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ARQUITECTURA DE LES MEMBRANES I DE LES ESTRUCTURES 
ATIRANTADES. Exemples 
J.Llorens - ETSAB/UPC 
 
Les membranes atirantades sol·liciten al material a la tracció. D’aquesta manera, 
com els tirants, aprofiten la totalitat de la resistència perquè distribueixen els 
esforços en la totalitat de les seccions, no pandeigen ni flecten. Aconsegueixen la 
lleugeresa màxima d’aspecte i de pes però, a canvi, demanen que la superfície 
estigui en equilibri, o sigui que la forma sigui funicular (ha de seguir el recorregut 
de les càrregues), necessita doble curvatura per a resistir les càrregues (sobretot 
de vent) en totes direccions i ha d’estar pretensada, per a que no apareguin 
compressions. Exemples: 
 
1 Fruto Vivas, 2000: Pavelló de Venezuela, Hannover i Barquisimeto. És una gran 
flor de 38 de diàmetre que s’obre i es tanca accionant 16 cilindres hidràulics 
sincronitzats aplicats als 16 pètals de la flor. 
  
2 Kurt Ackermann, 2000: Aparcament de 150 camions d’escombraries, Munich. 
Està cobert amb un sostre de 8.400 m2 de fibra de vidre que es recolza sobre pilars 
col·locats formant una malla de 10 x 12 m. Cada mòdul està pretensat amb un pal 
flotant al mig, que li proporciona la doble curvatura necessària per a l’estabilitat 
estructural i el desguàs.  
 
3 Arquintegral amb J.Llorens, 2007: Aquari d’Almuñécar. És una membrana 
tensada de 700 m2 recolzada sobre 3 arcs rebaixats. La tensió de la membrana 
postcomprimeix els arcs, o sigui que els alleugereix. 
 
Les estructures atirantades treballen principalment a tracció. Recorren a la 
flexibilitat i la forma, en comptes de la massa, la rigidesa i el pes. Segueixen el 
recorregut de les càrregues. Necessiten curvatura i pretensat. Són lleugeres. Pesen 
menys que la càrrega que suporten. Poden cobrir distàncies grans sense suports 
entremitjos. Configuren un sistema constructiu propi, a base de cables, tirants, 
membranes, suports, accessoris i ancoratges amb un grau elevat de prefabricació. 
Les principals característiques són: economia d’energia i materials en relació a les 
prestacions obtingudes, eficiència o capacitat de resoldre un problema o satisfer 
una necessitat amb els mitjans disponibles, adaptació al medi i integració a 
l’ambient, sostenibilitat o facultat de formar part de la natura sense consumir-la ni 
degradar-la i forma determinada pel context, el material i la funció. Exemples:  
 
1 Walter Bassett, 1897: Nòria gegant del Prater, Viena. 
 
2 Frei Otto, 1967: Pavelló d’Alemanya a Montréal. 
 
3 Günther Behnnisch amb Frei Otto, 1972: estadi Olímpic de Munich 
 
4 Von Gerkan, Marg & Partner (GMP) amb Schlaich Bergermann und Partner, 1989: 
Claraboia del Museu d’Historia d’Hamburg. És una malla de una capa de 1,17 x 1,17 
m travada i rigiditzada amb cables que pretensen tot el conjunt i aconsegueixen 
eliminar les flexions i, per tant, alleugerir considerablement l’estructura. 
  
5 Llorens & Soldevila, 1992: Pèrgola al carrer d’Aragó, Barcelona. Es tractava de 
definir la directriu del passeig central d’aquet tram del carrer d’Aragó interferint el 
menys possible amb la calçada, els arbres i els fanals. Per això emula l’estructura 
atirantada dels velers ràpids amb 4 pals per unes llums de 18 + 36 + 36 + 36 + 18 
= 144 m de longitud. Els trams de 18 m dels extrems surten en voladís. 
  



J.Llorens - ignasi.llorens@upc.edu - Grup GAT - Departament 753 - ETSAB - UPC - 2017                     2 

6 Wilkinson Eyre, 2005: Davies Alpine House, Kew Gardens, Londres. S’afegeix a la 
distingida col·lecció d’hivernacles de Kew, però te per objectiu mantenir les plantes 
alpines fresques i ventilades, en lloc de l’escalfor i la humitat que requereixen les 
plantes tropicals. Els arcs de 10 m proporcionen alçada suficient per activar la 
ventilació des de la part inferior. Aconsegueix la màxima lluminositat prescindint de 
la fusteria i es protegeix del sol amb un gran vano desplegable.  
 


