
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 1.    INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1. – INTRODUCCIÓ 
 
 
 Al igual que la fusta, la pedra és un material natural que s’obté 
directament de la naturalesa i s’utilitza sense cap mena de transformació, 
únicament es necessari donar-li forma. A més de la pedra, avui en día ja en 
desús, s’utilitzen també materials com el maó, o el formigó. El maó, pel 
constructor de ponts, no és mès que 
un petit sillar amb el que es poden 
fer arcs de doveles yuxtaposades; 
per tant la morfologia del pont 
d’obra de fàbrica és la mateixa que 
la del pont de pedra. 
 
 Les estructures de pedra 
serveixen per a salvar llums de 
certa importància, i com aplicacions 
derivades de l’arc format per 
doveles tenim les voltes i les 
cúpules.                                               Fig. 1.1: Necessitat de pas 
 
Per aixó, els ponts de pedra, que han de salvar els rius, utilitzen sempre la volta 
com a estructura resistent.  
  
 Els ponts de pedra estàn formats per voltes cilíndriques, anàlogues al 
mig canyó romànic, encara que en elles predomina la dimensió longitudinal 
sobre la transversal, i és per això l’efecte bòvila és mínim; es comporten 
bàsicament com a arcs línials. 
 
 L’arc  o volta és una forma que li permet a l’estructura sostenir-se al 
damunt de dos recolzaments distants utilitzant materials que només resisteixen 
compressió: una força que tendirà a contraure l’estructura, empentant l’un 
contra l’altre. Les bigues, lloses i armadures, pel contrari, tenen elements o 
parts sotmeses a traccions, forces que tendiran a estirar l’element, separant els 
seus components. Els elements a tracció requerirant fusta o metall. El formigó 
armat, per exemple, utilitza el reforç de l’acer per a resistir aquesta tensió. 
L’aplicació a sostres i ponts de la pedra, el maó i el formigó simple utilitzat des 
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dels romans, no podía tenir altra forma que no fos la volta, doncs els materials 
emprats no resistien l’esmentada tensió. 
 
 Sempre és possible recòrrer a la solució de cubrir els espais amb bigues 
de pedra, i de fet existeix l’arquitectura adintellada en aquest material, però les 
llums que es poden salvar amb aquest sistema, o són molt petites, o 
requereixen la movilització de pedres de tamanys descomunals; bon exemple 
en tenim en l’arquitectura megalítica. 
 
 El pont arc de pedra és el pont històric per excel.lència. Actualment, l’arc 
de pedra com a tècnica per a fer ponts és solsament història; ja no es 
construeixen ponts d’aquest tipus per que resulten excessivament costosos, 
llevat casos excepcionals en parcs o llocs naturals protegits, amb una intenció 
purament estètica i paisatgística, i molts d’ells són realment formigó amb una 
‘xapa’ de pedra. 

 
 La construcció dels ponts de pedra 
és bastant simple, i en termes generals no 
planteja problemes diferents als de 
qualsevol obra coetània d’ells; solsament, 
la fonamentació pot donar problemes 
singulars, però la seva dificultat és deguda 
als rius, no a la seva estructura. 
 

Foto 1.1: Problemes de socavació 
 

Totes aquestes qualitats fan de l’arc, el sistema estructural mès perfecte,  i 
quasi podriem dir que únic, per a construir ponts amb els materials de 
construcció durables que es coneixien fins a l’aparició del ferro: la pedra i el 
maò.  
 
 Per això, mentre únicament 
varen existir aquests materials, no va 
haver-hi cap tipus de canvi sustancial 
en la manera de construir els ponts arc. 
 
 Amb l’aparició de nous materials, 
com l’acer i el formigó armat, capaços 
de resistir tensions de tracció, l’interés 
per aquesta tipología es va perdre i s’ha 
abandonat aquest tipus de construcció 
des de fa anys, encara que queden per exemple a Espanya, un bon nombre de 
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ponts de pedra actualment en servei. El interés actual per aquestes estructures 
i la seva tipología de mès de cinc mil anys d’existència, degut al valor cultural i 
històric afegit: molts d’aquests ponts són considerats vertaders monuments, de 
manera que són peces del nostre patrimoni que cal mantenir i preservar, fa que 
es realitzin estudis per tal de saber el seu comportament i poder estimar la 
capacitat portant d’aquests ponts, doncs amb el pas del temps s’han vist 
sotmeses a càrregues creixents que probablement no van ser previstes en el 
moment de construcció.  
 
 També en els paísos europeus abunda aquesta tipología. Al Regne Unit, 
mès del 40% dels ponts en servei són ponts de fàbrica i només en la seva 
xarxa ferroviària en són 40.000 els que resten en ús. 
 
 Ha estat per tant, l’interés pioner d’aquest retorn a l’estudi, el de les 
administracions, que degut a la gran quantitat de ponts que encara en formen 
part de les infrastructures viàries, calia mantenir en el millor estat possible, i a 
partir d’aquesta necessitat, el culte s’ha extés al valors mès altruistes i culturals 
que ens envolten avui día, fen possible l’aparició de mètodes de càlcul diversos 
que han permès determinar quan i com s’han de reparar aquestes estructures. 
 
 S’ha suscitat per tant, l’interés per saber quant es poden augmentar les 
càrregues per acollir les noves sol.licitacions actuals, i fer-ho de la manera mès 
segura possible dintre de les condicions en que es troben, i realitzar la 
reparació mès adient que no modifiqui ni la seva manera de treballar, ni la 
funcionalitat, ni l’estètica de l’estructura. 
 
 Per tant, i sense mès preàmbuls, passarem a veure una sèrie de termes 
de nomenclatura d’aquestes estructures i a conèixer una mica de la història 
ancestral que les ha permès arrivar als nostres díes, en millors o pitjors 
condicions. 
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1.2. – Nomenclatura en ponts arc  
 
Abans de començar a estudiar els ponts en arc d’un o més trams és bo posar-
se en situació i conèixer els elements constructius que els componen, així com 
també la nomenclatura que porten associats aquests tipus de ponts.  
 
Tot pont en arc té l’element bàsic que és la rosca, la qual pren la forma d’arc, i 
que porta les càrregues fins als estreps. Les peces que la constitueixen poden 
ser o bé de pedra ben tallada (aleshores parlem de dovelles) quasi sempre 
unides per un morter, o bé de maons. Les formes més comunes són les de mig 
punt (mitja circumferència), els escarsers (arcs de circumferència) i els 
parabòlics. En menor quantitat es troben els apuntats, els el·líptics o els de tres 
centres. El gruix de la rosca pot ser variable, creixent en gruix quan més lluny 
es troba de la clau (dovella que cau just al centre de la llum, moltes vegades 
més gran que la resta). 
 

 
Figura 1.2: Principals elements d’un pont arc. 
 
 
Els carcanyols són l’espai comprès entre la rosca i la plataforma. Normalment 
s’hi troben murs longitudinals i que contenen el reble.  Aquest és l’encarregat 
de transmetre la càrrega a l’arc i conformar una superfície més o menys 
horitzontal sobre la qual anirà la superfície de rodadura o calçada. Alguns dels 
ponts medievals on no circulaven carros els taulers tenien forts pendents 
(taulers d’esquena d’ase - o de camell a l’Àsia-). Molts ponts tenen forats als 
carcanyols, bé per tal d’estalviar material i alleugerir el pes, o bé per augmentar 
la capacitat de desguàs (arquets de desguàs). El reble sol estar fet amb 
materials granulars aprofitant les seves capacitats drenants: un material que 
retingués aigua (argilós) només afegiria pes innecessari (a part dels problemes 
derivats de la possible plasticitat d’aquests). Les aletes són la continuació dels 
murs dels carcanyols, i sovint s’obren per tal d’eixamplar la superfície de 
calçada i per oferir també una estabilitat lateral al pont través d’aquests. Sobre 



 Capítol I  
 

   -5 -  

els murs dels carcanyols, moltes vegades formant una sola unitat amb aquests, 
hi ha l’ampit o paretó, que proporciona seguretat i que pot ser objecte de 
múltiples variants més o menys ornamentals.  
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1.3. – Història dels ponts arc 
 
 
 La història del ponts arc de pedra, no és més que la història d’una 
necessitat, la de salvar els grans salts i buits que representaven els rius o les 
orografíes abruptes dels territoris, be fos per uns interessos socials, culturals o 
econòmics. 
 
 Les formes en arc més comunes són les semicirculars o de mig punt, 
que són precisament els més fàcilment construibles i que ofereixen les menors 
empentes als recolzaments. La necessitat de rebaixar els arcs, va ser deguda 
als problemes que representaven les crescudes dels rius i per evitar les 
empentes de les corrents contra les subestructures.  
 
 El primer pont arc que es coneix, s’aixeca a Babilonia l’any 1800 abans 
de Crist, encara que segons alguns historiadors, el situen al voltant del 2900 
a.c., en l’antiga cultura xinesa. Tot i aquesta petita discusió històrica, foren els 
romans els que varen explotar de bon grau el pont arc, en tot l’Occident, com a 
conseqüència d’una política que procurava dotar a tot el territori de l’imperi 
d’unes bones infrastructures. Entre els més antics es trova el Pont del Diable, 
de Martorell, prop de Barcelona, construit als voltants del 219 a.c.; també el 
Pont d’August, a Rimini, Italia, construït durant el primer segle de l’era cristiana. 
El Pont du Gard, a Nîmes, França, té tres fileres d’arcs que s’aixequen a 155 
peus sobre el riu Gard i salven una distancia de 855 peus. Aquesta estructura, 
el millor exemple que es conserva d’acueducte romà, va ser erigit també en el 
segle I d.c. 
 
 Altres grans exemples com el Pont d’Alcàntara, fer amb pedra de granit, 
amb un arc principal de 28.8m i amb una longitut total de 194m. Construït 
durant el mandat de l’emperador Trajà, per Caius Iulius Lacer, és un dels més 
impressionants que existeixen. Està dotat d’una torre honorífica d’uns 14m que 
descansa sobre la pila central, amb una altura total, fins al damunt de la torre 
d’uns 71m. En la primera meitat del S.XVI seguía prestant servei gràcies a un 
pobre reforç de fusta. En 1543, durant el regant d’Alfons IX, es varen començar 
les obres de reconstrucció de l’arc trencat del segon tram a la Guerra de la 
Independència. Els quatre arcs de la marge esquerra (ME) són originals, no així 
els últims (5è i 6è) que varen estar reconstruits en diverses ocasions.  
 
 També són romans, els aqüeductes de Segòvia (obra també de 
l’enginyer Lacer) i el de Tarragona, els quals han arribat als nostres dies en 
bones condicions. Cal fer notar, però, que només han perdurat aquells que 
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foren cimentats sobre roca, ja que les fonamentacions sobre terrenys tous no 
foren ben resoltes fins més tard.  
 

 
Fotografia 1.3: Pont romà d’Alcántara, obra de Julius Lacer 
  
 
 Però, els romans també es nudriren de la cultura etrusca, que va ser la 
gran especialista en la construcció de les voltes en falca, evolució en diriem 
‘correcta’ de la falsa volta que es feia servir a Occident en forma de filades 
successives. La volta etrusca orienta les juntes entre pedres de les rosques de 
forma perpendicular a la línia de l’intradós, el que vol dir que ja havien entés 
perfectament el que és l’antifunicularitat, i el que significava que aquesta línia 
únicament es veiés sotmesa a esforços normals de compressió. 
 
 Durant els segles posteriors a lèpoca romana, la construcció de ponts 
passà una època fosca i pràcticament quedà paralitzada. A l’Alta Edat Mitja, els 
senyors feudals feien construir els ponts per cobrar-ne peatges als traginers; en 
canvi, durant la Baixa Edat Mitja, la construcció de ponts juntament amb la 
d’hospitals foren promogudes per institucions religioses que s’encarregaven de 
buscar el suport financer entre els creients. És aquí on apareixen els arc 
apuntats, quebrats a la clau, i els de 3 centres, en els que un arc de petit radi a 
la clau, suavitza l’ogiva. No respón a cap tipus d’innovació estructural aquesta 
forma, sino que són una conseqüència de la moda gòtica dels arcs apuntats 
provinents de l’Orient Mitjà que foren adoptats per a grans construccions 
arquitectòniques, no foren en general fets servir per a ponts de gran 
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envergadura. Cap al final de l’Edat Mitja foren construïts remarcables exemples 
de més de 50m de llum en valls rocalloses, com ara el de Vieille-Brioude i el 
Grand Pont du Doux a França. 
 
 L’altra alternativa als arcs de mig punt varen ser els arcs segmentals, 
que rebaixaven el perfil dels arcs. Aixó era un avanç funcional, doncs acostava 
el rígid arc romà a les condicions d’antifunicularitat, encara que produeix una 
empenta hortizontal mès gran sobre les piles. 

 
El següent gran impuls en la construcció de ponts arc correspón al 

Renaixement. La principal innovació és la progressiva reducció de la relació 
llum-fletxa dels arcs. La introducció dels arcs parabòlics i la continuitat en la 
reducció de la relació pila-tram. L’època del Quattrocento donà exemples 
d’aquest període de transició com ara el famós Ponte Vecchio (1345) de 
Florència, construït amb arcs escarsers que suporten literalment un carrer amb 
cases. Els nous ideals de l’ordre civil, juntament amb l’avenç tècnic i artístic de 
la Renaixença portaren a un període de Neoclassicisme durant els segles XVII i 
XVIII que féu possible la construcció per exemple del pont de Rialto a Venècia 
(1591) o bé el Pont Neuf de París (1607). Els enginyers havien superat els 
coneixements dels romans en qüestió de fonamentació, però rarament podien 
excavar prou profund per arribar a estrats durs. Una solució molt usada era 
crear una plataforma horitzontal assentada sobre una superfície densament 
estacada, la qual servia de base pels pilars. És el cas del Pont de Rialto, que 
encara avui s’alça sobre els tous terrenys al·luvials de Venècia. 

 
Cap a la fi de la Renaixença italiana, s’introdueix una altra innovació, 

l’arc ‘carpanel’ o elíptic. En aquest pont, per primera vegada a  la història, el 
traçat s’aproximà a les condicions òptimes de resistència, encara que degut a 
la  casualitat, donat que era el resultat d’una una nova visió sobre els ponts que 
prengué cos: a part d’útils, aquests havien de ser dissenyats amb elegància, ja 
que formaven part dels passeigs que configuraven l’idealitzat paisatge urbà 
d’aleshores. França més que cap altre país desenvolupà aquesta idea a finals 
del s. XVI, creant un departament nacional de transport format per arquitectes i 
enginyers. Grans ponts neoclàssics sobre el Loira i el Sena foren construïts en 
aquesta època. Aquest model fou exportat i es traduí en bells exemples en 
ciutats com ara Londres, Sant Petersburg o Praga. 
 

A Itàlia, Bartolomeo Ammannati desenvolupà una nova tipologia per al 
pont de Santa Trinità: un peculiar arc amb curvatura creixent als estreps que 
recordava a una forma el·líptica i que tenia un medalló d’armes a la clau. La 
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seva raó fletxa-llum de 1:7 resultà en un elegant arc força rebaixat i que fou 
repetit durant la Renaixença.  
 

La nova revolució arrivà cap a mitjans del s. XVIII, en ple segle de les 
llums, els ponts de maçoneria obtenen el seu apogeu amb Jean-Rodolphe 
Perronet, el qual va dissenyar i construir ponts amb voltes de diversos centres, 
conegudes com ‘anse de panier’ (nansa de cistella) amb fletxes realment 
rebaixades fins al desé de la llum, com els de Neuilly (1774), el Pont de Saint-
Maxence (1785), o el Pont de la Concorde del 1791 (Fotografia 1.4). Els seus 
dissenys allargaven al màxim els trams I construïa pilars molt esveltes, ja que 
s’adonà que les empentes horitzontals es contrarestaven sobre d’aquestes. 
Construïa tots els trams a la vegada i rematava les seves obres amb un acabat 
que els feia peces mestres, en esplèndida harmonía amb les seves funcions 
hidràuliques i estètiques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1.4: Pont de La Concorde a París, construït el 1791 per Perronet. 

Ell va ser el primer director de la primera escola d’enginyeria del món, 
“l’Ecóle de Ponts et Chaussées”  de París, reintroduint l’arc escarser del 
període clàssic i creant l’arc el.líptic. Altra aportació fou la intuició del 
mecanisme hiperestàtic, que es produía a l’hora de repartir l’empenta 
horitzontal desequilibrada, entre una pila i les voltes que arriven al seu capitell, 
comprenen que la pila mès esbelta significava un pont mès segur. 

La següent etapa de notorietat important es dona al Regne Unit, a on 
l’equivalent al Perronet fou un enginyer suís anomenat Charles Labelve, 
coincidint amb el desenvolupament del ferrocarril, el qual construí el seu primer 
pont sobre el Tàmesi el 1750, desenvolupant el sistema de caixó per a fer la 
fonamentació dels pilars, el qual el continuà usat de la mateixa manera durant 
més d’un segle. L’altre gran arquitecte d’aquest període, John Rennie, va 
construir a Londres el primer Waterloo Bridge el 1811, essent el seu següent 
gran pont el Southwark Bridge (1819), que tenia un tram central de 73 m i fou 
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construït en ferro de fundició; això demostrà el potencial del nou material que 
començava a introduir-se a la construcció de ponts i que marcà l’inici d’un tomb 
en la història de l’enginyeria. Encara que aquesta època es perllongar realment 
fins als nostres díes i a ella debem la majoría dels ponts d’obra de maçoneria 
actualment en ús. 

També es començà a pensar en la manera de reduir el pes propi de 
l’estructura. Els arcs amb carcanyols alleugerits són una tipologia que es troba 
rarament en arcs medievals segons Fernández (1999). No va ser fins el s. 
XVIII que van ser utilitzats de manera regular, bàsicament per tres motius: per 
alleugerir les càrregues mortes, que poden afectar negativament 
sobrecarregant massa els ronyons de l’arc principal, sobretot en ponts de gran 
llum. L’estalvi de material també és considerable, i a més es dóna major secció 
de desguàs. Es van construir ponts caminals i de ferrocarril d’aquesta tipologia, 
sobretot a finals del s. XIX, com ara el Pont du Castelet a l’Ariège (41m), el 
viaducte de Séjourné a Fontpedrosa (235m en total), el pont sobre l’Agoût a 
Lavaur (62m) o el Pont Adolphe de Luxemburg (85m).  

A l’Àsia, especialment a la Xina, els ponts en arc tenen una tradició 
mil·lenària molt més llarga que la occidental i que s’ha desenvolupat 
paral·lelament fins avui en dia. Així com als anys 50 a Occident s’abandonà 
quasi per complet l’obra de fàbrica per a ponts, a la Xina el treball ha continuat, 
succeint-se els rècords en llum l’un darrera l’altre, tots ells amb carcanyols 
alleugerits. A banda d’incorporar el formigó en forma de dovelles prefabricades 
en alguns ponts, s’ha continuat usant la pedra sistemàticament: el 1961 es 
construí el Pont de Longmen, un viaducte de 3 trams de 60, 90 i 60 m 
(Fotografia 1.3). El 1972 va ser acabat el Pont de Jiuxigou de 100m de llum, 
també en pedra, i el 1990 es va finalitzar la construcció del Pont de Wuchaohe, 
el que és avui en dia el rècord de llum per a ponts de pedra amb 120 m de llum 
(Fotografia 1.4). El sistema constructiu es basa en cintres metàl·liques 
recolzades sobre pilars provisionals. 

Tot i l’abandonament del pont de fàbrica com a tipología actual, es 
reconeguda la durabilitat i la resistència dels arcs de fàbrica. La major part 
d’aquestes estructures, del segle passat, han deixat constància d’aquests dos 
paràmetres, tot i la seva avançada edat i el seu limitat manteniment, no només 
en quantitat sino també en qualitat, ja que ha estat gran la mancança de 
coneixements sobre el seu comportament, i això fa que avui l’interès, ja no 
només econòmic, de la seva reparació i manteniment de manera adecuada, 
respongui també a creències estètiques. 
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Fotografies 1.5 i 1.6: Pont de Longmen (60+90+60 m) i Pont de Wuchaohe (120m), actual 
rècord de llum en arcs de pedra. 
 

           
 
Fotografies 1.6 i 1.7: Acueducte de Segovia   i Pont du Gard (França). Dos exemples de 
estructures multiarc. 
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1.4.   OBJECTIUS  
 

L’objectiu principal d’aquesta tesina és el d’assajar una tècnica, per a 
l’anàlisi del comportament fins a la ruptura i de la capacitat portant dels ponts 
de maçoneria. Basada en la línia de treball proposada i iniciada per C.Molins 
(1996), s’inscriu dins de la recerca del Departament d’Enginyeria de la 
Construcció de la UPC sobre l’estudi de construccions històriques d’obra de 
fàbrica, i continuada en els darrers anys amb la presentació de diversos treballs 
en el mateix camp: Sicília (1997), Hernando (1999) i Pujol (2000) , tots sota la 
tutela científica i tècnica d’en Climent Molins, en els quals s’han analitzat ponts 
arc i multiarc de maçoneria. 

 
L’objectiu bàsic és a travès d’un model numèric constatat amb assajos 

reals, avaluar el comportament i la capacitat previstes d’un pont emblemàtic 
d’obra de fàbrica, com és el Pont – Viaducte de Fontpedrosa , projectat per 
l’enginyer Paul Séjourné.  

 
Aquest pont singular, un dels pocs d’obra de fàbrica amb un gran arc 

ogival, i amb la curiositat i dificultat afegida de tenir al damunt de la seva clau, 
un gran pilar centre de l’estructura. 

 
 Poguer identificar els mecanismes de ruptura, sería un altre dels   

objectius, per establir possibles defectes de l’estructura, que ajudarien en el 
seu manteniment, i en futures reparacions, si s’escau.  
 

Conèixer el procediments i familiaritzar-se amb les eines que s’han 
disposat, i  poguer-ne identificar amb elles els processos i mecanismes de les 
obres de fàbrica amb la implementació i interpretació de dades i resultats 
posteriors.  L’ús i interpretació dels valors resultants amb programes d’anàlisi 
no lineal de la geometria i materials de l’estructures d’obra de fàbrica. En 
aquest treball, l’ús del programa CRIPTA, implementat per Molins (1996). 
 

La sortida gràfica dels resultats amb l’ús de programes de postprocés, 
els quals faciliten l’anàlisi i  permeten l’obtenció de solucions representades 
gràficament. 
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1.5.  CONTINGUT  DE LA TESINA 
 

 
Aquest document s’estructura en 5 capítols amb un capítol final de 

conclusions i un d’annexes. 
 
Les motivacions queden inmerses en el primer capítol d’introducció, en 

el que a mès  es fa un repàs de la història dels ponts arc. També es reflexen 
aquí els objectius i el contingut del treball.  

 
El segon capítol ens posa en antecedents de l’estat del coneixement fins 

al día d’avui en l’estudi dels ponts arc, ja siguin simples o multiarc. 
 
En el tercer capítol es descriu detalladament el mètode d’anàlisi emprat 

per fer aquesta tesina, i com s’utilitza la Formulació Matricial Generalitzada. 
 
El quart capítol, una extensió que no serà utilitzada en la tesina, és molt 

breu i amb un exemple concret demostra com n’és d’important considerar el 
reble i compara els resultats de la FMG amb els del mètode del mecanisme. 

 
El cinquè capítol, núcli de la tesina, es dedica a l’estudi del Pont 

Viaducte de Fontpedrosa. 
 
 I per concluore, l’ultima part són les conclusions que s’han extret 

d’aquest enriquidor estudi, i les propostes per a futurs treballs, que poden 
seguir la línia continuista recent, o aportar innovacions en el camp de les 
construccions històriques. 
 


