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CONCEPTE ESTRUCTURAL - PÒRTICS
L’estructura de tot el projecte està plantejada com una 
successió de pòrtics de formigó armat. Aquesta racionalitat 
aporta un cert ordre a un edifici de tal magnitud (uns 18.000m2), 
i ajuda a organitzar-ne els espais. Alhora la repetició d’un mateix 
element aporta una flexibilitat que afavoreix molt al programa de 
la biblioteca. En el cas dels testers, el pòrtic passa a ser tota la 
façana, que es comporta com una gran biga que permet obrir 
forats grans a l’exterior.

Estructuralment (i també en ús) parlarem de dos parts 
diferenciades: una és l’edifici alt, façana de la nova biblioteca i 
on es concentren espais complementaris, alhora que de 
personal i administració. L’altre edifici és el que no es veu, 
que comprèn la plaça i les sales de lectura. Ambdós edificis 
superen la longitud de 40 metres, i es fan necessàries juntes 
estructurals, doblant l’estructura. En el cas de l’edifici enterrat 
se’n col·loquen dos, deixant una peça de 48 metres de longitud 
que funcionarà de forma independent a la resta, i que configura 
la superfície pròpiament de la plaça. Aquesta peça serà la que 
tindrà la llosa nervada. Això permetrà també que existeixi una 
franja “molla” entre l’edifici existent (Asplund) i la nova 
intervenció, desvinculant-los i evitant així possibles problemes 
per assentament diferencial o altres tipus de comportament. 

Al començament es planteja la prefabricació de l’estructura, 
força extesa als països nòrdics. Es plantegen sobretot forjats 
prefabricats, de tipus placa alveolar. La forma que va agafant el 
projecte, però, acaba determinant que l’estructura sigui tota “in 
situ”, ja que les peces que resulten són d’una mida massa gran 
per a ser prefabricades, especialment de cara al seu transport, 
amb jàsseres que superarien els 45 metres. En ser tot una 
estructura feta en obra es guanya en hiperestatisme dels nusos, 
amb un millor comportament de cara a les deformacions, 
especialment en les volades dels extrems. S’evitarà els 
problemes que hi pugui haver a l’hora de formigonar amb 
temperatures tant fredes executant l’obra en els mesos més 
càlids (maig a setembre) i amb acceleradors de fraguats o altres 
additius calents.

Es plantegen forjats de llosa, que aporten monolitisme a 
l’estructura i ajuden a travar-la en l’altre sentit. En el cas de la 
plaça es reforça l’estructura plantejant una llosa nervada. Els 
nervis permeten optimitzar una mica més la secció de la llosa, 
especialment en la part en què hi ha els forats per il•luminar 
l’espai inferior.


