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EL DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE L'EXPRESSIÓ ARQUTECTÒNICA DE LA 
FÀBRICA. Exemples 
J.Llorens - ETSAB/UPC 
 
L'evolució històrica de l'expressió arquitectònica de la fàbrica ha seguit un cicle 
característic dels materials de construcció. Comença amb la seva incorporació , 
basada en la disponibilitat o utilitat. Desprès es desenvolupa d'acord amb les seves 
característiques tot produint l'arquitectura que li correspon. I acaba segregat com a 
tancament o revestiment o fins i tot expulsat. A continuació es segueix aquesta 
evolució a través de uns quants exemples agrupats per etapes.  
  
Primera part 
 
1 Antecedents de pedra i tova 
 
Una de les construccions de fàbrica de pedra existents més antigues és el Góbekli 
Tepe, santuari del sud-est de Turquia del 11.500 aC, anterior a l'agricultura, el 
sedentarisme i la ciutat. També es poden esmentar el recinte de Saqqara a Egipte 
del 2650 aC, les barraques de pastor, els ponts o barraques per al bestiar de 
Ciutadella o la fonda de Shihara al Yemen. 
S'observa un alleugeriment progressiu a mesura que s'incorporen l'arc, la volta,la 
cúpula fins que s'aconsegueix la discretització del recorregut de les càrregues i la 
màxima diafanitat com a la Sainte Chapelle de Paris, 1248. 
Allà on no hi ha pedra o no és assequible, la fàbrica es construeix amb tova o maó, 
que són materials més senzills i lleugers molt utilitzats. 
 
2. Antecedents de maó 
 
El maó millora la tova per resistència i durabilitat. És el material bàsic en llocs 
sense (o poca) pedra ni fusta. Desenvolupa les seves pròpies formes. Alguns 
exemples històrics destacats són el mercat de Trajà a Roma, 106 dC (combinat 
amb formigó en massa), el palau de Ctesifonte, Irak, S III o VI (amb un arc el·líptic 
de maó ℓ = 26,65 i gruix dels murs: 7 m), la Giralda de Sevilla, 1182 (s’hi pot pujar 
a cavall), la torre mudèjar del Salvador, Teruel, S XIV (alleugerida amb doble paret 
i la decoració que fa ombra sobre la pròpia façana i augmenta la superfície 
específica) i la mesquita del Cristo de la Luz de Toledo, 999 dC. 
 
3. El maó substitueix a la pedra 
 
Si es vol construir amb pedra però no n'hi ha o no és assequible, es pot construir 
amb maó com si fos pedra imitant-la amb les formes, revestiments o arrebossats. 
La construcció és de maó però la composició correspon a la pedra, com a la 
cartoixa de Santa Maria de Montalegre, Tiana, 1433–1636, els palaus renaixentistes 
de Tori, la basílica del Pilar de Saragossa, 1681–1961 o la Blewcoat School de 
Londres 1709, que és una de les primeres escoles de maó.  
 
4. La Revolució Industrial: el maó s’emancipa 
 
A finals del S XVIII, amb la revolució industrial, el maó s’emancipa i desenvolupa 
formes pròpies per respondre a necessitats noves com són les construccions 
industrials, socials i pel transport. És el cas de les casetes d’agulles, la torre de les 
Aigües del Besòs, (Pere Falqués, Poble Nou, 1883, de 65 m d’alçada, de maó vist), 
el dipòsit d’aigua a Sant Cugat, l’arquitectura industrial del Poble Nou i del celler 
cooperatiu de Gandesa, Cèsar Martinell, 1919, amb els arcs que substitueixen a les 
bigues i les voltes a les biguetes, aconseguint grans espais diàfans amb només 
compressió. 
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5. L’obra vista monumental. 
 
J.Rubió Bellver: Ca l’Espinal, Colònia Güell, 1900 i Casa Roviralta (“Frare Blanc”) 
1903-1913, Barcelona, Capella de la Universitat Industrial, 1931. A.Gaudí, 1909: 
Escoles de la Sagrada Família, Barcelona, 1898: Església de la Colònia Güell, Santa 
Coloma de Cervelló (dinàmica orgànica de gran riquesa espacial). En aquest cas el 
maó és element estructural en formes singulars, lliures d’estils històrics, atrevides i 
diferents que culminen la recerca de formes no vinculades al passat. J.Puig i 
Cadafalch: Casa Terrades “de les Punxes”, 1905, medieval, neogòtica, historicista 
amb motius procedents de la tradició artesanal. Bernardí Martorell: Convent de 
Valldonzella, 1910, una construcció tradicional de maó amb exigència palesa en els 
detalls que assoleix un gran valor expressiu. 
 
Josep Vilaseca, 1888: Arc de Triomf de l’Exposició de 1888, Barcelona, és un 
compendi de les possibilitats compositives del maó vist amb arrel ruskiniana en el 
tractament acurat dels detalls, imatge compacta i complicada relacionada amb el 
ressorgiment dels estils mudèjar i mossàrab, que es van manifestar en moltes 
construccions de l’Exposició. I.Mas, J.Raspall & D.Sugrañes, 1915: Plaça de Toros 
Monumental, Barcelona, romanticisme islamitzant amb solucions de plàstica 
modernista. M.de Klerk, 1920: Habitatges Eigen Haard, Amsterdam, que es 
consideren expressionistes amb molta varietat de formes i detalls i treball acurat de 
paleta i fusteria. M.de Klerk & P.L.Kramer, 1922: Habitatges De Dageraad, 
Amsterdam, representen l’expressionisme d’entreguerres a Holanda i un gran 
progrés en la vivenda obrera. 
 
Segona part 
 
6. L’extrapolació 
 
A finals del segle XIX es va iniciar la carrera de l'alleugeriment de la construcció 
facilitada per la laminació de biguetes d'acer, que van permetre augmentar la 
separació entre partes mestres i l'amplada de portes i finestres. Gràcies a 
l'extrusió, van aparèixer els maons perforats i foradats. A més, les parets de 
càrrega es van anar aprimant progressivament i l'ascensor va permetre 
incrementar l'alçada. A més, les condicions higièniques demanaven més ventilació i 
més il·luminació i els usos dels edificis d'habitatges es van començar a diversificar, 
van aparèixer els estintolaments de les parets transversals al arribar a la planta 
baixa i el soterranis el més diàfans possible per aparcar (com en el cas de La 
Pedrera 1910). L'aparició de les instal·lacions també va contribuir al debilitament 
progressiu produït per les regates. Del cop de gràcia se'n va encarregar el 
moviment modern, sorgit de les estructures de barres d'acer o formigó armat. Ho 
il·lustra clarament la comparació en planta entre la masia catalana i el pavelló 
d'Alemanya a Barcelona 1929. Una data que simbolitza la culminació d'aquest 
procés d'extrapolació és la de la catàstrofe de Pineda, el 24/01/1962. Era una hotel 
en construcció de 9 plantes d'alçada, maó foradat i sostres monolítics sense parets 
estructurals d'arriostrament transversals. 
 
7. La segregació 
 
Comencen a aparèixer d’altres elements estructurals que no són murs de maó i 
tendeixen cap a l’estructura de barres. La Pedrera no és de parets mestres: és de 
pilars de pedra, maó i fosa i bigues  i biguetes de ferro i revoltons de maó. La 
fàbrica de productes químics de H.Poelzig a Luban 1912, és de maó no estructural 
sobre un entramat estructural. En aquest cas, la falta de prejudicis culturals en 
l’aspecte formal de les fàbriques va facilitar el desenvolupament constructiu. En 



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

J.A.Coderch a la Casa de la Marina de la Barceloneta 1954 va utilitzar elements 
tradicionals però no és de parets mestres. És de matxons de formigó armat 
encofrats amb maó i sostres ceràmics, completats amb persianes de llibret i 
revestiments ceràmics. La planta està desencaixada. Ha desaparegut l’estructura de 
caixons. En Moragas & Riba a la Casa dels Braus, Barcelona 1962 va desenvolupar 
un tipus d’edifici d’habitatges de classe mitja mot característic de murs de càrrega 
en plantes d’habitatge i pòrtics de formigó armat en planta baixa i soterranis. 
 
8. Primera expulsió: el maó no fa l’estructura 
 
Al projecte de casa rural de 1924, en Mies Van der Rohe, les parets encara són 
estructurals però comencen a no tancar caixes i es projecten cap a l’exterior. Al 
pavelló d’Alemanya a Barcelona, 1929, les parets es desvincularan de l’estructura 
per a configurar espais fluids. A l'edifici d’habitatges del carrer de l’Avenir, 
Barcelona 1967, de M.de Solà Morales, les finestres van de dalt a baix i 
interrompen totalment els panys de paret. L'edifici d'habitatges a l'Avinguda 
Pedralbes de Barcelona 1967 de F.Ribas & J.L.Cia te finestres en angle i cantonades 
obertes en voladís i al de P.Llimona & X.Ruiz Vallès a la Via Augusta, Barcelona 
1968 Les finestres en angle són la “deconstrucció” de l’estructura de parets 
mestres. 
 
9. Segona expulsió: el maó material de revestiment 
 
Es poden esmentar, entre molts altres, els edificis de J.A.Coderch, 1975 i 1985: 
Institut Francès, C/Moià, i l'ampliació de l’Escola d’Arquitectura, ambdós a 
Barcelona. En el cas del Walden 7, de R.Bofill, Sant Just Desvern 1975, l’expulsió 
va ser literal perquè van caure les rajoles ceràmiques de revestiment. Els 
empaperats i texturitzats "obra vista" materialitzen la reducció de la funcionalitat 
de la fàbrica a l'aspecte. 
 
10. L’expulsió total 
 
Arriba finalment la construcció sense totxo, com en els casos del mur cortina dels 
edificis Trade, els murs prefabricats de "Le Théatre, Noisy" 1982, (que simulen 
pedra), i més recentment els mòduls d’habitatge prefabricats tridimensionals de 
formigó armat i les façanes de vidre i aigua dels pavellons del Regne Unit i dels 
Països Baixos a l’EXPO 92 de Sevilla. Són façanes quasi immaterials de mecanismes 
actius o passius. 
 
Epíleg: l’actualització 
 
No obstant això, la ceràmica pot encara contribuir substancialment a la configuració 
de l'arquitectura contemporània. Exemples: L.Kahn a la University of Pennsylvania 
Medical Research Towers 1965, Ll.Clotet & I.Paricio al Banc d’Espanya, Girona 
1989, les làmines de maó armades d'E.Dieste 1917–2000, Ll.Nadal al Campus Nord 
de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona, l'ampliació de l'IRCAM a 
Paris 1989 de R.Piano, aplacada en sec amb peces ceràmiques de gran format i les 
voltes a la catalana (sic) de l'aeroport de drons de N.Foster & O.Elliason. 


