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EL DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE L'EXPRESSIÓ ARQUTECTÒNICA DE 
L'ACER. Exemples 
J.Llorens - ETSAB/UPC 
 
L'evolució històrica de l'expressió arquitectònica de l'acer ha seguit un cicle que va 
des de les aplicacions constructives a l’arquitectura, l’estil i el formalisme. A 
continuació es segueix aquesta evolució a través de uns quants exemples agrupats 
per etapes. 
 
1.- Antecedents: la fusta 
 
La fusta és un material natural anisòtrop, lleuger, poc resistent, resistent a totes les 
sol·licitacions, amb seccions petites, que serveix per a entramats de llums petites o 
moderades i encavallades triangulades. L’encavallada te la forma idònia per: 

a) evacuació de les aigües amb les pendents 
b) resistir la flexió amb cantell màxim al mig, que és on es necessita perquè el 

moment flector és màxim 
c) descomposició en trams curts per a evitar l’esveltesa. 

Abans de l’acer i del formigó aquesta era la manera de cobrir espais grans com  
vivendes, estables, magatzems, mansions, ajuntaments, esglésies, fondes, 
hospitals, mercats, etc. 
Alguns exemples són els estables de fusta con el de Cervar a Istria, el coniller de la 
comuna Sin Chin, el mercat de fusta del 1600 reconstruït al Museu de Weald, 
Sussex, l'embarcador de Liberty Island, NYC (l’àmbit cobert supera el perímetre 
definit pels pilars en planta), l'entramat de tram i metxa (”caja y espiga”) de 
l’estable de Jacob Roher, 1888, Massillon, Ohio o el "balloon frame" nordamericà, 
tal com apareix a la pel·lícula “7 Novias para 7 hermanos” 
(http://www.youtube.com/watch?v=Fi4XlPGvPTA), el "Westminster Hall",(S XIV, de 
20,7x73.2 m. Les bigues horitzontals es recolzen sobre arcs), la Gran sala de la 
Universitat de Glasgow de  G.Gilbert Scott, 1864 que utilitza encavallades de fusta 
amb unions reforçades,les cases urbanes dels carrers Volta i François Miron de 
Paris, la botiga Liberty de Londres i l'estructura primària de la fundació Louis 
Vuitton a Paris de Frank Gehry, 2014. 
 
2.- Els descobriments tècnics 
 
Des de la prehistòria ja existia el ferro forjat amb martell. És un procediment de 
donar forma per deformació plàstica aplicant pressió amb premsa o martell. No 
produeix residus. S’utilitza per fabricar peces úniques o petites sèries. Es 
representa al quadre "La fragua de Vulcano" de Diego Velázquez, 1630. Al S XVI es 
va introduir la laminació del plom i del zinc. Al primer quart del SXVIII es fon el 
ferro amb carbó de coc en lloc de fusta. Al tenir més rendiment calorífic, va 
augmentar el rendiment i la producció de la fosa. Poc després es van començar a 
laminar xapes de ferro. La utilització de l’acer com a material estructural es va 
iniciar a finals del S XIX al desenvolupar-se procediments barats de fabricar-lo en 
quantitat.  
 
La fosa és un aliatge de ferro i carboni (de l’2,14% al 6,67%). Es rovella menys que 
l’acer però és més fràgil. Treballa a la compressió. 
Les peces de fosa es fabriquen abocant el metall fos en un motlle. Pot adoptar 
qualsevol forma emmotllable. Els inconvenients són la fragilitat (es trenca sense 
avís, sobretot en cas de foc en contacte amb l’aigua d’extinció) i la dificultat de 
soldar i forjar. N'és un dels primers exemples el pont sobre el riu Severn de 
T.Farnolls Pritchard & Abraham Darcy, 1775. Més tard es van construir la 
passarel·la de vianants de les Arts a Paris de Cessart et Dilloy, 1803 i el pont de 
Triana a Sevilla de G.Steinacher i F.Bernadet, 1852. 
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John Nash comença les aplicacions a l'arquitectura en el pavelló real de Brighton de 
1822 i el segueixen les aplicacions de la fosa a les estructures i les façanes, com 
són els casos de l' "Iron Building" a Glasgow, de  J.Baird & R.McConnel, 1856 i des 
edificis del SoHo de New York. Es comença a insinuar la caixa de vidre en que 
domina clarament el buit sobre el massís i a utilitzar el ferro forjat en les façanes ja 
que s'adequa molt be al decorativisme "art nouveau" com a l'edifici Little Singer de 
E.Flagg al SoHo de New York, 1904 o la façana de la llibreria Scribners (ara 
Sephora) a la 5ª Avinguda de la mateixa ciutat. Una de les últimes aplicacions 
notables de la fosa a l'arquitectura van ser les "geberettes" del Centre Pompidou de 
Paris, 1977. 
 
Uns altres factors que van impulsar la utilització del ferro en la construcció van ser 
la protecció contra el foc dels edificis industrials i, sobretot, la necessitat de cobrir 
per als edificis de grans dimensions. Alguns exemples de la primera aplicació són el 
Calico Mill a Derby de W.Strutt 1793, el Shrewsbury Mill de Ch.Bage 1797, el sostre 
de la bilbioteca del Museu Britànic, de R.Smirke 1825 i la fàbrica de cervesa Lion a 
Lambeth de F.Edwards 1836. Les cobertes de grans dimensions van començar amb 
els hivernacles com el de Kew Gardens a Londres de D.Burton 1844, les grans 
exposicions internacionals, com el Crystal Palace a Londres de J.Paxton 1851 i les 
sales d'espectacles, com el Royal Albert Hall a Londres de  H.Scott, R.M.Ordrich & 
J.M.Grover 1871 (en que es van utilitzar perfils I) a més dels mercats i les 
estacions. Va influir molt en la possibilitat de utilitzar l'acer en quantitat el 
convertidor Bessemer a partir de l'any 1855, que va servir per obtenir un material 
més resistent, elàstic i regular. Avenços posteriors van ser la normalització dels 
perfils, els perfils IPE, els tubs amb i sense soldadura, els acers inoxidables i 
especials, els cables d'alta resistència i els tirants. 
 
3.- Aplicacions constructives 
 
La utilització del ferro colat, forjat i de l'acer es va generalitzar primer en 
aplicacions constructives per resoldre problemes pràctics en naus industrials, ponts, 
galeries, hivernacles, umbracles, mercats, estacions, hangars i vaixells. 
 
4.- L’acer a l’arquitectura 
 
El ferro es va integrar a l’arquitectura més tard que a l’enginyeria i les obres 
públiques. És habitual que els materials nous s'integrin a l’arquitectura amb retard 
en relació a les primeres aplicacions constructives perquè les formes adequades 
dels nous materials o tècniques han de superar els estereotips culturals. A més, en 
el cas del ferro i de l'acer l’evolució ha estat molt ràpida i el canvi d’imatge és molt 
fort perquè s’altera la relació buit-massís i es dilueix la corporeïtat volumètrica dels 
massissos i les parets. Es pot considerar pioner de la configuració arquitectònica 
basada en les característiques de la fosa a H.Labrouste en les biblioteques de 
Sainte Geneviève i Nacional de Paris, 1850 i 1868 respectivament. 
 
Altres exemples de l'arquitectura del ferro i de l'acer són els grans magatzems, 
exposicions, esglésies, teatres, poliesportius, estadis aeroports, espais urbans, 
edificis d’entramat i habitatges. Destaquen els tipus que difícilment s'haguessin 
pogut construir amb un altre material, com les torres, gratacels, malles espacials i 
estructures atirantades. 
 
10.- L’acer exhibit 
 
Com és habitual en el cicle de utilització dels materials, després del període en que 
s'aprofiten les seves característiques tot produint l'arquitectura que li correspon, 
arriba l'hora del manierisme i l'exhibició. L'exhibicionisme de l'acer es va iniciar a 
principis del segle XX amb l'art nouveau. Ho il·lustren les entrades del metro de 



J.Llorens - ignasi.llorens@upc.edu - Grup GAT - Departament 753 - ETSAB - UPC - 2017                     3 

Paris d’Héctor Guimard 1898-1901 i el pont de Bir-Hakeim, Paris 1905, que te dos 
nivells: l’inferior és un pas cobert per vianants i automòbils i el superior és pel 
metro amb els pilars manifesten l’elegància sinuosa de l’Art Nouveau tipus Héctor 
Guimard. Més tard l'exhibicionisme va passar a anomenar-se "high-tech" amb el 
Centre Pompidou de Paris de R.Piano i R.Rogers 1977, en que l'estructura,les 
instal·lacions i les accessos passen a se els protagonistes. Van seguir, entre 
d'altres, el banc de Hongkong & Shanghai de N.Foster 1985, el pavelló olímpic de 
Badalona de E.Bonell i F.Rius 1992, la Bracken House de Londres de M.Hopkins 
1991, el Channel 4 de Londres de R.Rogers 1994 i la Canary Wharf Station de 
Londres de N.Foster 1999. 
 
11.- La supressió de la subestructura 
 
L'aparició a mitjans del S XX de les membranes estructurals ha permès suprimir les 
subestructures formades habitualment per biguetes, la qual cosa implica un 
alleugeriment i simplificació. Exemples: els estadis de Stuttgart de P.Bonatz 1993 i 
de Sevilla de A.Cruz i A.Ortiz 1999, l'Eden Project a Cornwall de N.Grimshaw 2001, 
el Centre Espacial de Leicester de N.Grimshaw 2001, l'Allianz Arena de Munich de 
Herzog i de Meuron 2005 
 
12.- L’arquitectura digital formalista 
 
La darrera tendència en l'aplicació de l'acer a l'arquitectura consisteix en 
materialitzar formes arbitràries, també anomenades lliures o digitals, a partir 
d'esquelets de barres. Són les formes autònomes de l’arquitecte mediàtic 
contemporani basades en sistemes constructius que no s’expressen ni configuren 
l’espai. La forma és independent de la tècnica i es construeix com es pot. Alguns 
dels casos més representatius són el Museu Guggenheim de Bilbao de F.Gehry 
1992 i la seva derivada la fundació Louis Vuitton de Paris 2014 del mateix 
arquitecte. S'hi poden afegir l'Institut de recerca Hysolar de la universitat de 
Sttutgart de G.Behnisch 1988, el Museu Jueu de D.Libeskind 1998, la pérgola de 
l'Avinguda Icària de Barcelona de E.Miralles & C.Pinòs 1992, el pavelló BMW 
Dynaform Building de Frankfurt de AAB Architekten 2001, l'estadi olímpic de Beijing 
de Herzog i de Meuron 2008 i tota l'obra de Z.Hadid.  
 
La construcció del pavelló de la BMW a Frankfurt il·lustra molt bé aquesta 
tendència. En aquest encàrrec, el client BMW, va valorar més l’impacte comunicatiu 
que l’edifici. Per aconseguir-ho ABB Architekten va optar per les formes “lliures” 
que flueixen sense referències ortogonals, dissimulant les evidències constructives i 
utilitzant materials “moderns”, com la membrana de fibra de vidre, les lloses 
acríliques o els derivats del cautxú. El mètode de projecte va consistir en generar 
una forma digital que, en aquest cas, deien que s’inspirava (sense assemblar’s-hi) 
en el dinamisme del model de vehicle que volia promocionar la marca. Era 
important prescindir dels detalls i referències a elements constructius coneguts per 
tal de desafiar qualsevol categoria arquitectònica i evitar la lectura de la funció 
interior de l’edifici des de l’exterior. A continuació els enginyers van analitzar 
estructuralment el model obtingut. D’aquesta anàlisi se'n van derivar algunes 
modificacions que conformaren la solució definitiva. Finalment, per a construir la 
forma obtinguda, es van realitzar les seccions transversals (llesques o costelles) 
que es materialitzaren tallant i soldant xapes d’acer. 
 


