

2 “Si no es fa així, en els pròxims anys patirem un estrangulament de la qualitat de vida.” (Manuel de Solà-Morales, arquitecte
urbanista)

3 Potser en destaca el Manual de trànsit urbà i interurbà, de la sèrie Manuals del CEOTMA, publicat el 1983 pel MOPU, on es
pot trobar una ajuda excel·lent per determinar els nivells sonors generats per diferents tipus de trànsit.

4 Terme definit en el llibre Arquitectura acústica 1. Poètica, del mateix autor, del qual ara es resumeix una part.
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4. El disseny acústic de l’edifici
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4.1 Introducció

En relació amb l’actitud sobre el soroll als edificis,
cal dir que tot el que viu sona i que el soroll controlat
també forma part de la nostra cultura.

No hem d’oblidar que hi ha uns riscos que cal
analitzar molt bé quan se suprimeixen els sorolls
aleatòriament.

Molts d’aquests anomenats sorolls fa molts anys
que formen part de la nostra història. Molts
d’aquests missatges sonors incorporen a més la seva
poesia, i d’altres s’han convertit en formes sonores
determinades –dissenyades o casuals–, que
caracteritzen aquest art del llenguatge sonor, dins
del que entenem per “paisatge sonor” i “arquitec-
tura acústica”.

L’individu es comporta com un ésser hiperactiu pel
que fa al món sonor dins de la cultura.

Necessitem reinterpretar l’edifici en relació amb el
seu entorn. Aquesta relació pot ser amb el territori
o amb la ciutat, i hem de replantejar-nos si les
millores s’han de disposar per a l’exterior o per a
l’interior de l’edifici.

Se sap que la millor actuació acústica consisteix a
tractar la font de sorolls al mateix origen. Per això,
la conclusió potser sigui soterrar una via que
transcorre de forma semisoterrada (on no es van
tenir en compte els paràmetres acústics). Per
exemple la Ronda del Mig a Barcelona (des de la
plaça Cerdà fins a l’avinguda Diagonal), on ja s’ha

cobert un tram gràcies a l’acció del veïns mobilitzats
pels problemes dels sorolls exteriors, i davant la
impossibilitat municipal de solucionar-ho
mitjançant l’absorció als laterals d’aquest vial
semisoterrat. Aquest és un tema a discutir: si amb
tractaments absorbents al paviment i als murs
laterals i amb l’estudi de barreres n’hi hagués hagut
prou. En aquest cas, l’empresa concessionària del
pàrquing construït sobre el vial va gestionar el
finançament de les obres.

Els objectius d’aquest capítol són la definició del
missatge sonor necessari al camp de l’edificació, i
l’enunciat de dificultats i possibles camins de
solució al cas de sorolls i vibracions.

4.1.1 Els silencis

És necessari recordar que el silenci absolut no
desitjat pot ser molt opressiu i pot arribar, fins i tot,
a provocar efectes pitjors que el soroll.

Convé veure si el soroll embruta o si, en canvi, és
com una tonalitat en un paper blanc immaculat que
és el silenci. Podríem comparar el soroll ben
dosificat amb un paper quadriculat, que dóna una
pauta, que pot ser de color blau, vermell, més gran
o més petit, etc., i que pot existir sense desmerèixer
el missatge que s’hi vol escriure.

Potser en alguns casos es pot veure més com un
suport que com un problema, perquè a la nostra cul-
tura no es viu en un silenci sepulcral –amb el terme
sepulcral sembla que s’ha definit el silenci absolut–
sinó que quotidianament el nostre límit és el silenci
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monacal, on el so del claustre existeix com una unió
de sons naturals (fulles, ocells, naturalesa en gene-
ral) i artificials generats per l’ésser humà (brolladors
d’aigua, campanes, cants, etc.), però molt delimitats
(fig. 4.1).

Per obtenir una poètica sonora no sempre s’ha de
treure tot el soroll, ja que això comporta que ho hi
hagi cap comunicació acústica, ni positiva ni nega-
tiva, absolutament res. Fins i tot en alguns casos és
molt difícil esborrar la quadrícula del paper sense
esborrar el missatge que hi ha escrit.

L’esquema bàsic de l’acústica en arquitectura
comença amb les intencions (poètica) i el grafiat
(disseny) d’aquestes intencions. En el cas que el
disseny, o la construcció, no satisfaci les aspiracions
de la poètica, s’ha d’iniciar la rehabilitació (fig. 4.2).

4.1.2 Els èmfasis

Dels estudis realitzats, s’ha posat de manifest que
és necessari establir el diàleg i el ritme de les
connexions acústiques entre els diferents espais.
Amb això es poden obtenir uns itineraris acústics
optimitzats, que tant poden ser interns (aplicables
a l’arquitectura i a l’interiorisme) com externs (apli-
cables a l’urbanisme i el paisatgisme).

Quin és el diàleg? La poètica desitjada perquè hi
hagi una bona comunicació requereix algú que
vulgui dir alguna cosa, que ho digui mitjançant un
suport sonor i que aquest suport sonor estigui amb
consonància, no solament amb l’aire, sinó amb la
manera com respondrà l’arquitectura. Com sonarà,
com ressonarà, etc.

L’arquitectura ajuda o dificulta l’intercanvi
d’informació entre els éssers humans. La
comunicació està sotmesa a les característiques de
l’ambient, que facilitaran o complicaran la
comunicació. Un exemple, en el disseny de catedrals
és el de la posició del presbiter sobre una tarima
per facilitar la comunicació amb els feligresos. Però,
si el problema de la comprensió és degut a l’excés
de reverberació, és necessari apropar-se als oients,
situar-se enmig, entre ells, i, sense haver de cridar

–sense excitar l’excés de ressonància de
l’arquitectura–, se sentirà perfectament (fig. 4.3).

4.2 El disseny acústic de l’edifici

És possible definir eines de disseny que ajudin a la
diferenciació d’espais, d’acord amb la personalitat
o el caràcter acústic desitjat per l’equip de disseny,
i establir itineraris sonors dins i fora de
l’arquitectura.

És molt cert que quasi tots els espais que es
dissenyen tenen uns sons característics. Aquests
sons es basen en la forma i les proporcions de
l’espai, en els materials utilitzats, en els seus acabats
i, eminentment, en els mitjans de producció dels
sons, o sigui, les fonts sonores.

El disseny acústic ha d’oferir els sistemes,
planejaments, disposicions i materials més aptes per
portar a la pràctica aquella poètica sense que es
produeixin disfuncions.

Per això sempre hi ha d’haver certa part de
prevenció acústica inherent al disseny. Normalment
és el que entenem com acústica arquitectònica en
el significat més clàssic, perquè s’estén des de les
bases del projecte (planejament) fins a l’execució
material (obra), aglutinat el condicionament acústic
i la prevenció dels sorolls i les vibracions (fig. 4.4).

4.2.1 Eines de disseny acústic

A la hipòtesi de partida hi ha la necessitat d’arribar
a la diferenciació dels espais, ja que permet que
aquests espais tinguin la seva personalitat
arquitectònica pròpia i es trobin d’acord amb la
personalitat o el caràcter acústic desitjat per qui els
dissenya.

La dinàmica sonora

Per això, l’itinerari sonor entre els espais de l’edifici
respon als ritmes i contrapunts acústics que se’ls
atribueix. Permet jugar amb els sons positius
d’acord amb les intencions del dissenyador, i
contribueix a la necessària diferenciació del so del



4. El disseny acústic de l’edifici 119

Fig.4.1a Claustre del monestir de Ripoll, Girona

Fig. 4.2 Esquema acústic a l’edifici Fig. 4.4 Pavelló de medi ambient de l’INI. Expo’92 de
Sevilla. Projecte acústic encarregat per Associate Designers,

S.A.

Fig. 4.3  Esquema acústic del presbiteri, segons un dibuix
del llibre del 1911 Traité d’architecture, d’L. Cloquet

POÈTICA ACÚSTICA
(INTENCIONS)

DISSENY ACÚSTIC
(PROJECTE +
DIRECCIÓ)

REHABILITACIÓ
ACÚSTICA

(RETROBAMENT DE LA
POÈTICA)

Fig.4.1b Claustre del monestir de Santo Tomás, Àvila
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pas, la veu, l’aigua, etc.

L’itinerari acústic és bàsic en tot disseny perquè
dóna una resposta positiva, especialment des de la
gran dinàmica que es produeix als nivells sonors,
reverberacions, tonalitats, localitzacions espacials
del so, etc. de cada un dels espais. D’aquesta forma
s’arriba a poder definir les eines de disseny
necessàries per a les formes arquitectòniques i
urbanístiques que són convenients, i el material dels
acabats (parets, sostres, paviments...).

El caràcter acústic dels espais

El caràcter acústic existent en un espai no ha de ser
producte de la casualitat (els seus resultats sovint
estan en contradicció amb els desitjats pel
dissenyador).

La personalitat, o caràcter acústic de l’espai, intervé
en gran manera com a complement de l’espai vi-
sual, encara que en alguns casos es pot definir per
si mateix. Cada espai es pot dissenyar acústicament
en atribuir-li uns caràcters acústics d’acord amb
l’efecte espacial esperat, l’activitat pròpia de cada
espai i el seu accent acústic.

L’arquitectura pot generar la diferenciació d’espais
interiors definint el seu caràcter com a central o
perimètric, simètric o asimètric. Tot això es pot fer
proporcionant a aquests espais el caràcter central o
perimètric, simètric o asimètric, etc. també des del
punt de vista acústic.

Com s’ha expressat en altres textos 1, tot espai té
una personalitat acústica. Els espais es poden defi-
nir per la personalitat acústica que els configura.
En molts casos no es coneix o no s’utilitza; això no
vol dir que no la tingui. Qualsevol espai té un
comportament acústic i, per tant, té un caràcter, que
en alguns casos és molt dominant.

En el camp del disseny acústic dels espais dins de
l’edifici, serà necessari, aleshores, definir diferents
paràmetres de personalitat o caràcter acústic per a
cada espai. Per això utilitzarem el mètode dels
antagonismes, classificant-los d’acord amb l’efecte

espacial, amb l’activitat i amb l’accent similar al
que s’ha exposat en el cas de les ciutats.

L’exemple de la tonalitat

La tonalitat o la presència de sons tonals arriba en
general quan es produeix una excitació de la
freqüència fonamental de ressonància de l’element
constructiu.

Pel que fa al caràcter acústic de la tonalitat, se cen-
tra en l’estudi de formes, proporcions, estructures i
materials de les sales i els espais. En realitat, la
tonalitat sonora és un aspecte encara poc investigat
quant a la seva relació amb l’arquitectura.

La primera anàlisi de la tonalitat dels espais és en
les seves proporcions.

Així, respecte als espais prismàtics rectangulars,
s’han estudiat les anomenades regles d’or dels
tractadistes arquitectònics, que s’han comparat, per
a aquest model, amb les definides pels acústics, i
posteriorment s’han analitzat les coincidències
trobades.

Quant a la musicalitat, s’ha reflexionat sobre
l’existència de recintes prismàtics relacionats amb
els acords musicals. Per a aquests recintes, ha
interessat concretar les relacions existents entre les
proporcions que podríem anomenar “musicals” i les
millors proporcions establertes tant pels experts
acústics com pels més eminents tractadistes
arquitectònics.

Pel que fa a la tonalitat de l’estructura o dels
materials, actualment, s’estudien les corresponents
a tots els elements de suport, des de les bigues, les
plaques i les membranes fins als materials d’acabat
de l’arquitectura.

La definició de diccionari sobre la tonalitat és
suficientment aclaridora, perquè expressa que la
tonalitat és el caràcter que una composició musical
té pel to en què està composta, i també la relació de
tons en una pintura. Aleshores, en arquitectura acús-
tica, la podem definir com el caràcter que tenen els
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Fig. 4.8  Apunt de viatge d’una fusteria a l’hotelFig. 4.6 Dibuix sobre les veus dels edificis

Fig. 4.5  L’itinerari acústic plantejat per l’autor als
arquitectes Marcel·lí i Alfons Valdés i Puig, al Comú

d’Escaldes-Engordany. Andorra

Fig. 4.7 Planta d’un hotel (apunt de viatge de l’autor)
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sons de l’arquitectura en funció dels tons que hi ha
o que s’han dissenyat.

Hi ha diferents classes de tonalitat, segons la
diversificació en la producció de so de les formes,
les estructures i els materials de l’arquitectura.

Així, trobem la tonalitat deguda a la ressonància de
membranes i tubs, la formació de l’ona estacionària
entre dos plans paral·lels, la tonalitat de l’espai, tant
pel que fa als números d’or com a la possibilitat
d’afinar les tres proporcions del recinte –com si es
tractés d’un acord musical–, la tonalitat de
l’estructura i, finalment, la tonalitat de qualsevol
material provinent de factors diversos.

4.2.2 Edificis que canten

L’arquitectura pot aconseguir ritmes i contrapunts
com la concepció i la localitazació de les formes,
els materials i les fonts sonores, fins arribar a la
definició de l’itinerari sonor, el disseny del paisatge
sonor específic d’un lloc, etc. Tot això constitueix
especialment l’acústica arquitectònica més positi-
va. Aquesta acústica es justifica sola, perquè es re-
laciona molt directament amb les intencions de
disseny dels espais de l’ésser humà, fins i tot el més
quotidià.

L’arquitectura acústica estableix les diferents
visions de la integració de l’acústica en
l’arquitectura i l’urbanisme quotidià, que van del
“micro” al “macro”, començant pel disseny del so
dels usuaris en la ciutat i els itineraris acústics que
fan possible aquesta integració. Es dedica a la
definició dels sons dels locals, d’acord amb la seva
tonalitat, els sons de l’edifici, els sons de la ciutat i
l’itinerari acústic en arquitectura i urbanisme.2

4.2.3 L’itinerari acústic de l’edifici

Es poden plantejar i realitzar de forma no casual
uns itineraris acústics, tant a dins com fora de
l’arquitectura i, com s’ha dit, dins i fora de la ciutat.
Aquests itineraris són molt interessants, i arriben a
ser necessaris perquè l’edifici ofereixi als seus
usuaris uns recorreguts culturals des d’òptiques més

àmplies.

L’itinerari acústic deixa escoltar les veus de la ciutat
i les dels seus edificis fins arribar a l’espai acústic
integrat. Resulta com a síntesi dels paràmetres de
la personalitat acústica de l’espai, i permet incloure
l’espai acústic, amb les altres eines de disseny
usuals, al projecte arquitectònic. És un recorregut
pels espais arquitectònics, urbans i paisatgístics on
un ésser humà es preocupa per definir la personalitat
i la diferenciació entre els espais mitjançant els sons.

Si amb els ulls tancats, i acompanyat, es fa un
recorregut per l’edifici, es nota com augmenta la
sensació dels altres sentits.

Es descobrirà que, que pel que fa als sons, es pot
notar variacions de volum o nivell sonor, tons, tim-
bres, reverberacions, ecos, focalitazacions, la
sensació de lateralització, distribució espacial del
so, proximitat d’elements, etc. I tot això és degut a
variacions del paviment, a la presència de portalades
en l’edifici, etc (fig. 4.5).

4.2.4 Les veus exteriors

Conec alguns edificis que coexisteixen sense
problemes amb unes indústries metal·lúrgiques
veïnes, tot i haver-se constatat l’existència de
pol·lució sonora generada per aquestes indústries
durant les 24 hores de manera ininterrompuda, i amb
nivells equivalents Leq = 75 dBA en façana. Els
veïns no es queixen perquè de la factoria depèn el
lloc de treball d’alguns membres d’aquestes
famílies.

Si es construeix un edifici enmig del Coto de
Doñana, en un entorn sense cap tipus de soroll, per
què la norma acústica nacional t’obliga a aïllar-te
del paisatge acústic exterior?

Aquestes veus exteriors, quins missatges ens do-
nen? L’acústica tracta la transmissió dels missatges,
des de la transmissió fidel de l’auditori fins a la
supressió total en un laboratori insonoritzat. Aquests
missatges exteriors, són molestos? Ens molesta que
passi un vehicle, quan és un mitjà de locomoció
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Fig. 4.12  Valor de l’aïllament real de les finestres segons
diversos autors (A i B)

Fig. 4.10  Aïllament acústic de la part vidriada

Fig. 4.9  Conductes d’aire condicionat (solució inicial)

Fig. 4.11  Els aïllaments necessaris per a la part vidriada
quasi no depenen de la millora de l’aïllament de la part cega
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que nosaltres freqüentment utilitzem?

Es fan mapes d’acústica de les ciutats, fins i tot a
vegades es tergiversen. Perquè, a qui li agradaria
que el seu carrer sortís tot negre en un mapa sonor
de la seva ciutat?. Com pot devaluar-se aquell pis
en el moment de comparar-lo amb els valors de
mercat d’altres pisos d’igual qualitat i zona però
ubicats en un vial tranquil? Aviat les ZEPA (zones
d’especial protecció acústica) de la nova “llei del
silenci” estatal ens descobriran aquesta nova
plusvàlua.

Per sort o per desgràcia, el soroll depèn
essencialment de l’activitat i la tecnologia humanes.
I aquestes no són constants com assenyalen les
condicions macro o, fins i tot, microclimàtiques.
No; avui fem una activitat i construïm aquestes
màquines que són així, sorolloses, però demà ho
podem canviar anant tots a peu.

Però el que és essencial és: Ens comuniquen algu-
na cosa, aquestes veus a l’edifici? I, en
conseqüència: Ens molesten els sorolls exteriors?

Diem a dir que sí, que ens molesten els sorolls del
trànsit rodat, i seguidament anem a aïllar aquest
hipotètic edifici.

4.2.5 Les veus interiors

Això és exactament el mateix que si fem el següent
–i us prego que ho feu amb mi: poseu els índexs
apretant el lòbuls dels dos pavellons auditius i
intenteu escoltar el vostre cos.

Val la pena realitzar aquest experiment durant una
estona, i millor si ho fem en un lloc i una hora
tranquils.

També ho podem fer en una sala anecoica.
Acabarem molt alterats. Per què? Perquè els sons
sinovials, aquell “crac” famós de quan movem el
cap o el colze després d’una estona en posició de
dibuixar, els sons metabòlics, fins i tot els intestinals,
el so d’empassar-nos la saliva, el batec del cor...
tots els sons del nostre cos resulten alhora excessius.

Davant què? Davant res, el silenci exterior.

En un paper blanc, quina informació hi ha? Cap.

El silenci pot ser més negatiu que la informació
sonora. El que passa és que s’ha de saber tractar a
partir de res per crear. Això fa el poeta quan escriu:
genera una poesia del no-res. El mateix fa el músic
des d’una partitura: genera una melodia. Què fa un
arquitecte amb l’acústica? En general no genera cap
poesia. Només s’aïlla.

Només en alguns locals o espais molt especials ge-
nera poesia.

Aquestes veus exteriors i interiors són importants,
i tan importants com en el següent exemple.

És el cas d’una autopista que s’anava a construir
prop d’on ja hi havia un edifici. En fer-la, van haver
d’optar entre dues solucions: o aïllar l’autopista, el
que volia dir una inversió molt forta, o aïllar la
façana de l’edifici. S’optà per la segona solució; es
va aïllar la façana de l’edifici d’habitatges. Ningú
es va queixar de l’autopista, però els veïns van
començar a queixar-se entre ells (fig. 4.6).
Començaren les tensions interiors.

I aquest tema, el tema de la informació dins de
l’edifici, el tema de les veus interiors, és més
preocupant, perquè aquest sí que ens dóna
informació. Et diu a quina hora ho fa el veí i com
ho fa.3

Observem la bona disposició dels lavabos d’un ho-
tel pel que fa a l’agrupació de conductes i baixants
(fig. 4.7). Malgrat això, el disseny acústic de l’hotel
haurà de considerar la millora de l’aïllament entre
les habitacions 3 i 4: des de cada una es percep
perfectament el lavabo del veí. En aquest aspecte
funcionen millor les habitacions 1 i 2, ja que cada
una “escolta” solament el seu propi lavabo.

Els edificis tenen unes oïdes molt fines.
Generalment, els tancaments són vertaders timpans
formats per membranes primes que poden vibrar
molt fàcilment, com les finestres i les portes o també
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Fig. 4.16  Aïllament de la cambra d’aire entre dos vidresFig. 4.14  Aïllament del vidre. Cristalería Española, S.A.

Fig. 4.13  Normativa sobre finestres segons l’NBE-CA-88

Fig. 4.15  Diverses solucions de laberint, bandes de neoprè,
doble vidre, absorció lateral, etc. en finestres i portes
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els forats i els passos d’aire. Aquests elements s’han
de resoldre amb un tancament bastant hermètic.
Això és molt important: que el sistema de fusteria
sigui impermeable a l’aire. Per això la norma acús-
tica es basa en la norma tèrmica que es refereix als
graus A1, A2 i A3 d’estanquitat a l’aire de la
fusteria.

L’estudi de la fusteria d’un hotel és molt important.
Observem en aquest apunt de viatge de la figura
4.8 la preocupació per analitzar l’estanquitat del
tancament de les dues fulles.

4.2.6 Els interventors

Els agents interventors poden ser diversos, des de
l’interiorista, l’arquitecte o l’acústic, amb els quals
anem passant de menor a major especialització acús-
tica. Per això, la intervenció acústica ha de satisfer
els interessos dels tres camps, encara que no siguin
plenament coincidents.

4.3 La planificació acústica. Zonificació

Cal planificar un edifici abans de construir-lo?

En l’ús urbà, podem fer zona peatonal? Si hi fem
zona peatonal, eliminem el tema del trànsit i, per
tant, l’agent exterior de l’edifici.

Siguem conscients que en el so interior és on hem
d’incidir més. Sempre hi ha un nivell de fons en
qualsevol ciutat (per sort) que entra com a energia
(positiva o negativa) dins l’habitatge. No posem
doble vidre si també tenim una zona peatonal,
perquè la inversió ja no és econòmica (tret que
s’instal·lin bars musicals a la zona).

4.3.1 Focus, vies de propagació i receptors

Jo crec que aquesta és la trilogia més important en
acústica: els focus, les vies de propagació i els
receptors.

La resposta humana del receptor (el com entenem
la manifestació sonora) dependrà de com sigui el
missatge. Si el missatge és d’algú que està tocant el

clàxon insistentment perquè hi ha un vehicle mal
aparcat, per a nosaltres és molest. Però el mateix
clàxon, si ens avisa que deixem l’habitació de l’hotel
perquè ens vénen a recollir, és una altra informació.
En aquest cas, no ens molesta; al revés, segurament
el voldrem sentir i escoltar bé.

És l’exemple que els acústics anomenem de la
Cinquena simfonia de Beethoven. En molts casos
la Cinquena simfonia no té cap problema, tret que
no la vulguis escoltar o que l’escoltis malament.

Aquí hi ha la gran importància de la via de
propagació.

Si la via de propagació és negativa, actua malament;
si un auditori no sap portar bé els sons, aleshores la
via de propagació no pot transmetre correctament
en el missatge i diem que el disseny acústic no és
correcte.

I si un element separador no permet aïllar-se
suficientment quan no volem escoltar la Cinquena
simfonia, aleshores és una mala via quant a
aïllament; és una via excessiva de propagació.

De segur que és difícil evitar sempre les vies de
propagació acústica indesitjades a l’edifici, com
poden ser els conductes d’aire entre les habitacions.4

Quan l’aire condicionat té una zonificació comuna
no prevista respecte a la vida individual de cada
habitació, des del punt de vista acústic pot actuar
de conductor (fig. 4.9).

L’últim punt, potser el més important, és el recep-
tor, perquè d’ell dependrà l’ús d’aquella informació
(simbolisme) i que aquells conductes o vies de
propagació siguin rebuts de grat o no.5

4.3.2 L’emissor

Com a emissors, el 7% dels usuaris dels edificis
residencials toca instruments musicals, el 2% in-
terpreta teatre, el 4% es dedica al cant i el 2% fa
dansa o ballet. Tot això comporta només un 15%, i
molts es queden sense dur a terme aquestes activitats
per raons de prevenció de molèsties sonores als
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Fig. 4.20  Triples finestres independentsFig. 4.18  Mala solució acústica autoconstruïble amb plàstics

Fig. 4.17  Absorció lateral en la cambra d’aire

Fig. 4.19  Trencament d’ones estacionàries de la cambra
d’aire
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veïns.

4.4 Millora dels aïllaments exteriors

Un tema molt preocupant són els tancaments
vidriats i les portes. El tancament cec ofereix una
gran resistència a un possible so. L’element finestra,
en funció de diversos ingredients com la fusteria,
el vidre, l’estanquitat, etc., és el que ens satisfarà o
no des del punt de vista acústic. Per tant, no és un
únic element, és un conjunt, i s’ha d’assajar tot al
laboratori.

En les solucions acústiques, no s’ha d’assajar només
una capa. Des del punt de vista de l’aïllament
acústic, s’ha de provar el conjunt de la solució cons-
tructiva. Al laboratori d’assaigs, quan es busca la
resistència acústica d’una solució constructiva, s’ha
de construir capa a capa, i molt d’acord amb la
realitat posterior, i s’ha d’assajar el conjunt.

Hi ha uns valors d’aïllament de solucions tipus
proporcionats per la normativa, resultat d’unes
aproximacions de les realitats mesurades al
laboratori.

El que s’ha de fer és agafar una mostra i obtenir un
resultat d’assaig a través del laboratori. Només així
sabrem l’aïllament real de la nostra proposta.

4.4.1 La façana

Si el vidre vibra i ressona, en alguns casos és fàcil
de solucionar: s’extreu l’element, es col·loquen uns
suports elàstics, i es torna a muntar.

La base acústica consisteix sempre a trencar el pont
acústic, trencar la transmissió de la vibració sòlida,
trencar els enllaços dels elements acústics i fer-los
diacústics. Avui tenim molts recursos per fer això.

Què passa quan plou o pedrega? Tenim altres
tancaments exteriors que també ens aporten
informació. En qualsevol cas, trobo aquesta
informació exterior positiva. Per què, si plou, no
hem d’escoltar la pluja? Per què, fins i tot si plou
sobre una lluerna o un pati exterior, no hem de po-

der-ho sentir? Per què ho hem aïllat tot tant? Compte
amb aquest aïllament excessiu.

Hem dit que la norma dóna recomanacions. Què
recomana la norma? Ens recomana el nivell de so
interior i la reverberació interior.

S’han de complir unes normatives. Aquestes
normatives exigiran uns aïllaments d’uns elements.
Això no vol dir que la gent hagi de dormir a gust:
perquè, si el veí ronca fort, amb el mateix aïllament
no dorms a gust. Si el veí ronca més fluix, pots dor-
mir a gust. És a dir, la norma acústica imposa
actualment uns aïllaments als elements, però no
imposa que el nivell d’immissió sigui d’uns decibels
determinats.

A les normes franceses es determinen els nivells
interiors. Aquí no, no ens imposen res més que la
resistència acústica dels tancaments. Una cosa que,
per a mi, ha estat un pas previ i intel·ligent.

Imaginem-nos que ens diuen que a l’interior cal tenir
30 dB. Si la reglamentació autonòmica o l’ordenança
municipal diuen 27, ja hi ha discussions (i hi ha qui
diu 25 per a segons quin tipus de règim sanitari).

Ja hi som. És que no puc dormir amb 30 dB? Ja ho
crec que sí, tot depèn de la informació d’aquests 30
dB. Els mateixos dB donen informacions diferents
en funció del tipus. Això és el que s’anomena
simbolisme sonor.

Però, si us plau, no diguem que 25 dB és el que
s’ha de tenir, perquè, com hauríem de fer els
aïllaments interiors?

Per tant, el que fa la normativa és de gran
responsabilitat. O bé ens diu com ha de ser
l’aïllament acústic dels elements exteriors, interiors,
etc., o bé ens diu quin és el nivell interior. I això
darrer, costa molt de definir.

Uns càlculs ràpids, per exemple de la façana d’un
dormitori: és un conjunt de parts, el càlcul acústic
de les quals es fa en funció d’un aïllament global a
través d’una fórmula molt sofisticada. Sembla com-
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Fig. 4.24  Tancament vertical de separació entre dos
habitatges

Fig. 4.22  Altres resolucions de portes i finestres

Fig. 4.21  Resolució del problema de la ventilació i filtre
visual

Fig. 4.23  Més solucions per a finestres i portes
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plicada, perquè hi ha unes qüestions logarítmiques
vinculades a la mateixa definició de l’aïllament en
relació amb el factor de transmissió de l’energia
sonora.

Tenim una superfície total amb una part cega i una
part vidriada, i tenim dos aïllaments acústics
específics; el de la part cega i el de la vidriada. Ara
tan sols cal calcular un aïllament ponderat dels
aïllaments de cada part, d’acord amb les seves
superfícies.

La norma acústica NBE-CA-88 ens exigeix 30 dBA
d’aïllament global en aquesta façana.

Anem a pensar dues parts de la façana descomposta
en superfície cega i vidriada. La suma de les dues
la definim com el 100%, i la superfície vidriada
serà l’f %.

A la figura 4.10 hi ha l’obtenció de l’aïllament
acústic necessari per a la part vidriada en relació
amb l’aïllament global de la façana (de 30dBA,
exigit per l’NBE-CA-88 per al dormitori),
conegudes les superfícies de finestra i parts cegues
i l’aïllament de la part cega.

Si considerem una paret de 30 cm formada per
“gero” de 15 cm, cambra d’aire i un envà ceràmic
amb estesa de guix, ens dóna, en funció dels seus
elements, un aïllament de la part cega de 49 dBA.
Si aquests 15 cm dels totxos no són massissos sinó
perforats, resulten 47 dBA, i si el tancament cec és
buit, només ens proporciona 41 dBA.

Com que fem el procés a la inversa, mirarem, amb
aquests 41, 47 o 49 dBA de paret, quin aïllament
hem d’exigir a la part vidriada perquè resultin els
30 dBA d’aïllament global exigit per la norma.

Amb l’obertura mínima només del 20% ens surt de
23 dBA i, per al cas que tot sigui vidriat, òbviament
ha de ser igual a l’aïllament global de 30 dBA.

I què és un finestra de 23 dBA? Doncs una finestra
amb juntes, amb un vidre de 4 mm. És a dir una
finestra dolenta, però que no és com la de fusteria

inferior a la classe A2 (fig. 4.11 i 4.12).

En fer f = 0,2 ens han sortit sempre els 23 dBA,
tant per al cas dels aïllaments de paret de 41 com
de 49 dBA a la part cega. Però això es manté
constant, és a dir, que amb un factor d’obertura
major sempre ens dóna un aïllament de finestra
independent de la paret cega (fig. 4.13 a 4.23).

Ja veiem que l’important en el disseny de la façana
és actuar a la part vidriada.

4.5 Millora dels aïllaments interiors

4.5.1 Les parets

Podem veure quin seria el pes de la paret simple
que compleix la normativa: per aconseguir grans
aïllaments amb aquestes parets, han de pesar molt.

La figura 4.24 inclou uns detalls constructius de
solucions per a obra nova, basats en doblatge de
totxo ceràmic, tipus “gero” de 7 cm de gruix, amb
material absorbent a la cavitat, i esteses de guix a
les dues cares, proposats com a separació entre dos
habitatges. L’assaig al laboratori no oferia una
millora substancial respecte de la solució de paret
simple de 14 cm de “gero” i estesa de guix.

A la figura 4.25 podem veure un gràfic indicatiu
del valor de l’aïllament R’ mitjà in situ entre les
sales d’estar de dos habitatges adjacents del mateix
bloc. Tot i que el valor mitjà per a les octaves de
freqüència arquitectònica compreses entre 125 i
4.000 Hz, és R’ = 40 dBA, s’observa l’escassa
capacitat del mur d’aïllar les freqüències més baixes.

Per això hem de buscar una nova solució que alhora
resulti tecnològica, com les basades en multicapes
de cartró laminat, molt més lleugeres que una paret
simple d’idèntica eficàcia acústica. Però, ens
admetrà l’usuari d’un habitatge que el veí del costat
pugui entrar a l’habitació? Segurament el client
pensarà que amb un simple cúter es pot perforar la
paret sigilosament en dues hores (fig. 4.26).

També es pot recórrer a l’extradossat. Però compte



4. El disseny acústic de l’edifici 131

Fig. 4.28  Comparació de l’aïllament acústic abans i després
de l’extradós sobre formigó

Fig. 4.26  Solucions acústiques per a l’aïllament al soroll aeri
de paraments

Fig. 4.25 Gràfic de l’aïllament R’ in situ del tancament de la
figura anterior

Fig. 4.27  Solucions per a l’extradós
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amb els extradossats. Encara que donen solucions i
graus de millora o d’aïllament molt grans, tot depèn
de sobre quina paret o tancament ho col·loquem.

Hi ha un límit econòmic per a l’extradossat, perquè
els seus resultats aplicats en segons quines
superfícies no són efectius (fig. 4.27 a 4.29).

En efecte, quan fem un extradossat sobre un envà
lleuger obtenim un increment d’aïllament més gran
que quan ho fem sobre una gran paret massissa. És
a dir, econòmicament ens costa més aïllar-nos un
decibel fer un extradossat en parets cada cop més
aïllants.

A la figura 4.30 hi ha una comparació de l’eficàcia
dels extradossos, en funció del gruix del suport, pel
al guix i el formigó. El major increment de
l’aïllament respecte del suport s’obté en el cas dels
suports més prims.

S’ha de prendre precaucions amb els extradossats,
perquè es poden col·locar per punts, per línies o
per rastrells i presentar problemes.

Fins a quin punt l’extradossat no està íntimament
unit al suport? Si les parets compostes per
multicapes tenen bona acció diacústica és
precisament perquè estan separades per una cavitat
o per un element molla amb rigidesa dinàmica molt
baixa.

4.5.2 L’impacte

Pel que fa als impactes, qualsevol usuari o propietari
d’un immoble és capaç de variar la molèstia dels
impactes que ell produeix col·locant un element tou,
diacústic, resilient. Cal un element que esmorteeixi
el cop com un moqueta o, millor, un terra flotant
(fig. 4.31).

Si aquest tema no està resolt satisfactòriament a
l’edifici, l’usuari té poca capacitat per solucionar-
lo. I tampoc es tracta d’obligar la gent a anar de
puntetes per tot l’edifici!

Tot el que sigui transmissió sòlida, tot el que sigui

actuar directament, hiperestàticament per enllaços
rígids, tot això és rotundament negatiu des del punt
de vista acústic (fig. 4.32).

Hem de preocupar-nos per la propagació del so en
un mitjà sòlid perquè aquest so és molt més alt que
en l’aire. Quasi entenem les converses dels nostres
veïns quan enganxem l’oïda a la paret, com si es
tractés d’un “fonendo” o d’un audiòfon.

Aquests temes s’han d’anar pensant “junt amb” el
projecte –mai després del projecte–, i hi ha grans i
senzilles solucions. Tots els fabricants intervenen
facilitant exemples de col·locació, però s’ha de sa-
ber aplicar adequadament. Disposem de materials
idonis, així com de mètodes i màquines, per fer-ho
(fig. 4.33 a 4.35).

També es busca baixa rigidesa dinàmica als
elements d’aïllament d’impacte, de la mateixa for-
ma que les cambres d’aire entre parets multicapa.

Respecte a la supressió de sorolls d’impacte, també
es pot utilitzar sostres falsos. Pel que fa al seu sis-
tema de suport amb el forjat i les parets, el fals sostre
no pot ser rígid ni hiperestàtic, ha d’estar ben
col·locat elàsticament.

Es poden fer trencaments de ponts tèrmics acústics
i perdre-ho tot per un cargol excessivament apretat!

4.5.3 Altres solucions

La millor cambra d’aire entre dues habitacions és
una altra habitació enmig. En canvi, entre
habitacions d’habitatge, la solució és posar el bany
o els armaris enmig. És millor aillar amb espai que
amb una paret.

4.5.4 Transmissions indirectes

El cas de les transmissions indirectes és també molt
important. Quan ens rasquem el cap, sentim un
soroll que ha entrat pel pavelló auditiu i, sobretot,
per la via òssia; és a dir, que, a més a més del timpà,
la cadena d’ossos de l’oïda mitjana també ha vibrat.
És una força dinàmica i és a partir d’aquí que hem
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Fig. 4.32  Solucions per al soroll d’impacte i valors de
referència

Fig. 4.30  Eficàcia dels extradossos

Fig. 4.29  Comparació de l’aïllament acústic abans i després
de l’extradós sobre plaques de guix

Fig. 4.31  Solució per al soroll d’impacte sobre paviments

Fig. 4.33  Assajos d’aïllament del soroll d’impacte de pisos
amb diverses solucions ISOVER
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de començar a entendre l’acústica. És dinàmica.

Quan hi ha pressió acústica sobre una façana o una
paret interior, el soroll no només ens arriba pel
tancament, sinó que també ens arriba a través de
l’estructura, directament i sòlidament. En conjunt
poden tenir de 4 a 6 decibels més.

Aleshores és molt difícil dir com aïllem aquest so.
No només ens hem de preocupar de la font, la via
de propagació aèria i el receptor, sinó que veiem
que en les vies de propagació tenim, a més de l’aire,
l’estructura de l’edifici.

4.6 Conductes i instal·lacions

Els conductes i les instal·lacions són uns elements
que condueixen –en molts casos sense que nosaltres
vulguem– aquests sorolls o sons.

Què passa amb el petit pati que hi ha als banys?
Normalment hi ha un Graven o uns elements vidriats
de ventilació que no tanquen hermèticament. Això
vol dir que des del lavabo es pot sentir el que passa
a la mateixa planta, amunt i també avall, al costat,
dues plantes més avall, etc. I m’escolten a mi?

Hem de tenir molt de compte amb tots els suports
de les instal·lacions. Quasi tot el so molest es pro-
paga sovint per aquestes unions. El cop i la vibració
d’una instal·lació es transmeten per la mateixa
instal·lació si no hem adoptat mesures resilients que
trenquin l’hiperestaticisme.

A la figura 4.36 s’inclou l’aïllament requerit als
conductes d’aigua d’una central de condicionament
de l’aire, per resoldre les transmissions per contactes
sòlids amb els forjats i generar talls antivibratoris a
la mateixa conducció.

A tot arreu és molt difícil arribar a unes conclusions
inicials.

Per a uns estudis de televisió sortien tan grans els
silenciadors com els climatitzadors. La solució era
agafar la central de clima i traslladar-la a un altre
lloc, perquè els platós no poden suportar cap tipus

de soroll exterior i menys el del sistema de
climatització.6

Els silenciadors per absorció en impulsions/
expulsions d’aire es basen en el cabal i la velocitat
de l’aire, dels quals se n’obté la superfície, la lon-
gitud i el nombre de silenciadors a utilitzar.

L’absorció és màxima en les freqüències properes
a l’octava centrada en 2.000 Hz (fig. 4.37).

Els conductes ja es fan mitjançant materials
absorbents dels sorolls transportats pel mateix aire.
El tema del conducte d’aires amb fibres de vidre
s’ha de basar en la utilització de materials garantits
pels fabricants i els laboratoris d’assaig, a fi d’evitar
la síndrome de l’edifici malalt (fig. 4.38).

4.6.1 Instal·lacions d’aigua

Cal que parlem d’altres conceptes, perquè hi ha
altres fluids i motors.

L’edifici té també vasos comunicants, amb fluids
que circulen per canalització. Què passa amb les
instal·lacions d’aigua d’un edifici? Doncs, que s’ha
de limitar la velocitat de l’aigua.

Els àbacs per al dimensionament de conductes
d’aigua relacionen el cabal amb la secció i la
velocitat. Aquesta última, però, sovint depèn de la
pèrdua de càrrega i no del soroll que produeix la
instal·lació (fig. 4.39).

Molts, tenim unes aixetes que en obrir-les o tancar-
les ja provoquen vibracions. Hi ha molts sorolls que
s’han de limitar. Ara alguns fabricants comencen a
donar-li el protagonisme que es mereixen.

Aquests sons formen part dels anomenats sons
metabòlics de l’edifici, i adopten una gran
importància quan aïllem excessivament els edificis.

Com hem dit, si aïllem excessivament un edifici
del soroll exterior, tindrem un gran augment de la
proporció dels sorolls de l’interior. Les queixes
seran entre els habitants de l’edifici, i això és més
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Fig. 4.36  Aïllament acústic de conduccions d’aigua. 1 i 3:
aïlladors; 2: maneguet de doble esfera (dibuix de l’autor)

Fig. 4.34  Freqüència pròpia dels esmorteïdors MITSA amb
la càrrega i la fletxa

Fig. 4.35 Antivibradors metàl·lics MITSA

Fig. 4.37  Atenuació acústica dels silenciadors d’absorció

Fig. 4.38  Conductes absorbents per a l’aire condicionat



Arquitectura acústica. Disseny136

difícil de solucionar.

Som capaços de generar elements tan sofisticats
com els fluxors, als quals donem un gran cabal
d’aigua en un període de temps molt petit. Però això
és a costa del soroll (fig. 4.40). Tot això tan còmode
i eficaç tècnicament té sempre una repercussió ne-
gativa cap a l’acústica. I els costa molt, als fabricants
i instal·ladors, limitar les emissions sonores dels
aparells introduïts a les edificacions.

També caldrà parlar del tema de la recollida d’aigües
perquè, dels sons metabòlics de l’edifici, tot el que
és la informació acústicament negativa ha d’estar
ben estudiat.

4.6.2 La velocitat de circulació dels fluids de
l’edifici

Cal que controlem la velocitat amb què portem els
diferents fluids al nostre edifici. Qualsevol
instal·lació mecànica o dinàmica ens pot introduir
un règim turbulent i assolir el nombre de Reynolds
si no el tenim present.

Però, sovint, el problema arquitectònic no es pre-
senta en aquesta consideració. Ningú pensa a assolir
la cavitació i omplir el seu edifici de sorolls i
vibracions incontrolats. El problema ve d’acomodar
la velocitat de circulació –que al seu moment es
considerà com a “normal”– al diàmetre més
econòmic pels cabals per on han de circular els
diferents fluids.

La velocitat a l’aigua sanitària

Primer tenim la informació del transcórrer de l’aigua
freda i l’aigua calenta. Massa vegades escoltem
aquesta aigua passant pel comptador i les claus de
pas, les canonades i l’escalfador, les derivacions,
els colzes, les aixetes i les cisternes.

Amb els cabals usuals de les instal·lacions dels
edificis, el disseny acústic comporta quasi sempre
haver de considerar que els diàmetres apropiats als
requisits de silenci han de ser generosos (fig. 4.41).
D’altra banda, els càlculs basats a limitar les pèrdues

de càrrega per no haver de sobredimensionar les
bombes impulsores també influeixen en aquests
conceptes, ja que de vegades seria preferible
treballar amb pèrdues de càrrega menors però amb
diàmetres majors.

El problema consisteix a combinar aquests
conceptes amb el fet que en aigües que transporten
sals –sobretot les escalfades– es pot produir
sedimentació si la velocitat és excessivament len-
ta.

El flux de corrent de l’aigua que circula per una
vàlvula amb poca subjecció de l’èmbol en provoca
la vibració. Si, a més, es troba solta aconsegueix
introduir noves veus a la instal·lació. Actualment
es col·loquen vàlvules de bola o ceràmiques, més
estables.

Poden aparèixer nous problemes, com quan la
velocitat d’obertura o tancament de les vàlvules és
excessiva. És el cas de les vàlvules monocoman-
dament, on sovint, amb un tancament brusc,
apareixen turbulències i cops d’ariet. Si la
instal·lació no admet la col·locació d’esmorteïdors,
aquestes trepitacions aconseguiran lesionar les
soldadures i les unions més crítiques.

Una cosa semblant passa amb els fluxors. En aquest
cas, l’alt cabal instantani sol·licitat exigeix una
xarxa totalment independent. Potser el problema és
que el pas d’aquest cabal produeix irremissiblement
un alt nivell de soroll a les vàlvules.

La velocitat de l’aire

Un tema a part és el de la velocitat de l’aire als
conductes i els seus accessoris, així com a les reixes
i els difusors.

A les sales d’audicions se suma a aquesta
problemàtica la dels ventiladors necessaris, que im-
pulsen cabals importants.

4.6.3 La caiguda de l’aigua

Aleshores ve la informació de l’aigua utilitzant-se:
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Fig. 4.40  Descàrrega d’aigua del fluxòmetre

Fig. 4.39  Àbac per al dimensionament de conductes d’aigua

Fig. 4.42  Esquema de l’evacuació d’aigües residuals en un
edifici

Fig. 4.41  Àbac de les cinc columnes per al càlcul de
canonades d’aigua
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descàrrega del dipòsit, la banyera, la dutxa, el reg...

4.6.4 La xarxa de sanejament

I, finalment, tenim la informació de la xarxa de
sanejament amb els baixants, els conductes de
ventilació, els sifons, els col·lectors, etc. (fig. 4.42).

4.7 El receptor

Com a receptor, l’ésser humà va d’espectador al
cine en un 33%, en un 22% als concerts i recitals,
en un 14% al teatre, en un 13% a conferències i
col·loquis, i en un 5% als music-hall i revistes. És a
dir, que el ciutadà normal assisteix durant el seu
oci a unes activitats en les quals predomina el
“missatge sonor”, el 86,9%, mentre que només el
15% busca el silenci de les biblioteques.

Dins dels edificis, les activitats sonores són les
predominants: des del 84% que escolta la ràdio, o
el 77% que escolta la música, fins al 45% que mira
vídeos. Les activitats silencioses també tenen gran
acceptació, sobretot la lectura habitual del diari, el
68% i la lectura de llibres, el 54%.7

El confort acústic interior

Les nostres habitacions, els passadissos, els salons
de banquets en restaurants i hotels, i molts altres
locals de qualsevol edifici, requereixen un control
del so que s’hi produeix (les nostres converses, la

música de l’orquestra, la megafonia del
conferenciant, etc.).

Per això hem de vestir aquests locals amb material
absorbent. Els llocs en què no és necessària la
transmissió perfecta del so, com els passadissos i
d’espera, podem fer-los fins i tot excessivament
absorbents.

Per a la paraula, en general és millor que un espai
sigui absorbent, més que no pas reverberant.

Els tècnics hem de justificar el compliment de les
normatives a les nostres memòries dels projectes.
En el nostre cas, i en l’àmbit nacional, hi ha la nor-
ma acústica NBE-CA-88.8 Avui està esperant la seva
revisió i adaptació a la Unió Europea en
l’anteriorment esmentada Llei del silenci (fig. 4.43
a 4.47).

Sovint l’usuari pretén obtenir a casa seva la silen-
ciosa acústica de la sala d’audicions –ja sigui per
escoltar el seu CD o per mirar la televisió. La veritat
és que vol aïllar-se no només dels sorolls exteriors
sinó també dels seus propis sorolls –serveis,
electrodomèstics, etc.

Actualment, tenir en compte l’aspecte acústic cos-
ta molts diners, i més que en costarà quan abordem
l’adequació a les normatives internacionals. Perquè,
en el tema del soroll, ho hem de tenir quasi tot
absolutament controlat.

1 Vegeu el volum dedicat a la poètica acústica d’aquest autor.

2 «Moltes veus ressonaven a l’Ares a la nit, i Gibson les coneixia totes. La nau era quelcom viu i el silenci hauria significat la
mort de tot el que portava a bord. Infinitament tranquil·litzadora, s’escoltava la respiració incansable i sense pressa de les
bombes d’aire, que llançaven els vents alisis d’aquest planeta diminut, fabricats per la mà de l’home. Barrejats en aquest fons tan
lleuger però constant, hi havia altres sorolls intermitents: el wirr ocasional de motors amagats que feien alguna tasca misteriosa
i automàtica, l’esclafit del rellotge elèctric, exactament cada trenta segons, i algunes vegades la remor de l’aigua que corria per
les canonades a pressió. Per cert, cap d’ells podria haver-lo despertat, perquè li eren tan familiars com el batec del seu propi cor.»
(A.C. Clarke, Les sorres de Mart)

3 Delicatesen.

4 A l’escola de música del Centre Cultural de Navarcles, de l’arquitecte Carles Escudé, vam fer canviar en obra la distribució
dels conductes d’aire condicionat que actuaven com a conductors dels sons.
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Fig. 4.44  Programa CA/88 editat pel COAC

Fig. 4.43  Fitxa justificativa del compliment de
l’NBE-CA-88

Fig. 4.45  Fragment de la fitxa justificativa del programa
CA/88 del COAC

Fig. 4.46  Descomposició per capes de les solucions del
programa CA/88 del COAC
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5 A la pel·lícula On the beach (1959), de Stanley Kramer, hi ha una comunicació mitjançant la via sòlida quan es pica amb una
clau anglesa sobre la canonada metàl·lica en un submarí.

6 Aquest tema en concret es refereix a uns platós per a la televisió autonòmica de Madrid. El veurem més desenvolupat en el
tercer volum d’Arquitectura acústica, dedicat a la rehabilitació acústica.

7 Font: Estudi sobre comportaments i característiques de la demanda de productes culturals a Catalunya, 1991.

8 Conjuntament amb un altre arquitecte Josep Lluís Montserrat i García, vam elaborar el 1990 un programa informàtic que resol
tot el problema matemàtic de la norma acústica dins d’un gran ventall de solucions constructives. Aquest programa, l’edita el
COA de Catalunya, en català i en castellà, sota les sigles CA/88. Té en compte les diferents capes de cada solució constructiva
determinada i permet la implementació generant les solucions pròpies de cada despatx. Any rere any continuem ensenyant el seu
funcionament a les delegacions del COAC i a diferents col·legis, escoles, etc. d’Espanya.
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5.1 Primeres preguntes i respostes al disseny
acústic dels locals

L’activitat és oberta –aire lliure–, o bé tancada?
Es tracta de condicionar o fins i tot cal aïllar?
L’ús de l’espai és únic o bé polivalent?

Podem plantejar moltes més preguntes, però
aquestes tres són suficients per iniciar el diàleg amb
la propietat o amb l’equip responsable del disseny
del local.

L’objectiu d’aquest capítol és començar a preparar
l’enunciat de les dificultats i els possibles camins
de solució als problemes del condicionament acústic
de les sales en general, i establir les ràtios
arquitectòniques i els paràmetres acústics més
òptims per als recintes teatrals i musicals.

5.1.1 Metodologia del disseny acústic

En primer lloc, cal dir que sembla que, en obra nova,
podem disposar de tots els recursos tecnològics al
nostre abast.

En segon lloc, s’ha d’establir la planificació o la
distribució tipològica de funcions més òptima des
de l’aspecte acústic i d’acord amb els usos específics

Per això, podem examinar cada local segons les
seves necessitats acústiques de generar o no soroll
i de silenci, d’acord amb el que s’ha exposat als
capítols anteriors.

A les sales especials, hi ha variades funcions que

no produeixen soroll i que alhora no requereixen
silenci, com ara els passadissos, els accessos, els
rebedors, el guarda-roba, els serveis, els vestuaris
d’artistes, etc., que es poden emprar com a veritables
fronteres de les funcions sorolloses. Així s’elimina
la necessitat de plantejar sofisticades parets aïllants.
Aquest és el cas de les sales d’audicions del Kursaal
a Sant Sebastià, obra de l’arquitecte Rafael Moneo,1

on uns halls perifèrics a tota alçària (fig. 5.1)
protegeixen acústicament les sales interiors.

D’acord amb l’organigrama de funcions de l’edifici,
des de l’inici del disseny podem plantejar una matriu
de compatibilitat acústica de cada espai, tant inte-
rior com exterior, que permeti la distribució
tipològica de les funcions més òptima per al cas
estudiat.

En tercer lloc, cal resoldre les fronteres de les
funcions sorolloses que, per motius projectuals, no
han pogut quedar aïllades de les funcions més
silencioses. És a dir, que les parets aïllants tan sols
es necessiten en els casos en què la distribució de
funcions no pot per si mateixa resoldre el tema
acústic.

5.1.2 Les actituds del disseny acústic

El disseny acústic dels locals està molt vinculat al
sentiment de confort dels usuaris, de vegades molt
melòmans, però sovint s’oblida el dels intèrprets.

En un espai hi poden haver intencions de disseny
que ajudin a solucionar problemes ambientals
sonors exteriors o interiors.



Arquitectura acústica. Disseny142

En el cas que interessi la comunicació entre
l’emissor i el receptor, podríem dir que hi ha tres
opcions, tres actituds bàsiques:

a) Intentar eliminar obstacles fent neutra
l’arquitectura. Permetre que el missatge de l’emissor
arribi al receptor. Si els dos participants volen, es
podran comunicar.

b) Ponderar, amplificar l’emissor. L’emissor no
només sols sap que envia bé el missatge, sinó que
se sent superior als receptors perquè domina l’espai.
Si vol, l’arquitectura pot passar desapercebuda en
la comunicació, però, a fi de permetre la bona
audició, ha d’ajudar a l’amplificació de l’emissor.

c) Ponderar, amplificar el receptor. Sovint es valo-
ra més rebre que no pas donar. Adopta més
protagonisme el públic que els actors o els músics.
La recepció del missatge no és el més important,
sinó que és tan important com l’atenció a l’origen
del missatge.

Les solucions contràries, és a dir anul·lar l’origen,
la via de comunicació o el receptor, també es pre-
senten com a solucions, però aplicades a la gestió
del soroll com a afectació del medi ambient, i no
pas per al disseny de poètiques acústiques.

5.2 Els paràmetres de confort acústic d’acord
amb les normatives

Diverses normatives d’àmbit nacional i local ens
serveixen per determinar la magnitud dels fenòmens
sonors dels espais, sobretot quan afecten exigències
de materials i mètodes constructius cada cop més
complexos.

Els sistemes emprats per al confort acústic dels
ocupants, que es pensen i disposen durant la
construcció dels edificis, forçosament han de
complir aquestes normatives.

Destaca així, en primer lloc, la Norma bàsica de
l’edificació sobre condicions acústiques NBE-CA-
88, que, com s’ha dit,  ens recomana –no pas exi-
geix– certes condicions interiors dels locals per al

confort acústic, però que en general es dirigeix quasi
exclusivament cap a les solucions constructives
necessàries per aconseguir-lo.

Localment, cada població ha anat establint les seves
ordenances sobre el control de la contaminació, amb
presència destacada en algunes dels temes dels
sorolls i les vibracions.

Aquest és el cas de l’Ordenança sobre el control de
la contaminació per agents físics de l’Ajuntament
de Barcelona, que estableix les condicions interiors
de confort de manera molt més restrictiva a com ho
fa la norma nacional.

5.2.1 Soroll aeri

La taula 1 de l’annex 2 de l’Ordenança sobre el
control de la contaminació per agents físics de
l‘Ajuntament de Barcelona estableix els nivells de
soroll màxims, que, per al cas dels habitatges, són
els següents:

Nivell sonor exterior Nivell sonor interior
màxim en dBA màxim en dBA

Dia Nit Dia Nit
55 45 35 30
(30 en dormitoris) (25 en dormitoris)

No obstant això, a la taula 5.1 de l’annex 5, de les
recomanacions de la Norma bàsica d’edificació
sobre condicions acústiques NBE-CA-88, es fixen
els nivells sonors continus equivalents Leq
d’immissió dels sorolls aeris, que es recomana no
sobrepassar, i que són els següents:

Nivell Leq màxim d’immissió recomanat en dBA:

Tipus d’edifici Local            Durant el dia           A la nit
(8h–22h)        (22h–8h)

Residencial privat
Cambres 45            40
Dormitoris 40            30
Serveis 50            —
Zones comunes 50            —

Residencial públic
Zones d’estar 45            30
Dormitoris 40            —
Serveis 50            —
Zones comunes 50            —
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Fig. 5.1  Construcció del hall perifèric del Kursaal de
l’arquitecte Rafael Moneo i l’acústic Higini Arau, a Sant

Sebastià

Fig. 5.2  Finestra hermètica dissenyada per l’autor per a la
sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany d’Andorra.

Arquitectes: Alfons i Marcel·lí Valdés i Puig

Fig. 5.3  Aïllament d’un panell als sorolls aeris segons la
freqüència, en funció de la massa superficial

Fig. 5.4  Forma general de la corba de l’aïllament en
divisòries d’una capa



Arquitectura acústica. Disseny144

5.2.2 Reverberació

La taula 5.3 de l’NBE-CA-88 fixa els temps de
reverberació (en segons), també recomanats i no
pas exigits per als diferents locals, com ara:

Tipus d’edifici Local Temps de reverberació T
    recomanat, en segons

Residencial privat
Cambres 1,0
Dormitoris 1,0
Serveis 1,0
Zones comunes 1,5

Residencial públic
Zones d’estar 1,0
Dormitoris 1,0
Serveis 1,0
Zones comunes 1,5

5.2.3 Vibracions

La taula 5.2 de l’NBE-CA-88 fixa les vibracions
màximes que es recomana no sobrepassar en els
locals habitables, que són:

Àrea          Valor màxim recomanat de K

Àrea de descans o durant el dia 0,1
Àrea de vida 5,0

(En qualsevol cas i àrea i/o situació, es tolerarà K =
10 en impulsos de nombre inferior a tres per dia.)

5.3 Els mitjans d’acció contra el soroll en els
locals

Anem a veure com podem començar a suggerir
estris de disseny per limitar, en els diferents locals
de l’edifici, la immissió del soroll provinent de
l’exterior o de locals veïns.

5.3.1 Soroll aeri de l’exterior. Façanes i finestres

L’NBE-CA-88 estableix uns valors mínims
d’aïllament acústic R (en dBA) per als elements
verticals separadors dels espais.

Aquests valors, estan compresos entre els 30 i els
55 dBA.

Cal recordar que:

Els 30 dBA són exigits per a l’aïllament R de les
particions interiors entre àrees d’igual us, i també
per a l’aïllament global Ag de les façanes en els
dormitoris.

Els 35 dBA són per a l’aïllament R de particions
interiors entre àrees de diferent ús.

Els 45 dBA són exigibles per a l’aïllament R de
parets separadores de propietats o usuaris diferents,
parets separadores de zones comunes interiors i
elements horitzontals de separació, i també per a
les cobertes.

I, finalment, els 55 dBA són necessaris per a
l’aïllament R de parets separadores de sales de
màquines i també per als elements horitzontals de
separació de sales de màquines.

D’aquests valors es dedueixen fàcilment les masses
superficials mínimes següents:

48 kg/m2 perquè l’aïllament iguali o superi els 30 dBA,
97 kg/m2 perquè l’aïllament iguali o superi els 35 dBA,
234 kg/m2 perquè l’aïllament iguali o superi els 45 dBA,
i 440 kg/m2 per arribar o superar els 55 dBA.

En el tema del disseny acústic dels locals, cal re-
calcar la importància de les façanes, tant les dels
carrers com les que miren als celoberts de parcel·la
i patis d’illa. Especialment, cal tenir cura en
l’aïllament de la part vidrada d’aquests fronts.

Com hem comprovat al capítol anterior, el cas de
les façanes es resol tan sols amb una bona solució
de la part vidrada, atès que l’aïllament global Ag
(en dBA) és determinat per

10/10/ 1010

log10

AvAc

SvSc
SvSc

Ag
+

+=

Sc i Sv són, respectivament, les superfícies de la
part cega i vidriada. Ac i Av són, respectivament,
els aïllaments acústics específics de la part cega i
vidriada.
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Fig. 5.5  Estaquitat. Dispositius de subjecció de panells
(esquema de l’autor)

Fig. 5.6  Diferenciar panells: a) diferent gruix, b) diferent pes
i c) diferent inèrcia (esquema de l’autor)

Fig. 5.7  Dobles panells i cambra: a) farcida, b) no paral·lels,
c) aïllant a una cara i d) revocat (la bona cambra d’aire ha de

tenir entre 10 i 30 cm) (esquema de l’autor)

Fig. 5.8  Aïllament de la cambra d’aire segons Ingerslev
(gruix de la cambra en cm)

a b

c d

c

a

b
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Pel que fa a les finestres, la Norma acústica es basa
en la classificació (classes A-1, A-2 i A-3) establerta
a l’NBE-CT-79, de condicions tèrmiques en els
edificis.

Així, resulta que una finestra de fusteria sense
classificar obté com a molt un valor d’aïllament
acústic R = 12 dBA, i qualsevol altra de classe A-1
tan sols arriba a 15 dBA.

Els envidraments, per les seves qualitats vibrants,
acusen molt el fenomen de la ressonància. Per
combatre aquest efecte es recorre a vidres dobles
de diferent gruix, amb la qual cosa s’aconsegueix
un aïllament més uniforme en funció de la
freqüència.

Resulta molt avantatjós que els dos vidres no es
trobin paral·lels, que es disposin amb juntes de
cautxú sintètic per a vidres, i que les cambres d’aire
estiguin revestides lateralment amb fibres minerals
(llana de roca), vermiculita, suro granulat o altres
absorbents acústics (fig. 5.2).

5.3.2 Soroll aeri de l’interior. Parets i portes

Parets

Les condicions necessàries per al bon aïllament en-
tre locals són: el pes, l’estanquitat, la rigidesa i,
sobretot, la juxtaposició de materials no units i de
diferents densitats deixant cambres farcides de
materials inerts (fig. 5.3).

S’han de diferenciar les parets amb o sense cambra
d’aire. En el cas de parets adossades solidàriament
entre si, l’aïllament que ofereix està d’acord amb
la suma dels pesos dels seus components (fig. 5.4).

En el cas de doble pantalla amb panells separats de
l’aïllament, el límit seria el de la suma dels
aïllaments individuals, però mai s’assoleix atès que
pot presentar-se:

a) Coincidència dels estats de vibració dels dos
panells contigus. La solució per evitar-ho consisteix
que no vibrin (fig. 5.5), és a dir evitar transmissions

indirectes pels extrems, i que no coincideixin les
seves freqüències de ressonància, és a dir emprar
gruixos diferents en el cas de fer servir materials
de igual massa superficial, o bé de masses
superficials (o densitats) diferents si els gruixos han
de ser iguals (fig. 5.6).

b) La cambra d’aire és un recinte de forma
paral·lelepipèdica molt susceptible d’acusar les
freqüències estacionàries. Cal evitar l’excitació
energètica de l’aire confinat en un espai molt estret..
Els panells s’han de disposar de forma no paral·lela,
i s’ha de farcir la cambra amb material absorbent
(o donar diferents tractaments a les cares interiors)
(fig. 5.7 i 5.8).

c) Existència de ponts acústics. S’han d’evitar els
contactes entre els panells (disposar els mínims
necessaris i fer-ho per punts més que no pas per
línies o superfícies). I és molt millor intentar que
les unions siguin elàstiques.

En el cas de parets febles, actualment hi ha bones
solucions per a l’aïllament d’envans interiors de poc
aïllament, consistents a extradossar una de les cares
amb panells formats per guix laminat i llanes
minerals (fig. 5.9 i 5.10).

Obertures

En el cas d’obertures, com hem vist abans, en ge-
neral és necessari que les portes i les finestres
estiguin ben resoltes pel que fa al seu disseny i
col·locació, des del punt de vista de l’estanquitat a
l’aire (i, per tant, als sons).

Una bona solució per a les portes existents i buides
a l’interior consisteix a omplir-les de sorra seca o
altres materials de dissipació granular (en funció
del pes que puguin suportar), i posar ribets i juntes
de neoprè en totes les escletxes (inclosa la inferior)
(fig. 5.11).

Si es coneix l’espectre del soroll que es vol aïllar,
es poden juxtaposar materials per a les diferents
freqüències; però aquest mètode és bastant
sofisticat.
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Fig. 5.9  Tipus de muntatge de capes elàstiques sobre parets
pesades: a) unió rígida per línies, b) unió rígida per punts, i

c) unió flexible per punts

Fig. 5.10  Freqüència de ressonància de capes elàstiques
lleugeres, afegides a una paret pesada, amb cavitat d’aire

intermèdia

Fig. 5.11 Dos tipus de portes, dissenyades especialment per
oferir un bon aïllament (esquema de l’autor)

Fig. 5.12  Detalls de diferents formacions de terres flotants
(font: DANOSA)
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5.3.3 Soroll d’impacte. Actor i receptor

L’aïllament es basa a suprimir tota unió rígida en-
tre l’element que rep l’impacte i el panell que sepa-
ra els locals superior i inferior (sistema de terra
flotant), o suprimir l’impacte (materials de paviment
tous). També pot millorar-se l’aïllament al so aeri
actuant sobre el mateix forjat (augment del gruix)
o el local receptor (fals sostre).

S’ha arribat a la conclusió que la millor solució és
la del terra flotant, perquè permet llibertat en
l’elecció de paviment, no augmenta les
concàrregues de l’edifici no redueix l’alçada dels
locals, com fan les solucions anteriors (fig. 5.12).

La millora de l’aïllament en dB que s’aconsegueix
amb un terra flotant és determinada per

frfL /log40=∆

f és qualsevol freqüència superior a fr i fr és la
freqüència de ressonància del sistema massa-molla
definida per

( ) MCfr /2/1 ⋅= π

on C és la constant de molla de la capa elàstica
intermèdia per unitat de superfície.

Per aquesta raó s’ha introduït en l’acústica de la
construcció el paràmetre de la rigidesa dinàmica s.

M representa la massa de la llosa flotant (se suposa
petita en comparació amb els aproximadament 350
kg/m2 de massa del forjat).

Es pot mantenir fr petita fent gran la massa M, és a
dir augmentant el pes del paviment (amb el qual
segurament també augmentem les seccions dels
pilars de l’edifici), o bé aconseguint una s molt
petita. En general es fan servir materials de rigidesa
dinàmica compresa entre 3 i 9 kp/cm3.

Com es pot veure a la figura 5.13, també es fan
servir falsos sostres elàstics per a l’aïllament
d’impactes, que es disposen al local receptor.

5.3.4 Sorolls i vibracions d’instal·lacions i equips
(individuals i comunitaris)

Per l’aïllament de les vibracions en els edificis i
locals, fa falta utilitzar materials antivibratoris o
esmorteïdors de vibracions.

Les vibracions provinents del terreny (vibracions
exteriors) es poden disminuir mitjançant pantalles,
les quals, però, han de ser profundes.

Les vibracions generades per maquinària de l’edifici
(vibracions interiors) s’han d’esmorteir mitjançant
sistemes flotants o isostàtics que actuïn com a
combinacions massa-molla, similars al cas dels
impactes abans estudiats.

Així, les solucions han d’anar cap a:

a) Impedir que la vibració arribi a l’edifici. Hi ha
exemples d’edificis flotants respecte als ferrocarrils
metropolitans. Es pot fer una rasa i omplir-la
d’aïllant. S’han d’independitzar les parts
estructurals (fig. 5.14).

b) Oposar a la vibració una bona massa. En general
las parets gruixudes i els terres pesants són molt
convenients (des de l’aspecte acústic) a molts sorolls
i vibracions interiors, però ara ja es disposa de
suficient tecnologia de panells multicapa amb
millors comportaments (fig. 5.15).

c) Esmorteir la propagació per l’edifici. Això
s’aconsegueix fraccionant les parts, aïllant-les en-
tre si. Es contraposa al concepte d’estructura
contínua o hiperestàtica (fig. 5.16).

Un exemple d’aquest concepte és el d’unes
multisales de cinema situades en un edifici que s’ha
construït en un solar situat just a sobre dels túnels
del ferrocarril. Vam veure que l’excitació presentava
un ritme de 5 minuts (coincident amb el pas dels
combois) i, després dels mesuraments amb
acceleròmetres, que s’assolien unes vibracions molt
altes. Per aquests motius s’ha construït una llosa
flotant sobre cada una de les sales de cinema més
afectades.
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Fig. 5.13  Detall de formació de fals sostre flotant (font:
DANOSA)

Fig. 5.14  Diferents proteccions dels fonaments a les
vibracions (esquemes de l’autor)

Fig. 5.15  Els ancoratges rígids han d’acabar en unions
isostàtiques amb els elements estructurals més resistents

(esquema de l’autor)

Fig. 5.16 Diferents suports de parts estructurals (esquemes
de l’autor)
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Cal aïllar bé les instal·lacions, perquè les parts
mecàniques i dinàmiques instal·lades a l’edifici es
transmeten bé per l’hiperestatisme i les masses
lleugeres actualment emprats en l’edificació (fig.
5.17 i 5.18).

5.4 El so al recinte

Hem de seguir uns conceptes fonamentals per
entendre el procés que segueix el so dins d’un
recinte.

5.4.1 Estudi del camp directe i del camp
reverberant

El nivell de pressió sonora en dB en un lloc
determinat d’un recinte (a r metres de la font sono-
ra) és determinat per

( )[ ]RQLWSLPS /44/log10 2 ++= π

LWS és el nivell de potència sonora de la font, Q és
el factor de direccionalitat de la font, r la distància
entre el receptor i el focus sonor, i R la constant del
local.

El factor de direccionalitat, suposant que la font
sigui puntual i esfèrica, és Q = 1. El d’una font
semiesfèrica, que és el mateix que si enganxem la
font esfèrica a un pla, és Q = 2. El de la font
enganxada a l’aresta de trobada entre dos plans que
formen angle recta és Q = 4, i el d’aquesta font,
disposada al tríedre entre els tres plans ortogonals,
és Q = 8 (fig. 5.19).

Pel que fa a la constant de local R, el seu valor és

( )αα −= 1/SR

on el numerador expressa els metres quadrats
absorbents del recinte en Sabines mètrics, i el de-
nominador representa el coeficient de reflexió dels
acabats. Un local molt absorbent presenta un alt
valor de R.

L’expressió ens ensenya que, a mesura que ens
allunyem de la font, disminueix el nivell de camp

directe, fins arribar a una distància a partir de la
qual entrem en el camp reverberant de nivell
constant (fig. 5.20).

Quan els dos nivells (camp sonor directe i
reverberat) coincideixen en el valor, a aquesta
distància a la font se l’anomena radi crític, i el seu
valor és

RQrs 14,0=

Si disposem el material absorbent abans d’arribar
al radi crític, l’efectivitat a l’absorció que obtenim
dins del recinte és superior (fig. 5.21).

5.4.2 Rendibilitat de l’absorció

En qualsevol tipus de local és molt important
disposar d’una absorció acústica mínima, perquè
no hi hagi un nivell alt de camp reverberant.

Aquest és en especial el cas dels restaurants, on
interessa molt baixar el nivell sonor interior produït
per les converses.

La diferència que obtenim quan en un local varia
l’absorció ve determinada per

( )
( ) ≡

+
+=−

2
2

1
2

21 /44/
/44/

log10
RrQ

RrQ
LPSLPS

π
π

( ) ( ) ≡≡≡ 1212 /log10/log10 AARR

( )12 /log10 αα≡

És a dir, que amb prou aproximació, si no fem les
parets i sostres de guix (coeficient d’absorció del
10 %) sinó amb llana mineral, que és més efectiva
(80 %), la millora al nivell de soroll és de quasi 9
decibels.

Aquest valor s’aproxima molt al màxim que es pot
obtenir (uns 10 dB).

5.5 El so de l’aire lliure a l’espai tancat

Estudiem des del cas general d’una font sonora
a l’exterior –o mesurada en cambra anecoica–
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Fig. 5.17  Diferents suports de màquines i conduccions de
fluids (font: DANOSA)

Fig. 5.18  Absorbents de laberint i de cambra expansiva
utilitzats en conduccions d’aire (esquemes de l’autor)

Fig. 5.19  Direccionalitat de la veu humana: a) aguts (més
direccionals), b) mitjans, i c) greus (més omnidireccionals)

Fig. 5.20  Camp directe i reverberant en un recinte

a

b

c
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fins al cas real de les sales semireverberants on
vivim.

5.5.1 A l’aire lliure

La intensitat sonora (en w/m2) ara només presenta
el valor de camp directe (fig. 5.22):

24/ rQWaI π⋅≡

I la relació de les intensitats segons les distàncies
és determinada per

2
21

2
1212 // rQrQII =

En cas que els factors de directivitat siguin iguals

( 21 QQ = ), el decrement de nivell (en dB) serà

2112 /log20/log10 rrIIL ==∆

La campana acústica, sense l’efecte interferent de
la gent (pendent auditiu òptim), la podem veure a
la figura 5.23.

La intensitat sonora és

24 r

QWa
II

′
′

+=′
π

δ

On δ  depèn del coeficient d’absorció α  de la cam-
pana, de la seva superfície i del seu grau de difusió.

Relació amb la distància:

( ) ( )
( ) ( )2

111
2

11

2
222

2
22

1

2

4/4/

4/4/

rQrQ

rQrQ

I

I

′′+
′′+

=
′
′

πδπ
πδπ

5.5.2 El local tancat (aïllat)

El local absorbent actua com en el cas anterior (a
l’aire lliure) (fig. 5.24).

El local semireverberant actua com la caixa de
ressonància d’un instrument. En aquest cas
l’arquitectura es torna acústica i augmenta el nivell
sonor. Altres efectes són l’existència possible de

modes ressonants i el fet que, ara, el temps de
reverberació és tangible (fig. 5.25).

El reverberant, en canvi, actua com un excitador
incontrolat (fig. 5.26).

5.5.3 Tipus de materials (resum)

Porosos. La condició pel que fa al seu gruix és que

4/λ>e

Porosos protegits (fig. 5.27). En aquest cas, la
condició és que la superfície foradada respecte del
total sigui

30,0/ ≥totalforadats SS

Ressonador Helmholt. És un absorbent molt
selectiu (fig. 5.28), i la seva freqüència de resso-
nància en Hz és determinada per

( ) VlScf e/2/ ⋅= π

La selectividad a l’absorció per a forats rodons és

CSfff /4 22
12 π=−  ( )Hz

Multiressonadors. La seva freqüència de resso-
nància en Hz és

( ) )/()/(2/ hllSScf epannelln ⋅⋅= π

Membranes (fig. 5.29). La freqüència de res-
sonància  en Hz és ara funció de la massa del panell,
que es pot trobar coneixent-ne la densitat i el gruix.

( ) mhmhcf /60/2/ 0 =⋅= ρπ

on

em ⋅= ρ

21,10 == airedensitatρ  ( )3/ mkg
m = massa superficial de la membrana (kg/m2)
h = separació de la paret (m)
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Fig. 5.21  Lloc de disposició òptim del material porós: a)
separació de la paret i b) separació de la font (esquemes de

l’autor)

Fig. 5.23  Propagació a l’aire lliure amb campana d’escena, a
dalt pitjor i a baix millor

Fig. 5.24 Propagació del so en local tancat (aïllat) i
absorbent

r

r

Fig. 5.22  Propagació del so a l’aire lliure

r
1 r

2
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5.6 Els paràmetres subjectius i objectius de
la qualitat de les sales

Les sales d’audicions de certa importància han de
cuidar molt la seva acústica. Això no és gens fàcil,
perquè els músics i els oients més melòmans són
molt exigents, i cal que la sala soni bé tan per als
emissors com per als receptors del missatge.

Els paràmetres que ens indiquen la qualitat de les
sales (distingint entre auditoris i sales d’òperes)
poden ser de tipus objectiu, però n’hi ha molts de
tipus subjectiu que també ens cal prendre en
consideració.

El precursor de la valoració integral tenint en
compte tots els paràmetres va ser Leo L Beranek.2

El seu mètode de valoració de sales en funció dels
paràmetres, coneguts en aquell temps, tot i ser
polèmic, encara es mereix ser tingut en compte
gràcies a les seves recerques, a les enquestes a
nombrosos músics, directors i melòmans, així com
als mesuraments fets a les millors sales del món.

Ara hi ha molts més paràmetres definits pels experts,
i alguns fins i tot enfrontats entre si. Aquí sols es
pretén fer-ne una introducció per mostrar
l’exquisitat que cal emprar en dissenyar una gran
sala.3

5.6.1 La intimitat

És el temps transcorregut entre la percepció del so
directe i la primera reflexió.

Dóna idea de la grandària de la sala, i en sales grans
interessa que sigui petit. Això comporta utilitzar
panells reflectors i  difusors per donar la sensació
de sala petita.

És funció del temps inicial buit de retard (ITDG =
Initial Time Delay Gap) (fig. 5.30).

El ITDG (expressat en segons), per a una reflexió
de direcció coneguda, es pot calcular d’acord amb

ITDG = (D1 + D2 – Dd) / c

Ràtio de Beranek (en mil·lisegons):

ITDG Ràtio per a auditoris
—— ——-
De 0 a 20 40
30 32
40 24
50 16
60 8
70 0

ITDG Ràtio per a òperes
—— ——-
De 0 a 24 40
30 37
40 30
50 23,5
60 16,5
70 10
80 3,5
85 0

Substituint a la fórmula, veiem que, per a l’ITDG
de 20 ms, la diferència (D1 + D2 – Dd) ha de ser
6,8 m. Això vol dir que, entre dos punts, ja puc
dibuixar una el·lipse d’ITDG òptim on posar els
plànols ortofònics.

A la figura 5.31 es poden observar les el·lipses de
límit on es poden disposar els plànols que reforcin
la intimitat d’una sala.

5.6.2 Vivacitat

Relaciona el temps de reverberació a freqüències
mitjanes, en sala ocupada, amb el tipus d’interpre-
tació.

La vivacitat dóna la sensació de no estar en una
sala sorda, i s’expressa mitjançant la mitjana dels
temps de reverberació a les octaves de freqüència
de 500 i 1000 Hz.

T
500-1000 = (T

500
 + T

1000
) / 2

Les corbes de Beranek es poden observar a la figu-
ra 5.32 per als auditoris i a la figura 5.33 per a les
òperes.

5.6.3 Calor

És la percepció de les notes emeses en baixes
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Fig. 5.25  Propagació del so en local tancat (aïllat) i
semireverberant

Fig. 5.26. Propagació del so en local tancat (aïllat) i
reverberant

Fig. 5.27  Separació entre forats < λ agut superior/2
Gruix forats le = 1 + 1,6 r (on la fondària efectiva le < λ /4)

Fig. 5.28  Ressonador de Helmholt
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freqüències.

El calor d’una sala depèn també de la relació entre
els temps de reverberació en els sons baixos i en
els sons mitjans (també per al local ocupat).

Relació baixos = (T
125

 + T
250

) / (T
500

 + T
1000

)

Les propostes de valoració de Beranek s’inclouen
a la figura 5.34 per als auditoris i a la figura 5.35
per a les òperes.

5.6.4 Nivell de so directe

Dóna una idea de la proximitat de l’orquestra
(auditoris) o del cantant (òperes).

Aquest nivell o volum sonor directe depèn de la
distància entre l’auditori i l’orquestra (auditoris) o
entre l’oient i el cantant (òperes).

La valoració de Beranek s’expressa a la figura
5.36.

Per a localitats a les llotges, cal corregir el valor
d’acord amb:

a) Reflexió favorable a causa del balcó situat enfront l’escenari
(per a un retard  inferior a 35 mil·lisegons):            +2 punts

b) Reflexió favorable a causa de parets pròximes (per a un retard
inferior a 35 mil·lisegons):            +4 punts

c) Alta directivitat del sostre:            +4 punts

Màxima puntuació per correccions per al receptor situat a la llotja:
                         +8 punts

I la màxima puntuació total per al receptor situat a la llotja: +10 punts

5.6.5 Nivell de so reverberant

Relaciona la reverberació a freqüències mitjanes
(també en sala ocupada) amb el volum del local. És
determinat pel paràmetre RV.

Aquest paràmetre és donat en segons per metre
cúbic.

RV =   2,83 . 104 T
500-1000

 / V

La ràtio segons Beranek és

RV Ràtio en auditoris
—— ———
0 2
1 3,3
2 4,7
3 6
4 5,3
5 4,7
6 2
7 0

RV Ràtio en òperes
—— ———
0 2
1 3,3
2 4,7
3 6
4 5,3
5 3,4
6 2
7 0

5.6.6 Balanç i mescla

És la predisposició del local per distribuir
correctament els diferents instruments i plans sonors
per tota la sala.

També es denomina equilibri. Correspon a la
percepció dels diferents instruments de l’orquestra
amb nivells correctes, i depèn fonamentalment de
les superfícies reflectores més properes a
l’orquestra.

La ràtio segons Beranek és

Balanç i mescla Ràtio en auditoris
——————— ——————
Bona 6
Regular 4
Dolenta 2

Balanç i mescla
entre cantant i
orquestra Ràtio en òperes
——————- ——————
Bona 10
Regular 6
Dolenta 2

Fixem-nos que la valoració, en el cas de les òperes,
pot ser més alta que en el dels auditoris, atesa la
diferent localització dels cantants (a l’escenari) i
els músics (al fossar de l’orquestra).
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Fig. 5.29 Ressonador per membrana a la sala d’actes del
Comú d’Escaldes-Engordany. Andorra

Fig. 5.30  Influència del local a l’ITDG

Fig. 5.31 El·lipses d’intimitat òptima en auditoris (esquema
de l’autor)

Fig. 5.32  Ràtio de Beranek per a la vivacitat en auditoris
segons la música: a) barroca, b) clàssica, c) típica, i d)

romàntica

D

D

D

R

2

1

F

d
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5.6.7 Difusió

És la propietat que fa que el so arribi de molts llocs
de l’espai amb energia suficient.

La ràtio segons Beranek és

Superfícies de la sala Ràtio en auditoris
—————————— ——————
Superfícies molt difusores 4
Superfícies una mica difusores 2
Superfícies poc difusores 0

Fixem-nos que no ho quantifica en el cas de les
òperes.

5.6.8 Conjuntació

És la capacitat que els músics se sentin entre si (en
el cas de les òperes, entre cantant i orquestra)

Ràtio segons Beranek:

Conjuntació Ràtio en els dos casos
———— ——————
Fàcil 4
Intermèdia 2
Difícil 0

5.6.9 Valoració final de Beranek i discussió

Màxima valoració auditoris òperes

Intimitat 40 40
Vivacitat 15 15
Calor 15 15
Nivell de so directe 10 10
Nivell de so reverberant   6   6
Balanç i mescla   6 10
Difusió   4  -
Conjuntació   4   4

TOTAL                 100 punts                 100 punts

5.6.10 Factors negatius (correccions per defecte)

Beranek inclou una valoració correctora en el cas
de defectes notables com l’eco (d’acord amb el
retard i el seu nivell sonor), el soroll extern i intern
(que porta que la dinàmica en llocs llunyans no si-
gui alta) i la distorsió tonal o variació del timbre a
causa de la presència a la sala de materials selectius

que portin a corbes tonals de la sala poc planes (fig.
5. 37).

Valoració Ràtio en els dos casos
———————— ——————
Defectes notables  de -15 a -50
Defectes apreciables  -10
Defectes poc apreciables  -5

A la figura 5.38 podem observar l’efecte subjectiu
de l’eco (segons Barron).

5.6.11 Altres factors no quantificats

Altres investigacions han portat a descobrir nous
paràmetres objectius i subjectius per a la qualitat
sonora dels locals, alguns dels quals s’exposen
breument a continuació.

Claredat

Defineix la facultat de distingir entre diferents no-
tes successives (depèn que l’ITDG sigui curt, que
la relació nivell de so directe/reflectit sigui alta, de
l’absència d’eco i del temps de reverberació limitat).

Brillantor

Defineix la presència d’harmònics. Depèn que
l’ITDG sigui curt, que el nivell de so directe sigui
alt i que el nivell de so reverberat sigui alt.

Definició

És la relació entre l’energia que arriba als primers
50 ms i la de la totalitat del temps de reverberació

El grau de definició D d’un raig és

( )
( )∑

∑
=

=

=

==
TRt

t

mst

t

tE

tE
D

0

50

0

Sonoritat

S’assembla a l’anterior, però en aquest cas relacio-
na l’energia del raig directe amb l’energia de les
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Fig. 5.33  Ràtio de Beranek per a la vivacitat en òperes
segons l’estil: a) òpera italiana i b) òpera wagneriana

Fig. 5.34  Ràtio de Beranek per a la calor en auditoris

Fig. 5.35  Ràtio de Beranek per a la calor en òperes

Fig. 5.36  Ràtio de Beranek per al nivell de so directe
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reflexions.

Impressió espacial o lateralització

És la relació entre l’energia lateral i la no lateral
dins de l’interval de 80 ms.

Velocitat d’esmorteïment

Basat en les recerques publicades en l’obra de
Beranek,4 vaig establir a la meva tesi doctoral5

l’existència d’un nou paràmetre v anomenat
velocitat d’esmorteïment de la sala, que és
determinat per

tSTVv ⋅= /

On v és la velocitat d’esmorteïment de la sala en
segons (fig. 5.39 i 5.40), V és el volum del local en
m3, TR és el temps de reverberació a l’octava de
freqüències de 500 Hz, i St és la superfície ocupada
pel públic, els cors i l’orquestra.

La velocitat d’esmorteïment òptima es dedueix
experimentalment de la corba de regressió de les
sales reals. S’obté per a les sales classificades de
bones, en un diagrama d’eixos definit pel volum de
la sala dividit per l’àrea ocupada pel públic, cors i
orquestra i, a l’altre eix, el temps de reverberació
real (mesurat o estimat) de cada sala ocupada  pel
públic.

D’això es dedueix que en el cas d’auditoris (fig.
5.41) cal complir

t
a SVT /152,00 ⋅=

On aT0  és el temps de reverberació òptim necessari

per als auditoris generals (música no especialitzada
en un moviment concret). El marge admissible per
a tot l’entorn és determinat per

t
a

t SVTSV /160,0/144,0 0 ⋅≤≤⋅

En el cas de les òperes, el temps de reverberació
òptim es dedueix anàlogament per experimentació
(fig. 5.42) del valor mitjà:

t
o SVT /159,00 ⋅=

On oT0  és el temps de reverberació òptim en sales

d’òpera.

El marge admissible general és ara

t
o

t SVTSV /167,0/151,0 0 ⋅≤≤⋅

En cas de plantejar-se una sala apta per a les dues
activitats, aquesta condició d’intersecció seria molt
propera a

tt SVTSV /160,0/151,0 0 ⋅≤≤⋅

I tindria un valor mitjà definit pel temps de
reverberació comú:

tSVT /155,0 ⋅=

5.7 Formes d’intervenció acústica en sales
especials

En particular, en el cas de les sales d’audicions
musicals, teatres, pubs i discoteques, es presenten
tres formes d’intervenció:

a) La concepció dels diferents espais dissenyats
amb els seus itineraris acústics, a través de les
personalitats o els caràcters sonors tant naturals
com electroacústics (el que hem anomenat
poesia acústica).6

b) L’establiment de l’organigrama o pla funcio-
nal, i la delimitació del sistema constructiu i
els materials frontera d’espais i equips, perquè
des de l’inici del disseny s’intenti evitar
l’aparició de futures disfuncions acústiques
(correspon al que hem definit ara com a disseny
acústic).

c) La correcció de les fronteres espacials i dels
equips atesa l’aparició de disfuncions
acústiques a l’obra executada (és el que
estudiarem en el tercer volum, dedicat a la
patologia acústica).
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Fig. 5.37  Selectivitat de l’absorció (esquema de l’autor)

Fig. 5.38  Efecte subjetiu resultant de l’eco segons Barron

Fig. 5.39 Velocitat d’esmorteïment òptima en auditoris,
segons la tesi doctoral de l’autor

Fig. 5.40 Velocitat d’esmorteïment òptima en òperes, segons
la tesi doctoral de l’autor
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5.7.1 El pubs i les discoteques

Hem de partir d’un fet real: la discoteca és una
màquina d’amplificar la música, amb nivells punta
que poden aconseguir fàcilment els 102 dBA en les
freqüències més greus. A qui no li interessi escol-
tar aquesta música des del seu habitatge, és lògic
que la consideri un soroll.

Per això, el disseny acústic de discoteques ha de
centrar-se en primer lloc en el seu aïllament, i això
està en funció de les normatives locals. En general,
com menys intervé la distribució tipològica òptima
abans analitzada, més aïllant ha de ser la pell de la
discoteca, cosa que és molt difícil i costosa amb
aquests nivells sonors.

L’estudi de l’aïllament d’una discoteca inclou, a més
dels tancaments amb l’exterior, els accessos, les
sortides d’emergència, l’admissió i l’extracció
d’aire, etc., que són vertaderes boques per les quals
la discoteca pot parlar.

Així mateix, el tema de la ubicació i col·locació
d’equips d’electroacústica i de climatització, del
grup electrogen, etc., s’ha d’analitzar detingudament
per evitar la transmissió de vibracions i sorolls tant
a l’exterior com al mateix interior.

Normalment, el disseny acústic no s’inicia i s’acaba
amb l’aïllament. Hi ha també altres temes molt
importants perquè es desenvolupi l’activitat: sense
disfuncions acústiques, com l’excés de la
reverberació, la presència de focalitzacions, els
ecos, etc. Aquests temes pertanyen al condiciona-
ment acústic interior iniciat abans.

Hem de recordar que les longituds d’ona de la mú-
sica generada per l’equip d’electroacústica
d’aquestes sales van des de 17 m, en els sons més
greus, fins a 1,7 cm. Són dimensions molt pròximes
a les de l’arquitectura. Per això és difícil que una
persona o un objecte situat davant de l’altaveu
produeixi ombra acústica a les freqüències més
greus (de major longitud d’ona).

D’altra banda, les notes més greus generades pel

contrabaix (4a corda a l’aire, equivalent al mi), i el
piano (1a tecla, corresponent al la) són de 41,2 i
22,5 Hz, respectivament. En general, els estudis
d’acústica arquitectònica es realitzen en les octaves
compreses entre 125 i 4 kHz, però en aquests casos
hem d’ampliar el marge analitzant les de 31 i 62
Hz.

En aquesta regió es produeixen a més les primeres
freqüències pròpies o de ressonància del local (en
funció de la seva geometria i les dimensions),
excitades per aquestes baixes notes musicals.

Si la discoteca és a l’aire lliure, s’ha d’estudiar
l’impacte sonor al seu entorn, tenint en compte les
distàncies i pantalles existents o en projecte res-
pecte d’edificacions pròximes, els vents dominants
i les brises, els focus exteriors de soroll preexistents,
etc.

En situació urbana, la discoteca oberta presenta tants
problemes que quasi sempre hi ha restriccions
d’horari imposades per les normatives locals i pels
nivells sostre de so.

Si la situació no és urbana, millorem algunes de les
especificacions anteriors, però s’han d’analitzar
minuciosament els voltants en el cas que hi hagi
càmpings, bungalows o habitacles poc o escassa-
ment aïllats.

5.7.2 Resultats

Podem assenyalar com a més importants els
següents:

Repercussió interna

Els alts nivells generats (superiors a 90 dBA) obli-
guen a advertir l’usuari sobre la perillositat de la
seva permanència prolongada en el local.

Un altre tema és el del personal intern. Si bé els
disc-jockeys estan més preparats, ja que ells escullen
i coneixen els passatges de la música, no passa el
mateix amb els cambrers. És un tema de seguretat i
higiene en el treball que ha de ser regulat amb
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Fig. 5.41  Auditoris, TR real i òptim, segons la tesi doctoral
de l’autor

Fig. 5.42  Òperes, TR real i òptim, segons la tesi doctoral de
l’autor

Fig. 5.43a  Subjeccions diacústiques dels equips de
sonorització en pubs i discoteques respecte de les parets

(esquemes de l’autor)

Fig. 5.43c El mateix per a altaveus flotants del sostre
(esquemes de l’autor)

Fig. 5.43b  El mateix per a subwoofers i pel cas dels altaveus
encastats (esquemes de l’autor)
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l’aplicació de torns o altres sistemes preventius.

Repercussió externa (acció sobre l’entorn)

Estadísticament es demostra que la convivència
d’aquesta activitat amb el sector residencial és molt
difícil.

Tot i que, en general, la població que sent molèsties
és sempre superior a la que ho denuncia a l’estament
oficial, podem assegurar que en una gran ciutat més
de la quarta part de les denúncies provenen dels
sorolls.

Si ens atenem exclusivament a aquestes denúncies
per sorolls i vibracions, trobem que més del 50%
es refereix al sector de bars, pubs, discoteques i sales
de festes. Destaca que el 90% són degudes a la mú-
sica o activitat, mentre el 10% restant, ho són de
les instal·lacions mecàniques.

Quin és el motiu de tantes queixes? El caràcter
informatiu de la música.

En efecte, en molts casos els nivells sonors
d’immissió denunciats poden arribar a ser inferiors
al nivell de soroll de fons existent en absència de
l’activitat, o no a sobrepassar-lo en més de 3 dBA
(valor expressat com a límit per algunes reglamen-
tacions).

Això no obstant, el caràcter rítmic de les freqüències
més greus (on es produeixen els sons del contrabaix
i de la percussió) es presenta com un llenguatge
molt recognoscible i informatiu del succés musi-
cal.

El flux d’energia sonora emergent d’una discoteca,
en general, és més gran com més greus són les
freqüències (majors longituds d’ona).

Raons per arribar a la molèstia

Són quatre.

D’una banda, el major èmfasi dels disc-jockeys a
equalitzar en aquesta banda de freqüències l’equip

de sonorització.

En segon lloc, el menor aïllament dels murs fronte-
ra amb l’exterior, a causa de les denominades lleis
de masses i freqüències.

En tercer lloc, l’efecte de difracció que faculta els
greus per a rodejar els obstacles pel seu caràcter de
propagació omnidimensional.

I, per últim, la fàcil transmissió per les parts sòlides
de l’estructura i la coincidència amb les seves
freqüències ressonants.

Per aquestes raons, la música és quasi indestructi-
ble. Es filtra per les obertures, circula lliurement
per les parets i emergeix dels llocs més insospitats.

Tot això obliga que, amb una major freqüència, les
noves discoteques s’ubiquin en indrets o edificis
aïllats, sense contacte directe amb els habitatges.
Tot i això, la música n’emergeix, i les finestres dels
habitatges pròxims, obertes en les càlides nits
d’estiu, són vertaderes oïdes que capten aquesta
informació.

5.7.3 Conclusions finals per a les sales especials

Condicionament intern

Amb la línia d’acabats durs (acústicament parlant)
que s’està imposant en la decoració actual de bars,
pubs i discoteques, el condicionament intern sembla
avui una assignatura pendent que erròniament
s’intenta aprovar amb molts més wats (amplificant
més).

El projectista pot arribar a creure que, com més bo
i més potent sigui l’equip electroacústic instal·lat,
més pot oblidar les regles bàsiques de l’acústica de
recintes. Això no és així, i el resultat és obvi: moltes
discoteques amb bons equips sonen malament
perquè tenen un excés de reverberació, focalit-
zacions, ecos, etc.

Lògicament, si poc es pensa en el condicionament
acústic, menys encara en la poesia acústica.



5. El disseny acústic del local 165

Lamentablement falta el diàleg de l’acústica amb
l’arquitectura.

Tècniques de l’aïllament

Pel que fa a les tècniques de l’aïllament acústic, en
general ja són considerades des de l’inici del
disseny. A la figura 5.43 s’inclouen les tècniques
d’aïllament dels altaveus.

Si ens fem aquestes preguntes:

a) Per aconseguir un silenci interior òptim per al
desenvolupament de l’activitat?

b) Per evitar molèsties al veïnat?

Desgraciadament, la resposta en molts casos només
es planteja per impossibilitar la denúncia i, amb
això, el tancament del local.

Com hem vist, això comporta la construcció de les
discoteques cada vegada més lluny de la zona de
residència, ja que la convivència entre les dues
activitats té difícil resolució constructiva. I això
comporta als joves uns problemes de distància amb
els centres de les ciutats, i amb les residències, que
porten a d’altres problemes, ja no acústics sinó de
caire social.

1 L’acústic que hi ha intervingut ha estat Higini Arau i Puchadas.

2 Cal estudiar-se molt bé el seu llibre Music, Acoustics and Architecture, que, tot i ser del 1963 és encara un clàssic pel que fa als
textos d’acústica de sales.

3 “Un públic de concerts, avui dia, jutja més que no pas frueix; la música es converteix en un pretext per afirmar la seva cultura
i no en una forma de viure-la.” (Jackes Attali Sorolls, assaig sobre l’economia política de la música)

4 Opus cit.

5 Hi ha uns resums editats per la UPC (vegeu-la bibliografia de l’autor).

6 Tractat al llibre de poètica.
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6.1 Introducció

Hi ha diferents components acústics que encara cal
dissenyar. No tot ho podem trobar en el mercat.
Alguns elements es venen fabricats per la indústria,
però en molts casos hem de ser nosaltres els que els
hem de dissenyar.

Per això, en aquest capítol es pretén tractar els uns i
els altres: els plànols ortofònics destinats a fer de
mirall sonor a les sales de concerts, els materials de
condicionament acústic d’aquestes sales, les
pantalles aïllants de soroll de les carreteres i
autopistes, els tornaveus i les campanes acústiques,
les glorietes de músics, les acústiques especials que
comprenen des dels conductes de so fins a les sales
de secrets, els xiuxiueigs de galeria, els presbiteris,
i moltes acústiques especials que ens fan pensar que,
sortosament, encara ens queda molt per analitzar en
el futur.

6.2 Els plànols ortofònics

Els plànols ortofònics són uns elements, normalment
de fusta o metàl·lics, instal·lats a les sales d’audi-
cions. La seva missió acostuma a ser no quedar-se
el so sinó reflectir-lo, difuminar-lo, fer que vagi en
diferents direccions.

6.2.1 El disseny

El disseny dels plànols ortofònics és degut sobretot
als conceptes recents d’intimitat i de volum del so,
dels quals ja hem parlat al capítol del disseny acústic
dels locals.

Si algú ens diu que hi ha poc so dins del primer
interval que segueix el raig directe, vol dir que hi
ha poca energia per donar sensació als oients d’una
intimitat millor de la sala. És a dir, volem que la
reflexió del so en les parets no sigui excessivament
tardana, sinó que aquesta sensació ens arribi d’una
manera bastant semblant a com seria en un local de
volum més petit.

Per tant això és el que precisament volem: augmentar
la sensació de sala de volum petit amb la introducció
d’uns plànols que podem anomenar ortofònics.
Perquè d’alguna manera poden enviar el so seguint
bastant les lleis de l’òptica. Aquesta és la missió
principal d’aquests plànols (fig. 6.1).

Cal veure on els hem de col·locar i, finalment, quins
materials hem de fer servir.

6.2.2 Els llocs

Pel que fa al lloc més idoni, òbviament és aquell on
es pugui aprofitar l’energia dels diferents
instruments musicals de l’orquestra que encara
viatgi cap a l’hemisferi davanter del músic.

Poques vegades es disposen plànols ortofònics
darrera de l’orquestra, perquè l’energia serà una
energia matisada, difuminada, difosa a causa de la
presència del músic, que fa d’obstacle respecte de
l’instrument musical. Interessa llançar el so cap a
l’oient amb el màxim de riquesa tímbrica i, per tant,
amb el màxim de contingut de freqüències agudes.
Això ho trobem d’alguna manera vinculant aquests
plànols ortofònics al que seria l’eix directe i la
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direccionalitat d’emissió dels instruments musicals.

Per tant, com més propers al centre del con de
direccionalitat de l’emissió, millor, ja que aprofitem
més les energies agudes perquè rebotin en els
diferents elements d’aquests plànols o pantalles
ortofònics, que s’han de disposar, òbviament, so-
bre l’orquestra.

Si ja ha quedat clar on han de ser col·locats aquests
plans, ara fixem-nos quan hem fet les el·lipses de
les diferents ubicacions, entre un focus i un oient,
dels  plànols de reflexió per a la intimitat, dels
plànols de reflexió perquè no facin eco, o dels
plànols de reflexió per al final de la sala, o pel mateix
efecte “Haas”. Ens interessa posar aquests plànols
complint aquelles lleis al moment de buscar aquests
llocs geomètrics.

6.2.3 Els materials

Els materials i les formes de subjecció són qüestions
que estan estretament unides a l’efectivitat sonora
del panell. Si posem un material poc rígid, és possible
que la reflexió en ell de les ones sonores faci que
tingui una incidència que es tradueixi en una ona
posterior. Òbviament suposarà una minva, una
pèrdua de l’energia que hagi de viatjar en la direcció
que ens interessi. Això comporta un cert equilibri
entre el gruix mínim necessari de la placa i la
disposició dels elements que la facin rígida. Es pretén
que tant l’estructura com el tancament tinguin un
bon comportament acústic per als diferents tipus de
longitud d’ona.

D’altra banda, les dimensions d’aquestes plaques o
d’aquests materials tampoc poden ser excessivament
petites o grans. Les freqüències greus, de longitud
d’ona llarga, no s’hi veuran reflectides si els panells
són petits en relació amb la longitud d’ona. Això
passa amb els pilars petits, on els sons greus no són
reflectits. Tampoc interessa que els plànols siguin
excessivament grans, perquè llavors no tindrem la
possibilitat d’adoptar unes plaques per fer diferents
modulacions i diferents difusions del so a la sala.

La forma de subjecció normalment és per suspensió,

o mitjançant unes estructures que poden ser tant
rígides com variables. Quan a la posició i l’angle,
és a dir, a la situació concreta i a l’angle de reflexió
del so, normalment es busquen mitjançant una ma-
queta de llum (fàcil de fer a l’estudi d’arquitectura),
o bé mitjançant una simulació de raigs. Es busca
una localització inicialment positiva i, a partir d’aquí,
es manté aquesta situació per aproximacions
reiteratives sense alterar-la excessivament (fig. 6.2).

A les parets laterals de la sala d’actes de l’Escola
d’Enginyers Industrials de Barcelona, vam tenir
molta cura que la membrana no perdés energia per
unió rígida hiperestàtica amb el seu suport, perquè
d’aquesta forma s’hagués perdut energia que
interessava reflectir cap a la sala. També vam estu-
diar si calia o no posar-hi un rastrell al mig, o en
forma de creu de sant Andreu, que fes rígida la mem-
brana a fi de no fer aparèixer un to musical que ens
indicaria l’existència de certa freqüència de
ressonància de la construcció (fig. 6.3).

Per aquest motiu vam disposar una banda de neoprè
entre els panells ortofònics i els seus suports amb
l’estructura de ferro i fusta a la qual s’ancorava.
Eren el resultat de l’estudi de raigs en gabinet i,
finalment, de l’estudi amb raigs lumínics a l’obra.

6.3 El disseny de les pantalles

En molts casos cal emprar una pantalla entre certs
focus sonors que intercepti aquests sons a fi que no
arribin a uns receptors determinats.

Quan això passa a l’interior de l’arquitectura, les
solucions són adoptades en mampares, elements
divisoris, parets o, simplement, panells.

El problema greu sorgeix quan es vol protegir el
territori. Quan els focus són mòbils, les pantalles
han se ser molt extenses, com és el cas de les
pantalles necessàries per a autopistes i autovies.

Els criteris de disseny poden ser molts. Actualment
es busca complir uns requisits tècnics determinats,
com ara oferir uns aïllaments superiors a 25 dBA,
poder fer les pantalles fins i tot de tres a cinc metres
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Figura 6.1 Plànols ortofònics en construcció

Figura 6.2 Simulació de l’autor amb ligth tracing al Centre
Cívic de Ciutat Badia, Barcelona. Estudi TAU

d’arquitectura

Figura 6.3 Plànols ortofònics laterals de la sala d’actes de l’ETSEI de Barcelona, dissenyats per l’arquitecte J. L Alonso
Eijo i l’autor
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d’alçària, fer-les permeables a persones i vehicles
en certs casos, presentar absorció acústica a la via a
fi que els sorolls no rebotin entre dues pantalles,
resoldre els temes de la difracció sonora de la care-
na, etc.

Això no obstant, el que ara per ara preocupa molt
l’usuari és l’aspecte estètic i de manteniment
d’aquestes pantalles. Per aquest motiu, el país veí,
obligat com està a solucionar els impactes acústics
de les seves vies sobre els habitatges, va organitzar
l’any 1998 un concurs al qual vam presentar una
proposta com a equip finalista.1

Aquesta proposta, a més a més de voler complir els
requisits abans assenyalats, es va plantejar d’entrada
per donar continuïtat al paisatge, permetent la
intervenció de vegetació rampant i buscant alhora
resoldre l’adaptabilitat als diferents pendents del
traçat viari, com es mostra a la figura 6.4.

6.4 El disseny dels sistemes absorbents

Aquests sistemes han tingut una progressió molt
gran des de l’inici dels mètodes de correcció acús-
tica de sales. Abans es feien servir els entapissats, i
no hi havia cap més mètode per fer l’absorció tret
del que podríem anomenar arqueologia acústica, amb
mètodes basats en els vasos absorbents.

Aquestes troballes en diferents construccions i
esglésies són actualment estudiades en profunditat,
conjuntament amb altres acústiques no quotidianes,
per Marc Crunelle.2 A la figura 6.5 es mostra una
sèrie de vasos procedents de diferents llocs, com
ara Itàlia, on es pot veure l’art de fer l’absorció acús-
tica a diferents freqüències atesa la diferent
freqüència de ressonància d’aquests vasos ceràmics.

En alguns casos, per obtenir la variació en el to a
absorbir, s’emplenaven d’algun material, com àrid,
runes, etc., que no es degradés amb el pas del temps,
com la sorra, amb la qual cosa variava el volum.
Per tant, la freqüència de màxima absorció es podia
desplaçar cap a regions de l’espectre audible més
mitjanes o agudes. És a dir, que la freqüència de
ressonància, en disminuir el volum interior del vas,

tendeix a freqüències més altes.

Podríem dir que aquests són els primers dissenys
que coneixem per a l’absorció.

Els mètodes fets servir fins ara han consistit a ge-
nerar major difusió sonora fent que l’ona sortís re-
botada d’un lloc cap a moltes i diferents direccions
de l’espai.

També hi ha una aplicació no tant del disseny
absorbent però si del disseny arquitectònic que
consisteix a partir les llotges dels teatres per fer
timpans i separacions revestides d’envellutats o
entapissats (fig 6.6). El dentat que s’obté, trenca la
planor del suport. L’àrea del públic, que per si sola
ja és absorbent atès que el públic va vestit i ocupa
un espai volumètric (que en acústica s’anomena
absorció anecoica per la forma irrompent en l’espai
fent difracció), se serveix de la forma arquitectònica
i té el major protagonisme en el cas de les sales
d’òpera a la italiana, amb la planta en forma de
ferradura.

Els altres elements que fins ara s’han fet servir per
a l’absorció són els teixits. Les cortines de vellut,
pesants i prisades, han estat uns dels mètodes més
usuals de correcció acústica, eminentment per a
freqüències greus. Fins i tot algú ha cercat que
tinguessin alguna qualitat aïllant (com és el cas dels
telons d’escenari i les cloendes de la llum de
finestrals i accessos).

És evident que, si a les boques de les llotges hi
posem aquest tipus de cortinatge, el so que intenta
entrar és molt menor. Llavors l’excitació de les
ressonàncies per acoblament d’espais també
disminueix. És a dir, que la cua de la núvia de
l’extinció del so de la reverberació és molt més curta
i que la intel·ligibilitat de la sala augmenta en
progressió aritmètica respecte a la seva capacitat
absorbent.

Aquest eren els mètodes del passat, alguns dels
quals van donar molt bon resultat, com les cortines
absorbents i les divisòries de fusta a l’església de
Leipzig. D’aquesta forma Bach va poder executar
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Figura 6.5 Vasos absorbents

Figura 6.6 Separacions particulars en els antics teatres a la
italiana. Reconstrucció del Liceu de Barcelona per l’equip

d’arquitectes d’Ignasi de Solà Morales i Rubió amb
l’acústic Higini Arau i Puchades

Figura 6.4 Pantalla acústica dissenyada per l’equip de
l’arquitecte Alfons Soldevila i  l’autor

Figura 6.7 Mampara absorbent de disseny de l’arquitecta I.
Jackson
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les seves fugues, atès que abans l’extinció del so a
la sala era molt més lenta. Les notes de l’orgue,
interpretades molt ràpidament, no es van superposar
les unes sobre les altres.

En aquests moments disposem d’un repertori molt
ampli per al procés d’absorció d’un recinte. Crec
que s’ha de fer certa reflexió sobre els mètodes de
disseny i de què disposem.

6.4.1 Sistemes porosos

En primer lloc tenim els mètodes de disseny basats
en els materials porosos.

No fa gaire vaig veure una divisòria per aconseguir
l’absorció entre les diferents àrees d’una oficina
paisatge. Les divisòries absorbents estaven fetes
mitjançant uns cilindres basats en les coquilles de
fibra de vidre (que també tenen qualitats acústiques,
a més a més de les específiques tèrmiques per a les
quals es fabriquen). A la figura 6.7 es pot veure
aquest disseny, fet per una arquitecta de l’ETSAB,
que l’ha comercialitzat a la seva empresa familiar
d’aïllament: ha revestit les coquilles de fibra de
vidre amb unes teles transparents al so que donen
l’acabat visual i tàctil necessari per a la seva
acceptació dins els projectes d’interiorisme.3

Basats en això, podem tenir uns elements mòbils
d’alta eficàcia sonora, fabricats mitjançant un bas-
tidor i, després, un material absorbent tipus llana
de roca, fibra de vidre o bé un material geotèxtil a
l’interior. Cal vestir-los exteriorment amb unes
arpilleres, lonetes o amb alguns tipus de plàstic que
permetin el pas del so fins el material interior (fig.
6.8).

6.4.2 Sistemes ressonants de cavitat

Un aspecte diferent és el del ressonador de cavitat.
Aquest ressonador no basa la seva eficàcia en
l’absorció en els petits porus, com és el cas dels
sistemes i materials tant d’estructura flexible com
d’estructura rígida.

Hem parlat abans dels vasos absorbents. Bé, ara

ens trobem en presència del mateix fenomen, però
hem de dissenyar aquests vasos per a una aplicació
actual.

El principi o mètode de disseny es basa a fer una
boca, un coll i un volum interior farcit o no de ma-
terial absorbent.

Cal comentar que el disseny de la boca farà que el
so que viatja sigui més o menys captat i conduït
cap a coll del ressonador.

La missió d’aquest coll, en un símil mecànic, és la
d’actuar com una massa que intenta empenyer un
ressort posterior (la cambra d’aire). La massa té el
seu pes en quilograms, i el ressort té la seva rigidesa
dinàmica en kg/cm3.

El terme de la rigidesa es troba en el numerador de
la fórmula que dóna la freqüència de ressonància.
En el denominador hi ha la massa.4

En un disseny que vam fer per a la correcció acús-
tica d’una discoteca, vam estudiar com podia ser
aquest element extern al coll del ressonador.5

Finalment vam decidir donar-li una forma similar a
la d’una botzina exponencial, que anava a buscar la
cavitat següent fent un disseny que s’iniciava en un
dels forats per tancar-se en el següent. La construcció
es va fer amb xapa metàl·lica, que es va doblar i
entrar per fer els diferents colls dels ressonadors
d’escletxa com s’assenyala a la figura 6.9.

Aquests ressonadors, òbviament, es poden farcir a
la cavitat interior amb material porós, i precisament
aquest material disposat dins la cambra d’aire fa
que la selectivitat a l’absorció del sistema ressonant
sigui menor. És a dir, l’efectivitat absorbent s’estén
a més freqüències i no tan sols pels voltants de la
freqüència de ressonància. D’aquesta forma
disminueix l’efecte d’excessiva tonalitat del
ressonador, que ocasionava un fenomen similar al
comportament d’una paret pintada d’un únic color
quan li arribés llum blanca.

El material usual per fabricar el ressonador de cavitat
és, per exigències de reacció al foc, un material de
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Figura 6.11 Bloc de formigó absorbent

Figura 6.8 Disseny d’absorbents vestits

Figura 6.10 Material per a difusió i absorció d’aguts.
Camps-Daumal, arquitectes

Figura 6.9 Disseny d’absorbents ressonadors lineals
d’embocadura especial. Camps-Daumal, arquitectes
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classificació M0 o M1, i cal considerar els
imperatius de suportar les inclemències meteoro-
lògiques exteriors. En el nostre cas es va fer amb
fusta feta ignífuga posteriorment.

A la sala hi havia un altre element que l’únic que
feia era difondre el so, i n’hi havia també un altre
revestit amb llana de roca que s’especialitzava en
l’absorció en les freqüències mitjanes i altes (fig.
6.10).

D’aquesta forma teníem tres mètodes, el d’absorció
per cavitat en freqüències greus, el de difusió per
generar la sortida a tot el espai de les ones sonores,
i l’absorbent porós, que donava una absorció molt
elevada en les freqüències més altes.

En algun moment vam pensar que es podria fabri-
car un bloc de formigó dels emprats com a
tancament, fins i tot amb qualitats portants
necessàries per a la construcció de naus industrials,
que no tingués un comportament negatiu en la
reverberació del recinte, sinó que fos apte com a
element absorbent del so (fig.  6.11).

Hem vist algunes aplicacions recents amb aquests
materials, i convé destacar alguns dissenys
significatius.

Hi ha un bloc de formigó fet amb ciment blanc, on
la cara noble que quedarà vista per l’interior del
local presenta dos plans inclinats que permeten
portar el so cap a una escletxa. Això es pot veure a
la figura 6.12, on s’aprecia el fet que la composició
dels diferents blocs té un acabat interessant tant des
del punt de vista estètic com des de l’acústic. A
l’interior, la cambra disposa d’un material absorbent
que permet aplanar la selectivitat freqüencial a
l’absorció que hem esmentat abans i que quasi
sempre és molt necessari.6

Altres mètodes per aconseguir l’absorció han estat
els bafles, elements difusors pel seu volum i
absorbents per l’acabat, com els que vam dissenyar
precisament per a una altra discoteca, basats en uns
prismes molt senzills realitzats a base de secció trian-
gular i amb el material absorbent a les dues cares

vistes (fig. 6.13).7

Per a un cas totalment diferent, un minigolf en
situació urbana, vam dissenyar unes pèrgoles
absorbents per la part inferior. Aquestes pèrgoles
es podien fer amb xapa perforada d’acabat similar
a les existents en moltes situacions exteriors
(autopistes, carreteres, etc.), i intentaven absorbir
el so dels vehicles que anaven a descarregar o
carregar la gent en els diferents accessos del
minigolf.8 Com es mostra a la figura 6.14, la xapa,
calada amb un 20% de perforacions mínimes,
permetia fer arribar el so fins la llana de roca prote-
gida per un vel de vidre disposada dins la cavitat
d’aire. L’efecte de ressonador de cavitat múltiple
és petit atès el poc gruix de la xapa, però, en
associar-se amb el material absorbent porós de la
cambra, permet oferir bons resultats a les
freqüències de la parla properes als 250 Hz.

6.4.3 Sistemes ressonants per membrana

Podem ja ara plantejar-nos el tercer mètode
d’absorció acústica, que és el que anomenem
d’absorció per ressonador de membrana. Com
sabem, hi ha una placa o xapa que actua recollint la
vibració sonora, sobretot en freqüències baixes, i
la transmet als ancoratges, on aquesta vibració es
perd de forma mecànica. Com que l’energia que es
restitueix cap a l’espai des d’on incidia el so és ara
menor, vol dir que hi ha absorció.

Però cal tenir molta cura, perquè, igual que en el cas
dels ressonadors de cavitat, els ressonadors de mem-
brana també són molt selectius, si bé ara la freqüència
d’absorció màxima es troba a la part més baixa de
l’espectre audible. Tot això indica que tractem
d’absorbir les freqüències més greus (o més baixes)
properes a la freqüència de ressonància d’aquesta
membrana.

En funció de com es dissenya aquesta membrana
pel que fa al gruix, les dimensions d’alçària i
llargària, els ancoratges, la cavitat i fins i tot el
farciment de la cambra d’aire interior, obtindrem
una freqüència de màxima absorció o una altra i
una selectivitat major o una extensió més alta en el
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Figura 6.15 Detall de les unions dels absorbents per mem-
brana. Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany dels

arquitectes Alfons i Marcel·lí Valdés i Puig, i l’autor

Figura 6.12 Blocs de formigó absorbents de disseny (apunts
de l’autor)

Figura 6.14 Jardinera absorbent per a exteriors (disseny de
l’autor)

Figura 6.13 Bafles absorbents i difusors. Discoteca Arqus.
Camps-Daumal, arquitectes
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camp de les freqüències en joc (fig. 6.15).

Si fem que la membrana sigui solidària, és a dir
hiperestàtica, amb el seu marc, òbviament molta part
de l’energia vibràtil captada per la membrana hi
arribarà; i si aquest marc pot fer perdre aquesta
energia en el seu contacte amb el suport, hi haurà
un procés d’absorció. A més, si la cavitat d’aire
permet guardar un aire tancat, aquest aire actuarà
com a molla amb una rigidesa dinàmica molt baixa;
per tant, es pot parlar de ressonador de membrana.

Així, l’energia sonora que retorna la membrana cap
al local del qual venia el so és menor en aquelles
freqüències on coincideix amb la freqüència de
ressonància de la membrana. Novament, la
presència de material absorbent porós a l’interior
de la cavitat d’aire farà que l’absorció no sigui tan
selectiva i s’estengui a més freqüències de l’espectre
audible.

La cavitat d’aire no deixa de ser una mena de petita
habitació on hi haurà una reverberació per a les
freqüències estacionàries relacionades amb les seves
proporcions i, eminentment, amb la separació en-
tre membrana i paret. Si disposem d’un material
absorbent porós que presenta en general alta eficàcia
a aquestes freqüències, fem que no ens donin
problemes en aquesta regió de l’espectre i que
l’absorció de la membrana s’estengui a més ampli-
tud.

A més a més, en les freqüències on es fa la màxima
absorció, la reflexió del so es produeix de forma
difusa.

Dimensions de la membrana

Quines han de ser les dimensions de la membrana?
Les dimensions han d’estar en relació amb les
freqüències que volem absorbir. Com a mínim, hem
de comptar amb la quarta part de la longitud d’ona
d’aquell so, és a dir a =340 / 4 f. Així, si volem
aconseguir el màxim d’absorció a 125 Hz,
necessitem una membrana de 0,68 metres en la seva
mínima dimensió, i per anar bé caldrà que l’altre
sigui igual a la longitud d’ona del so a absorbir, és a

dir 2,72 m. Tot això indica que cal tenir cura amb
els elements absorbents a freqüències molt baixes,
perquè han de ser molt grans.

6.4.4 Absorbents d’encofrat

Un aspecte molt interessant és el dels materials
absorbents que es deixen de forma permanent, o
perduts, des de la mateixa obra i que no són pas
afegits com les solucions abans esmentades. Per
exemple, podria ser un sostre encofrat per abocar-
hi formigó armat, on disposem de l’encofrat amb
unes escletxes on entri el so, i deixem que faci
l’absorció sonora unes cavitats d’aire emplenades
amb una llana de roca o de vidre. A sobre d’això,
amb un plàstic intermedi, es pot començar a
formigonar.

És a dir, fem un encofrat especial que, un cop retirat,
l’absorció queda incorporada en aquella paret o
sostre.

Això es pot fer a base de ressonadors de cavitat. És
més difícil fer-ho amb ressonadors de membrana,
però també es pot aconseguir.

Una aplicació interessant és la dels cassetons per a
forjats reticulars.

Per a una rehabilitació d’un pavelló poliesportiu que
es volia destinar a activitats musicals de prestigi,
vam estudiar la possibilitat de fer una funda (o didal)
a ubicar dins dels cassetons existents en aquell
pavelló.9 Preteníem fer un motlle de material porós
a base d’un aglomerat de fibres de vidre o llanes de
roca adherides mitjançant resines que,
convenientment disposat dins el forat del cassetó,
proporcionés l’absorció buscada sense trencar
l’estètica d’aquests nínxols.

De fet, es volia fer una rèplica de l’encofrat recupe-
rable en què s’havia construït el cassetó (fig. 6.16).
Finalment, però, vam projectar llana de roca
gunitada.

Nosaltres podem dissenyar elements per fer pilars,
murs, sostres, etc. sense necessitat de cap material
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Figura 6.19 Peces per aplacar en façanes exteriors i
interiors (Guiraud Frères)

Figura 6.16 Cassetons absorbents recuperables (dibuix de
l’autor) i secció de paret absorbent cassetonable de

Guiraud Frères

Figura 6.17 Encofrats absorbents per cavitat (dibuix de
l’autor)

Figura 6.18 Voltes de masies gironines encofrades amb
canyes (dibuix de l’autor)
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porós per obtenir l’efecte d’absorció. Segurament,
per aconseguir l’absorció acústica és més interessant
basar-nos en l’espai ocupat per l’aire (fig. 6.17), tot
i que això significa un augment de dimensió de la
peça, que no pas en el cas dels materials absorbents.

D’aquesta manera, el que s’està fent és un encofrat
especial, com els antics encofrats de canyes que
servien per construir les voltes amb pedres (fig.
6.18) i que encara ara podem trobar en algunes
masies gironines. Sens dubte proporcionen unes
grans qualitats a l’acústica dels seus espais.

6.4.5 Sistemes absorbents d’embolcall

Podem dissenyar una falsa pell per revestir una
façana o bé basar-nos en diferents materials, com
ara els ceràmics, els petris, etc., absorbents del so.

Si fem una cosa similar amb les façanes dels nostres
edificis, podem aconseguir que la presència del
nostre edifici passi molt més desapercebuda
sonorament per a la ciutat. És a dir, si intentem
mantenir el mateix camp sonor que hi havia abans
de construir el nostre edifici, cal que el planifica-
dor busqui una solució absorbent  sonora apta per a
l’exterior de l’edifici.

Molts de nosaltres encara recordem aquells locutoris
dels estudis d’enregistrament professionals per dins
dels quals hi havia totxos amb el forat vist, com ara
totxanes o “geros”, presentant absorció per aquesta
cara.

Així es disposava d’un senzill absorbent per cavitat
sense cambra d’aire posterior i basat tan sols en els
seus conductes, suficients per fer l’absorció acústi-
ca en les freqüències volgudes.

Amb una idea similar (fig. 6.19), aquests materials
i sistemes són uns veritables aplacats a incorporar
per l’exterior de l’obra. També són ceràmics però
ara ja disposen de cambres d’aire internes. Poden
així deixar una façana ventilada o semiventilada i,
alhora, les perforacions exteriors connecten amb les
cavitats internes que s’han farcit d’una llana de roca
o de vidre que esmorteeix la selectivitat de l’absor-

ció del ressonador de cavitat.

Això ens recorda bastant el bloc de formigó que hem
comentat abans per fer paret. Específicament, en
aquest cas no serveix tan sols per construir parets
sinó que actua com a revestiment.

6.4.6 Sistemes absorbents anecoics

No voldria acabar aquest tema dels dissenys
absorbents sense parlar dels dissenys anecoics.

A més a més dels tres mètodes que hem vist –el
mètode dels porus, el mètode de cavitat i el de mem-
brana (aquests dos darrers pertanyen als sistemes
de ressonadors)–, hi ha un quart mètode que, sempre
que es pugui, cal fer servir. Consisteix a oferir volum
absorbent i alhora difractor al so incident. Tot això
es pot obtenir gràcies a la forma anomenada
anecoica del material, a base de volums piramidals
que irrompen dins l’espai.

Pensem en una façana prisada gràcies a les seves
funcions pròpies (balcons, tribunes, miradors,
galeries, etc.). Podem pensar en el revestiment ex-
terior de la façana i en com es va plegant sobre ell
mateix i aconsegueix aquest fenomen. Tot això
contribueix que hi hagi absorció a la pell dels
edificis i disminueixi el soroll de la ciutat.

Aquests anecoics poden tenir forma de piràmide o
forma de prisma de secció triangular, com si fos una
casa de dues aigües. El cas és que ja n’hem vist
algun detall abans, amb els materials que hem
ensenyat.

Això ens dóna un disseny amb unes propietats
d’irrupció a l’espai que no sempre és agradable des
del punt de vista arquitectònic. S’ha d’anar amb
compte perquè les solucions acústiques més
sofisticades no sempre resulten bones solucions
arquitectòniques.

Hauríem de parlar ara dels mètodes absorbents de
difusió que ha enginyat Brüel.10

Val la pena repensar la presentació que va fer el
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Figura 6.22 Fullet de l’exposició de mòbils sonors de Steven Forster, escultor. Barcelona, 1999

Figura 6.21 Escultura sonora Límit de so, de Kan Masuda,
escultor sonor

Figura  6.20 Absorbent dissenyat per Brüel
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mateix Brüel al Tecniacústica y Fase’94, a València
(fig. 6.20). Crec que era un disseny totalment inno-
vador immers en el que anomeno SONART.11

6.5 Escultures acústiques

Una escultura acústica és una obra d’art escultòric,
tant major com menor, que, en la seva construcció,
en les seves intencions, per ser utilitzada en un
indret, en un territori, en una ciutat, dins d’un edifici
o en un local concret, emet so.12 Quan és interpreta-
da amb alguna percussió, o tan sols de forma
circumstancial, en impactar-hi algun agent
atmosfèric com ara l’aigua, etc., tot això es troba
dins el món de l’art sonor. Com el happening de la
biennal de Venècia que ja hem comentat de manera
pràctica a l’inici del llibre.

Hi ha escultors que treballen escultures fetes
específicament per produir sons, com les de Kan
Masuda (fig. 6.21), i d’altres que aprofiten materials
de deixalles, tubs de coure, etc., elements que amb
el moviment de l’aire o amb l’enginy del seu crea-
dor percudeixen, com una mena de sonalls, petits
carillons aeris, com ara els de l’escultor Steven
Foster (fig. 6.22).

Altres escultures o objectes es poden dissenyar com
postals sonores. Contenen petites làmines de metall
i no tenen per què ser grans materials. Fins i tot la
diferència pot trobar-se tan sols en les diferents
qualitats dels papers vegetals o dels pergamins que
es fan servir en la seva construcció i/o edició (fig.
6.23).

En la classificació d’escultures sonores, una postal
sonora que es pugui enviar per Nadal i que, en obrir-
la, produeixi un cert so, també pot situar-se dins
del tema de sistemes d’arts menors.

Les solucions que entren segur dins del camp de
les escultures acústiques de major escala són
algunes de fetes amb xapa, o algunes que són
happenings sonors, com les que hem vist al festival
Zèppelin, amb grups escultòrics musicals i sonors
implantats a la Casa de la Caritat de Barcelona.
Molts artistes van fer una sèrie d’intervencions

dedicades plenament al tema sonor.13

Tots nosaltres hem sentit o hem notat directament
els diferents sons produïts en trepitjar o donar cops
a una escultura. Potser arribats a aquest punt
podríem afegir el que anomenaríem arquitectures
musicals i entraríem, amb totes les tonalitats i tots
els sons que es poden treure i que es treuen, uns
muts i altres d’existents, etc., al pavelló d’alemanya
de Mies Van der Rohe a Barcelona.

6.6 Les glorietes de músics

Entre els elements especials hi ha les glorietes de
músics. Una glorieta de músics és un instrument
musical. Podríem dir que és l’últim element musi-
cal existent entre una banda o cobla i el seu públic.

És un element de petites dimensions, disposat en
una extensió més o menys gran a l’aire lliure. La
seva missió és aixoplugar els músics. Moltes
glorietes presenten, a més, unes qualitats acústiques
que les fan específiques, que les diferencien de la
resta.

6.6.1 Funció acústica

Així, tenim glorietes de músics la missió de les quals
és projectar el so cap a una direcció determinada;
per tant, són direccionals amb un factor de
direccionalitat bastant alt. D’altres, en canvi, actuen
dins d’un cert radi d’acció: són glorietes amb un
factor de direccionalitat com a molt igual a dos.
D’altres radien omnidireccionalment, amb un fac-
tor igual a u (fig. 6.24).

Pel que fa al disseny del parc o la plaça on hi ha
una glorieta omnidireccional, no hi ha d’haver cap
eix principal, cap eix direccional predominant,
perquè aquestes glorietes permeten que els músics
es col·loquin en qualsevol posició.

En qualsevol cas, les glorietes poden tenir acús-
ticament dos ingredients principals: l’element de la
base i l’element del tancament superior.

Normalment les glorietes són de barana calada o
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Figura 6.26 Detall i fotografia de la campana acústica de
Jan Baca, arquitecte. Terrassa

Figura 6.24 Glorieta de músics direccional. Alacant

Figura 6.23 Postal sonora Nadal, de l’autor. 1997

Figura 6.25a Mirador a Sant Carles de la Ràpita, Tarragona
(dibuix d’Estanislao Roca, arquitecte)

Figura 6.25b Fotografía d’E. Roca del mirador a Sant
Carles de la Ràpita
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foradada al pla intermedi, a fi i efecte que el so dels
músics vagi cap als oients.

Pel que fa al paviment, pot ser que estigui constituït
per un forjat o per un acabat dur que no permeti
que el so hi ressoni. Però, en  moltes altres glorietes,
aquest paviment està acabat amb les taules de fusta
que generen a sota una cambra d’aire, cosa que
permet fer-lo ressonant i augmentar la sensació de
sons greus emesos des de l’orquestra.

Els contrabaixos i les tubes porten aquestes
vibracions greus a les fustes de la base de la glorie-
ta, les quals ressonen mitjançant la caixa de
ressonància, que és el mateix volum d’aire existent
a sota. Així podem augmentar els sons greus.

Alhora, el sostre es dissenya a fi i efecte que el so
pugui sortir en una determinada direcció.

Hi ha glorietes on el so es difon des de dalt i d’altres
en què es reflecteix per una posició més o menys
horitzontal del sostre. En canvi, n’hi ha d’altres on
sembla que la cobertura guardi el so a l’interior.

6.6.2 Funció urbanística

Bé, tot això porta a diferents maneres de veure
aquests objectes arquitectonicourbans, que són
realment uns ingredients molt importants pel que fa
al disseny acústic i també per a la definició de les
places i els parcs exteriors que els allotgen.

Molts arquitectes tenen sorpreses en projectar
aquests baldaquins o aquests elements del tipus
quiosc de músics. No els donen molta importància,
i després s’adonen que presenten certes qualitats
acústiques que potser no havien buscat
específicament.

Val la pena fer una certa reflexió sobre aquests
ingredients que omplen el nostre paisatge
d’elements sonors dissenyats, de petites arquitectures
(fig. 6.25).

Crec que caldria que tot això fos un tema d’estudi
més seriós en els tercers cicles d’arquitectura,

enginyeria i física.

6.6.3 Exemples concrets

Sovint no donem importància a aquestes petites
arquitectures. Si analitzem com està constituïda una
d’elles, com és el cas de la glorieta de músics del
parc de la Ciutadella de Barcelona, ens adonem que
hi ha unes parts del paviment que floten.

Hi ha unes parts de fusta que als extrems són més
llargues i permeten recollir la vibració de
freqüències més greus, de longitud d’ona més llarga,
i que, en canvi, a mesura que ens apropem al cen-
tre, les peces són més curtes i generen uns sons més
aguts.

Aquests quioscs són realment petits auditoris. Així
com hem comentat que els auditoris musicals són
unes peces a manera de darrer instrument musical,
de la mateixa manera aquestes glorietes de músic
són vertaders  instruments entre la banda o la cobla
i els oients.

N’hi ha de tot tipus, des dels de fusta als de ferro,
des dels de coberta amb ceràmica, amb obra, fins
als de coberta efímera amb fusta, que moltes
vegades es pot fer malbé. També és interessant veure
com sonen quan plou. Els músics, amb la pluja, es
queden sense oients (i fins i tot es poden mullar), i
la glorieta fa uns sons eixordadors.

En canvi, a Sant Sebastià es pot veure un quiosc
amb un ornament de vidre emplomat i una
il·luminació interior que el vesteix com si fos una
làmpada. És una cosa increïble, però cal pensar fins
a quin punt el so no es queda a l’interior. Aquella
coberta, poca feina pot fer de difusió o de projecció
del so. És més aviat un aixopluc.

6.7 Disseny de campanes acústiques

Així com les glorietes intervenen en un indret amb
una projecció direccional o omnidireccional, les
campanes acústiques volen ser una mica la part pos-
terior de l’escenari i, per tant, configurar l’element
que el tanca per darrere (skene), i permet distribuir
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Figura 6.28 El BCD (Barcelona Centre de Disseny)

Figura 6.27 Conductes acústics d’Athanasius Kircher (font:
Misurgia Universalis)

Figura 6.29 Intervenció de l’arquitecta Gae Aulenti a la
Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc. Barcelona

Figura 6.30 La cúpula dels “secrets de galeria” de la Cate-
dral de Sant Pau. Londres
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el so cap a una direcció normalment concreta de
l’espai.

A més a més, la campana acústica ha de permetre
que els músics es puguin sentir entre si i que, alhora,
els oients (el públic) puguin sentir els músics millor.

Per tant, aquest tema és delicat; perquè no deixa de
ser un final de l’escenari, que a vegades s’assoleix
de manera molt clara, però que en altres casos
s’esdevé de manera anecdòtica. El disseny
d’aquestes campanes no és tan immediat.

La campana ha de tenir la facultat de projectar el so
cap al públic, difondre’l i quedar-se’n part i diluir-
lo en diferents direccions perquè els músics no
s’escoltin només de forma directa (fig. 6.26).

6.8 Acústiques especials

Hi ha espais, dissenys, realitzacions efímeres,
happenings, etc., on el recurs o la comunicació acús-
tica intenta ser-hi present. Aquestes realitzacions
les anomenem acústiques especials, i amb elles
acabem aquest text, sabent que ens deixem molts
aspectes només encetats.

6.8.1 Els conductes de so

Conduir el so de l’emissor al receptor no és gens
fàcil. Hem vist que hi ha una absorció del mateix
aire, que hi ha una pèrdua d’energia en funció de la
distància. Si introduïm el so dins d’un conducte, i
aquest conducte el convertim d’alguna manera en
un element que ens porta el so de forma longitudinal
pel seu interior, mantenint bastant íntegra la secció,
podem obtenir una ona quasi plana.

Com sabem, la intensitat d’una ona plana és funció
tan sols de la secció (de l’energia que pugui viatjar
en aquesta secció), i, com que la secció es manté
constant al llarg del conducte, aleshores trauríem
d’això una transmissió de so amb poca disminució
d’energia amb la longitud.

Alguna cosa així devia pensar el tirà de Siracusa,
amb les oïdes de Dionís, i també el benedictí

Athanasius Kircher (fig. 6.27), al s. XVI amb els
seus estudis per conduir el so de l’origen a un altre
indret. Fins i tot amb la generació de veus artificials
de diferents caps, que podien dissenyar-se per a
determinats edificis. Els seus gravats a Musurgia
Universalis i Phonurgia Nova són ja famosos. Ell
ja plantejava aquests conductes per portar el so d’un
lloc a un altre dins l’arquitectura, cosa que no seria
massa lluny de com es portava el so amb conductes
més petits, més similars als de certes maquinàries,
generant sistemes de captació i distribució del so
que es van implantar segles després en edificis i
vaixells. Només cal que ens posem uns embuts
davant i fem sonar uns xiulets per cridar l’atenció
en llocs destacats de la instal·lació. Destapant forats
dels conductes podem sentir els sons procedents
d’alguns indrets i seguir una conversa o donar
instruccions.

L’exemple d’edificacions on, abans de la instal·lació
del telèfon, s’utilitzaven aquests vasos comunicants,
aquests conductes acústics, o la mateixa arquitec-
tura naval, òbviament més necessitada i per tant
encara més plena actualment d’aquests fenòmens,
ens porta a recordar altres elements, com les
campanes per avisar el servei a les mansions, que
eren diferents segons la cambra d’origen.

6.8.2 Les sales de secrets

Les sales de secrets són una variant de les galeries
on el so va d’un focus sonor a l’altre en reflectir-se
sobre superfícies poc absorbents. A vegades es
confonen amb les galeries de xiuxiueigs, però en
aquest cas el so va d’un focus a un altre focus.

Ho trobem, per exemple, en les formes el·líptiques.
Sabem geomètricament que, en una el·lipse, els
sons, de la mateixa manera que els raigs lumínics,
convergeixen d’un focus a l’altre focus. Dins d’una
arquitectura d’embolcall el·líptica com havia estat
el BCD (Barcelona Centre de Disseny), arquitectu-
ra pneumàtica que als anys 70 hi havia a l’avinguda
de la Diagonal de Barcelona (fig. 6.28), es podia
escoltar perfectament el que succeïa a l’altre focus
sense veure’l directament, ja que quedava amagat
per l’estructura central de l’aulari inferior i del cos
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d’oficines superior.

Una cosa semblant passa al Palau de Carles V, a
l’Alhambra de Granada. És un cas intermedi entre
galeria de xiuxiueigs i sala de secrets.

En canvi, és perfectament una sala de secrets la que
hi ha a l’Escorial, famosa perquè sembla que se
sentien les confessions de la reina fetes en un altre
lloc. Com sempre passa amb els secrets, en treien
profit els interessos d’uns quants.

I també podríem dir que tenim casos similars a la
ciutat de  Barcelona, i podríem dir que en qualsevol
població: que hi ha restaurants on sembla que
t’escoltin més o que sentis més les converses d’una
de les taules en concret, o bé hi ha glorietes, sales
amb volta, etc.

La Sala Oval, amb la renovació que ha fet l’arqui-
tecta Gae Aulenti del Palau Nacional de Montjuïc,
no deixa de ser una sala de secrets. Hi ha uns plans
corbs que focalitzen i permeten sentir perfectament
els secrets que es generen en altres llocs (fig. 6.29).

Podem indicar, a partir d’aquí, com són les bases
del disseny per fer una sala de secrets. Ja veiem
que cal basar-nos en formes el·líptiques,  o enfrontar
dues paràboles, en els focus de les quals hem de
situar l’emissor i el receptor, o emprar arquitectures
de sostre amb volta o amb volta de canó.

6.8.3 Xiuxiueigs de galeria

Un altre dels elements que caldria dissenyar són
les sales de xiuxiueigs de galeria.

Una sala de xiuxiueig de galeria (wishpering
gallery) no és res més que un indret on la font so-
nora es posa en un cert lloc i el so pot viatjar
tangencialment a una superfície fins arribar a un
altre lloc. En aquest viatge es perd molt poca
energia, sobretot en els aguts; d’aquí el nom de
xiuxiueig.

El seu estudi concret es basa en les observacions de
Lord Rayleig. Aquests dissenys especials moltes

vegades són resultat d’una casualitat, com ara a la
catedral de St. Paul de Londres (fig. 6.30).

Dissortadament, els músics s’ho acostumen a trobar
massa vegades, fins i tot de forma molt molesta,
perquè els pot portar sons no desitjats, com ara una
secció de cordes o de metall d’un costat a l’altre de
l’escenari (vegeu l’escenari del Palau de la Música
Catalana, representat a la figura 6.31). En canvi,
els altres sons no els arriben amb la mateixa força.
Això vol dir que no s’assoleix l’equilibri que ha
d’existir entre els diferents instruments dins de
l’escenari. I si els plans sonors a l’escenari no són
equilibrats, els músics es queixen.

Aquest efecte, que com hem vist pot ser negatiu
dins d’un escenari, pot ser en canvi positiu per co-
municar, per fer arribar una comunicació entre un
focus (o emissor) i un receptor. El camí, és a dir el
mitjà de transmissió a l’arquitectura, és precisament
la volta. És el camí on es formen les anomenades
ones de Raylegh, les quals perden molt poca energia
amb la distància. És com si llisquessin per la
superfície corba, en la qual, òbviament, no pot exis-
tir cap mena de resalts ni d’obertures.

Hi ha sales famoses al món per la seva característi-
ca de “secrets de galeria”. La gent hi va per
xiuxiuejar tangencialment a la paret i comprovar
que són escoltats perfectament des de l’altre costat,
si l’oient posa l’orella sobre aquella superfície. En
canvi, diametralment, pel camí més recte però aeri,
aquesta energia no arriba amb la mateixa claredat.

Cal recordar que, en el cas dels xiuxiueigs de
galeria, el so pot quedar esmorteït si les ones
tangencials de Raylegh no es propaguen lliscant per
la paret. Això és el que passa a la cúpula de Sant
Pere de Roma, de Miquel Àngel, on sembla que el
fenomen del xiuxiueig no és percebut per
l’existència absorbent dels mosaics i per la
disposició de les obertures (fig. 6.32).

6.8.4 Presbiteris

Un altre tema és els dels púlpits, veritables megàfons
disposats de manera més integrada a la nau de la
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catedral o gran església, però molt associats a
l’arquitectura. Els presbiteris permeten portar el so
cap als feligresos a fi que entenguin bé les paraules
o els sermons. Alhora permeten, no només apropar
el focus sonor al públic, sinó disposar-hi a sobre
una campana, que en molts casos pot estar
dissenyada acústicament per fer arribar més so a
alguns llocs.

Tenim un conjunt de dissenys específics, com ara
el púlpit de la catedral de Mallorca, dissenyat per
Gaudí, que podem veure representat a la figura
6.33. Els plans inclinats permetien als feligresos
sentir d’una manera més forta les paraules del
presbíter.

6.8.5 Altres acústiques especials

Com hem vist, un disseny molt especial és el que es
requereix per fer la conducció del so: fer sales on els
secrets passin d’un lloc a l’altre, de la mateixa ma-

nera que els xiuxiueigs que no s’escolten per l’aire i
sí posant l’orella tocant la paret, les places d’ecos i
els dissenys més especials que puguem plantejar-
nos.

També cal destacar les experiències de retorns de
veus fetes per diferents investigadors, des de les
sales d’ecos i els vasos absorbents. És el que fa el
magnífic investigador Marc Crunelle. En fi, aquest
tema obre moltes possibilitats, de les quals ara mateix
només podem fer-ne algun esment.

De forma més especialitzada, hi ha estudis més
aprofundits sobre aquests fenòmens que permeten
veure les diferències entre el que s’ha fet en un lloc
i en un altre.

Fins ara hem encetat camps on potser alguns dels
exemples no són prou representatius, però, en canvi,
ja comencem a tenir idees sobre més aplicacions
possibles per a altres dissenys.

1 Realitzada a l’estudi de l’arquitecte Alfons Soldevila, amb la participació de l’arquitecte paisatgista Rosa Barba, l’enginyeria
OFEP, amb Jordi Torrella i Joaquim Pascual, i l’autor com a assessor acústic.

2 Estem treballant amb Marc Crunelle per a l’edició de les meravelles acústiques (conegudes, estranyes i oblidades) del món.

3 L’arquitecte és Inés Jackson.

4 Vegeu les formulacions sobre ressonadors al llibre Arquitectura Acústica 1. Poètica, d’aquest autor, o bé als esmentats a la
bibliografia.

5 Es tractava del condicionament acústic de la discoteca Teatre, de Mollet del Vallès, que presentava greus disfuncions a la
pista per concentracions focals i manca de control de la reverberació.

6 Estem parlant d’uns fabricats sevillans aptes perquè les naus industrials no presentin els exagerats nivells de soroll interiors
ni les ressonàncies incontrolades que sovint hi trobem.

7 La discoteca Arqus, de Roda de Berà, es va dissenyar desmuntable, però per problemes d’impacte sonor en un càmping
proper es va haver d’aïllar. La proposta de condicionament acústic consistia a disposar uns bafles absorbents penjats en els
arcs transversals.

8 Es plantejava per a Barcelona ciutat, però finalment no es va construir.

9 Es tractava del pavelló poliesportiu d’Escaldes Engordany, a Andorra, que calia condicionar per als festivals internacionals
de jazz d’Andorra.

10 Per V. Brüel pertany a Brüel&Kjaer, prestigiosa firma que fa aparells de mesurament acústic i de vibracions i que, fins i tot,
tracta altres temes vinculats al confort de l’ésser humà.

11 Com a Son-Art, a Tecniacústica‘96 es va presentar un conjunt de treballs realitzats pels alumnes del curs 96-97 de l’assignatura
Arquitectura Acústica de l’ETSAB. Van fer uns panells de les diferents aplicacions artístiques del so a la música, la dansa, la
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Figura 6.34 Baldaquí de la catedral de Mallorca. A. Gaudí,
arquitecte

Figura 6.31 L’escenari del Palau de la Música Catalana de
Barcelona. Domènech i Muntaner, arquitecte

Figura 6.33 Presbiteri de l’arquitecte A. Gaudí per a la
catedral de Mallorca (dibuix de l’autor)

Figura 6.32 Cúpula de Sant Pere de Roma. Miquel Àngel,
arquitecte



pintura, el cinema, la comunicació, etc. obtenint una formidable acollida dels acústics presents al simposi.

12 Per exemple, les escultures de Bill Fontana són el resultat de la composició amb sons que es produeixen en diferents
ambients naturals, com ara la Landscape Sounding per a Viena de l’any 1990. També cal destacar les escultures de Josep M.
Riera i Aragó, i les escultures antisoroll d’Eusebi Sampere (aquestes darreres, a la fundació March de Madrid).

13 Diferents artistes plàstics van participar en l’exposició Zeppelin, que es va organitzar el febrer del 1999 al CCCB de
Barcelona. Vam poder observar algunes intervencions veritablement interessants en la cultura sonora aplicada a les arts.
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1. NBE/CA-88

La norma bàsica de l’edificació, NBE-CA-88,
estableix que en el planejament s’estima procedent
la consideració de les directrius següents:

6.1. Ubicació dels aeroports en zones disposades a
l’efecte, que garanteixi que els assentaments urbans
més pròxims no quedin situats a l’interior de l’àrea
definida per la línia d’índex de soroll corresponent
a 40 NNI.

6.2. Ubicació de zones industrials en àrees
disposades a l’efecte, que garanteixi que en els
assentaments urbans més pròxims no es produeixin,
per la seva sola causa, nivells de soroll equivalent
Leq superiors a 60 dBA, durant un període de temps
representatiu de vint-i-quatre hores.

6.3. Ubicació i traçat de vies fèrries en bandes
disposades a l’efecte, que garanteixin que en els
assentaments urbans més pròxims no es produeixin,
per la seva sola causa, nivells de soroll equivalent
Leq superiors a 60 dBA, durant un període de temps
representatiu de vint-i-quatre hores.

6.4.  Ubicació i traçat de les vies de penetració
amb trànsit rodat pesat en bandes disposades a
l’efecte, que garanteixin que en els assentaments
urbans més pròxims no es produeixin, per la seva
sola causa, nivells de soroll equivalent Leq
superiors a 60 dBA, durant un període de temps
representatiu de vint-i-quatre hores.

6.5. Ubicació i traçat de les autopistes urbanes, en

bandes disposades a l’efecte, que garanteixin que
en els assentaments urbans més pròxims no es
produeixin, per la seva sola causa,  nivells de soroll
equivalent Leq superiors a 60 dBA, durant un
període de temps representatiu de vint-i-quatre
hores.

6.6. Distribució de volums de l’edificació de
manera que es protegeixin per efecte pantalla les
parts més sensibles de l’edifici dels sorolls
procedents de fonts fixes, o de les direccions
preeminents d’incidència del soroll.

6.7. Orientació dels edificis de manera que
presentin la menor superfície d’exposició d’àrees
sensibles al soroll en la direcció preeminent
d’incidència d’aquest soroll.

2. Pla general d’ordenació urbana i terri-
torial de la comarca de Barcelona, aprovat
el 1974

TÍTOL II
Règim urbanístic del sòl
Capítol III
Secció 1a
Usos d’indústria

Art. 81. Classificació

A l’efecte de classificar les instal·lacions i els
establiments dedicats a activitats, indústries i
magatzems, amb resolució a les incomoditats, a les
alteracions en les condicions de salubritat i higiene
i als desequilibris que produeixen sobre el medi
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ambient, s’estableixen les tres categories següents:

1a categoria: Indústries i magatzems no molestos
per a l’habitatge.

2a categoria: Indústries i magatzems incòmodes
admesos contiguament a l’habitatge.

3a categoria: Indústries i magatzems incompatibles
amb l’habitatge.

Art. 85. Límits a les condicions de funcionament
dels establiments segons els seus efectes

1. En cap zona urbana es pot utilitzar o es pot
ocupar cap sòl o edifici per a usos industrials que
produeixin algun dels efectes següents: soroll,
vibració[...]

2. Els llocs d’observació en els quals es
determinaran les condicions de funcionament de
cada activitat seran les següents:[...]

b) En els límits exteriors de la línia de solar o
parcel·la o del mur edificable mitger que pertanyi
als veïns immediats, en els casos en què s’originin
molèsties per soroll, vibracions.

3. Límits per a cada tipus d’efectes:[...]

c) Sorolls. La intensitat del so procedent de tot ús o
equip (a excepció dels equips provisionals de
transport o de treballs de construcció) no pot
excedir els valors que, per octaves corresponents a
les diferents freqüències, s’inclouen a la taula 1,
una vegada corregits els valors observats d’acord
amb les condicions de localització o el caràcter del
soroll precisats a la taula 2.

TAULA 1

Freqüència. Intensitat
Bandes d’octava estàndard (en decibels)
(en cicles per segon)

20-75 65
75-150 55
150-300 50
360-600 45
600-1.200 40

1.200-2.400 40
Superior a 2.400 35

TAULA 2

Localització de l’operació o caràcter del soroll i correcció en decibels:

1. Operació que es realitza durant el dia +5

2. Font de soroll que opera menys del:
a) 20 % per a qualsevol període d’1 hora   +5

b) 5 % per a qualsevol període d’1 hora   +10

3. Sorolls provocats per impulsos, martelleig...  -5

4. Soroll de caràcter periòdic   -5

5. Parcel·la o solar industrial que es trobi en zona industrial,
 allunyat més de 100 m dequalsevol zona residencial o
 rústica prevista pel Pla General   +5

Si el soroll no és agut i continu i no s’emet entre les
10 de la nit i les 8 del matí, s’aplica una o més de
les correccions que conté la taula 2 als diferents
nivells de banda de cada octava de la taula 1.

d) Vibració. No es pot permetre cap vibració que
sigui detectable sense instruments en els llocs de
mesura especificats al paràgraf 2 d’aquesta norma.
Per a la seva correcció es disposaran bancades
independents de l’estructura de l’edifici i del sòl
del local per a tots aquells elements originadors
de la vibració, així com dispositius antivibradors.

La vibració V s’ha de mesurar en pals per la
fórmula 10 log 3.200 A2 N2, en què A és l’amplitud
en cm i N la freqüència en hertz.

La vibració no pot superar els 25 pals en les
indústries de categoria 3a, els 15 pals en les de
categoria 2a i els 5 pals en les de categoria 1a.

TÍTOL IV
Zones
Capítol I
Àrea central

Art. 117. Objectius del Pla especial de l’àrea
central

b) L’estructuració de la xarxa viària bàsica i la
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política d’estacionament

Respecte a les millores de les vies que s’estableixin,
en l’òptica d’un tractament conjunt de transport
públic i privat d’aquesta àrea, aquestes han de
respondre, quant a inversions, als objectius de
corregir i millorar la progressiva deterioració
ambiental de la ciutat. Per aquest fet s’ha de limitar
la capacitat de les vies als fluxos de trànsit tolerats
per la qualitat ambiental de les àrees [...] (al mateix
temps, aquesta serà funció del paper urbà de les
àrees i dels usos existents en la zona travessada) i
mitjançant la reducció de les velocitats operatives
a nivells tolerables de sorolls i vibracions.

3. Un altre exemple: Pla general d’ordenació
de la Roca del Vallès, província de Barcelona,
aprovat el 1976

TÍTOL III
Regulació específica de paràmetres, usos i
protecció de béns culturals i naturals
Capítol II. Disposicions complementàries sobre
usos
Secció 2a
Regulació de l’ús industrial

Art. 229. 1. S’estableixen les categories següents:

1a categoria: Indústries no molestes per a
l’habitatge.

2a categoria: Indústries incòmodes admeses
contiguament a l’habitatge.

3a categoria: Indústries incompatibles amb
l’habitatge.

2. Per a aquestes categories, que són graus de
tolerància, es fixen estrictes límits físics de dimensió
de parcel·la i d’intensitat d’utilització i diferents
graus de molèstia que causen a la residència i al
medi ambient, per raó de soroll, vibracions.[...]

Art. 233. En cap zona urbana no es pot utilitzar o
ocupar cap sòl o edifici per a usos industrials que

produeixi cap dels efectes següents: soroll, vibració,
etc. Per a aquest fi, els establiments han d’evitar o
limitar aquests efectes per sota dels límits màxims
de funcionament que per a cada tipus d’efecte
s’estableixen i que, per les causes exposades, poden
estar presents en els llocs d’observació o de
determinació de la seva existència que es fixen a
continuació.

Art. 234. Els llocs d’observació en els quals es
determinaran les condicions de funcionament de
cada activitat són els següents:

b) En els límits exteriors de la línia solar o parcel·la
de mur edificable mitger que pertanyi als veïns
immediats, en els casos en què s’originin molèsties
per sorolls, vibracions, etc.

Art. 235. Límits per a cada tipus d’efecte

c) Sorolls. S’han de mesurar en decibels A i la seva
determinació s’ha d’efectuar en el domicili del veí
més afectat per les molèsties de la indústria i en les
condicions menys favorables, i s’estableix un límit
màxim de 45 dBA. El soroll amb la indústria en
funcionament ha de ser inferior al límit indicat i,
quan el soroll de fons sobrepassi aquest límit,
l’augment del nivell amb la indústria en
funcionament no pot sobrepassar en més de 3
decibels el nivell de soroll amb la indústria parada.
Entre les 22 h i les 8 h, el nivell sonor admès en el
domicili del veí més afectat no pot sobrepassar en
més de 3dB el nivell de fons.

d) Vibració. No es pot permetre cap vibració que
sigui detectable sense instruments en els llocs de
mesura especificats en els llocs d’observació
definits a l’article 234.

Per a la seva correcció es disposaran bancades
independents de l’estructura de l’edifici i del sòl
del local per a tots aquells elements originadors
de la vibració, així com dispositius antivibratoris.
La V es mesurarà en pals per mitjà de la fórmula
10 log 3.200 A2 N2, en què A és l’amplitud en cm i
N la freqüència en hertz. La vibració no pot superar
els 25 pals en les indústries de categoria 3a, els 15
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pals en les de categoria 2a i els 5 pals en les de
categoria 1a.

4. Ordenança municipal que regula l’emissió
de sorolls. Informe tècnic realitzat per la
Generalitat de Catalunya, que després va
generar l’ordenança tipus aplicable a
qualsevol població

Art. 1r. L’objectiu de la present Ordenança és
regular, dins de l’àmbit de les competències
municipals, les activitats i usos susceptibles de
produir sorolls sense perjudici de l’aplicació de la
normativa vigent sobre activitats molestes.

Art. 2n. És de compliment obligatori a totes les
instal·lacions, actes, aparells, establiments, edificis,
vehicles i, en general, a qualsevol dispositiu o
activitat susceptible de generar sorolls que puguin
pertorbar la salut o el benestar dels ciutadans,
siguin de titularitat pública o privada, sigui persona
física o jurídica. El titular, promotor o responsable
del focus de soroll té l’obligació de facilitar l’accés
a les dependències i/o seguir les instruccions que,
per tal de realitzar les mesures, li doni l’inspector
o tècnic municipal.

Art. 3r. Corresponen a l’Àrea de Sanitat de
l’Ajuntament (adaptar-ho a  cada cas) la inspecció,
el control, la tramitació d’expedients, la imposició
de les mesures correctores i l’aplicació de sancions,
si és el cas.

Art. 4t. Amb la sol·licitud de llicència municipal,
s’ha d’adjuntar un projecte tècnic que especifiqui
totes les mesures correctores necessàries, en
aplicació de la present ordenança.

Art. 5è. 1. S’entén com a nivell a l’exterior, a l’efecte
d’aquesta ordenança municipal, el que s’hagi
mesurat al medi extern, bé sigui produït per una
activitat a l’aire lliure o bé per una de tancada i
transmesa per les obertures o l’estructura d’un
edifici.
2. Nivell interior és el que s’hagi mesurat dins
l’edifici receptor del soroll provocat per una
activitat veïna. (Per tant, caldrà restar el soroll de

fons.)

Art. 6è. 1. A l’efecte d’aplicació d’aquesta
ordenança, s’entén per horari diürn el comprès
entre les vuit i les vint-i-dues hores.
2. S’entén per horari nocturn, al mateix efecte, el
comprès entre les vint-i-dues hores i les vuit hores.
(Aquests horaris s’han de modificar en funció dels
usos i costums del veïnat.)

Art. 7è. Els nivells sonors s’han d’expressar en
dB(A) (decibels en l’escala A de ponderació) a tots
els efectes.

Art. 8è. Els nivells màxims permesos són els
següents:

Nivell sonor en dB(A)

     Exterior            Interior
Zona   Dia          Nit      Dia            Nit
Residencial 55-60 45-50    30-35         25-30
Indústria 65-60 50-60       40           35

Art. 9. 1. És d’aplicació la normativa bàsica de
l’edificació NBE-CA-88 per als usos següents:
- residencial privat, com habitatges i apartaments,
- residencial públic, com hotels o asils,
- administratiu i oficines, públic o privat,
- sanitaris,
- docents.
2. És d’aplicació l’Ordre d’11 de maig de 1983
(DOGC núm. 336, de 10 de juny de 1983), que
regula les condicions higienicosanitàries de centres
per a infants de menys de 6 anys.
3. L’aïllament acústic mínim exigible a qualsevol
altre tipus d’edifici és de 50 dB(A), per a activitats
diürnes, i de 55 dB(A) si han de funcionar a la nit.
4. En qualsevol cas, els elements constructius i
d’insonorització han de tenir la capacitat suficient
per tal que no ultrapassin els nivells indicats a
l’article 8, tant pel que fa al cos principal del recinte
com a peces auxiliars (mecanismes de ventilació,
xemeneies, tubs d’escomesa d’aigua, evacuació de
residus, transformadors, etc.).

Art. 10. 1. Qualsevol activitat que es realitzi als
habitatges no pot sobrepassar els nivells de l’article
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8; en particular, els aparells de ràdio, TV,
tocadiscos, magnetòfons i altaveus hauran de
graduar el volum per tal que no ultrapassin els
nivells de l’esmentat article.
2. Els instruments musicals i aparells que actuïn
d’auxiliars, com són amplificadors, altaveus, taules
de barreja, magnetòfons, etc., han d’estar regulats
per tal que no sobrepassin els nivells de l’article 8
per horari diürn. En horari nocturn, en queda
prohibida la utilització, amb l’excepció que la
sortida sigui únicament per auriculars.

Art. 11. Queda expressament prohibit en l’horari
nocturn:
- Cantar, cridar o parlar amb una intensitat massa
elevada a l’interior dels edificis.
- Emetre qualsevol soroll produït per reparacions
domèstiques, canvis de mobles o obres.
- Utilitzar electrodomèstics sorollosos o màquines
com rentadores, rentavaixelles, aspiradores,
centrífugues, màquines de cosir, etc.
- Emprar màquines semiindustrials o industrials,
sense perjudici de les normatives específiques a les
quals estiguin subjectes.
- Fer cap mena de soroll que pugui pertorbar el
son del veïnat.

Art. 12. No seran d’aplicació els articles 10 i 11
quan les activitats que s’esmenten es realitzin en
dependències amb la protecció d’un aïllament
acústic adient a cada cas.

Art. 13. El propietari d’animals domèstics és
responsable del soroll que puguin generar. Queda
prohibit deixar en patis, terrasses, balcons o
habitacions amb finestres obertes, aus o animals
els sons, crits o cants dels quals perjudiquin el
descans o ocasionin molèsties evidents als veïns.

Art. 14. Queda prohibit fer cants, crits, etc. en zones
de concurrència pública, com també fer-hi
funcionar aparells de ràdio, TV, instruments,
tocadiscos, missatges publicitaris, altaveus o altres
activitats que superin els nivells de l’article 8.

Art. 15. 1. Queda prohibida la realització, en horari
nocturn, d’obres públiques o privades que

ultrapassin els nivells de l’article 8.
2. L’autoritat municipal pot autoritzar
expressament aquelles obres de caràcter urgent o
que sigui inviable executar-les en horari diürn.

Art. 16. Les operacions de càrrega i descàrrega es
faran sempre en horari diürn quan s’efectuïn prop
de zones habitades. Els serveis que necessàriament
s’hagin de portar a terme en horari nocturn han de
tenir l’oportuna autorització municipal.

Art. 17. Els nivells màxims admissibles emesos pels
vehicles de motor, com també els sistemes de control
i inspecció emprats pels tècnics municipals, s’han
d’atenir a les especificacions establertes en els
reglaments núm. 41 i 51, els annexos als Acords de
Ginebra, de 20 de març de 1958 (BOE de l’11 de
març de 1970) i la legislació que els desenvolupi,
així com les directrius del Consell 70/157/CEE i
78/1015/CEE i les disposicions posteriors que les
modifiquen.

Art. 18. El propietari del vehicle de motor és el
responsable que els nivells establerts a l’article
anterior no siguin ultrapassats, sigui quin sigui
l’origen del soroll.

Art. 19. Queda prohibida la producció de sorolls
innecessaris per conducció violenta o indeguda o
acceleracions excessives.

Art. 20. 1. Queda prohibit accionar alarmes i
clàxons si no és per un perill imminent.
2. S’exceptuen d’aquesta prohibició els vehicles
d’urgència degudament autoritzats. En horari
nocturn, les sirenes s’han d’emprar només quan
sigui estrictament necessari, i mai de forma
indiscriminada o a menys de dos-cents metres d’un
centre hospitalari.

Art. 21. El propietari a qui li sigui lliurada una
citació per acudir a la pista de control de soroll,
ha de presentar-s’hi amb el vehicle en un termini
de quinze dies.

Art. 22. Si els nivells obtinguts en els mesuraments
de l’article anterior són superiors als admissibles,
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el propietari disposa de quinze dies més, com a
màxim, per tal de resoldre les deficiències. Si
transcorregut aquest període no s’ha presentat a
la revisió preceptiva, o els nivells són superiors als
admissibles, serà considerat com una infracció
d’acord amb la tipificació de l’article 25.

Art. 23. En actes excepcionals, com festes populars,
mítings, manifestacions, actes culturals, etc., tant
a la via pública com en locals, l’autoritat municipal
pot concedir llicències especials per a la seva
celebració sense perjudici dels condicionaments
que es puguin imposar en cada cas per soroll o
qualsevol altre motiu, que en tot cas han de constar
a la llicència corresponent.

Art. 24. Es consideren infraccions administratives
els actes i omissions d’allò que es regula a la present
Ordenança.

Art. 25. 1. Les infraccions als articles 11, 13, 14,
16, 19, 20 i 23 es qualifiquen com a lleus.
També es qualifiquen com a lleus:
a)Excedir en menys de 3 dB(A) els nivells màxims
admissibles, excepte els vehicles.
b)No presentar el vehicle a les revisions perceptives
havent-ne rebut la citació.
c) Superar els nivells màxims admissibles en
vehicles de motor.
2. Són infraccions greus:
a) Reincidir en faltes lleus.
b) No facilitar les dades i les informacions
sol·licitades en les visites d’inspecció.
c) Superar entre 3 i 10 dB(A) els nivells màxims
admissibles, excepte els vehicles.

3. Es consideren infraccions molt greus:
a) Reincidir en faltes greus.
b) Superar en més de 10 dB(A) els nivells màxims
admissibles, excepte els vehicles.

Art. 26. 1. Les sancions aplicables es classifiquen
en:
1. Instal·lacions accessòries, activitats comercials
i de serveis, habitatges i vehicles:
a) Infraccions lleus amb multes de fins a ... pessetes,
amb la possibilitat de proposar el precintament del
vehicle a l’òrgan competent.
b) Infraccions greus amb multes de ... pessetes a ...
pessetes.
c) Infraccions molt greus amb multes de ... pessetes
a ... pessetes, amb la possibilitat de procedir a la
revocació o modificació de la llicència d’activitats,
o de proposar, si és el cas, el precintament de la
instal·lació a l’òrgan competent.
2. Per a la resta d’activitats:
a) Infraccions lleus amb multes de fins a ... pessetes.
b) Infraccions greus amb multes de ... pessetes a ...
pessetes.
c) Infraccions molt greus amb multes de ... pessetes
a ... pessetes, amb la possibilitat de procedir a la
revocació o modificació de la llicència d’activitats,
o de proposar, si és el cas, el precintament de la
instal·lació a l’òrgan competent.
Art. 26. 2. L’import de les multes que s’han
d’imposar per a cada tipus de sanció, en defecte de
la llei sectorial que estableixi un règim sancionador
específic, han d’ajustar-se a allò que estableix
l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, o la disposició posterior que el
modifiqui.
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