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RESUM 
 

Dones i estructures: visió i anàlisi generals de la situació de la dona en l’àmbit de les 

estructures arquitectòniques recorre els diferents aspectes rellevants de l’evolució de la 

ciència estructural, l’arquitectura tècnica i l’accés de la dona al coneixement, i s’aproxima a 

l’actualitat d’aquests tres grans blocs en el nostre entorn més proper. 

L’anàlisi de l’estat del coneixement a partir del resum de l’evolució històrica de l’arquitectura 

tècnica, des dels seus orígens al segle XV fins a l’actualitat defineix el context de la professió, 

que no compta amb presència femenina fins ben iniciat el segle XX. 

La síntesi dels grans esdeveniments de la ciència d’estructures i de la confluència entre 

l’arquitectura i l’enginyeria mostren la gran quantitat d’investigacions i revisions de les 

teories que han sorgit de la mà dels canvis en el món de la construcció i la seva complexitat, 

en paral·lel a l’evolució de la matemàtica, la física, l’art, la tècnica i les noves tecnologies. 

La recerca documental sobre les aportacions de les dones a l’evolució científica permet 

visibilitzar alguns dels molts noms de la història a mode de referències i notes biogràfiques 

que palesen la importància de la seva lluita per accedir als àmbits que la societat, al llarg del 

temps, els ha vetat, i planteja la pèrdua immesurable que ha significat aquesta discriminació 

per a la humanitat. 

La visió de context respecte de la situació política espanyola del segle XX i la de la integració 

de la dona al món universitari i de l’àmbit de l’arquitectura tècnica ens apropen al punt de 

partida de les professionals al nostre entorn geogràfic i temporal més proper; un punt de 

partida molt desfavorable en comparació amb la resta del món desenvolupat que afegeix 

més rellevància als èxits en matèria d’igualtat i que s’han assolit en els darrers anys. 

La revisió de les dades estadístiques mostra alguns dels èxits esmentats i, alhora, evidencia 

l’existència de sostres de vidre en la carrera professional i projecció de les dones. Tot i 

representar avui dia més de la meitat dels estudiants matriculats a la universitat, aquest pes 

relatiu disminueix a un terç en els estudis de la branca d’enginyeria i arquitectura, la qual 
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cosa comporta que aquest percentatge es mantingui en l’ocupació en activitats d’aquest 

àmbit. 

Però les baixes proporcions s’estenen a altres variables. Segons les dades disponibles, el 

percentatge de dones en llocs de treball classificats com a direcció o gerència se situa també 

entorn del 30%. En la mateixa línia, analitzant nivells més elevats en la projecció professional 

i acadèmica, es revelen percentatges de presència femenina al voltant del 10% o inferiors en 

òrgans de direcció i juntes de govern. 

Finalment, a través de les enquestes i entrevistes a estudiants i professionals del sector de la 

construcció i la branca de les estructures arquitectòniques, es consoliden algunes de les 

conclusions parcials d’aquest estudi: les dones es formen als mateixos nivells que els homes, 

però el món de la construcció encara és predominantment masculí i les dones, tot i estimar 

la professió, dominar les tècniques i disposar dels coneixements necessaris, troben 

dificultats per treballar en igualtat de condicions que els homes.  
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1 INTRODUCCIÓ: motivació, justificació, objectius i metodologia 
 

El treball final de grau Dones i estructures neix en la proposta presentada pels professors de 

la Secció d’Estructures de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona sobre la 

tasca de la dona en l’àmbit de les estructures arquitectòniques amb l’objectiu de visibilitzar-

ne les aportacions. 

Dins el fons documental es poden trobar diversos estudis que tenen com a element central 

la dona en el sector de la construcció, però es plantegen majoritàriament com a 

reivindicacions o denúncies. En paral·lel, des de fa anys es multipliquen les iniciatives tant 

governamentals com del teixit associatiu i privat que potencien l’increment de la presència 

femenina en tots els àmbits de la societat. 

Aquests dos factors, entre d’altres, impulsen que el plantejament d’aquest treball 

persegueixi treure a la llum dades clarificadores de l’activitat de la dona en el camp de les 

estructures arquitectòniques. 

El treball s’ha realitzat en tres fases diferenciades que, a causa de les dependències entre 

elles, en certs moments s’han desenvolupat simultàniament i en d’altres, per les 

implicacions que els avenços de les unes suposen per a la resta, s’han succeït 

intermitentment, en un procés continu de revisió, correcció i ampliació dels diferents 

apartats. 

Les fases esmentades han estat:  

- la documentació, a l’hora de revisar l’estat del coneixement sobre la temàtica; 

- la recerca, en l’obtenció de dades estadístiques, 

- i  l’execució, en l’anàlisi dels resultats. 

El treball està estructurat en dos grans capítols. El capítol 2 està centrat en l’estat del 

coneixement entorn de diverses àrees vinculades amb la temàtica principal: Dones, 

arquitectura tècnica i estructures. 
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Obre el capítol (2.1) un resum de l’evolució històrica de l’arquitectura tècnica, des dels seus 

orígens al segle XV fins a l’actualitat, i a continuació (2.2) es fa una síntesi dels grans 

esdeveniments de la ciència d’estructures i de la confluència entre l’arquitectura i 

l’enginyeria. 

La segona meitat del capítol està dedicada a la revisió d’alguns dels grans noms de dones 

(2.3) que han contribuït a l’evolució de la ciència i la tècnica al llarg de la història i (2.4) a la 

visió de context de la situació de la dona al segle XX a l’Estat espanyol i la seva integració al 

món acadèmic, amb un tractament específic dels estudis d’arquitectura tècnica a l’escola de 

Barcelona. 

El capítol 3 analitza les dades estadístiques (3.1) relatives a formació universitària, ocupació i 

projecció de les dones, amb èmfasi en les dades vinculades amb l’arquitectura tècnica i les 

estructures arquitectòniques. Finalment (3.2), s’exposen i analitzen les dades sobre 

experiències i percepcions recollides a través d’enquestes i entrevistes entre estudiants i 

professionals del sector de la construcció i les estructures. 

El recorregut pels diferents capítols permet extreure conclusions sobre la situació de la dona 

en el sector de la construcció i de les estructures arquitectòniques, una visió de conjunt des 

de diferents perspectives: formació i treball; passat i present, estadístiques generals i 

específiques. 
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2 DONES, ARQUITECTURA TÈCNICA I ESTRUCTURES: una 
introducció a l’estat del coneixement 

 

És necessària una visió general de la temàtica a partir de diferents apartats per poder fer una 

anàlisi cada cop més específica, en un recorregut de menys a més concreció, que en certa 

manera ve induït pel propi treball de recerca: una introducció a la història de l’arquitectura 

tècnica; una revisió de l’evolució de la ciència d’estructures arquitectòniques; un repàs a la 

presència de la dona en la història científica de la humanitat a partir d’alguns dels noms 

rellevants que han arribat a nosaltres, i la integració de la dona al món de la formació tècnica 

i a l’arquitectura tècnica amb especial detall de la situació en l’entorn més proper. 

 

2.1 L’ARQUITECTURA TÈCNICA. NOTA HISTÒRICA 

 
“La ciència són fets; de la mateixa manera que les cases estan fetes 

de pedres, la ciència ho està de fets; però un munt de pedres no és 

una casa i una col·lecció de fets no és necessàriament ciència.” 

 Henri Poincaré 

 

La primera referència coneguda del terme Aparellador es remunta cap a la primera meitat 

del segle XV, en la llosa que cobreix el sepulcre de Guillén de Rohan, concretament en una  

capella del Monestir de Santa Clara de Tordesillas (Figura 1), s'esculpeix: “Aquí jeu Guillén de 

Rohan, mestre de l'església de Lleó i aparellador d’aquesta capella”.[COAATMU, 2009] 

La professió o càrrec d'Aparellador conviu en aquest moment amb altres qualificacions 

professionals -si bé les seves funcions no estan clarament definides, per la qual cosa 

persisteix confusió entre els uns i els altres- que intervenen en el procés constructiu a partir 

de l'Edat Mitjana: el Mestre d’obres, que de manera genèrica defineix a tots els actors del 
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món de la construcció: arquitectes, alarifes1 (Figura 2), aparelladors i paletes que deriven 

d'aquesta professió, i la comesa de la qual aconsegueix l'execució de tot tipus d’obres 

(edificacions i obres públiques), concorrent en aquest les funcions de constructor, proveïdor 

de materials i director de les obres. 

Figura 1. Imatge del Reial Monestir de Santa Clara de Tordesillas 

 

Fins a molt entrat el segle XVI -amb la recepció de les idees provinents del Renaixement 

italià- no té vigència la paraula Arquitecte, no existeix una professió específica, sinó que els 

especialistes en l'art de construir es formen en el si dels gremis adquirint la categoria de 

Mestres d'Obres. 

És precisament en les construccions de major complexitat, on la diversitat de funcions 

exigeix una organització jeràrquica, on té el seu origen el Mestre Major o Director i màxim 

responsable de l'obra, i, així mateix, l'Aparellador.  

En aquest context de les obres reials, i dins de la qualificació d'Aparellador sorgeix una nova 

jerarquia professional que distingeix en el si de la mateixa als Aparelladors Primers i 

Aparelladors Segons. La raó d'això obeeix a la diversificada divisió funcional del treball.  

 

                                                           
1Alarife: Locució d'origen àrab que significa “expert”. Les seves funcions, de caràcter públic,  es  vinculen 
fonamentalment amb el municipi, en l'execució  d'obres  públiques 



Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures —9 

Figura 2. Imatge d’un tractat de construcció del segle XVIII 

 

La professió d'Aparellador perdura al llarg dels segles XVII i XVIII -sempre en el marc de les 

Cases i Llocs Reials o de les grans obres de reis i nobles-. El Gremi reglamenta i distribueix el 

treball, determina el nombre de mestres, d'oficials i d'aprenents, i fixa els exàmens a què 

han de sotmetre's els uns i els altres per adquirir els diferents graus. L'aprenent que es 

considera amb mèrits i aptituds per ser mestre sol·licita l'examen davant del Gremi i altres 

mestres i, després de les corresponents proves teòriques i pràctiques, li concedeixen el títol 

de Mestre, que representa la màxima categoria a què pot aspirar. 

Durant el segle XVIII, la imposició d'un nou ordre professional, amb la creació, per Reial 

Decret de 12 d’abril de 1752, de la Reial Acadèmia de Nobles Arts de Sant Fernando 

[RABASF, 1], ataca directament les arrelades corporacions gremials. La posició privilegiada 

del nou ordre, que atorga títols oficials i gaudeix d’una posició avantatjosa que li atribueixen 

les lleis, releguen a un segon pla l'activitat professional dels gremis. A aquests, només els 

queda una forta oposició al nou estat de coses que permet demorar en un segle la seva total 

desaparició. 
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L'expedició per l'Acadèmia dels nous títols oficials d'Arquitecte i de Mestre d'Obres no 

incorpora, injustament, la qualificació professional d’Aparellador fins cent anys després de la 

seva creació; la titulació d'Aparellador apareix entre els nous Arquitectes i Mestres d'Obres 

acadèmics [COAATMU, 2009] com a legalització del nou ordre professional sobre els antics 

gremis. 

El Mestre d'Obres gremial assumeix alhora tots dos tipus de funcions; en el seu sou com a 

“mestre” o en el contracte que el vincula a l’encàrrec queden inclosos, no només el que avui 

es pot anomenar els seus honoraris com a arquitecte, sinó també els sous que ell ha de 

pagar al conjunt dels treballadors que en depenen en la construcció; ell és el responsable 

tant del disseny i direcció de les obres com de l'aprovisionament dels materials, de la 

responsabilitat dels obrers, etc.  

Ara bé, la definitiva configuració de l'Arquitecte com a expert en uns coneixements i en unes 

funcions específiques, dins del procés constructiu, contribueix de forma gradual a la 

separació del tradicional model gremial del mestre-empresari. 

Precisament, és en el marc de les grans obres on va prenent cos un nou model professional, 

simbolitzat per la figura de l'arquitecte-artista, que acaba per subordinar i eliminar de 

l'escena de la construcció el vell món gremial. Per contra, en l'àmbit de la construcció 

ordinària preval el model gremial, si bé l’antagonisme palès dels dos models contribueix al 

fet que el model organitzatiu professional acabi per imposar-se com l'únic sistema vàlid per 

a tota classe d'obres. 

Des d'un punt de vista normatiu, i prèvia a la instauració de l'Acadèmia, una ordenança de 

mitjan segle XVIII fa referència a la figura de l’aparellador com a assistent en pràctiques dels 

arquitectes, en un intent de les organitzacions tradicionals de seguir emetent el títol de 

Mestre d’Obres i de conservar l’estructura dels oficis de l’obra.  

El 30 de maig de 1757 s'instaura oficialment a Espanya, després de diversos intents, la Reial 

Acadèmia de les Tres Nobles Arts de San Fernando i, davant la imminent creació de 

l'Acadèmia, la Congregació de la Construcció integrada per Arquitectes, Aparelladors i altres 

categories professionals (la major part dels Mestres distingits dels segles XVII i XVIII 

pertanyen a ella) sol·licita l'elaboració d'unes Ordenances per les quals ha de regir-se la 
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“carrera” de la construcció, en un últim intent de seguir mantenint el monopoli en matèria 

d'expedició de títols. 

Però amb la seva creació, queden també establerts els Estatuts de l'Acadèmia i aquest nou 

corporativisme professional significa abans que res un cop decisiu a les tradicionals 

autonomies locals i altres corporacions. L'Acadèmia es configura oficialment com a únic 

centre legal per expedir títols: Arquitecte és el que superi els cursos complets de l'Acadèmia 

i Mestre d'Obres, el que revalidi amb examen el títol concedit per un altre organisme. 

Davant el nombre escàs d'Arquitectes després de la Guerra de la Independència, es 

restableix de nou el títol de Mestre d'Obres, l'11 d'octubre de 1817, però per temps limitat, i 

sempre sotmès a les proves d'intel·ligència i aptitud necessàries. 

“Tot Mestre d'obres està autoritzat per mesurar, reconèixer, taxar, 

projectar i dirigir tota classe d'edificis comuns i particulars, en l’àmbit 

civil i hidràulic en tots els dominis d'aquesta monarquia; però se li 

prohibeix que verifiqui cap d'aquestes operacions als edificis i obres 

públiques, santes esglésies, temples parroquials o de comunitats 

religioses, a no ser en classe de segon director” [COAATMU, 2009] 

Queda patent la veritable distinció entre els dos títols acadèmics: els Arquitectes amb classe 

superior i els Mestres d'obres amb classe professional mitjana. No obstant això, les 

diferències entre aquests dos títols seguiran incrementant, amb reials ordres de 1845 i de 

1853, que releguen els Mestres d'Obres a subordinats dels Arquitectes, privant-los de la 

facultat de projectar i dirigir obres rellevants, exercint la seva comesa sota les instruccions i 

direcció d'un Arquitecte, acabant així amb la distinció tradicional entre construcció 

monumental i no monumental. 

Així es desprèn de la RO de 28 de setembre de 1845, en la qual es disposa el següent:  

“Els Mestres d'obres que obtinguin el títol de tals podran exercir en 

totes les províncies, i queden habilitats per a la construcció d'edificis 

particulars, sota la direcció d'un Arquitecte, i per a l’amidament, 

taxació i reparació dels mateixos edificis, sempre que en aquest últim 

cas no se n'alteri la planta, perquè aleshores hauran de subjectar-se a 
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les expressades condicions... Podran, no obstant, els Mestres d'obres 

projectar i dirigir per si sols edificis particulars als pobles que no 

arribin a 2.000 veïns, i en els altres en què no hi hagués Arquitecte... 

No podran obtenir els Mestres d'obres les places titulars de capitals, 

esglésies majors, corporacions i tribunals, les quals es proveiran 

precisament d’Arquitectes aprovats, l'exercici dels quals no té cap 

limitació...” [FALCON, 1981] 

La RO de 31 de desembre de 1853 encara limita més les atribucions dels Mestres d'Obres: 

“..., que els Mestres d'obres puguin projectar i dirigir per si sols 

edificis particulars als pobles que no hi hagi Arquitecte, sempre que 

tinguin en ells el seu domicili, atenent en cas contrari al previngut en 

l'article 1r de la Reial Ordre de 28 de setembre de 1845, i no havent-

se per tant d’encarregar-se de cap obra, sinó sota la direcció d'un 

Arquitecte(...), tret que no fos fàcil el trasllat d'aquest al punt de la 

construcció...” [FALCON, 1981] 

El següent pas legal dels Arquitectes va ser la supressió del títol oficial de Mestre d'Obres i la 

seva substitució per un altre de nou encuny oficial, el d'Aparellador, l’any 1855. Aquesta 

situació es va complicar dos anys més tard, amb la recuperació del títol de Mestre d’obres, i 

uns anys després, nous canvis normatius configuren la jerarquia de títols relegant els 

aparelladors i mestres d’obres a auxiliars o ajudants subordinats dels arquitectes.  

La guerra professional arriba a un punt crític quan l’any 1871 es van suprimir els títols de 

Mestre d’obres i d’Aparellador, deixant llibertat a l’exercici d’ambdues professions. Tot i així, 

arran de la manca de treballadors qualificats de la construcció, es restaura la titulació l’any 

1895, aquest cop impartida en les escoles d’arts i oficis, com un nou títol no vinculat a 

l’anterior. 

La primera meitat del segle XX esdevé un període de canvis normatius que, sense determinar 

eficaçment totes les atribucions dels Aparelladors com a professionals independents dels 

Arquitectes, reafirmen el títol i el consoliden com a figura obligatòria en obra pública i 
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potestativa en la resta. Se’ls dota, a més, de la facultat de projectar i dirigir obra privada amb 

les limitacions d’afectacions estructurals o estètiques. [LOPEZ, 1999] 

És precisament aquesta excepció al monopoli dels arquitectes quant a projectes i direcció 

d’obres la que manté viva la lluita entre arquitectes i aparelladors. No és fins el 1935 que 

s’aprova un Decret que satisfà parcialment tots dos col·lectius: reserva la facultat de 

projectar i dirigir a l’arquitecte i, alhora, estableix l’obligatorietat de la participació de 

l’aparellador en tota obra de construcció. 

A partir del final de la Guerra Civil, s’instauren definitivament els Col·legis Professionals 

d’Aparelladors, que regiran l’ordenació de la professió. Les escoles d’aparelladors, 

inicialment dependents de les d’arquitectura, se’n van desvinculant. 

L’any 1940 es promulga una llei instituint l'Ordre dels Arquitectes. A partir de llavors, ningú 

pot ser nomenat Arquitecte si no està titulat en alguna de les Escoles reconegudes per 

l'Estat. Ara bé, la professió no s'exerceix en règim de monopoli, no s'imposen els serveis d'un 

Arquitecte; el dret a construir pertany a tothom. 

L’any 1957 es promulga la Llei d’Ordenació dels ensenyaments tècnics que introdueix la 

necessitat de determinar les noves nomenclatures de les professions de les Escoles 

tècniques, i el 1964 apareix per primer cop la denominació d’Arquitecte Tècnic en 

substitució de la d’aparellador. 

A partir del 1970 s'incorporen els Ensenyaments Tècnics a les Universitats com a Escoles 

Universitàries, a les quals se'ls dota de personalitat jurídica i autonomia pròpies, i apareix el 

títol d’Arquitecte Tècnic en Execució d’Obra. [LOPEZ, 1999] 

El 1971 es regulen les facultats i competències dels Arquitectes tècnics i un any després es 

constitueixen les escoles universitàries d’Arquitectura Tècnica.  

El gran esdeveniment quant a competències té lloc el 1999, amb l’aprovació de la Llei 

d’ordenació de l’edificació, la LOE. Amb la LOE, el títol d’Arquitecte tècnic substitueix 

definitivament el d’Arquitecte tècnic en execució d’obra, i queden regulades les atribucions 

dels Arquitectes tècnics, avui encara vigents. 
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Figura 3. Evolució històrica de la figura d’aparellador 
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El grau que acredita les atribucions de l'Arquitecte tècnic depèn de 

cada universitat. Les tres denominacions més utilitzades són: 
- Grau en Arquitectura tècnica 
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Pel que fa als estudis, el 2004, en un intent d’aproximar els estudis al concepte europeu 

[ANECA, 2004], es va establir la titulació d’Enginyer de l’Edificació. Aquesta denominació va 

ser motiu de diversos conflictes judicials interposats per col·lectius d’enginyers, argumentant 

que la titulació no es podia equiparar a les enginyeries d’edificació europees i que creava 

confusió i conflicte. Així, després de diverses sentències judicials, el 2014 queda anul·lada la 

denominació d’Enginyer de l’Edificació. [BOE, 2010] 

Actualment existeixen diferents titulacions per desenvolupar les atribucions que la LOE fixa 

per als Arquitectes Tècnics, en funció de la universitat on s’imparteixen els estudis: Grau en 

Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Edificació, Grau en Ciències i Tecnologies de 

l’Edificació (actualment en revisió). 

Es pot veure un esquema d’aquesta evolució històrica a la Figura 3. 

 

Conclusions parcials 
 

L’Arquitectura tècnica és una professió amb orígens en el segle XV, que arriba fins als nostres dies 

després de diverses reestructuracions del sector de la construcció, sovint en el marc de lluites entre 

els agents que hi intervenen per fer-se amb les competències en exclusiva d’un sector econòmic tan 

important. 

Al llarg de la seva història, s’ha consolidat com una figura cabdal a cavall entre l’art i la tècnica, 

recollint el coneixement dels antics gremis de la construcció i diversificant les seves funcions cap a 

tots els processos que intervenen en la gestió i planificació de les obres. 

Malgrat aquests cinc segles de documentació específica sobre la professió, no trobem cap referència 

a dones arquitectes tècniques en la documentació i bibliografia diverses al respecte, la qual cosa 

situa la professió en una posició tradicional de pertinença a l’àmbit masculí. 
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2.2 ESTRUCTURA 

 
“L’arquitectura sorgeix quan dos maons es posen junts 

acuradament. Allí comença.”  

Mies van der Rohe 

 

L’ésser humà s’ha hagut de protegir de les inclemències del temps, dels depredadors i els 

enemics; ha hagut d’emmagatzemar aliments; ha necessitat superar obstacles per poder-se 

moure; ha volgut deixar evidències del seu pas pel món. Així, ha après a construir. 

La construcció és fruit d’una barreja d’aportacions diverses: materials, art, tècnica, càlcul... 

És obligatori, doncs, fer un petit resum de l’evolució de la ciència estructural al llarg de la 

història i revisar la integració de les disciplines d’arquitectura i estructures. 

 

2.2.1 Evolució 
 

En el transcurs de la història de la construcció, els coneixements i les capacitats constructives 

han anat progressant gràcies al coneixement acumulat. Al principi, d’acord amb la poca 

documentació que ha arribat als nostres dies, l'aprenentatge es realitzava per un mètode 

molt senzill: assaig i error. Si l'element aixecat era estable, es repetia la tècnica; si no 

resultava, es provava d'una altra forma.  

Els esforços intel·lectuals, des d'Aristòtil, en el terreny de la filosofia, amb la física com una 

de les ciències que englobava, anaven orientats a buscar les causes responsables dels fets 

observables per l'experiència. Així, Aristòtil al segle IV aC, en els seus prop de 200 tractats, 

estudia conceptes com el moviment i la relació que té amb la densitat i planteja teories en el 

camp de la dinàmica, que es mantindran com a vàlides fins al segle XVII.  
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Figura 4. Esquema de funcionament de la palanca, on F·f=P·p 

 

D’altra banda, Arquímedes (287 aC – 212 aC), considerat el fundador de l'estàtica, explica 

encertadament el principi de funcionament de la palanca: les magnituds estan en equilibri a 

distàncies recíprocament proporcionals als seus pesos (Figura 4). Considerat un dels 

científics més rellevants de l'antiguitat clàssica, va emprar el mètode exhaustiu (procediment 

geomètric d'aproximació a un resultat) per calcular l'àrea d'una paràbola, a més de donar 

una aproximació molt precisa del nombre pi i d'enunciar el principi de flotabilitat. 

Sobre la base dels documents escrits de l'antiguitat que han arribat fins als nostres dies 

dedicats a temes relacionats amb l'estructura i la construcció, es pot afirmar que el 

fonament teòric per a les grans estructures eren regles geomètriques. Els mestres 

constructors intuïen la transmissió de forces i tensions que actuaven en les construccions, 

tot i que no s'explica cap mecanisme que es pogués aplicar per a noves estructures. 

[OLAVARRIETA, 2015] 

La transmissió de coneixements aleshores es realitzava per altres mitjans, i era freqüent el 

secretisme amb aquells que no pertanyien al gremi. Per comprovar l'estabilitat dels grans 

edificis de l'època, fonamentalment esglésies i catedrals, es feien models a escala per validar 

si la forma concebuda era vàlida: si el model era estable, també ho seria l'edifici de grandària 

real. 

El coneixement adquirit després d'anys d'experiència es va anar registrant com a regles de 

construcció que es van donar per vàlides en estar sustentades per la pràctica. El document 

més rellevant anterior a l'Edat mitjana és el tractat De Architectura, de Marco Vitruvi, escrit 

entre els anys 30 i 23 aC.  
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Vitruvi enuncia tres qualitats que ha de tenir tota edificació: firmitas, utilitas, venustas 

(‘sòlida’, ‘útil’ i ‘bella’). En aquell moment de la història, l'estructura equivalia a 

l'arquitectura. L'estructura (fonamentalment murs de càrrega i per tant tancament i façana 

al mateix temps) es corresponia amb les tres qualitats enunciades per Vitruvi. Les seves 

regles de proporcionalitat van ser copiades i conservades a les escoles dels monestirs i es 

van mantenir vigents durant segles com el principal sistema de construcció.  

Figura 5. Pàgina del llibre Hisab al-jabrw'al-muqabala, tractat d’aritmètica de 
Muhammad Musa Al-khawarizmi 

 

Durant l'edat mitjana s'inicien importants avenços en el coneixement matemàtic. Hi destaca 

l'aportació de Muhammad Musa Al-khawarizmi (780-850) i la seva publicació sobre 

l'aritmètica (Figura 5) que, en ser difosa, va permetre que la resta de cultura àrab conegués 

el sistema numèric decimal i operacions aritmètiques bàsiques, coneixements que van 

arribar a França al segle X.  

Amb la creació de les universitats al segle XI, es va generar un sistema de difusió de 

coneixements que va travessar tot Europa i va revolucionar l'ensenyament. Es van crear les 

primeres escoles dedicades a les ciències, i destaca el nom de Jordanus Nemorarius (1225-
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1260), considerat el fundador de l’escola medieval de mecànica. En aquesta escola es va 

formular correctament per primera vegada la Llei del plànol inclinat. [MALET / PARADÍS, 

1984] 

La mecànica, aleshores, era una extensió de la geometria, una ciència on els problemes 

depenien exclusivament de les proporcions, amb el permís de la gravetat i ignorant l'escala. 

La construcció d'edificis s'anava materialitzant de forma intuïtiva, mitjançant un procés 

analític purament comparatiu d'assaig i error. 

Durant el Renaixement va continuar existint una enorme influència de les formes i 

proporcions clàssiques. El component teòric va quedar reduït al disseny geomètric encara 

que, per primera vegada, la matemàtica i la mecànica comencen a aplicar-se en obra civil i 

edificació de manera significativa. [HUERTA, 2004] 

Al segle XV, comença un nou corrent de pensament i de preguntes científiques sobre el món, 

acompanyat de la problemàtica que resulta de les necessitats militars de l’època 

(construcció de ponts, fortificació de ciutats…). 

En aquest entorn, Leonardo da Vinci (1452-1519) va estudiar gran quantitat de problemes, 

inclosos els relacionats amb el que començarà a denominar-se resistència dels materials 

(experiments de tracció i resistència de mènsules) sent precursor en el plantejament 

d'aquest tipus de problemes.  

Però serà Galileu (1564-1642) qui aconsegueixi el gran avenç en l'estudi de les estructures. 

Després de la publicació el 1638 de l'obra Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno a 

Due Nuove Scienze (Figura 6), comença l'anàlisi científica del funcionament estructural i 

apareix la ciència de la resistència de materials. Galileu trenca amb la tradició medieval, 

introduint per primera vegada el paradigma de la resistència en l'anàlisi estructural. La seva 

obra constitueix un atac al pensament medieval en la qual rebutja l'apreciació que la 

resistència sigui una característica simplement geomètrica. [OLAVARRIETA, 2015] 
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En la seva obra s'estableixen els fonaments de la mecànica i la fi de la física aristotèlica. 

Galileu critica els mètodes medievals de disseny en el camp de les estructures i planteja el 

primer problema de disseny estructural que, en termes contemporanis, es pot enunciar 

mitjançant la pregunta: com es pot trobar una estructura segura i eficient per sostenir una 

càrrega?  

Figura 6. Primera pàgina del Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno a 
Due Nuove Scienze, de Galileu Galilei 

 

Galileu posa en relleu per primera vegada l'existència d'uns límits naturals com a alternativa 

argumentada al disseny d'elements arquitectònics inspirats en regles proporcionals, ja que 

aquestes no asseguren la condició de resistència, i defineix l'existència de grandàries 

insuperables per a les estructures.  

Galileu posa l’exemple d’una columna de pedra al límit de la seva resistència exclusivament 

pel pes propi; en aquest cas, la columna és inútil com a estructura. Aleshores projecta una 

columna igual que l'anterior però d'una altura menor. En aquest cas, resulta evident que 

aquesta segona columna, de menors dimensions, podria resistir pes addicional fins a 

aconseguir-ne el límit de resistència, i que aquesta càrrega útil seria com a màxim la 

diferència de pes entre totes dues, i defineix el rendiment com la raó entre la càrrega útil i el 

pes total. 
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Malgrat l'esforç de Galileu, la seva teoria no va tenir una aplicació immediata en la pràctica, 

ja que la construcció va seguir sustentada en regles de proporció fins a ben començat el 

segle XIX. El camí iniciat per Galileu, d’acord amb el qual el pes propi és un dels principals 

condicionants de la resistència dels elements i la influència del material en l'abast, forma el 

cos de la primera teoria del disseny estructural. 

El 1660, Robert Hooke (1635-1703) formula les lleis de l'elasticitat. En aquestes lleis estableix 

un model lineal de comportament per als materials elàstics (proporcionalitat entre tensions i 

deformacions). Posteriorment, l’any 1670, va plantejar el problema de quina seria la forma 

ideal d'un arc a la Royal Society de Londres. Se’n va revelar la resposta després de la seva 

mort: igual que penja un fil flexible però invertit se sostindrà un arc rígid. Hooke va 

relacionar així el comportament dels arcs amb el comportament dels cables penjants (Figura 

7). [MARTÍNEZ, 2014] 

Figura 7. Idea de Hooke sobre l’analogia entre un arc i una catenària (dibuix 
de Poleni, 1748) 

 

En paral·lel, Edme Mariotte (1620-1684) va optar per estudiar, fent assajos físics sobre 

models reals tant de tracció com a flexió, la deformació de bigues, tant recolzades en els 

seus extrems com encastades. Gràcies als seus assajos, avui dia sabem que la càrrega a la 

qual col·lapsa una biga encastada en els seus extrems és el doble de la que necessita aquesta 
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mateixa biga simplement recolzada. Va ser ell qui va determinar que la hipòtesi plantejada 

per Galileu sobre la no extensibilitat dels materials era incorrecta. [OLAVARRIETA, 2015] 

Arran d'aquests estudis, el matemàtic Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) es va interessar 

en la recerca de l'extensibilitat dels materials, amb el resultat que el 1684 va publicar un 

article a favor de les hipòtesis de Mariotte, en el qual va exposar també que es produïa una 

distribució triangular elàstica de tensions i va situar l'eix neutre en la part inferior de la 

secció. [MARTÍNEZ, 2014] 

Poc després, Pierre Varignon (1654-1722) va qüestionar aquesta hipòtesi lineal, encara que 

va estar d'acord en la situació de l'eix neutre, per la qual cosa va desenvolupar una teoria 

unificada sobre el comportament a flexió en la qual determina les tensions en funció de la 

distància entre la fibra estudiada i l'eix neutre, tot i que poc després Antoine Parent (1666-

1716) corregeix la posició que havien determinat per a la fibra neutra, en plantejar 

teòricament l'equilibri de forces horitzontals, verticals i moments en la secció. [MARTÍNEZ, 

2014] 

Un dels matemàtics més importants de la història, Leonhard Euler (1707-1783), va 

desenvolupar dins de l'anàlisi estructural la teoria del vinclament dels suports verticals i va 

obrir pas a la recerca quant a mètodes energètics com a nou camp de recerca. Euler va 

treballar amb Daniel Bernoulli (1700-1782), el qual va col·laborar en el desenvolupament de 

la teoria d'estructures en temes relacionats amb l'elasticitat. Junts van desenvolupar 

l'equació Euler-Bernoulli per a bigues. En paral·lel, el seu germà, Johann Bernoulli (1667-

1748), va formular el principi dels desplaçaments virtuals. [MARTÍNEZ, 2014] 

Una aportació important per a la resolució dels problemes estructurals és l'aparició del càlcul 

diferencial i integral, per primera vegada cap a 1700, i s'aplica a diversos camps durant el 

segle XVIII: la construcció, l'astronomia, la mecànica i la geodèsia, entre d’altres.  

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) va presentar el 1773 el seu Essai sur une 

application des maximis règles et de minimis a qualques problèmes de statique relatifs à 

l’architecture, primer document escrit conegut en el qual s'apliquen els càlculs tant 

diferencial com integral de manera coherent per al càlcul de bigues, arcs i tensions en el 

terreny.  
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Joseph Louis Lagrange (1736-1813), un altre matemàtic de gran prestigi, va introduir 

l'aplicació d'equacions diferencials en els càlculs de la mecànica i va acabar reformulant la 

mecànica de Newton i en va simplificar els càlculs. [OLAVARRIETA, 2015] 

Ja a la fi del segle XVIII, Philippe de Girard (1755-1845) va elaborar un estudi del col·lapse de 

bigues similar a l’executat per Mariotte, però en termes teòrics gràcies al que Coulomb havia 

exposat en els seus treballs. Va determinar la manera en la qual les equacions de l'estàtica es 

poden aplicar per resoldre aquests problemes, tot i que no de forma totalment encertada, ja 

que va arrossegar un error quant a la posició de la fibra neutra. Girard, a més, es va 

interessar per l’estudi del col·lapse de les bigues de més d’un tram. [DIEZ, 2008] 

Al segle XVIII les coses comencen a canviar i les llums estructurals augmenten. Però les 

estructures de gran llum són molt puntuals. A més, l'aparell científic tampoc podia oferir 

més solucions.  

Cap a mitjan segle XIX ja es comptava amb un aparell de càlcul basat en les teories que 

havien evolucionat al llarg de la història recent, com els tractats de Rankine (1820-1872). Ell 

és sens dubte l'exponent més important del moment, ja que enuncia els tres tipus de 

comprovacions que existeixen per a una estructura: resistència, rigidesa i estabilitat.  

En l'estudi de bigues estableix criteris per a la seva proporció (costat-llum) que controlin la 

rigidesa requerida. Es tenia, per tant, un coneixement bastant aproximat del comportament 

mecànic dels materials que s'empraven en la construcció del moment, de manera que era 

possible el càlcul d'estructures concretes durant el projecte. Es comencen a realitzar 

estructures de grans llums que acompanyaven les noves necessitats, com per exemple les 

estacions de ferrocarrils.  

La Revolució industrial va permetre un canvi en la tecnologia de la construcció, es van 

començar a aplicar realment els conceptes matemàtics que s'havien formulat durant els dos 

segles anteriors i que amb prou feines s'havien posat en pràctica. De la mà del canvi 

socioeconòmic i de les formes de producció, l'aplicació dels coneixements matemàtics de les 

estructures va servir per donar resposta a les noves necessitats constructives en el 

desenvolupament d'estacions, fàbriques o ponts.  
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L'aplicació de la teoria estructural, que fins llavors havia romàs sense ús, va provocar una 

evolució en dues direccions: teòrica i pràctica. S'institueix llavors la primera escola de ponts i 

camins sota la influència dels grans científics del moment: Navier, Cauchy, Castigliano, Mohr, 

Rankine i Culmann. Tots ells s'ocupen d'estudiar la resistència, de manera que el 

coneixement del comportament resistent dels materials i les estructures evoluciona de tal 

manera que se’n permet fer la quantificació de forma bastant precisa.  

Mentrestant, els enginyers prefereixen investigar les aplicacions pràctiques dels 

plantejaments científics que anaven desenvolupant-se. La tècnica va evolucionant i apareix 

la prefabricació, i també nous mètodes i tipologies per donar resposta a les exigències 

marcades per la societat industrial. 

Amb l'aplicació dels nous materials a la construcció d'estructures, es descarten els mètodes 

geomètrics i empírics vigents. Són aquests nous materials (ferro, posteriorment acer i 

finalment formigó armat i pretesat) els que provocaran la reacció de la comunitat científica, 

que inicia una veritable revolució en l'àmbit de la resistència de materials.  

El 1826 neix la teoria d'estructures com una branca de la ciència independent i Claude Louis 

Navier (1775-1836) n’és un dels principals exponents. A partir d'aquest moment es vincula la 

teoria estructural amb sistemes i materials de construcció específics. Així, per exemple, 

l'aparició de l'acer com a nou material estructural va portar aparellat el desenvolupament 

del mètode de càlcul ad hoc, en general en la resolució de barres i nusos, mentre que 

posteriorment el del formigó armat va generar la necessitat d'evolucionar els mètodes de 

càlcul cap a estructures bidimensionals (lloses, plaques i làmines). [ROMERO, 2002] 

La teoria de l'elasticitat, que es va desenvolupar posteriorment, recopila tota la teoria de les 

estructures plantejada durant les primeres dècades del segle XIX a França. Per exemple, 

Navier en el Résumé des Leçons (1826) implementa una teoria d'anàlisi estructural i el 

consegüent plantejament pràctic basat en les teories de flexió. També planteja les tres 

condicions d'equilibri que li porten a determinar la veritable posició de la fibra neutra al 

centre de gravetat de la secció transversal. La teoria de Navier és continuada per Saint-

Venant, que a més estudia altres teories possibles. 
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Gràcies a la teoria formulada per Navier, els enginyers de l'època podien crear models 

d'estructures a través d'un procés de disseny iteratiu amb l'ajuda de llapis, paper i taules de 

càlcul i del coneixement de les propietats dels materials. 

Maxwell (1831-1879) estava interessat en com es poden comparar els costos de dues 

solucions estructurals a un mateix problema; si tota estructura que resol un mateix 

problema ha de satisfer idènticament els nivells de seguretat i de rigidesa enfront de les 

càrregues a les quals estigui sotmesa, la mesura de comparació no pot ser aquesta seguretat 

o rigidesa. [OLAVARRIETA, 2015] 

Passada la primera meitat de segle XIX, amb els avenços de càlcul esmentats, a principis del 

segle XX es produí un canvi radical en la construcció per dues raons: la confluència de 

diverses figures fonamentals en l'àmbit del disseny estructural i l'ús del formigó armat en 

edificació.  

Al començament del segle XX, l'anàlisi estructural avança significativament de la mà 

d'enginyers com Stephen Timoshenko (1878-1972) o els germans Eugène (1866-1931) i 

François Cosserat (1852-1914). Timoshenko és l'encarregat de popularitzar la teoria del so 

aplicada a l'enginyeria i desenvolupant plantejaments de la teoria d'equacions diferencials 

en derivades parcials, anàlisi funcional i mètodes projectius d'aproximació. Els germans 

Cosserat, en canvi, formulen la teoria dels mitjans micropolars com a interpretació de 

l'elasticitat.  

La construcció amb formigó armat propicia l’aparició de teories que n’estudien el 

comportament estructural. La teoria de pòrtics data de 1915 i una dècada després, el 1925, 

arriba la teoria de làmines [TIMOSHENKO, 1953]. Al mateix temps, el càlcul d'estructures es 

basava en dos mètodes: el dels desplaçaments i el de les forces, que van tenir la màxima 

popularitat amb l'auge de la construcció dels gratacels.  

Gràcies a l'especificitat de les teories de càlcul i l'augment d'estudiosos dedicats a aquests 

temes, les disciplines científiques es van anar especialitzant i independitzant en diverses 

àrees de coneixement, com l'aeronàutica, que fins aleshores pertanyia a la mateixa branca 

que l'anàlisi estructural. [HEYMAN, 2004] 
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Els mètodes iteratius són els que veritablement permeten resoldre problemes d'estàtica en 

sistemes amb un grau d'indeterminació alt de forma més ràpida i senzilla. Com el formulat 

per Hardy Cross (1885-1959) el 1930. És en aquest moment quan veritablement pot 

considerar-se que la racionalització dels càlculs estructurals es converteix en un objecte 

científic de la teoria d'estructures.  

A poc a poc es van establint diferents mètodes d'anàlisi estructural que permeten resoldre 

sistemes amb múltiples graus d'indeterminació estàtica gràcies, en part, al principi dels 

desplaçaments virtuals. [OLAVARRIETA, 2015] 

Després de la Segona Guerra Mundial es produeixen una sèrie d'avenços importants: la 

teoria de làmines, desenvolupament del mètode dels desplaçaments (per convertir-se en el 

segon mètode més important d'anàlisi estructural per darrere del mètode de les forces), 

increment dels fenòmens no lineals (teoria de segon ordre, plasticitat) i la formulació dels 

mètodes numèrics; i nous sistemes de construcció amb formigó armat, com el formigó 

pretesat, que permetia un comportament estructural sensiblement millor. [HEYMAN, 2004] 

Amb el mètode de Cross, l'enginyer nord-americà proposava que les solucions als problemes 

estructurals no tenien per què ser exactes, ja que amb solucions iteratives es podien obtenir 

càlculs suficients per a la construcció de les estructures estudiades: va sacrificar la precisió 

dels resultats dels seus càlculs per aconseguir més senzillesa i rapidesa per resoldre’ls. 

Aquest mètode va permetre que el formigó armat es difongués com a material aplicat a les 

estructures, ja que mitjançant un càlcul senzill s'obtenien les dades necessàries per construir 

de manera segura edificis de tot tipus. La influència d’aquest sistema de càlcul amb el pas 

dels anys va provocar que s’anés ampliant per adaptar-lo a l'evolució de les estructures i va 

revolucionar l'anàlisi d'estructures de pòrtics continus de formigó.  

El càlcul mitjançant el mètode de Cross és senzill, ja que no requereix equacions complicades 

ni la integració d'equacions complexes. Mitjançant unes aproximacions successives fins a 

aconseguir uns valors en funció de la precisió que s'estimi necessària es poden calcular els 

esforços en l'estructura analitzada. El fet que no fos necessari resoldre equacions va 

significar un canvi radical en el càlcul estructural enfront de les propostes de Möhr o 

Maxwell. [DIEZ, 2008] 
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Aquest mètode va ser àmpliament utilitzat fins aproximadament 1960. A partir d'aquesta 

data van sorgir mètodes com el càlcul matricial o el mètode dels elements finits, gràcies a 

l’aparició dels ordinadors, que eren capaços de resoldre sistemes d'equacions fàcilment, 

amb la qual cosa aquests van deixar de ser un problema.  

Simultàniament a l'aparició del mètode de Cross als Estats Units, a Alemanya es gestava un 

altre mètode de la mà de K. W. Johansen. Aquest mètode es basava en el teorema del límit 

superior, que planteja un mecanisme de col·lapse a través d'un adequat traçat de línies de 

plastificació i es calcula la càrrega en equilibri associada a aquest mecanisme.  

Durant el col·lapse, les deformacions es concentren en les línies plàstiques i, atès que les 

deformacions elàstiques són molt menors que les plàstiques, els trossos entre línies de 

trencament poden suposar-se plans. El càlcul de la càrrega cinemàtica es pot realitzar 

mitjançant dos sistemes: calculant les equacions d’equilibri o mitjançant l'aplicació del 

principi dels treballs virtuals. [OLAVARRIETA, 2015] 

En la dècada de 1950, Turner, Clough, Martin i Tropp usen els mètodes matricials de la 

rigidesa en estructures.  

El mètode matricial de la rigidesa és un mètode de càlcul aplicable a estructures 

hiperestàtiques de barres que es comporten elàsticament i linealment. L’ús d’aquest mètode 

va ser possible gràcies a l'aparició dels ordinadors que permetien resoldre els complexos 

sistemes d'equacions que es plantegen.  

Aquest mètode assigna a l'estructura de barres un objecte matemàtic, la matriu de rigidesa, 

que relaciona els desplaçaments d'un conjunt de punts de l'estructura, anomenats nodes, 

amb les forces exteriors que és necessari aplicar per aconseguir aquests desplaçaments. La 

matriu de rigidesa relaciona les forces nodals equivalents i els desplaçaments sobre els 

nodes de l'estructura, mitjançant una equació general. [DIEZ, 2008] 

Es tracta bàsicament de plantejar un sistema d'equacions que s'obtenen d'aplicar en els 

nusos de l'estructura les equacions d'equilibri, ja que en conèixer els desplaçaments és 

possible determinar els esforços que es generen en les barres de l'estructura, i permeten 

obtenir un resultat exacte.  
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El mètode matricial segueix vigent avui dia, i molts programes informàtics dissenyats per al 

càlcul estructural s’hi basen, cosa que el converteix en el sistema més emprat actualment en 

la resolució de problemes estructurals de pòrtics o barres. [HEYMAN, 2004] 

A partir del moment en què la ciència estructural i l'enginyeria aeronàutica es van separar en 

dues branques, l’aeronàutica va trigar poc a aconseguir els límits que marcaven els mètodes 

generats per la teoria d'estructures juntament amb les teories de construccions lleugeres. 

Per això s'opta per dividir el conjunt de l'estructura aeronàutica en els seus elements 

primaris per poder estudiar-los individualment i posteriorment tornar a ajuntar-los tenint en 

compte les condicions d'unió i contorn adequades per a cadascun. Així és com Turner, 

Clough, Martin i Tropp van crear el mètode dels elements finits.  

Aquest grup d'enginyers es va centrar en el càlcul de les estructures complexes des de 

l'anàlisi de la rigidesa i la deformació. En els seus textos exposen com van aprofitar el 

mètode per calcular els coeficients de rigidesa en estructures de làmines complexes, i van 

determinar que la rigidesa del conjunt s'obté de sumar les rigideses de cadascuna de les 

seves parts. [HEYMAN, 2004] 

Els sistemes de càlcul que hi havia fins aleshores no permetien l'anàlisi de moltes estructures 

complexes per obtenir els esforços i deformacions que el mètode dels elements finits va 

poder calcular de la mà dels ordinadors. La idea de dividir un objecte de gran complexitat en 

un altre compost a força de moltes parts més petites i per tant més manejables permet 

generar un sistema equivalent de petits elements, els elements finits, connectats per un 

mínim de dos punts en comú, punts nodals, o mitjançant línies o superfícies de contorn.  

Aquest sistema permet l'anàlisi de formes que fins a aleshores era impossible. El gran 

avantatge del mètode amb relació als descrits més amunt és que permet l'anàlisi unificada 

de formes amb contorns irregulars, independentment de la tipologia, el material i l'element. 

Després de les conclusions obtingudes dels estudis duts a terme per Navier, el problema de 

trencament d'una estructura ja no era una incògnita, per la qual cosa els estudis del moment 

se centraven en altres aspectes encara per determinar, com la situació de la secció crítica 

per poder realitzar el càlcul de la tensió elàstica que es produïa en aquesta secció. 

[OLAVARRIETA, 2015] 
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El 1914 a Hongria, Kazinczy realitza una sèrie d'assajos amb bigues d'acer biencastades. 

Durant el transcurs d'aquestes proves va observar que les bigues començaven a cedir 

sempre als costats de l’encastament i, a més, que quan es retirava la càrrega hi quedaven 

deformacions romanents amb punts fets fallida en els extrems i el centre de la biga. Aquests 

punts els va denominar ròtules, i va descobrir que la biga no entrava en col·lapse fins que no 

apareixien aquestes tres ròtules. [MARTÍNEZ, 2014] 

L’interès per l'estudi del comportament plàstic dels materials va continuar de la mà de 

Maier-Leibnitz (1911-2000), amb bigues contínues sobre tres suports, que es va centrar en la 

sensibilitat en relació amb el contacte del suport central, apujant-lo i abaixant-lo per 

analitzar la influència d'aquesta variació, i va arribar a la conclusió que era nul·la: la 

resistència d'una estructura dúctil depèn del comportament plàstic i no es veu afectada per 

cap distorsió, accidental o no.  

Heyman (1925- ) va desenvolupar després un mètode d'aproximació al disseny plàstic per a 

pòrtics estructurals d’acer, on planteja els problemes de manera que les seccions de les 

barres són la incògnita que cal resoldre per calcular així com seria l'estructura de menor pes 

que resistís les accions plantejades. [MARTÍNEZ, 2014] 
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2.2.2 Confluència amb l’arquitectura 
 

La paraula estructura és usada generalment per descriure un ordre intern de les coses. Dins 

del camp de l'arquitectura, el terme estructura s'empra per donar nom a tots els elements 

que formen part del conjunt resistent, és a dir, la part de l'objecte que li permet mantenir la 

seva integritat física i la seva forma en condicions normals d'ús.  

L'estructura, al llarg de la història, ha estat el major repte amb el qual s'ha enfrontat 

l'edificació, ja que ha determinat la validesa dels models plantejats. Des de l'origen de les 

primeres construccions els arquitectes s'han enfrontat als condicionants de les estructures 

reals, donant diferents respostes davant un mateix problema. Tant la varietat de solucions 

tècniques que s'han anat generant com l'aparició de nous materials han permès l'evolució de 

l'arquitectura, propiciant al mateix temps el canvi en la relació entre estructura i 

arquitectura.  

Dotar els edificis d'estructura és una part del projecte en què cal plantejar des del primer 

moment que l'estructura és part indissoluble de la solució arquitectònica. Per resoldre un 

mateix problema existeixen infinitat de solucions que no depenen en exclusiva del disseny 

de l'estructura, sinó que també influeixen en gran manera factors com els econòmics i 

tècnics, introduint una major complexitat en el problema inicial. 

L'estructura forma part del disseny espacial i formal del projecte, és a dir, de la part 

subjectiva, posant-se al servei de l'habilitat del projectista per crear els seus edificis.  

La imatge exterior d'un edifici és una de les parts més rellevants del projecte, ja que 

estableix la relació d'aquest amb el seu entorn immediat. L'anàlisi estructura-forma mostra 

la relació de la façana amb els diferents sistemes estructurals.  

L'evolució formal en la història de l'edificació ha anat sempre de la mà del desenvolupament 

tècnic, inspirant així l'imaginari arquitectònic. Per la seva banda, la construcció ha seguit un 

procés en el qual l'experiència acumulada ha jugat un paper fonamental. La tècnica 

constructiva ha anat progressant des del mètode de prova i error fins a l'aplicació de 

complexos sistemes matemàtics.  
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Així, des de l'ús de les regles de proporció, on forma i estructura s'associaven en la 

construcció de murs, la forma arquitectònica ha anat evolucionant progressivament a través 

de sistemes estructurals que han permès alliberar la façana de l'estructura fins a la completa 

independència que permeten els sistemes actuals.  

Construcció i composició eren indissolubles en l’arquitectura basada en murs, on l'estructura 

determinava la forma de l'objecte arquitectònic. El sistema estructural estava limitat per l'ús 

d'altres elements arquitectònics per a l'obertura de forats i la creació d'espais. La naturalesa 

dels materials emprats i la seva manera de treballar, obligaven el mur a combinar-se amb 

arcs, voltes i cúpules per generar els diferents espais.  

La realització d’aquests elements ha anat evolucionant des de la intuïció de la forma, basada 

principalment en el treball a compressió, fins a l'aplicació de la mecànica, per obtenir un 

càlcul el més exacte possible que permet l'optimització del material. 

En aquesta arquitectura hi havia una relació directa entre estructura i forma: l’estructura 

participava en el procés creatiu, atès que els tancaments exteriors eren alhora imatge i 

element que sustenta la construcció. 

L'espai interior quedava limitat en les seves dimensions a la llum de la biga de fusta o de la 

volta. L'exemple més característic de l'arquitectura amb estructura de murs és el de les 

esglésies romàniques, on els murs exteriors compten amb una gran espessor per consolidar 

les voltes i cúpules.  

Un dels grans esdeveniments arquitectònics va ser l’aparició de les columnes com a element 

portant, que va permetre desvincular l’estructura de la pell de l’edifici. 

La forma de l'objecte arquitectònic va alliberar-se de l'estructura, permetent l’obertura en 

els tancaments i transformant el mur, abans pràcticament cec, en un element independent 

que podia arribar a destacar per la seva transparència. 

La supressió de la funció portant permetia la llibertat de gruixos, acabats i formes a la 

façana, mentre que l'estructura es convertia en un element independent amb què 

experimentar.  



32— Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures  

L’evolució de l’arquitectura ha anat reconduint els sistemes i creant diferents línies basades 

en la llibertat d’elecció. Així, trobem una arquitectura que integra estructura i forma, 

aprofitant els avenços tecnològics per reduir el material, com per exemple les estructures 

laminars de formigó, on s’aprofiten al màxim les característiques mecàniques dels materials, 

de manera que s'aconsegueixen estructures que empren la quantitat justa.  

Una altra corrent supedita l’estructura a la forma. En aquest cas, les possibilitats de càlcul 

que proporcionen els ordinadors per a l’anàlisi estructural converteixen el procés de disseny 

en una creació gairebé escultòrica. I un cop definida, s’estudia i calcula l’estructura que l’ha 

de suportar. 

Amb aquesta desvinculació inicial, l’estructura no respon a cap lògica i queda sempre 

totalment subordinada a la forma i únicament possible mitjançant càlculs amb programes 

informàtics. A més, comparativament, suposen uns costos i recursos molt elevats. 

L’evolució tècnica i tecnològica obre dia rere dia noves possibilitats constructives, atorgant 

llibertat de moviment a arquitectes i enginyers per a la seva integració o desvinculació en el 

grau desitjat. 

En general, al llarg de la història, la necessitat de resoldre problemes particulars ha estat el 

principal motor per al desenvolupament. A partir de la segona meitat del segle XX el 

desenvolupament dels programes informàtics va ser creixent exponencialment i va posar a 

l'abast dels especialistes en estructures una eina perfecta per a l'anàlisi tant d'edificis 

convencionals com de formes complexes.  

Aquest important desenvolupament va modificar per complet els mètodes de representació, 

càlcul i anàlisi dels projectes arquitectònics, permetent desenvolupar sistemes i estructures 

que fins llavors no era possible construir.  

En l'actualitat l'evolució dels sistemes d'anàlisis i les innovadores tècniques auxiliars de 

projecte i execució permeten arribar a solucions estructurals de qualsevol plantejament 

formal. Al contrari del que succeeix al segle XX, on les formes arquitectòniques es van veure 

influenciades per l'aparició de nous materials i sistemes estructurals, les formes de 

l'arquitectura actual estan lligades a aquests nous mètodes d'anàlisi i càlcul. 
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La llibertat creada per aquesta situació es manifesta en construccions fractals, anguloses i 

informes, de manera que ja no és necessari que la forma arquitectònica s'ajusti a geometries 

simples que facilitin el càlcul i construcció. Això, sumat a la millora de les propietats dels 

materials estructurals i al major coneixement de les estructures, fa possible l'evolució i cerca 

de solucions eficaces i òptimes de les formes complexes en l'arquitectura contemporània. 

Actualment, la col·laboració entre enginyers i arquitectes explota el potencial de processos 

de generació de la forma com un fet aleatori amb el suport de sistemes matemàtics o 

geomètrics que tenen el seu origen en les formes i fenòmens naturals.  

Aquesta col·laboració entre enginyers i arquitectes és cada cop més generalitzada i 

fructífera, a partir d’un sistema de treball basat en la igualtat, en el qual cada membre de 

l'equip contribueix amb els seus propis coneixements i inquietuds al procés de disseny.  

Aquesta nova etapa posa en contacte permanent les dues vocacions, fins fa poc 

confrontades, que es conjuguen per beneficiar-se mútuament dels coneixements i les 

tècniques per experimentar i crear. Per construir. 

 

Conclusions parcials 
 

L’evolució de la ciència estructural ha passat, al llarg de la història, del procés intuïtiu a l’empíric, per 

acabar esdevenint una barreja complexa de càlcul i desenvolupament matemàtic entorn de l’estudi 

del comportament dels materials davant les sol·licitacions i altres factors físics com el so o la 

temperatura. 

La transferència de coneixement s’ha materialitzat dins la pròpia disciplina per donar resposta  a la 

necessitat d’avançar en un camp que cada cop rebia més demanda i de més variada tipologia, que 

s’ha anat incrementat amb cada nou material que s’ha incorporat a la construcció. 

Finalment, després de segles de funcionament d’un sistema organitzatiu basat en la separació entre 

els actors que participen en el procés constructiu, enginyeria estructural i arquitectura tendeixen a la 

col·laboració simultània des del principi del projecte. 
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2.3 DONES I CIÈNCIA 

 
“Les mentides són molt difícils de matar, però una mentida que 

atribueix a un home el que en realitat era la feina d’una dona té 

més vides que un gat.” 

Marie Curie 

 

Les dones s'han acostat al món de l'arquitectura quan construïen els seus habitatges; al de 

l'agronomia, quan sembraven els camps; al de la ciència mèdica, quan cuidaven els seus 

malalts, etc. A pesar que les dones sempre han estat presents en tots els àmbits de la vida i 

per tant del coneixement (Figura 8), no és fins a la segona meitat del segle XX quan els 

historiadors comencen a rescatar els noms, les vides i els treballs d'aquestes dones.  

Figura 8. Dona pintant el sostre d’una cova, de l’exposició "Las mujeres en la 
Prehistoria" al Museu Arqueològic de Sevilla 

 

Previ a aquest moment només trobem al segle XVIII una enciclopèdia dedicada 

exclusivament als assoliments de les dones en el terreny de les ciències naturals. Es titula 

Astronomia de les dames i la va escriure l'astrònom francès Jérôme de Lalande el 1786.  

Des de la perspectiva que dóna el temps, avui es pot afirmar que en la primera meitat del 

segle XX disciplines com l'antropologia, l'arqueologia, la paleontologia, la prehistòria o la 
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biologia, van servir totes de paraigua per explicar la vida dels primers humans segons models 

replets d'assumpcions sobre els homes i les dones occidentals actuals. 

Nancy Tanner i Adrienne Zihlman, professores de la Universitat de Califòrnia, van escriure 

sobre els orígens humans utilitzant nova informació emergent. Entre 1976 i 1978 Tanner i 

Zihlman van concentrar la seva atenció en els primers homínids i en quines podien haver 

estat les activitats i funcions femenines. [MARTÍNEZ, 2012] 

A mesura que les seves observacions avançaven, el paper dominant de la caça s'anava 

tornant cada vegada més dubtós. Amb les dades recollides a partir d'un ampli espectre de 

línies de recerca (que comprenia treballs de camp amb primats no humans, dades 

etnogràfiques, estudis d'anatomia comparada, de paleontologia i de prehistòria), les 

científiques van exposar un abundant nombre de raons per sostenir una nova tesi: durant el 

procés de l'evolució les dones havien estat contribuents fonamentals en la dieta alimentària 

i, per tant, participants actives en la subsistència. 

Segons Nancy Tanner i Adrienne Zihlman, nombrosos especialistes havien passat per alt que 

l'alimentació humana no es podia haver basat només en la carn i, seguint aquest raonament, 

van suggerir que si la caça era tasca masculina, probablement la cerca d’aliments d'origen 

vegetal hauria estat una tasca femenina, la qual cosa desmentia el seu suposat sedentarisme 

i passivitat propis dels models més antics.  

En aquest context, al costat d'altres científiques nord-americanes, es va consolidar el model 

de la dona recol·lectora amb l'objectiu prioritari de demostrar la importància de la 

recol·lecció en la dieta dels homínids i en el seu comportament en general. En paral·lel, 

defensaven que la recol·lecció d'aliments vegetals havia establert els fonaments tecnològics 

de les societats primitives: “Les primeres eines no es van usar per caçar animals grans, 

veloços i perillosos, sinó per recol·lectar plantes, ous, mel, termes, formigues i, 

probablement, capturar petits animals.” [MARTÍNEZ, 2012] 

Quan es fa referència als primers utensilis fabricats pels homínids, gairebé invariablement 

ens imaginem a un o diversos homes tallant pedres. No obstant això, la base sobre la que 

s’argumenta això no permet afirmar qui va construir les eines antigues descobertes, i per 

tant és impossible assegurar que fossin produïdes únicament per mans masculines. 
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D'altra banda, diversos estudis apunten a la convivència de diferents materials en l'evolució 

de les eines i utensilis del Paleolític. S'ha descobert que existia una extensa producció tèxtil 

en la prehistòria europea, oferint clars indicis que és possible adjudicar al gènere femení la 

participació en tecnologies, i llançar una nova i important llum sobre el treball fins ara no 

ben reconegut d'un segment d'habitants del Paleolític Superior: les dones. 

Estudis recents [HUGHES, 1] defineixen les societats Prehistòriques com a societats 

igualitàries. Home i dona treballaven junts per sobreviure. Diverses pintures mostren 

dones caçadores i homes recol·lectors. En el cas de les pintures rupestres, vinculades 

tradicionalment a l’home, en els darrers anys diferents investigacions apunten a l’autoria 

femenina en diverses coves (Figura 9).  

Figura 9. Detall de la Cueva del Castillo, a Cantàbria 

 

Les dones, com a encarregades de la cura dels fills i, per tant, de la casa, són cuineres, 

pageses, químiques, botàniques, metgesses, cirurgianes... I per al desenvolupament de totes 

aquestes tasques, també són inventores d’eines i elements auxiliars. Són les propietàries del 

coneixement medicinal de les plantes; aprenents de química en l’elaboració de tints i la 

confecció de joieria; astrònomes i meteoròlogues quan observen el cicle lunar i les estacions 

i agricultores quan seleccionen les llavors que cal conrear en funció dels cicles agrícoles.  
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La primera creació literària amb autor conegut data del 2700 aC. Està escrita en la llengua 

sumèria i són poemes, cants i himnes dedicats a les divinitats de la cultura Sumèria, en la 

regió de Mesopotàmia. L’autora va ser Enheduanna (2285–2250 aC), sacerdotessa de la 

ciutat d’Ur que, a banda de les tasques associades a l’activitat religiosa, també era la 

responsable d’organitzar a recollida de les collites, el manteniment de graners i magatzems i 

la fabricació de les collites. Als temples també s’estudiava el firmament, per tant 

Enheduanna és la primera dona astròloga i astrònoma coneguda.  [MUÑOZ, 2017] 

Sumèria va ser la primera civilització. Civilització entesa com a societat que vivia en ciutats i 

organitzada amb un sistema de repartiment de tasques i control econòmic, mesures 

d’urbanització i un règim polític estable. [SANMARTÍN / SERRANO, 1998] 

A Egipte, com a Mesopotàmia, les dones tenien una posició social alta i podien exercir 

qualsevol professió i càrrec. La deessa egípcia Seshat (Figura 10) era coneguda des del 

període Tinita. Era l'encarregada de calcular, orientar i mesurar els terrenys sagrats perquè 

es pogués dur a terme la seva correcta construcció, revisava els plànols i vigilava els estels 

per emetre els seus càlculs. Era partícip del ritus de la cerimònia de fundació i la d’estirar la 

corda que iniciaven les construccions i era la consellera del faraó en la fundació dels temples. 

Figura 10. Seshat y Horus. Relleu del temple de Kom Ombo 
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A Grècia, en canvi, la societat era patriarcal. Les dones no eren ciutadans de ple dret i no 

podien estudiar. Des d’aleshores i fins fa poc més de dos segles, les dones científiques han 

hagut de superar nombrosos obstacles de tot tipus per poder donar sortida a les seves 

carreres.  

En aquesta Grècia patriarcal, destaca el nom de Teano (Théano) [ALIC, 2005], una de les 

primeres dones matemàtiques de les quals històricament es tenen dades.  

La situem en l'Antiga Grècia, al segle VI aC (Figura 11). Malgrat la seva transcendència, 

pràcticament és una desconeguda, en haver estat més famosa la figura del seu marit, el 

matemàtic Pitàgores. Va ser una alumna destacada de l'Escola Pitagòrica i encarregada de 

donar-li continuïtat després de la mort de Pitàgores. 

Figura 11. Representació de Teano de Crotona 

 

L'Escola Pitagòrica es va orientar a l'estudi de la filosofia, les matemàtiques, l'astronomia, la 

música i la medicina en una època d'expansió i contacte amb altres cultures que reclamava 

explicacions més racionals i lògiques que les que fins llavors havia proporcionat la mitologia.  
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Pitàgores va trencar amb la tradició social establerta que deixava les dones fora de qualsevol 

activitat pública i cultural i permeté que aquestes formessin part de la seva Escola. Alguns 

historiadors creuen que això es deu al fet que Pitàgore sva rebre influències de cultures 

diferents, que li van proporcionar altres punts de vista, ja que va viatjar per Egipte i 

Babilònia, on les dones tenien certa llibertat. 

El fet destacable és que a l'Escola Pitagòrica dones i homes tenien els mateixos drets, la pro-

pietat era comunal i es compartien els coneixements. Les dones que van pertànyer a aquesta 

Escola van desafiar el rol que la societat els havia imposat, aconseguint l'accés a llocs que 

solament tenien els homes. Alguns filòsofs posteriors esmenten l'existència de 17 dones 

pitagòriques, uns altres en citen almenys a 28. Entre elles podem destacar a Damo, Myia, 

Fintis, Melisa, Tymicha, Perictione (mare de Plató), Aesara de Lucània i Fintis. [ALIC, 2005] 

És difícil conèixer amb exactitud a qui pertanyia cada obra o descobriment, ja que tot ho 

assumia la col·lectivitat i es realitzava en nom del mestre, però les dones també formaven 

part d’ella i van participar activament en les recerques i obres. Els historiadors atribueixen a 

Teano diversos escrits de matemàtiques, física, medicina i un destacat tractat sobre el 

nombre d'or. 

Aquest nombre és una de les solucions de l'equació de segon grau que resulta de fer una 

proporció entre segments denominada proporció àuria (Figura 12) per la seva bellesa 

geomètrica. El nombre d'or és un nombre irracional (decimal, infinit, no periòdic) que s'obté 

en establir una proporció entre dos segments a i b tals que: a / b = b / (a – b) 

Figura 12. Rectangle de proporció àuria 
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La proporció àuria o nombre d'or es va estudiar des de l'antiguitat, ja que apareix 

regularment en geometria, en els patrons de creixement d'òrgans i organismes biològics, 

creixement de poblacions. S'usa des de l'antiguitat en arquitectura, art, producció industrial, 

etc.  

La piràmide de Kheops, el Partenó (Figura 13), l'ADN, fulles, pètals, bròquil, llavors, la Mona 

Lisa, l'Home de Vitruvi, petxines, falgueres, cactus, gira-sols, els anells de Saturn, etc., tot 

remet al nombre Φ (Fi, en honor a Fídies, que el va aplicar en la composició del Partenó, de 

valor 1,618).  

Figura 13. Proporció àuria aplicada al Partenó. Font: https://jeretiens.net/ 

 

Es coneix ja de la seva existència en els pentàgons regulars i pentagrames de les tauletes 

sumèries dels volts del 3200 aC. A l'antiga Grècia es va utilitzar per establir les proporcions 

dels temples tant en la seva planta com en les seves façanes. Plató (segle IV aC), va 

considerar la secció àuria com la millor de totes les relacions matemàtiques i la clau a la 

física del cosmos. 

Actualment, la proporció àuria s’aplica a les dimensions de les targetes de crèdit. 

Hipatia [ALIC, 2005] va néixer a l’Alexandria cristiana del segle IV. Filla de Teó, director del 

Museu d’aquella ciutat, i va destacar pels seus coneixements en matemàtiques, astronomia i 

filosofia, que va ensenyar als ciutadans de l'aristocràcia. La seva defensa del racionalisme 

científic grec, la seva condició de dona i les seves conviccions paganes, la van col·locar en 
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una situació perillosa, en un context de greus conflictes polítics i religiosos. Tant, que va ser 

brutalment assassinada. 

Entre les seves obres destaca el seu Comentari sobre l'Aritmètica de Diofant, Comentari 

sobre la geometria de les còniques d’Apoloni, Elements de Geometria d'Euclides, Cànon 

d'Astronomia i diversos invents. 

En el Comentari sobre la geometria de les còniques d’Apoloni, que són les circumferències, 

el·lipses, paràboles i hipèrboles que apareixen quan tallem un con amb un plànol en funció 

de l'angle amb el qual el plànol talla el con, Hipatia es va dedicar a l'estudi d'aquestes corbes, 

i va escriure un tractat sobre la seva geometria.  

En el Comentari sobre l'Aritmètica de Diofant, pare de l’àlgebra, Hipatia va treballar en 

equacions diofàntiques, equacions algebraiques amb múltiples solucions senceres i en 

equacions de segon grau que poden generar tres tipus de solucions; dues arrels reals, una 

arrel real, o bé dues arrels imaginàries diferents. 

En la seva obra s'exposen problemes que porten a equacions amb més d'una solució, o 

equacions diofàntiques, en les quals apareixen diverses variables i les seves solucions 

solament poden ser nombres enters. La importància d'aquestes aportacions té a veure molt 

amb la importància de l'àlgebra en el desenvolupament de les matemàtiques, ja que si 

l'aritmètica ens serveix per calcular solucions particulars, l'àlgebra ens permet generalitzar. 

En l'època d’Hipatia (Figura 14) no es coneixia l’àlgebra i qualsevol problema es resolia per 

procediments aritmètics, és a dir, mitjançant sumes, restes, multiplicacions, divisions o càlcul 

d'arrels. Així per exemple, en el teorema de Pitàgores, l'aritmètica solament pot donar casos 

particulars d'aquesta relació (per exemple, 3, 4 i 5, ja que 32 + 42 = 52). L'àlgebra, per contra, 

pot donar una generalització que compleix les condicions del teorema: a2 + b2= c2. 

En l'obra de Diofant, Hipatia va incloure nous problemes i diferents solucions. L'obra original 

estaria composta per tretze llibres dels quals es conserven sis en grec i quatre traduïts a 

l'àrab. Hipatia va realitzar aportacions als sis primers llibres. 
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Figura 14. L’Escola d’Atenes, de Rafael Sanzio. 

 

A través de la correspondència amb el seu alumne Sinesi, ha quedat constància del disseny 

d'alguns instruments científics que Hipatia va realitzar, com ara un hidròmetre, per 

determinar la densitat dels líquids; un aparell per mesurar el nivell de l'aigua, o un astrolabi 

pla, que s'usava per mesurar la posició dels estels, els planetes i el sol. 

Trotula de Ruggiero (Figura 15), també coneguda amb els noms de Trotula de Salern o Trota, 

fou una metgessa italiana, la més famosa de les dones de l'Escola Mèdica Salernitana. [ALIC, 

2005] 

Va ensenyar medicina a l'Escola de Salern durant el segle XI. Va escriure el tractat 

Passionibus Mulierum Curandorum sobre el tractament de les malalties de les dones, també 

conegut com a Trotula major. Després va escriure Ornatu mulierum o Trotula minor. A més, 

junt amb el seu marit i els seus fills, va escriure l'enciclopèdia mèdica Practica brevis. 

Els seus estudis en l'àmbit de la ginecologia sobre mètodes per a reduir el dolor durant el 

part van ser seguits per molts metges. Durant el segle XIII, la fama de Trotula de Ruggiero es 

va escampar per tota Europa i els seus tractats s'estudiaven en les millors escoles de 

medicina. Els seus tractats complementaven les descripcions teòriques amb nombrosos 
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exemples pràctics (cosa excepcional en l'època). El seu tractat Trotula major es va copiar i 

utilitzar a Europa fins al segle XIX. 

Figura 15. Trotula de Ruggiero (esq.) i Hildegard von Bingen (dreta).  Font: 
http://www.mujeresenlahistoria.com 

 

Hildegard von Bingen, nascuda a Alemanya el 1098, (Figura 15) va ser una abadessa 

polifacètica: metgessa, filòsofa, naturalista, compositora, poetessa i també lingüista, una 

abadessa molt singular per la seva notable influència i una de les científiques més 

importants del segle XII. [ALIC, 2005] 

Entre 1151-1158 va escriure la seva obra de medicina més important sota un únic títol: Llibre 

sobre les propietats naturals de les coses creades. Amb posterioritat, al segle XIII, va ser 

dividit en dos: Physica, un text sobre les ciències naturals amb coneixements de medicina 

senzilla, i Causae et Curae, un tractat de medicina complexa que tracta de les malalties, les 

seves causes i els seus símptomes. En tots dos textos descriu el món natural i mostra un 

particular interès en les propietats curatives de les plantes, els animals, minerals, metalls, i 

altres elements de la naturalesa. 
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Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, [ALIC, 2005] marquesa de Châtelet (1706-1749) 

fou una matemàtica, física i escriptora francesa. El 1737, va publicar l'obra Dissertation sur la 

nature et la propagation du feu, basada en la seva investigació del foc, que predigué el que 

avui en dia es coneix com a radiació infraroja i la naturalesa de la llum. El seu llibre 

Institutions de Physique (Figura 16) aparegué el 1740; fou presentat com una revisió de les 

noves idees científiques i filosòfiques que el seu fill havia d'estudiar, però incorporava i 

intentava conciliar idees complexes dels pensadors capdavanters de l'època.  

En aquesta obra, combinà les teories de Gottfried Leibniz i les observacions pràctiques de 

Willem Jacob's Gravesande per demostrar que l'energia d'un objecte en moviment és 

proporcional a la seva massa i el quadrat de la seva velocitat (E ~ mv2), i no directament 

proporcional com pensaven Isaac Newton, Voltaire i d'altres. Quan Albert Einstein revelà la 

seva famosa equació de l'energia de la matèria E = mc2 (en què c representa la velocitat de la 

llum), es correspongué perfectament amb el principi reconegut per Émilie du Châtelet 150 

anys abans. 

Figura 16. Portada del llibre “Institutions de Physique” 



L'any de la seva mort completà l'obra reconeguda com la seva fita més destacada: la seva 

traducció al francès, amb un comentari propi, de la 

extraient dels principis de la mecànica postulats per Newton una noció sobre la conservació 

de l'energia. 

Maria Gaetana Agnesi [ALIC, 2005]

constitueix una excepció dins d'Europa quant a l

acceptar molt ràpid la seva incorporació a les Acadèmies i Universitats. Gràcies a això, des de 

petita Gaetana va formar part d'una elit privilegiada de la societat en general i de les dones 

de l'època en particular, rebent formació en diferents àrees.

Va publicar diverses obres de gran importància en la comunitat matemàtica de l'època. La 

més important ha estat 

reconeixement dels matemàtics de l'època i va ser traduïda a diversos idiomes. Per culpa 

d'una d'aquestes traduccions, la realitzada pel professor de la Universitat de Cambridge, 

John Colson, es coneix la corba sinusoïdal versa com la corba de la bruixa de Agnesi. 

 

Figura 17. Institutions Analitiques
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L'any de la seva mort completà l'obra reconeguda com la seva fita més destacada: la seva 

traducció al francès, amb un comentari propi, de la Principia Mathemati

extraient dels principis de la mecànica postulats per Newton una noció sobre la conservació 

[ALIC, 2005] (1718-1799) va viure a Itàlia, que des del segle XVII 

constitueix una excepció dins d'Europa quant a l'accés de les dones a l'educació, ja que va 

acceptar molt ràpid la seva incorporació a les Acadèmies i Universitats. Gràcies a això, des de 

Gaetana va formar part d'una elit privilegiada de la societat en general i de les dones 

lar, rebent formació en diferents àrees. 

Va publicar diverses obres de gran importància en la comunitat matemàtica de l'època. La 

més important ha estat Institucions Analítiques (Figura 17), que va aconseguir el 

els matemàtics de l'època i va ser traduïda a diversos idiomes. Per culpa 

d'una d'aquestes traduccions, la realitzada pel professor de la Universitat de Cambridge, 

John Colson, es coneix la corba sinusoïdal versa com la corba de la bruixa de Agnesi. 

Analitiques (esq.) i Maria Agnesi (dreta) 
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L'any de la seva mort completà l'obra reconeguda com la seva fita més destacada: la seva 

Principia Mathematica de Newton, 

extraient dels principis de la mecànica postulats per Newton una noció sobre la conservació 

1799) va viure a Itàlia, que des del segle XVII 

'accés de les dones a l'educació, ja que va 

acceptar molt ràpid la seva incorporació a les Acadèmies i Universitats. Gràcies a això, des de 

Gaetana va formar part d'una elit privilegiada de la societat en general i de les dones 

Va publicar diverses obres de gran importància en la comunitat matemàtica de l'època. La 

que va aconseguir el 

els matemàtics de l'època i va ser traduïda a diversos idiomes. Per culpa 

d'una d'aquestes traduccions, la realitzada pel professor de la Universitat de Cambridge, 

John Colson, es coneix la corba sinusoïdal versa com la corba de la bruixa de Agnesi.  
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Colson va quedar tan impressionat per l'obra d’Agnesi, que va decidir aprendre italià per 

traduir-la i difondre-la entre els estudiants anglesos. La corba sinusoïdal versa va ser 

anomenada versiera per Guido Grandi, destacat matemàtic i filòsof, a causa de la forma en la 

qual s'origina, ja que versiera prové del llatí, que significa virar, girar, i Colson va cometre 

una errada en la traducció.  

Maria Gaetana Agnesi va ser designada membre de l'Acadèmia de Ciències de Bolonya. Va 

fer ús de mètodes originals que van permetre sintetitzar l'àlgebra i la geometria 

contemporània, així com el càlcul diferencial i integral, matèries que s'estaven construint en 

aquella època. 

Sophie Germain (1776-1831) [ALIC, 2005] (Figura 18) va estudiar la Història de les 

matemàtiques de Jean-Baptiste Montucla, on s'explica la llegenda d'Arquímedes, assassinat 

a Siracusa per soldats romans mentre tractava de resoldre un problema de geometria.  

Quan Sophie tenia dinou anys es va fundar l'Escola Politècnica de París, vetada des del seu 

origen a les dones. Va aconseguir apunts per mitjà d'alumnes de l'Escola, en concret de la 

classe d'Anàlisi de Lagrange, destacat matemàtic i astrònom. A final de curs Sophie va 

presentar, sota el nom d'un ex alumne anomenat Antoine-Auguste Le Blanc, un treball final 

de carrera que va deixar impressionat al propi Lagrange. 

Figura 18. Sophie Germain 
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Amb el suport de Lagrange i de Gauss, considerat el més gran matemàtic des de l'antiguitat, 

comença a estudiar la teoria dels nombres, branca de les matemàtiques pures que estudia 

les propietats dels nombres enters. 

Amb Gauss estableix relació per carta, sota el pseudònim de Le Blanc, i li fa arribar un dels 

seus majors assoliments com a matemàtica: una hipòtesi sobre la teoria de Fermat que ha 

aconseguit romandre fins als nostres dies. 

Va ser la primera dona que va poder assistir a les sessions de l'Acadèmia de la Ciència sense 

estar casada amb cap acadèmic. Va rebre el títol de doctor honoris causa de la Universitat de 

Göttingen, a proposta de Gauss, mesos després de la seva defunció. 

A partir de 1809, veient que els seus estudis sobre Teoria de Nombres no són suficientment 

reconeguts i valorats, comença a interessar-se per la matemàtica aplicada i a estudiar física 

matemàtica, més concretament la teoria de l'elasticitat. 

La hipòtesi de Germain sobre elasticitat dels cossos considera que la força de l'elasticitat 

és proporcional a la suma de les corbes principals i va definir la curvatura mitjana com a 

mesura aritmètica de les curvatures principals. Segons explica [TIMOSHENKO, 1953]: 

 “Quan es va assabentar del premi que oferia l'Acadèmia, es va decidir a treballar en 

la teoria de les plaques. Estava familiaritzada amb el treball d'Euler sobre corbes 

elàstiques. Ella va decidir procedir d'una manera similar i va suposar que l'energia de 

deformació d'una placa és: 

1
+
1

 

Figura 19. Integral de Sophie Germain per al càlcul de l’energia de deformació 
d’una placa 

on p1 i p2 són els radis principals de curvatura de la superfície deformada. Però va 

cometre un error en el càlcul de la variació de la integral, i per tant no va tenir èxit en 

la recerca de l'equació correcta i no va guanyar el premi. No obstant això, Lagrange, 

que va ser un dels jutges, es va adonar del seu error i, després de fer algunes 

correccions, va obtenir de forma satisfactòria l'equació requerida. 
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L'Acadèmia va proposar el tema de nou amb una nova data de tancament a l'octubre 

de 1813, i Germain hi va tornar a optar. Ara tenia l'equació correcta, però els jutges 

requerien una justificació física del supòsit fonamental. No obstant això, l'Acadèmia 

va decidir oferir el premi un cop més. Aquesta vegada va guanyar el premi (en 1816), 

tot que els jutges no estaven del tot satisfets amb el seu treball, perquè trobaven que 

hi mancava una explicació adequada de l'expressió bàsica (Figura 19). Tot i així, cal 

estar d'acord amb la declaració de Todhunter: "... els jutges han d'haver estat lluny 

de considerar l’error greu, ja que atorguen el premi ...” 

Sophie Germain va contribuir amb el seu treball a l'evolució de la teoria general de 

l'elasticitat, que ha tingut aplicació en la construcció d'estructures com la Torre Eiffel. 

Malgrat això, el seu nom no figura entre els noms dels científics que van ajudar a l'estudi 

d'aquest camp, i que estan gravats en aquesta torre. 

Mary Fairfax Somerville (1780-1872) [ALIC, 2005] va néixer a Escòcia l’any 1780. Va passar la 

seva infància en contacte amb la naturalesa, allunyada de la ciutat. Fins als deu anys era 

pràcticament analfabeta. Va haver de lluitar contra l'oposició de la seva família, que creia 

que l'estudi de les matemàtiques i del pensament abstracte podia deteriorar la salut de la 

dona. 

El 1827, Lord Henry Broughman, president de la Càmera dels Lords, anima a Mary a traduir 

l'obra de Laplace La Mecànica Celeste, que estudia el sistema solar utilitzant les teories de 

Newton. 

La seva aportació va ser, més que una traducció, un compendi de desenvolupament 

matemàtic i d'idees fonamentals de física, escrits de forma senzilla i comprensible, amb 

explicacions en les quals utilitza senzills dibuixos. Es va convertir en imprescindible per 

entendre l'obra de Laplace. 

El preàmbul inclou una síntesi de totes les matemàtiques necessàries per entendre l'obra, 

amb opinions pròpies i explicacions destinades a la divulgació d'idees científiques per a gent 

no experta. 
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Laplace, en el seu tractat de mecànica, establia que els moviments planetaris eren estables i 

les pertorbacions produïdes en aquests moviments es devien a la influència mútua dels 

planetes o per cossos externs. 

Mary Somerville (Figura 20) dedueix, tan sol amb raonaments matemàtics, que havia 

d'haver-hi un planeta més a afegir a la llista dels coneguts fins llavors, que era el que causava 

alteracions en l'òrbita d'Urà. Les dades aportades en aquest tractat van possibilitar la 

localització de Neptú per John Couch Adams (setembre de 1845). 

El 1834 escriu La connexió de les ciències físiques, explicació científica del funcionament de 

les forces que mouen l'univers. Va interpretar els fonamentals tractats matemàtics existents, 

sota un llenguatge senzill sense perdre el rigor científic que la caracteritzava. 

L’any 1848 va escriure Physical Geography, obra de la qual es van publicar set edicions. 

Aquest llibre explica els fenòmens naturals i les relacions entre éssers vius. Va ser durament 

criticat per part de l'Església i la classe política.  

El 1865 publica un dels seus últims llibres, Sobre la ciència molecular i microscòpica, on 

aprofundeix en el món microscòpic buscant explicar la composició de la matèria, el fenomen 

de la calor i els moviments vibratoris.  

 

Figura 20. Mary Fairfax (esq.) i Ada Byron (dreta) 
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Augusta Ada Byron King (1815-1852) (Figura 20), filla del poeta Lord Byron i l'aristòcrata 

Anabella Milbanke, va ser una persona original, intuïtiva i ambiciosa, que va estudiar 

matemàtiques, geometria, àlgebra i astronomia. [ALIC, 2005] 

Solament es conserva una part de la seva obra, algunes notes i quaderns, a causa que molts 

dels seus escrits van ser destruïts per la seva mare. 

El seu assaig Notes, publicat el 1843, va anticipar el desenvolupament del programari 

informàtic actual i va descobrir el concepte de bucle o subrutina, instrument de programació 

bàsic en els actuals ordinadors, que permet efectuar repeticions d'un conjunt d'instruccions. 

En les seves set notes, Ada distingia el que era la màquina diferencial (amb capacitat per 

resoldre polinomis de segon grau) de la màquina analítica (capaç de fer operacions 

repetitives de càlcul matemàtic, en incorporar processos i elements de programació 

elementals). Ada va analitzar i va descriure el mecanisme de la màquina analítica, una 

veritable calculadora, que ve a ser l'antecedent de les modernes computadores, ja que 

comptava amb seqüència d'entrada, unitat de procés, memorització i sortida de dades i es 

programava amb targetes perforades. 

Una altra de les seves notes estava dedicada a la mecànica de programació de la màquina 

analítica. Va elaborar un programa per a l'Enginy Analític que calculava els nombres de Jacob 

Bernoulli i que analitzava les ordres que se li donaven, així com la seva correcta aplicació. 

En l'actualitat, el llenguatge de programació ADA s'usa en entorns on la seguretat és 

imprescindible, com l'aeronàutica, la gestió del trànsit aeri o la indústria aeroespacial. 

Existeixen dos estàndards del mateix, ADA 83 i ADA 95. El llenguatge de programació ADA va 

ser presentat oficialment el 14 de maig de 1979. 

Sofia Vassilievna Kovalevski (1850-1888) (Figura 21) va mostrar interès per les 

matemàtiques des de petita. Es diu que a la seva habitació, en una casa a Bielorússia, les 

parets van ser empaperades amb escrits d’Ostrogradski (matemàtic i físic ucraïnès) sobre 

càlcul diferencial i integral. Quan tenia catorze anys va estudiar el llibre Elements de física i 

va aconseguir arribar al concepte del ‘sinus’ estudiant ella sola trigonometria. 

La seva família es trasllada a Sant Petersburg on començarà a estudiar càlcul i geometria 

analítica amb el professor Strannoliubski. Junts van intercanviar les seves idees sobre 
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l'educació de les dones arribant a treballar en un projecte destinat a aconseguir fons per a 

les universitats femenines. 

El 1870 Sofia es trasllada a Berlín decidida a estudiar amb Weierstrass, professor de la 

Universitat. El professor Weierstrass li plantejarà problemes de gran dificultat amb la 

intenció de lliurar-se d'una estudiant dona, però, sorprès per les solucions que li retornava, 

va decidir admetre-la com a alumna particular durant els quatre anys següents. 

Figura 21. Sofia Kovalevski 

 

Sofia va presentar per a la seva tesi doctoral tres treballs: “La teoria de les equacions 

diferencials parcials”, un altre sobre els anells de Saturn i un altre sobre integrals abelianes 

de tercer ordre. El primer d’aquests treballs li va valdre el doctorat cum laudem en 

Matemàtiques a la Universitat de Göttingen. [ALIC, 2005] 

Poc després de la mort del seu marit, Sofia va rebre una invitació d'un alumne de 

Weierstrass per treballar a la Universitat d'Estocolm, tot i que obligada a acceptar el lloc 

sense sou. Li van pagar els seus alumnes. En poc temps va començar a ser valorada 

professionalment, va ser nomenada professora durant cinc anys més i el 1889 va aconseguir 

el primer salari. 

El 1888 va participar en el Premi Bordin amb el seu treball Sobre la rotació d'un cos rígid al 

voltant d'un punt fix. Era una presentació anònima, i Sofia va guanyar aquest premi, 

considerat un dels més alts honors científics. En aquesta recerca va resoldre les equacions 
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del moviment, plantejant un sistema de sis equacions diferencials i considerant el temps 

com una variable complexa. Les seves recerques han estat utilitzades en la mecànica i en les 

matemàtiques fins als nostres dies. 

Grace Chisholm Young (1868-1944) [MATAIX, 1999] va viure en l'Anglaterra victoriana, en el 

si d'una família de classe alta, econòmicament acomodada i amb una elevada educació i 

interès per la cultura. Amb vint-i-un anys, manifesta a la seva família la seva intenció 

d'estudiar medicina, cosa que no agradava a la seva mare. Amb el suport del seu pare 

comença a estudiar matemàtiques, la seva segona opció, a Cambridge l'any 1889, en el 

Girton College, el millor centre d'estudi de matemàtiques de l'època. 

Després d'acabar els seus estudis de matemàtiques, desitjava continuar la seva carrera i 

doctorar-se. Això resultava impossible a Anglaterra, on l'hi impedien pel fet de ser dona, i és 

llavors quan decideix intentar-ho a Göttingen (Alemanya), on es van doctorar dones com 

Sofia Kovalevskaya i Emmy Noether. 

En aquests anys, a Alemanya va haver-hi una política educativa pionera, es va incrementar el 

nombre d'universitats tècniques i es van diferenciar les labors d'ensenyament i recerca. 

Grace Chisholm assistia a les classes del professor Klein amb altres dues dones i s'explica que 

el professor va haver de canviar la seva habitual salutació de “Cavallers!” per una més 

àmplia i inclusiva: “Oients!”. 

Chisholm aconsegueix doctorar-se l'any 1895, sota la tutoria de Felix Klein. El títol de la seva 

recerca va ser: Grups algebraics i trigonometria esfèrica. 

L'any 1905 escriu dos llibres: Bimbo i Primer llibre de Geometria. El primer d'ells té l'objectiu 

de servir d'eina didàctica per instruir en Biologia a un dels seus fills i descriu el procés de 

divisió cel·lular.  

Primer Llibre de Geometria l’escriu en col·laboració amb el seu marit i encara gaudeix de 

gran fama en l'actualitat. Va ser traduït a diversos idiomes i reeditat en 1970, amb el nom de 

Beginner´s Book of Geometry (Figura 22). En aquesta obra afirma el següent: 

“En cert sentit la geometria plana és més abstracta que la tridimensional, també anomenada 

geometria del sòlid”. 
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Figura 22. Portada de Beginner´s Book of Geometry 

 

En un àmbit (l’arquitectura) i època (el segle XX) més propers, entre moltes altres 

professionals de l’àmbit de l’arquitectura, cal esmentar Lilly Reich i Marion Mahony i les 

aportacions poc reconegudes dins les seves disciplines. 

Lilly Reich (1885-1947) va ser una dissenyadora i arquitecta alemanya que va col·laborar 

amb Ludwig Mies van der Rohe, fet pel qual és coneguda. Aquesta col·laboració (fins que el 

1938 Mies marxa als Estats Units) va provocar que moltes de les seves creacions s’atribuïssin 

a l'arquitecte. [UNDIA, 1] 

Tot i que no va estudiar formalment arquitectura, sí que va exercir com a tal. Va ser una 

dona que va conjugar variades facetes creatives i de gestió: disseny de mobles i 

d'indumentària, contingut i espai d'exposicions, arquitectura i interiors (Figura 23 i Figura 

24). Com a bona deixebla de les Werkbund no posava límits entre espais creatius. 
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Figura 23. Dibuix de Lilly
conservat al 

 

Segons Albert Pfeiffer, vicepresident de Disseny i Direcció de Knoll, 

oferint conferències sobre Lilly Reich: “

dedicació i èxit de Mies en el dis

seva relació personal amb Reich. É

moble modern amb èxit ni abans

Marion Mahony (1871-1961) va ser la segona dona g

1894. Va pertànyer a un entorn social d'un ampli i divers cercle de dones i homes 

progressistes (reformistes laborals, votants, activistes cívics i clubs de dones de l'alta 

societat), la qual cosa va facilitar el seu i

tor Meneses Martínez. Dones i estructures 

Dibuix de Lilly Reich.Tres parets independents. Alçats i seccions, 
conservat al Museu d’Art Modern (MoMA)  

vicepresident de Disseny i Direcció de Knoll, que ha esta

oferint conferències sobre Lilly Reich: “S’està convertint en més que una coincidència que la 

xit de Mies en el disseny d’exposicions comenci en el mateix moment

amb Reich. És interessant ressaltar que Mies no ha desenvolupat cap 

abans ni després de la col·laboració amb Reich”. 

1961) va ser la segona dona graduada en arquitectura en el MIT, el 

1894. Va pertànyer a un entorn social d'un ampli i divers cercle de dones i homes 

progressistes (reformistes laborals, votants, activistes cívics i clubs de dones de l'alta 

societat), la qual cosa va facilitar el seu ingrés al món laboral. [UNDIA, 1] 

  

Reich.Tres parets independents. Alçats i seccions, 

que ha estat investigant i 

s que una coincidència que la 

i en el mateix moment que la 

desenvolupat cap 

raduada en arquitectura en el MIT, el 

1894. Va pertànyer a un entorn social d'un ampli i divers cercle de dones i homes 

progressistes (reformistes laborals, votants, activistes cívics i clubs de dones de l'alta 
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Figura 24. Esbós de Lilly Reich del seu disseny de la cadira tubular LR120, 
conservat al Museu d’Art Modern (MoMA)  

 

Va començar treballant, com a dibuixant, a l'estudi del seu cosí Dwight Perkins. Aquesta 

relació de parentiu va ser important, ja que per a moltes dones la pràctica professional era 

inaccessible. La incorporació de les dones al món laboral no era ben rebuda. 

El 1895 va començar a treballar a l'estudi de Frank Lloyd Wright en Oak Park, i durant 14 

anys en va ser una de les persones més importants. Tant, que quan Wright va marxar al 

Japó, l’any 1909, li va oferir que es fes càrrec de l'estudi, cosa que ella va rebutjar, i es va 

encarregar d'acabar els treballs que havien quedat començats. (Figura 25) 

A l'estudi de Wright va conèixer a qui seria el seu marit, Walter Burley Griffin, amb qui va 

fundar el seu estudi i el 1911 es van presentar al concurs per a la nova capital d'Austràlia, 

Canberra (Figura 26). 
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El 1914 el matrimoni Griffin-Mahony es va mudar a Austràlia per desenvolupar el projecte, 

però la història ha oblidat el nom de Marion Mahony quan s'esmenta el projecte d'aquesta 

ciutat. Els dibuixos portaven sens dubte el seu segell i es pot afirmar que en el projecte la 

seva participació va ser summament important. Però com ha passat amb moltes esposes 

d'arquitectes, ella va decidir fer-se a un costat perquè despuntés la figura del marit, per 

evitar la reticència social i professional a l’hora de reconèixer el treball de les dones 

professionals. 

Figura 25. Església de les Ànimes, a Evanston. Seccions de Marion Mahony, de 
la col·lecció Ryerson & Burnham Archives 
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Figura 26. Marion Mahony. Dibuix de Canberra 

 

 

Conclusions parcials 
 

Cada cop són més els noms de dones que, invisibles durant dècades i segles, arriben a nosaltres per 

treure a la llum les seves aportacions a l’evolució de la ciència i l’evolució de la humanitat. Malgrat 

les dificultats, han superat els obstacles que la societat els imposava per trobar respostes a les seves 

inquietuds. 

La reflexió passa, necessàriament, per preguntar: quantes en falten, per ser reconegudes? De quants 

treballs i investigacions realitzats per dones invisibles al llarg del temps s’ha beneficiat la humanitat 

atorgant-ne el mèrit a homes que se’ls han apropiat? Com quantificar la pèrdua acumulada al llarg de 

milers d’anys d’haver impedit l’accés complet de les dones al coneixement? Quin cost suposa la 

manca de llibertat i igualtat? 
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2.4 ARQUITECTES TÈCNIQUES, DONES TÈCNIQUES, DONES CIENTÍFIQUES 

 
“El futur del planeta depèn de la possibilitat de donar a totes les 

dones l’accés a la instrucció i al lideratge.” 

Rita Levi–Montalcini 

 

Per tal de centrar l’anàlisi objecte d’aquest estudi, cal apropar-se a la nostra societat a través 

d’un breu resum del segle XX, centrat en les dades rellevants que han afectat l’educació 

superior de les dones a Espanya, i fer una referència explícita a la presència femenina en els 

estudis d’Arquitectura tècnica a Barcelona en els seus orígens. 

 

2.4.1 Context històric 
 

Mentre a Europa i la resta del món industrialitzat les dones comencen a assolir 

reconeixement i drets en tots els àmbits socials, Espanya s’encalla. A finals del segle XIX, la 

taxa d’analfabetisme femení era superior al 60%. [DE GABRIEL, 1997] 

Tot i així, cap norma regulava l’accés de la dona a la universitat. Davant aquest buit legal, 

fruit de la improbabilitat que considerava el poder legislatiu del fet que les dones tinguessin 

aquest neguit, el 1872 es va matricular a la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Barcelona la primera dona a la història d’Espanya: Maria Elena Maseras. Tot i l’absència de 

cap prohibició específica, cada cas havia de sol·licitar un permís especial al Ministeri. Un cop 

concedit, no tenien permesa la presència a l’aula, atès que no podien compartir-la amb els 

homes. No va ser fins l’any 1875 que un professor va sol·licitar l’expressa assistència d’una 

alumna si volia optar als exàmens. [LOPEZ, 2001] 

En 1910 el Ministeri d'Instrucció Pública regula l'accés de la dona a la Universitat. Mitjançant 

aquesta regulació les dones podien assistir a classe sol·licitant un permís especial de les 

autoritats acadèmiques. Aquest permís se'ls concedia sempre que el catedràtic de l'aula 

garantís l'ordre dins de la mateixa.  
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El 1916 el ministre d'Instrucció Pública nomena Emilia Pardo Bazán catedràtica de Literatura 

Contemporània de Llengües Neollatines a la Universitat Central de Madrid. Emilia va ser una 

de les primeres feministes de la seva època que va suggerir canvis per garantir que les dones 

tinguessin una educació semblant a la que rebien els homes. El 1918 es crea la primera 

escola mixta.  

La II República arriba a Espanya durant la crisi econòmica del 1929, mentre a Europa 

s’instauraven dictadures feixistes. Durant el període republicà, es van promulgar diverses 

lleis d’igualtat entre dones i homes, com per exemple la del dret al vot. Les dones estaven 

incorporades en major nombre que mai a la producció industrial i agrícola, sense suprimir no 

obstant el seu paper tradicional a les tasques de la llar. 

Va ser un temps de transformació social, de revolució, que permeté l’entrada de les dones a 

les universitats i la seva participació en professions de caire tècnic de les quals fins aleshores 

havien estat totalment allunyades.  

Entre 1931 i 1936 (període de la Segona República) l'analfabetisme va disminuir fins al 

47,5%, va haver-hi un increment del 17% de dones en l'ensenyament secundari i una 

representació del 8,8% de la dona a la Universitat. [OTERO / SALAMÍ, 2009] 

Amb la Guerra Civil (1936-1939) i la victòria del General Franco, es va iniciar un període 

d’endarreriment social i cultural que va afectar fortament la trajectòria del gènere femení en 

els contextos professionals i morals.  

Durant la dictadura es va practicar durament la repressió de la consciència feminista. Els 

seus principis ideològics eren conservadors i reaccionaris en la dominació i subordinació 

mitjançant l’autoritat i la jerarquia de l’home respecte de la dona submisa i oprimida.  

Amb la finalitat d’assegurar que la realitat social estigués en harmonia amb el concepte legal 

de dona, la Secció Femenina, subsector de la Falange, va ser l’encarregada de desenvolupar 

el model de dona que proposava el règim: religiosa i preparada per a les tasques de la llar.  

Entre 1936 i 1975 (període franquista) es produeixen dues reformes que van tenir incidència 

en l'ensenyament de les dones. La primera d'aquestes reformes va ser la del 20 de setembre 

de 1938 i es va dir “Reforma de l'Ensenyament Secundari”. Va establir per a les dones 

l'estudi obligatori de certes assignatures com: formació polític-social, música, labors, cuina, 
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economia domèstica i educació física. La segona reforma, anomenada “Reforma de 

l'Ensenyament Primari”, es produeix el 17 de juliol de 1945 i estableix la igualtat del 

contingut de les assignatures per a tots dos gèneres. No obstant això, i malgrat la igualtat en 

els continguts, per al cas de les dones aquests havien d'estar orientats a les funcions que 

posteriorment elles realitzarien: el servei de la llar i la cura dels altres.  

Durant els anys 60 i 70 els canvis econòmics i socials fan perdre poder a l’autoritat patriarcal 

i també a la família tradicional. Però tot i així, al 1969, la dona seguia necessitant el 

consentiment del marit per a diversos assumptes legals (sortir del país, treballar...).  

Malgrat els obstacles, aquest període va representar una etapa plena de canvis rellevants pel 

desenvolupament de la societat espanyola posterior. Una societat més urbana, jove i 

dinàmica que apareixia de la mà del creixement econòmic espanyol; les seves expectatives, 

demandes i aspiracions estaven més properes a les societats del benestar europees que a les 

doctrines d’una dictadura que mostrava signes d’erosió en paral·lel al deteriorament del 

general Franco. [AUSIÓ, 2010] 

Els anys setanta van registrar un creixement sostingut de la protesta social i de la influència 

de l’oposició democràtica. El moviment obrer s’havia reconstituït al voltant de l’experiència 

de les Comissions Obreres, mostrant una creixent pujada a les ciutats industrials, que ja 

desbordava els sectors més combatius: mineria, metall i construcció, i s’estenia pel sector 

públic i dels serveis.  

La revolta estudiantil va ser una constant a la dècada dels setanta fins el restabliment de la 

democràcia. En el marc econòmic, la revolució informàtica i la inseguretat del capital davant 

dels possibles canvis polítics, van acabar generant la destrucció de cinc milions de llocs de 

treball, molts d’ells ocupats per dones. [CAPEL, 1986] 

El 1970 es crea la Llei general d'educació. Fins a aquesta època no existia cap llei que 

prohibís l'accés de la dona a la Universitat, per la qual cosa entre 1940 i 1969 les dones 

universitàries experimenten un augment del 13% al 30%. A més, durant aquesta època es 

produeix un increment important de les dones en les carreres considerades com a 

femenines. En aquest sentit, Filosofia i Lletres augmenta de 18,5 punts percentuals (del 
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38,5% al 57%); Farmàcia, de 22,6 punts (del 37,4% al 60%); Medicina, de 13 punts (del 3,1% 

al 16,1%), i Ciències Socials, de 12,8 punts (del 2,2% al 15%). [OTERO / SALAMÍ, 2009] 

En aquell moment la taxa d’activitat femenina a Espanya era del 27%, mentre que la mitjana 

de la Unió Europea se situava en el 35’5%. 

La situació política espanyola al llarg de 4 dècades va influir negativament en l’evolució 

social, cultural i científica de la població, agreujada encara més en el cas de les dones. 

Mentre a la resta del món desenvolupat, després d’anys de lluites i reivindicacions, les dones 

iniciaven el camí de la integració en tots els àmbits, Espanya anava un pas enrere. 

 

2.4.2 Arquitectes tècniques a Catalunya 
 

En un entorn més proper, la història dels estudis d’Aparellador i Arquitectura Tècnica a 

Barcelona [PUIG, 2012] (Figura 27) mostra algunes dades rellevants sobre la presència de la 

dona al món de l’arquitectura tècnica. Fins el 1930 no es va matricular la primera noia, Elvira 

de Azúa Gruart, que es va graduar el 1934. Era filla de Fèlix de Azúa Pastors, arquitecte i 

professor de l’Escola d’Arquitectura des del 1905. 

Figura 27. L’Escola Tècnica d’Aparelladors en una imatge de 1971. Font: 
www.upc.edu 
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Segons havia manifestat, la seva motivació era poder fer d’ajudant a l’estudi del seu pare. 

Però Elvira de Azúa no va arribar a exercir. Es va casar l’any 1933 i, malgrat fer la revàlida un 

any després, va abandonar la vocació. 

El 1935 es va graduar una segona noia, Montserrat Sampera Figueras, de Sabadell, i fins al 

1950 no hi va haver cap altra noia que seguís la carrera d’aparellador: Emília Mira Farràs, filla 

del professor de Matemàtiques de l’Escola Enrique Mira Pérez, que va ser la segona dona 

col·legiada. Durant els anys següents es van matricular poques noies més (entre les quals 

Matilde Fort Xirau i Maria Roqueta Edo). El curs 1952/53 hi havia 249 estudiants. 

Pel que fa als professors, l’ampliació del professorat de l’Escola a la dècada de 1960 és 

important. Prevalia el criteri d’incorporar principalment titulats de la mateixa Escola, en 

general de les darreres promocions, circumstància que contribueix a rejovenir el professorat. 

En aquesta ampliació destaca el nomenament de la primera professora de l’Escola, Maria 

Antònia Alsina Oliva, per al grup de Sistemes de representació i topografia, que s’havia 

graduat en la promoció de 1964. El curs 1963/64 hi havia un total de 3465 alumnes, i en el 

curs 1964/65, 4033. 

Segons [PUIG, 2012], Maria Antònia Alsina havia fet els estudis amb tres noies més, però feia 

uns anys que no se’n matriculava cap. El fet de ser molt minoritàries i altres circumstàncies 

de caire social, atorgava a les noies un tracte diferencial: a les classes tenien reservats 

seients a la primera fila; a l’hora de ser cridades a sortir a la pissarra o durant els exàmens, 

rebien un tracte  especial per part d’alguns professors, especial en el sentit que emanava 

prepotència i cert tarannà masclista; molts companys de classe es desvivien per elles amb 

massa amabilitat...  

Alsina, a banda de ser la primera col·legiada d’aquesta etapa al Col·legi professional de 

Barcelona, també ho va ser al de Lleida, i durant uns anys portà a terme una activitat 

professional intensa a peu d’obra. 
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Conclusions parcials 
 

Mentre a gran part d’Europa es començaven a fer les primeres passes per a l’eliminació dels 

impediments que es trobaven les dones en l’accés a la universitat, la cultura, el desenvolupament 

científic i el món del treball, a Espanya es va retrocedir amb la proclamació de la dictadura del 

general Franco. 

Aquest estancament de gairebé 40 anys va afectar tota la societat, però les implicacions per a les 

dones, més enllà de les mesures d’imposició de l’home en l’àmbit domèstic, queden paleses en la 

seva presència minoritària a les universitats i carreres de caire tècnic.  
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3 ANÀLISI DE LA DONA TÈCNICA envers les estructures 
 

L’anàlisi de la situació de la dona en l’àmbit professional de l’arquitectura tècnica i de les 

estructures arquitectòniques requereix en paral·lel revisar l’evolució de la integració de la 

dona a la universitat, als estudis tècnics i al mercat de treball, així com donar una visió 

general dels avenços que s’han fet a la societat en matèria d’igualtat pel que fa a la 

representació en càrrecs directius i òrgans de govern. 

Així, el primer apartat d’aquest capítol revisa i analitza les dades estadístiques disponibles 

relatives a la presència femenina a la universitat, al mercat de treball i a determinats càrrecs 

rellevants del món empresarial i acadèmic. 

En el segon apartat, s’exploten i analitzen les dades de les enquestes i entrevistes que s’han 

realitzat en el marc d’aquest estudi entre estudiants d’arquitectura tècnica i professionals 

del món de la construcció i de l’àmbit de les estructures arquitectòniques. 

 

3.1 VISIÓ GENERAL 

3.1.1 Formades 
 

La situació de minoria en què es trobaven les dones a les universitats s’ha invertit en els 

darrers anys. Un cop restablerta la democràcia, la integració de la dona a la universitat s’ha 

consolidat i hores d’ara superen en percentatge d’estudiants els homes, tal com es desprèn 

de les dades d’estudiants matriculats a les universitats espanyoles (Figura 28). 

Les dades dels gràfics mostren en tots els casos un percentatge de dones superior al 

d’homes. A més, des del curs 2003/04, aquest percentatge s’estabilitza per sobre del 54%. 

Si ens fixem, però, en les dades desagregades per branques d’estudis (Figura 29), la 

tendència s’inverteix en els casos de les Ciències i, especialment, de l’Arquitectura i 

l’Enginyeria. En aquest segon cas, els percentatges no superen el 27% amb una clara 

tendència a la baixa en els darrers anys. 
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Figura 28. Percentatge de dones sobre el total d’alumnes matriculats a les 
universitats espanyoles. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
del MECD 

 

Figura 29. Percentatge de dones sobre el total d’alumnes matriculats a les 
universitats espanyoles segons branca d’estudis. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades del MECD 

 

Si analitzem més a fons la situació de la branca d’estudis d’Enginyeria i Arquitectura i el cas 

concret dels estudis d’Arquitectura tècnica (Figura 30 i Figura 31), podem observar que: 

- Tant a Catalunya com a Espanya el percentatge de dones a la branca d’Enginyeria i 

Arquitectura s’ha més que duplicat en els darrers 30 anys. 

 

Branca d'estudis 2014-2015 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11
Ciències Socials i Jurídiques 59,74 60,35 60,61 60,75 61,53
Enginyeria i Arquitectura 25,85 26,14 26,26 26,54 27,28
Arts i Humanitats 61,16 61,49 61,83 61,68 61,80
Ciències de la Salut 69,34 69,64 70,20 70,43 71,15
Ciències 51,13 51,59 52,58 53,61 54,75
TOTAL 54,10 54,38 54,23 54,07 54,35
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Figura 30. Percentatge de dones sobre el total d’alumnes matriculats a les 
universitats catalanes. Total - Branca d’Enginyeria i Arquitectura – 
Arquitectura tècnica. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del 
MECD 

 

Figura 31. Percentatge de dones sobre el total d’alumnes matriculats a les 
universitats espanyoles. Total - Branca d’Enginyeria i Arquitectura – 
Arquitectura tècnica. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del 
MECD 
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- Tot i aquest increment, sembla que el pes relatiu de les dones sobre el total d’estudiants 

d’aquesta branca d’estudis s’estabilitza per sota del 30%, una mica més baix a Catalunya 

que al conjunt espanyol. 

- El percentatge en el cas d’Arquitectura tècnica segueix una evolució similar, tot i que la 

proporció femenina és superior a la mitjana de la branca d’estudis tant a Catalunya com 

al conjunt de l’Estat i ha passat de prop del 20% l’any 1985 a valors una mica per sota 

del 40% actuals. 

- Com a contrapunt, en el conjunt d’estudis universitaris, la presència de la dona s’ha 

estabilitzat prop del 55% en ambdós àmbits territorials. 

En l’origen d’aquests percentatges tan baixos trobem les preferències dels estudiants. Així, 

enfocant l’anàlisi en l’elecció d’estudis sobre el total d’estudiants de cada sexe (Figura 32 i 

Figura 33), obtenim que: 

- Gairebé la quarta part dels homes que es matriculen a la universitat ho fa en estudis de 

la branca d’Enginyeria i Arquitectura; aquesta proporció s’ha ajustat en el conjunt de 

l’Estat i a Catalunya els darrers anys fins a convergir entorn del 23%. 

Figura 32. Percentatge d’homes que escullen estudis de la branca d’Enginyeria i 
Arquitectura sobre el total d’homes matriculats a la universitat. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD 
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Figura 33. Percentatge de dones que escullen estudis de la branca d’Enginyeria i 
Arquitectura sobre el total de dones matriculades a la universitat. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD 

 

- En el cas de les dones, superat el repunt previ a la crisi, aproximadament 7 de cada cent 

escull estudis en aquesta branca a Catalunya, percentatge que és un punt superior al 

conjunt de l’Estat, tot i que ambdós àmbits segueixen la mateixa tendència. 

Aquestes preferències incideixen de nou si ens centrem en els estudis concrets 

d’Arquitectura tècnica (Figura 34 i Figura 35): 

- Entre els homes, actualment un de cada cent universitaris cursa estudis d’Arquitectura 

tècnica, el percentatge més baix de la sèrie estudiada. En els darrers 30 anys, aquest 

percentatge s’ha reduït a la meitat. 

- Entre les dones, aquesta proporció és d’una de cada dues-centes. En aquest cas, però, el 

percentatge se situa ara en els mateixos nivells que fa 30 anys, després de 25 anys de 

creixement continuat que es va trencar amb la crisi del sector. 
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Figura 34. Percentatge d’homes que escullen estudis d’Arquitectura tècnica 
sobre el total d’homes matriculats a la universitat. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades del MECD 

 

Figura 35. Percentatge de dones que escullen estudis d’Arquitectura tècnica 
sobre el total de dones matriculades a la universitat. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades del MECD. 
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Les sèries de dades relatives a estudiants que finalitzen els estudis mostren majoritàriament 

que les dones superen als homes en rendiment. És a dir, el pes relatiu de les dones que 

finalitzen els estudis sobre el total de titulats supera el pes de les dones matriculades sobre 

el total d’estudiants matriculats. Aquest fet es produeix en tots els àmbits d’estudis i tant a 

Catalunya com a Espanya. 

En el cas del sistema universitari català en general, les dades dels darrers 30 anys indiquen 

que la diferència entre els percentatges de dones matriculades i dones que finalitzen els 

estudis es manté entorn dels 5 punts percentuals de mitjana, tret dels cursos 1995/96 i 

1996/97 en què el diferencial és negatiu i el curs 2011/12, en què els percentatges eren 

gairebé idèntics (Figura 36). 

A Espanya (Figura 37), en canvi, en tota la sèrie, el rendiment va per sobre de les 

matriculacions amb un diferencial mitjà de 5 punts, tot i que sembla estabilitzar-se entorn 

dels 3 punts des del curs 2011/12. 

Figura 36. Percentatge de dones titulades i matriculades sobre el total 
d’ambdós sexes a les universitats de Catalunya. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades del MECD 
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Figura 37. Percentatge de dones titulades i matriculades sobre el total 
d’ambdós sexes a les universitats d’Espanya. Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades del MECD 

 

Si analitzem aquesta comparació en l’àmbit dels estudis de la branca d’Enginyeria i 

Arquitectura (Figura 38 i Figura 39) i dels estudis d’Arquitectura tècnica (Figura 40 i Figura 

41), tot i que les diferències són més petites i irregulars (a causa que la mostra és de menor 

dimensió i, per tant, més sensible a les variacions), es pot comprovar que la tendència és la 

mateixa: el rendiment acadèmic és superior entre les dones en la majoria dels cursos 

acadèmics de la sèrie analitzada. 
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Figura 38. Percentatge de dones titulades i matriculades sobre el total 
d’ambdós sexes als estudis de la branca d’Enginyeria i Arquitectura a 
Catalunya. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD 

 

Figura 39. Percentatge de dones titulades i matriculades sobre el total 
d’ambdós sexes als estudis de la branca d’Enginyeria i Arquitectura a 
Espanya. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD 
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Figura 40. Percentatge de dones titulades i matriculades sobre el total 
d’ambdós sexes als estudis d’Arquitectura tècnica a Catalunya. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD 

 

Figura 41. Percentatge de dones titulades i matriculades sobre el total 
d’ambdós sexes als estudis d’Arquitectura tècnica a Espanya. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades del MECD 
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3.1.2 Ocupades 
 

La incorporació de les dones al mercat de treball ha crescut sostingudament els darrers 15 

anys, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat espanyol (Figura 42), la qual cosa s’ha traduït 

en un increment del seu pes relatiu sobre el total de població ocupada, malgrat alguns petits 

retrocessos puntuals.  

Respecte del total de la població ocupada, el percentatge de dones ha incrementat de 7 

punts a Catalunya i de 6 a Espanya al llarg d’aquesta dècada i mitja, i se situava el darrer 

trimestre de 2016 en el 46,9% a Catalunya i el 45,6% a Espanya. 

Aquest diferencial entre el conjunt espanyol i Catalunya s’ha mantingut pràcticament 

invariable al llarg de tot el període analitzat. 

Figura 42. Població ocupada. Percentatge de dones sobre el total. Font: 
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de Població 
Activa 

 

Pel que fa al nivell d’estudis de la població ocupada (Figura 43), si ens fixem en la població 

amb estudis universitaris, en els darrers 15 anys les dones han passat de representar prop 

30%
32%
34%

36%
38%
40%

42%
44%
46%

48%
50%

20
02

T1

20
02

T4

20
03

T3

20
04

T2

20
05

T1

20
05

T4

20
06

T3

20
07

T2

20
08

T1

20
08

T4

20
09

T3

20
10

T2

20
11

T1

20
11

T4

20
12

T3

20
13

T2

20
14

T1

20
14

T4

20
15

T3

20
16

T2

Catalunya Espanya



76— Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures  

del 45,6% al 51,8% actual en el conjunt de l’Estat espanyol. A Catalunya, tot i que partien del 

mateix percentatge al 2002 (45,6%), un increment de més de dos punts percentuals l’any 

2010, mentre al conjunt de l’Estat el percentatge disminuïa, i una posterior evolució 

paral·lela a l’espanyola, han situat el pes de les dones amb estudis universitaris sobre la 

població ocupada amb aquest nivell d’estudis en un 52,7%. 

Figura 43. Població ocupada amb nivell d’estudis universitari. Percentatge de 
dones. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de 
Població Activa 

 

Si atenem al tipus d’ocupació, sobre el conjunt de la població ocupada amb càrrec de 

director o gerent, les dones no arriben a representar la tercera part. (Figura 44) 
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Figura 44. Població ocupada amb càrrec de directora o gerent. Percentatge de 
dones sobre el total. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’Enquesta de Població Activa 

 

Figura 45. Evolució de l’ocupació a la branca d’activitat 71 (CNAE 2009) a 
Espanya. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta 
de Població Activa 
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Finalment, en l’anàlisi de l’ocupació en la branca d’activitat 71-Serveis tècnics d’arquitectura 

i enginyeria; assaigs i anàlisis tècniques, segons la Classificació Nacional d’Activitats 

Econòmiques de l’any 2009 (CNAE 09), es constata que (Figura 45): 

- El percentatge de dones en aquesta activitat ha disminuït 3 punts percentuals en els 

darrers 9 anys, passant del 34% de l’any 2008 al 31% de finals del 2016. 

- Durant els anys de la darrera crisi econòmica (2012 i 2014), aquest percentatge va 

assolir mínims del 27% respecte del total d’ocupats en aquesta branca. 
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3.1.3 Infrarepresentades 
 

La situació de desigualtat entre homes i dones observada en l’apartat anterior en els llocs 

amb més nivell dins les categories professionals es manté quan revisem la presència de les 

dones a les organitzacions científiques i culturals (Figura 46 i Figura 47). 

Figura 46. Percentatge de dones a les juntes directives de les Reials Acadèmies 
Espanyoles. Font: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades 

 

Figura 47. Percentatge de dones acadèmiques numeràries a les Reials 
Acadèmies Espanyoles. Font: Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades 

 

2016 2015 2014 2011
R.A. de Bellas Artes de San Fernando 0,00 0,00 0,00 0,00
R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 11,11 11,11 0,00 0,00
R.A. de Ciencias Morales y Políticas 12,50 0,00 0,00 0,00
R.A. de Doctores de España 0,00 40,00 25,00 20,00
R.A. Española 22,22 22,22 22,22 11,11
R.A. Nacional de Farmacia 23,08 7,69 7,69 15,56
R.A. de la Historia 9,09 18,18 16,67 16,67
R.A. de Jurisprudencia y Legislación 0,00 0,00 0,00 0,00
R.A. Nacional de Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00
R.A. de Ciencias Veterinarias 12,50 12,50 14,29 0,00
R.A. de Ingeniería 9,09 10,00 10,00 10,00
TOTAL 10,20 10,64 8,60 9,30

2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009
R.A. de Bellas Artes de San Fernando 3,77 3,64 5,13 3,57 3,51 3,28 1,67
R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 10,00 10,20 8,51 4,55 4,44 4,76 2,27
R.A. de Ciencias Morales y Políticas 4,76 5,00 2,44 2,56 2,27 2,56 2,63
R.A. de Doctores de España 10,38 10,58 11,93 11,21 11,11 8,04 12,50
R.A. Española 16,28 14,63 16,67 12,20 11,90 9,30 6,98
R.A. Nacional de Farmacia 18,18 16,67 16,67 18,00 15,56 13,64 11,11
R.A. de la Historia 14,71 17,14 12,12 13,89 8,33 8,11 8,57
R.A. de Jurisprudencia y Legislación 2,94 2,94 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
R.A. Nacional de Medicina 6,25 6,38 4,26 4,17 2,13 2,08 2,13
R.A. de Ciencias Veterinarias 17,14 17,14 13,51 12,50 10,26 5,13 10,00
R.A. de Ingeniería 5,17 5,08 5,00 6,52 6,52 6,67 6,67
TOTAL 9,69 9,69 9,33 8,59 7,45 6,08 6,54
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Les taules anteriors mostren com les dones només representen un 10% als òrgans de govern 

de les reials acadèmies espanyoles. En el cas de les juntes directives, en 4 de les 11 reials 

acadèmies no hi ha cap dona en aquest òrgan. 

En el cas de les acadèmiques numeràries, tot i tenir presència en tots els casos, el 

percentatge segueix situant-se proper al 10%. Entre els percentatges més baixos trobem la 

Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i la d’Enginyeria.

Pel que fa a l’activitat empresarial

tenen un pes relatiu del 19,8% en els consells d’administració de les empreses de l’ÍBEX

(Figura 48). 

Figura 48. Evolució de la composició dels consells de les empreses de l’ÍBEX

 

Tot i que gairebé han doblat el seu pes relatiu des del 2010, l’increment en valors absoluts 

ha estat de 38 conselleres, mentre que en conjunt s’han reduït 91 llocs en el mateix període.

Des de la vessant col·legial, centrant l’atenció en l’àmbit de l’

composició dels òrgans dels col·legis professionals de l’Arquitectura tècnica a Espanya 

trobem que, dels 55 Col·legis, només 4 estan presidits per dones, un 7,2%. L’estadística 

encara és més negativa si mirem la composició del C
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Les taules anteriors mostren com les dones només representen un 10% als òrgans de govern 
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Finalment, a nivell associatiu, la composició dels socis numeraris professionals de 

l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) mostra com dels 99 socis actuals tan sols 12 

són dones, 8 de les quals pertanyen a la mateixa empresa. Si analitzem la dada a nivell 

empresarial, de les 65 empreses consultores amb socis numeraris professionals, només en 5 

hi ha sòcies. Un 7,7%. 

 

Conclusions parcials 
 

Les dones suposen més de la meitat dels estudiants universitaris, però aquesta proporció se situa 

entorn del 30% quan observem les dades relatives a estudiants de carreres de la branca d’enginyeria 

i arquitectura, dades de població ocupada amb lloc de direcció i gerència o de població ocupada en 

empreses dedicades a activitats de serveis tècnics d’enginyeria i arquitectura, assaigs i anàlisis 

tècniques. 

Si incrementem la rellevància del grup analitzat, els percentatges de presència femenina pateixen 

una davallada molt important per situar-se en valors propers al 10% i fins i tot inferiors. És el cas dels 

socis numeraris professionals de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), dels membres 

numeraris de les Reials Acadèmies espanyoles o les presidències dels col·legis d’arquitectes tècnics 

de l’Estat espanyol. 
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Figura 49. Comparació del pes relatiu de les dones dins d’alguns dels col·lectius 
analitzats 

La representació d’aquests percentatges és la que apareix a la Figura 49, on es pot comprovar el 

desequilibri que es produeix entre formació, ocupació i, sobretot, projecció professional.  

La gràfica resultant suggereix que en l’àmbit de la ciència i la tècnica existeix un sostre de vidre en 

funció de la rellevància de la variable que s’estudia, a la qual és inversament proporcional. 

Cal destacar que la representació de les dades anteriors recorda el diagrama de fatiga de molts 

materials de construcció, com ara l’acer. 
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3.2 APROXIMACIÓ A LA REALITAT 

3.2.1 Futures professionals 
 

Per a la detecció de les sensacions i preferències dels i les alumnes d’Arquitectura tècnica, 

s’ha realitzat una enquesta a les escoles del sistema universitari públic de Barcelona, Lleida i 

Girona mitjançant un formulari que podien respondre tant via web com en suport físic. El 

model de qüestionari és el que consta a l’Annex 1. 

Es parteix de la premissa que la mostra té una distribució normal i s’ha obtingut de manera 

aleatòria un total de 113 respostes sobre un total de 1343 alumnes matriculats a Catalunya, 

segons les dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport relatives a estudiants matriculats 

en estudis d’Arquitectura Tècnica a Catalunya en el curs 2015/16. 

Per calcular l’error contemplat en l’enquesta, apliquem la fórmula general per al càlcul de 

mostres aleatòries sobre poblacions finites de la Figura 50, 

=
· · ·

· − 1 + · ·
 

Figura 50. Fórmula de càlcul de mostres aleatòries sobre poblacions finites 

 

On K equival al factor associat al nivell de confiança d’un 95% i pren el valor 1,96 i p i q=1-p 

són els factors de proporció de la qualitat cercada dins la població, que en el cas que ens 

ocupa i d’acord amb el costum en aquest tipus d’enquestes l’establim en 0,5 atès que es 

desconeix. 

Un cop introduïts els valors anteriors, obtenim un error del 9%. 

Com s’ha esmentat, la mostra final obtinguda ha estat de 113 alumnes: 50 dones i 63 homes. 

Si comparem aquesta distribució (Figura 51) amb la distribució per sexes dels alumnes 

matriculats a Catalunya en la carrera d’Arquitectura tècnica (Figura 30), hi ha una petita 

diferència, atès que el pes de les dones sobre el total de matriculats és del 36,3%, una mica 

per sota del pes que representen a la mostra. 
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Pel que fa al curs dels i les estudiants q

mostra conté un nombre important d’estudiants que ja estan a 3r, la meitat es reparteixen 

entre 2n i 4t curs, i un nombre molt baix es correspon a estudiants de 1r.

Figura 51. Distribució 

 

Figura 52. Distribució de la mostra per curs i sexe
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Pel que fa al curs dels i les estudiants que han respost a l’enquesta (Figura 52
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Quant a les raons que els han portat a estudiar Arquitectura tècnica

dels casos és purament vocacional i en un 

5% correspon a una combinació d’ambdós factors i 

d’errades en el procés d’elecció d’estudis fins a motivacions de caire econòmic).

Figura 53. Motius d’elecció dels estudis d’Arquitectura tècnica

 

Si analitzem les dades segons el sexe, es manté de forma aproximada la distribució, tot i que 

en el cas de les dones (Figura 54
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Figura 54. Motius d’elecció dels estudis d’Arquitectura tècnica
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Figura 54) els motius que no són ni vocació ni tradició familiar s’eleva 

fins al 26%, mentre que el purament vocacional és del 66%. 
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Entre els homes (Figura 55), en canvi, el factor vocacional se situa en el 75% i tan sols 1 de 

cada 10 escull els estudis per altres motius.

Figura 55. Motius d’elecció dels estudis d’Arquitectura tècnica entre els homes
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Figura 56. Distribució de preferències en branques d’estudis entre les dones 

Figura 57. Distribució de preferències en branques d’estudis entre els homes 

 

De la mateixa manera, s’han demanat les preferències quant a sortides professionals en una 

escala “poc-bastant-molt”. La distribució en ambdós sexes segueix un patró similar, i tant 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Va
lo

ra
ci

on
s

i p
er

ita
tg

es

Se
gu

re
ta

t i
 

sa
lu

t l
ab

or
al

Co
ns

tr
uc

ci
ó/

in
st

al
·la

ci
on

s

Es
tr

uc
tu

re
s

ar
qu

ite
ct

òn
iq

ue
s

Q
ua

lit
at

 i 
m

ed
i a

m
bi

en
t

Pa
to

lo
gi

a 
i

re
ha

bi
lit

ac
ió

Poc Bastant Molt

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Va
lo

ra
ci

on
s

i p
er

ita
tg

es

Se
gu

re
ta

t i
 

sa
lu

t l
ab

or
al

Co
ns

tr
uc

ci
ó/

in
st

al
·la

ci
on

s

Es
tr

uc
tu

re
s

ar
qu

ite
ct

òn
iq

ue
s

Q
ua

lit
at

 i 
m

ed
i a

m
bi

en
t

Pa
to

lo
gi

a 
i

re
ha

bi
lit

ac
ió

Poc Bastant Molt



88— Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures  

dones (Figura 58) com homes (Figura 59) troben en l’administració pública la sortida menys 

desfavorable i com a millors la de gestió d’ús i manteniment i la de direcció d’obra. 

Passa el mateix quan analitzem les opcions menys valorades, que són en tots dos col·lectius 

la redacció de projectes i la prevenció i seguretat laboral. 

Figura 58. Distribució de preferències en sortides professionals entre les dones 

 

Figura 59. Distribució de preferències en sortides professionals entre els homes 
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S’ha inclòs una pregunta sobre el grau de dedicació futur a l’àmbit de les estructures 

arquitectòniques que desitjarien te

que a una tercera part de les dones enquestades 

dedicació del 75% o més.

gairebé a la meitat dels enquestats.

Figura 60. Percentatge desitjat de dedicació a l’àmbit de les estructures entre 
les dones 

 

Figura 61. Percentatge desitjat de dedicació a l’àm
els homes 
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Finalment, creuant les dades entre interès acadèmic en la branca d’estructures 

arquitectòniques i la voluntat de dedicació a aquest àmbit en el futur professional es pot 

apreciar que existeix un grau elevat de concordança entre ambdues variables. 

Així, tant entre les dones (Figura 62) com entre els homes (Figura 63), les persones que 

tenen molt d’interès en la branca d’estudis d’estructures arquitectòniques voldrien tenir 

una dedicació a aquest àmbit del 50% o superior. 

Figura 62. Relació entre interès acadèmic i dedicació desitjada a l’àmbit de les 
estructures arquitectòniques entre les dones 

 

Figura 63. Relació entre interès acadèmic i dedicació desitjada a l’àmbit de les 
estructures arquitectòniques entre els homes 
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El darrer bloc de preguntes gira entorn de la percepció que tenen, com a futurs i futures 

professionals, de la situació de la dona en el sector de la construcció. En aquestes preguntes 

es demanava la valoració de 4 afirmacions en una escala d’1 a 4, on 4 suposa estar totalment 

d’acord i 1, totalment en desacord. 

Destaca, per sobre de tot, que més de la meitat de les dones no considera que es tracti 

d’un sector majoritàriament masculí (Figura 64). En canvi, tres quartes parts dels homes 

enquestats (Figura 65) hi està d’acord o totalment d’acord amb l’afirmació. 

Figura 64. Distribució de les respostes de les dones enquestades respecte de les 
afirmacions sobre el sector de la construcció 

 

En relació amb la influència del gènere a l’hora de desenvolupar la carrera professional, 

s’han plantejat qüestions sobre la cerca de feina i el desenvolupament de tasques. 

30%

24%

22%

24%

La construcció és un sector majoritàriament masculí

1 (gens) 2 3 4 (totalment)Està d'acord...

8%

22%

34%

36%

Les dones ho tenen més difícil que els homes

1 (gens) 2 3 4 (totalment)Està d'acord...

6%

20%

46%

28%

El gènere influeix a l'hora de trobar feina

1 (gens) 2 3 4 (totalment)Està d'acord...

6%

32%

46%

16%

El repartiment de projectes/tasques està condicionat 
pel gènere

1 (gens) 2 3 4 (totalment)Està d'acord...



92— Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures  

Així, entre les alumnes consideren que el gènere influeix a l’hora de trobar feina dins el 

sector (75%) de manera negativa per a les dones, que ho tenen més difícil (70%); a més, un 

62% pensen que és un condicionant a l’hora d’assignar tasques o projectes. 

Els homes enquestats, en canvi, tot i considerar en un 68% que el gènere influeix a l’hora de 

trobar feina, poc més de la meitat (54%) pensen que les dones ho tenen més difícil i tan sols 

un 46% creuen que pot afectar al repartiment de projectes o tasques. 

Figura 65. Distribució de les respostes dels homes enquestats respecte de les 
afirmacions sobre el sector de la construcció 
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han estat les dones les qui al llarg de la història han decidit quines feines volien fer i quines 

no i que més que una discriminació negativa és una elecció per raons de comoditat. 

La pregunta que tanca el qüestionari demanava la definició d’estructura arquitectònica. 

Tractant-se d’una pregunta oberta, no es detallen les respostes sinó que es resumeixen els 

aspectes més rellevants del conjunt: 

- En general, el concepte estructura arquitectònica els resulta poc clar. 

- Hi ha un conjunt de respostes que reprodueixen conceptes adequats tot i que poc 

específics, com ara: esquelet, conjunt resistent, sistema que suporta càrregues... 

- Hi ha molts errors de comprensió en la pregunta, que l’associen a l’estructura 

funcional i responen en base a això. Per exemple: conjunt de factors que intervenen 

en una obra, estructura de personal, resultat dels processos constructius, base per 

fer un projecte arquitectònic... 

- Hi ha un 15% de respostes en blanc. 

- Hi ha moltes respostes que no defineixen. Per exemple: part més important de 

l’edifici; sistema de càlculs molt important; el que té a veure amb el càlcul i disseny 

de l’edifici; resultat de les obres... 

En general, es detecten grans mancances en l’assimilació del concepte i en l’expressió de 

la definició demanada. 
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3.2.2 Professionals en actiu 
 

L’aproximació a professionals en actiu s’ha fet a partir de dos mecanismes. El primer és una 

enquesta via web a diferents dones del sector de la construcció amb la voluntat de recollir 

informació sobre la seva experiència professional, la seva activitat i les seves sensacions 

respecte del component de gènere en el sector. El model de qüestionari és el que consta a 

l’Annex 2. 

L’altra via d’aproximació han estat dues entrevistes individuals amb professionals de l’àmbit 

de les estructures arquitectòniques per recollir opinions més extenses respecte de la seva 

activitat. 

 

3.2.2.1 Enquestes on-line 

S’han recollit les respostes de 15 professionals (Figura 66): 4 arquitectes, 3 enginyeres i 8 

arquitectes tècniques, dues de les quals treballen actualment a Londres. El 80% té una 

experiència de més de 5 anys al sector.  

Figura 66. Distribució de les professionals enquestades en funció dels estudis i 
els anys d’experiència 
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El primer bloc de preguntes gira entorn de l’experiència prof

de les estructures. Entre les tasques que realitzen habitualment 

 Assessorament durant el projecte bàsic i disseny i càlcul en el projecte d'execució

 Delineació de les estructures i disseny 3D

 Amidaments i detalls 

 Concepció inicial, anàlisi de sol·licitacions i càlcul

 Disseny inicial: esbossos d'idees inicials,estudi programàtic de l'encàrrec, encaix de 

programa, relació de l'edifici amb l’entorn 

 Anàlisi “què volem-

 Organitzar l'estructura amb l'arquitecte projectista, modelització, càlcul i 

dimensionat, repàs dels punts singulars i anàlisi de coherència

 Concepció, predimensionat, coordinació amb l'equip (arquitectura, instal·lacions),  

càlcul, representació gràfica, gestió i sup

l'equip de calculistes

 Direcció d’execució

Figura 67. Distribució de les preferències de les enquestades
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El primer bloc de preguntes gira entorn de l’experiència professional i en concret en l’àmbit 
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l'equip de calculistes 
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essional i en concret en l’àmbit 

trobem :  

Assessorament durant el projecte bàsic i disseny i càlcul en el projecte d'execució 

Disseny inicial: esbossos d'idees inicials,estudi programàtic de l'encàrrec, encaix de 

estructura amb l'arquitecte projectista, modelització, càlcul i 
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ervisió de tot el procés i coordinació de 
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Quant a les preferències professionals, gairebé les tres quartes parts prefereixen una 

combinació de feina al despatx i 

Cap de les enquestades té preferència únicament per l’obra

Pel que fa a la decisió de triar la professió

vocacional. La motivació en la resta de casos, tots ells corresponents a titulades en 

Arquitectura tècnica, és una barreja de tradició familiar i orientació acadèmica en el període 

pre-universitari. 

Figura 68. Percentatge de les enquestades que va
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càrregues familiars romanen encara tant al sector com a la societat en general, la qual cosa 

condiciona negativament la carrera professional de les dones. 

Figura 69. Distribució de respostes a les afirmacions sobre condicionants de 
gènere al sector de la construcció 

 

En les seccions dedicades a les activitats en l’àmbit estructural es demanava que valoressin 

la importància dels esbossos com a eina de suport en les diferents vessants de les 

estructures arquitectòniques: disseny-modelització/càlcul, projecte executiu, execució en 

obra... 

El 90% de respostes confirmen que l’esbós i dibuix manual a qualsevol nivell de detall  els 

resulta imprescindible per als plantejaments inicials de funcionament de les estructures, la 
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resolució de detalls, les modificacions de projecte executiu i solucions en obra, entre 

d’altres. 

A continuació es presenten (Figura 70, Figura 71 i Figura 72) diferents esbossos i dibuixos 

que algunes de les enquestades van enviar com a complement de l’enquesta. 

 

Figura 70. Esbossos del projecte executiu d’una passarel·la metàl·lica 
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Figura 71. Detalls de suport en projecte de reforç estructural. Plànol a mà (sup.) 
i detalls a mà sobre impressió de plànol (inf.) amb posterior 
tractament informàtic per a la inserció de comentaris 
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Figura 72. Detalls de connexió estructural en façana 
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3.2.2.2 Entrevistes individuals 

En les entrevistes realitzades s’ha constatat que l’elecció de l’àmbit de les estructures obeeix 

a preferències molt determinades: atracció pel món de l’arquitectura amb un alt component 

matemàtic i tècnic.  

Tot i que les entrevistades van cursar estudis diferents, amb motivacions i ambicions 

particulars, el pas cap a les estructures és coincident: dins la construcció tenien afinitat pel 

disseny i càlcul d’allò que garantia la resistència del conjunt. 

 

Jugatx Ansotegui, enginyera civil 

La Jugatx és enginyera civil (MEng in Civil and Architectural Engineering). Va estudiar a 

Anglaterra, i va treballar uns anys en una consultora d'estructures a Londres com a Engineer 

i posteriorment Senior Engineer. Des de fa 4 anys treballa a BIS Structures com a 

Responsable de Projectes, amb un equip de projectistes al seu càrrec.  

Durant la seva trajectòria professional ha treballat tant en projectes d'obra nova com en 

projectes de rehabilitació i ha acumulat una àmplia experiència amb diversos materials i 

sistemes constructius, desenvolupant projectes de diversa dimensió en pràcticament totes 

les fases des de la seva concepció i disseny estructural fins a la seva construcció, integrant la 

direcció d'obra. 

BIS Structures és una empresa líder en el sector de les estructures amb una característica 

destacable: està formada per un percentatge majoritari de dones, que ocupen pràcticament 

tots els càrrecs amb responsabilitat. 

Aquesta composició, que en cap cas és una consigna ni respon a voluntats de la direcció, ha 

afavorit l’aplicació natural de mesures de conciliació laboral i familiar, sense renunciar a la 

productivitat i l’exigència del màxim rendiment. I els objectius s’assoleixen, en una relació de 

confiança i respecte mutus entre empresa i treballadors. 

Durant l’entrevista la Jugatx em diu que està esperant la seva tercera filla. És un sector 

exigent i en alguna ocasió (en recorda dues d’especialment desagradables) ha patit la 
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desconsideració d’altres professionals pel fet de ser dona, habitualment en situacions en què 

era l’única enfront 10 o 12 homes. 

Davant les preguntes relatives a la feina, es mostra convençuda que va escollir l’especialitat 

encertada, tot i que cada cop més pensa en fer un salt més en la seva carrera i iniciar una 

nova fase més enfocada a la figura de project manager i menys centrada en el disseny i 

càlcul estructural. 

A la Jugatx li agradava l’arquitectura, però tenia una clara preferència per la vessant tècnica i 

els àmbits de càlcul. Tenia clar des que va triar estudis que volia dissenyar i calcular 

estructures. Com a responsable de projecte hi ha tasques que actualment no realitza, com el 

càlcul, i està més avesada al tracte amb el client. Aquesta part de la feina li aporta moltes 

satisfaccions, i més si es tracta de projectes on s’estableix la col·laboració dels diferents 

equips en la definició de la solució estructural. 

És el tipus de relació que més li agrada i que millors resultats dóna. Hi ha projectes on la 

funció del seu equip és purament de càlcul, perquè el sistema i materials ja estan definits 

quan arriben al despatx.  

Treballa sempre amb l’equip, on no hi ha una parcel·lació de tasques sinó que ha procurat 

disposar de perfils polivalents per tal que el desenvolupament del projecte sigui molt 

transversal. 

Pel que fa als aspectes negatius de la feina, destaca els terminis ajustats amb què treballen 

habitualment i la sensació que sempre es podria haver ofert un producte millor amb una 

mica més de temps. I les errades. Normalment les detecten en la revisió dels projectes, i es 

solucionen internament. Però alguna vegada la detecció ha estat externa i resulta decebedor 

no haver-la identificat abans. 

Fora d’Espanya, el disseny i càlcul d’estructures el desenvolupen enginyers; aquí, en canvi, hi 

ha molts arquitectes que s’hi dediquen i també arquitectes tècnics. Hi predominen els 

homes, tot i que el seu dia a dia, a BIS, és totalment diferent. 

Per acabar l’entrevista, li pregunto si creu que hi ha diferències entre homes i dones en la 

feina: el plantejament, l’execució, la discussió... “I tant! Però no és una qüestió pròpiament 

de les estructures. És en tot. Des que naixem rebem inputs diferenciats en funció del sexe. I 
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això es tradueix en tot al llarg de la vida, a la feina també (...). L’elecció dels estudis o la 

predisposició als riscos de la carrera professional, tot és diferent.” 

I llança una pregunta a l’aire: “Quants despatxos de càlcul d’estructures creats per dones 

creus que n’hi ha?”. “Segurament cap”, respon ella mateixa. 

 

Sandra Ramírez, arquitecta 

La Sandra és arquitecta. Només començar la carrera, però, va sentir-se més atreta per la part 

tècnica que pel disseny i quan va finalitzar els estudis va fer un màster en estructures. Ara 

treballa a MASA+Arquitectura des de fa uns anys, tot i que en unes setmanes canvia 

d’empresa. 

Recorda que, durant la carrera, les ofertes de feina relatives a estructures eren poques, hi 

havia poca demanda. 

Mirant enrere, tot i que no es penedeix d’haver fet arquitectura, pensa que atesa 

l’especialitat professional hauria hagut de fer enginyeria, pels coneixements tècnics que 

aporta. 

Respecte de la presència de la dona en aquest àmbit, pel que ha vist al llarg dels anys de vida 

professional, hi ha més homes que dones en general, tret d’algunes empreses concretes, 

com ara BOMA o BIS Structures. I li sobta, perquè en el màster que va cursar la proporció era 

d’aproximadament el 50%. 

La seva funció actual és la de gestió del projecte, en totes les seves fases, fins a la direcció 

d’obra. Segons cada arquitecte, pot participar més o menys en el disseny estructural. Depèn 

també de la construcció: “En algunes hi ha poca alternativa, són edificacions molt 

convencionals. Però en d’altres de més arriscades, pots ser molt més innovadora i proposar 

diverses solucions. Aquestes segones són les més engrescadores.” 

De la seva feina li agrada analitzar el projecte i posar-hi ordre, endreçar-lo casi intuïtivament 

a mesura que va avançant en la seva anàlisi. La part menys interessant és la de redacció de 

les memòries, que són molt repetitives. 
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Ara canvia a una altra empresa més gran, al departament d’estructures. Ja no farà tant càlcul 

sinó revisions, proposta de solucions, tot plegat més de caire constructiu. Li agradaria 

combinar obra i despatx, tot i que és complicat, i n’és conscient: si estàs a l’obra, no 

projectes; i a l’inrevés. 

Respecte de les habilitats o competències per ser un bon professional, a banda de 

coneixements tècnics, la Sandra destaca el rigor i que cal ser molt analític en aquest àmbit. 

Sobre les errades que recorda, diu que n’hi ha, i tant, però entre els marges de seguretat i la 

revisió tot acaba sortint bé. Tot i que hi ha errors molt bàsics, com oblidar un canvi d’unitats. 

Riu. 

No troba que existeixin trets de desigualtats per raó de gènere, almenys quan ja estàs 

treballant i tens una posició consolidada. En canvi, a l’hora de la recerca de feina, de les 

entrevistes... Destaca certes preguntes que creu que als candidats homes no fan, com ara si 

té parella o fills. A segons quines edats, diu, és un condicionant important. Tot i així, no 

considera que sigui una qüestió del sector sinó general a la societat.  

La pregunta que tanca l’entrevista és relativa a si creu que hi ha diferències entre homes i 

dones en la feina: el plantejament, l’execució, la discussió... “No. Pel que conec i he vist, no. 

Les diferències que es poden donar entre professionals depenen més aviat de factors com 

l’experiència, la formació...”. 

 

Conclusions parcials 
 

L’enquesta efectuada entre els estudiants d’arquitectura tècnica planteja molts dubtes respecte dels 

coneixements específics de l’àmbit estructural que han adquirit. Malgrat que la dedicació a aquesta 

especialitat desperta interès entre els i les alumnes, les respostes a la definició d’estructura 

arquitectònica obliguen a considerar amb molta prudència aquesta dada. 

Pel que fa a les percepcions sobre desigualtats de gènere en l’àmbit de la construcció, destaca la 

impressió predominant que es tracta d’un sector amb un alt component de discriminació per raó de 

gènere. En paral·lel a aquesta dada, destaca negativament l’existència d’opinions que justifiquen el 

fet, la qual cosa és especialment preocupant en tractar-se de respostes d’estudiants universitaris. 
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El qüestionari realitzat a professionals del sector de la construcció recull breument una gran varietat 

de tasques i activitats que suposen el dia a dia laboral, l’ús que fan de les eines tradicionals i actuals 

en el desenvolupament d’aquestes tasques i certes impressions importants respecte de la situació de 

la dona en aquest àmbit, moltes d’elles de caire negatiu per a l’evolució i projecció professionals. 

Quant a les entrevistes a dues professionals dedicades a les estructures arquitectòniques, aporten 

dades interessants sobre el funcionament dels despatxos de consultoria d’estructures, les 

metodologies de treball i els diferents tipus d’organització, al marge que confirmen que, d’una 

manera o altra, el món de la construcció encara pateix la xacra de la desigualtat entre homes i dones. 

L’anàlisi dels tres grups de dades evidencia la necessitat d’ampliar-los un per un, tant en quantitat 

com en variables a considerar.   
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4 CONCLUSIONS I REFLEXIÓ 
 

Al llarg de la seva història, l’arquitecte tècnic s’ha consolidat com una figura cabdal a cavall 

entre l’art i la tècnica, recollint el coneixement dels antics gremis de la construcció i 

diversificant les seves funcions cap a tots els processos que intervenen en la gestió i 

planificació de les obres, indispensable avui dia en el sector. 

Tot i aquest llarg recorregut i la seva presència permanent durant més de cinc segles, no 

trobem cap referència a dones arquitectes tècniques en la documentació i bibliografia 

diverses al respecte, la qual cosa situa la professió en una posició tradicional de pertinença a 

l’àmbit masculí. 

Pel que fa a la ciència d’estructures, la transferència de coneixement ha estat una constant 

en la seva evolució, que reclamava avenços en un camp que cada cop rebia més demanda i 

més diversa per donar cobertura tant a les necessitats de noves tipologies d’edificacions com 

els canvis que suposava cada nou material que s’incorporava al sector. 

Tot i que estructura i arquitectura han estat durant segles molt desvinculades a l’hora de 

concebre les construccions, actualment aquestes dues disciplines es conjuguen per treballar 

conjuntament, integrant-se en equips heterogenis que comparteixen el mateix objectiu 

(construir de la millor manera possible), donant-se suport mutu en tot el procés. 

De la revisió de les aportacions a l’evolució de la ciència per part de les dones al llarg de la 

història, es constata que cada cop són més els noms que, invisibles durant dècades i segles, 

arriben a nosaltres per treure a la llum la seva rellevància.  

Però quantes en falten, per ser reconegudes? I, encara més preocupant: com quantificar la 

pèrdua, el cost d’oportunitat de la manca de llibertat i d’igualtat en l’accés al coneixement? 

Mentre la discriminació de les dones començava a desaparèixer, tot i que lentament, a gran 

part dels països desenvolupats, Espanya va patir la dictadura de Francisco Franco que, entre 

moltes d’altres conseqüències negatives per a la societat, va potenciar encara més les 

mesures d’opressió al col·lectiu femení. 



108— Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures  

Quatre dècades de dictadura van provocar un estancament i endarreriment en l’accés de les 

dones a la universitat, la cultura, el desenvolupament científic i el món del treball i la seva 

integració, un cop restablerta la democràcia, partia d’uns nivells molt baixos. Tot i així, s’han 

produït grans avenços en diversos àmbits com l’universitari i laboral a un ritme molt ràpid. 

Malgrat això, existeixen encara sostres de vidre en la projecció i carrera professional de les 

dones ateses les baixes taxes de representativitat en aquests àmbits en comparació amb el 

seu pes relatiu sobre el conjunt de la població. 

La recollida de dades a través d’enquestes entre estudiants d’arquitectura tècnica planteja 

molts dubtes respecte dels seus coneixements específics de l’àmbit estructural. A banda, fa 

palès que l’àmbit de la construcció es percep com un sector amb un alt component de 

discriminació per raó de gènere. En paral·lel, destaca negativament l’existència d’opinions 

que justifiquen aquest fet, la qual cosa és especialment preocupant en tractar-se de 

respostes d’estudiants universitaris. 

Pel que fa a les professionals del sector de la construcció, es constata la diversitat de tasques 

i activitats que realitzen i l’ús d’eines tradicionals i actuals en el desenvolupament d’aquestes 

tasques. Més enllà dels aspectes professionals, la seva experiència revela que al sector 

existeix desigualtat entre homes i dones. 

La limitació temporal per a la realització d’aquest treball ha suposat també un límit  al seu 

grau de detall, per la qual cosa es recomana continuar aprofundint en l’anàlisi de les 

aportacions de la dona a l’àmbit estructural mitjançant la recerca de dades més específiques 

de la seva representativitat i activitat; la confecció d’enquestes més detallades per copsar la 

situació actual, i l’extensió de l’abast geogràfic objecte d’estudi per definir el marc global de 

comparació dels resultats. 

Per finalitzar, cal afegir una reflexió personal. Realitzar aquest estudi ha implicat, més enllà 

de la recerca i l’anàlisi de les dades, una revisió constant de conceptes com igualtat, 

discriminació, gènere, visibilitat... 

En ple segle XXI, la dona continua lluitant per rebre el reconeixement que mereix; la societat 

necessita encara normes que regulin la igualtat d’oportunitats; els òrgans de poder, tant 

polític com intel·lectual, segueixen estant en mans majoritàriament del sexe masculí; i són 
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múltiples els programes i polítiques que fomenten l’entrada i equiparació de les dones en  

tots els àmbits de la vida. 

S’està consolidant la hipòtesi que la manca de referents és una de les principals causes de 

l’allunyament femení dels sectors productius amb més capacitat de creixement en el futur 

immediat, els de l’àmbit tècnic i tecnològic, on s’inclou l’especialitat de les estructures 

arquitectòniques. 

D’altres causes igualment destacables són els estereotips socials i l’educació familiar. En una 

societat en què encara no hem sabut consolidar un sistema de conciliació de la vida familiar i 

laboral que equipari en drets i deures homes i dones; en què associem encara la figura de la 

dona a la mare i responsable de la llar, i alliberem de responsabilitats l’home potenciant la 

seva carrera i projecció professionals, les noies no aposten per estudis que “són de nois”. 

La conclusió d’aquest estudi passa pel fet provat que la història ha amagat les dones tant 

com la societat les ha desposseït del dret a ser lliures. Passa per les desigualtats que encara 

avui dia es manifesten en molts dels àmbits quotidians. Passa per la lluita constant contra 

estereotips i altres formes de discriminació que aprenem inconscientment des que naixem. 

La Jugatx em va dir durant l’entrevista: “Com a dona, has de demostrar molt més [que els 

homes] que estàs preparada per fer la feina”. 

Som a l’any 2017. No haurien de ser necessaris estudis com aquest. Tan de bo se’n facin 

molts més.  
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GLOSSARI 
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MIT Massachusetts Institute of Technology 

RO Reial Ordre 
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ANNEX 1. QÜESTIONARI A ESTUDIANTS 
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ANNEX 2. QÜESTIONARI A PROFESSIONALS 
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ANNEX 3. VERSIÓ EN FRANCÈS 
 

2.2 STRUCTURE 

2.2.1 Évolution 

Tout au long de l’histoire la construction, les connaissances et les capacités de construction 

ont progressé grâce à l’expérience accumulée. Le peu de documents parvenus jusqu’à nous 

nous montre qu’au début, l’apprentissage s’effectuait en suivant une méthode simple : 

essai-erreur. Si l’édifice était stable, on répétait la technique ; dans le cas contraire, on 

procédait d’une autre manière.  

Depuis Aristote, sur le terrain de la philosophie et à partir de la physique qui l’englobait, les 

efforts intellectuels se consacraient à rechercher les causes probables des faits observables 

par l’expérience. Aristote, au IVe siècle av. J.-C. étudie dans près de 200 traités, des concepts 

tels que le mouvement et sa relation avec la densité. Il aborde des théories dans le domaine 

de la dynamique, qui resteront valables jusqu’au XVIIe siècle.  

De son côté, Archimède, au IIIe siècle av. J.-C., considéré comme le fondateur de la Statique, 

explique le fonctionnement du levier : les magnitudes sont en équilibre à des distances 

réciproquement proportionnelles à leurs poids. Considéré comme l’un des scientifiques les 

plus importants de l’Antiquité classique, il est à l’origine de la méthode exhaustive (procédé 

géométrique d’approche d’un résultat) permettant de calculer l’aire d’une parabole. Il a 

également donné une évaluation très précise du nombre pi et énoncé le principe de 

flottabilité. 

À partir des documents écrits dans l’Antiquité, dont nous avons connaissance, relatifs aux 

questions de structure et de construction, on peut affirmer que les règles géométriques 

constituent les fondements théoriques des grandes structures. Les maîtres constructeurs 

avaient une idée de la transmission de forces et de tensions dans les constructions, bien 

qu’ils n’étaient pas en mesure d’en expliquer les mécanismes pour les appliquer dans de 

nouvelles structures. [OLAVARRIETA, 2015] 
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La transmission des savoirs se faisait alors par d’autres moyens, et les secrets étaient 

souvent jalousement gardés par les seuls membres d’une guilde. Pour vérifier la stabilité des 

grands édifices de l’époque, principalement des églises et des cathédrales, on fabriquait des 

modèles à échelle pour s’assurer que la forme conçue était valable : si le modèle était stable, 

l’édifice en taille réelle le serait aussi. 

La connaissance issue d’années d’expérience donnait lieu à l’énonciation de règles de 

construction considérés valables car vérifiées par la pratique. Le document le plus édifiant, 

antérieur au Moyen âge, est le traité De Architectura, de Marcus Vitruvius, rédigé entre 30 et 

23 av. J.-C.  

Vitruve énonçait les trois qualités auxquelles toute construction devait répondre : firmitas, 

utilitas et venustas (« forte », « utile » et « belle »). À cette époque, la structure et 

l’architecture ne faisaient qu’une. La structure (essentiellement les murs porteurs ainsi que 

fermeture et façade) correspondait aux trois qualités énoncées par Vitruve. Ses règles de 

proportionnalité ont été copiées et conservées par les écoles des monastères et ont 

continué de constituer le principal système de construction pendant des siècles.  

Le Moyen âge a vu d’importantes avancées dans le savoir mathématique. L’importante 

contribution de la publication sur l’arithmétique de Mohammed ibn Musa al-Khwarizm (780-

850) et sa diffusion, ont permis au reste du monde arabe de connaître le système numérique 

décimal et les opérations arithmétiques de base, connaissance qui n’arrivera en France 

qu’au Xe siècle.  

La création des universités au XIe siècle a généré un système de diffusion de savoirs qui a 

traversé toute l’Europe et révolutionné l’enseignement. On a assisté à la création des 

premières écoles consacrées aux sciences. Jordanus Nemorarius (1225-1260) est considéré 

comme le fondateur de l’école médiévale de mécanique. C'est dans cette école que sera 

correctement formulée pour la première fois la loi du plan incliné. [MALET / PARADÍS, 1984] 

À cette époque, la mécanique était un prolongement de la géométrie, une science dont les 

problèmes dépendaient exclusivement des proportions, ainsi que de la gravité, mais qui 

ignorait totalement l’échelle. La construction d’édifices était matérialisée de manière 
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intuitive, par le biais d’un processus analytique purement comparatif basé sur la méthode 

essai-erreur. 

Pendant la Renaissance, l’influence considérable des formes et des proportions classiques va 

perdurer. La composante théorique va demeurer limitée à la conception géométrique même 

si, pour la première fois, les mathématiques et la mécanique vont commencer à être 

appliquées de manière significative dans les travaux civils et de construction. [HUERTA, 

2004] 

Au XVe siècle, va s'initier un nouveau courant de pensée et de questionnements 

scientifiques sur le monde, accompagné de la problématique issue des besoins militaires de 

l’époque (construction de ponts, fortification de villes...). 

C'est dans ce contexte que Léonard de Vinci (1452-1519) va aborder, en précurseur, un 

grand nombre de problématiques, notamment celles que l’on commencera à connaître sous 

le nom de résistance des matériaux (expériences de traction, résistance des 

encorbellements...). Toutefois, ce sera Galilée (1564-1642) qui apportera une grande 

avancée dans l’étude des structures.  

Après la publication en 1638 de son texte Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno a 

Due Nuove Scienze, on commence à aborder l’analyse scientifique du fonctionnement 

structurel et la science de la résistance des matériaux fait son apparition. Galilée rompt avec 

la tradition médiévale en introduisant pour la première fois le paradigme de la résistance 

dans l’analyse structurelle. Son œuvre constitue une véritable attaque de la pensée 

médiévale, par son rejet de l’idée selon laquelle la résistance ne serait qu’une simple 

caractéristique géométrique. [OLAVARRIETA, 2015] 

Son texte établit les fondements de la mécanique et marque la fin de la physique 

aristotélicienne. Galilée critique les méthodes de conception médiévale dans le domaine des 

structures et pose le premier problème de conception structurelle qui en termes 

contemporains pourrait être énoncé de la manière suivante : comment trouver une 

structure sûre et efficace capable de soutenir une charge ?  

Galilée met pour la première fois en évidence l’existence de limites naturelles comme 

alternative argumentée à la conception d’éléments architectoniques inspirés de règles 
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proportionnelles, celles-ci n’assurant pas la condition de résistance, et définit l’existence de 

dimensions insurmontables pour les structures.  

Galilée pose l’exemple d’une colonne de pierre à la limite de sa résistance en raison de son 

propre poids ; dans ce cas, la colonne est inutile en tant que structure. Il projette alors une 

colonne semblable à la précédente, mais d’une taille inférieure. Dans ce cas, il apparaît 

évident que cette deuxième colonne, d’une taille inférieure, peut résister à plus de poids 

jusqu’à atteindre sa résistance limite. Cette charge utile serait donc au maximum égale à la 

différence de poids entre les deux colonnes. Le rendement est ainsi défini comme la raison 

entre la charge utile et le poids total. 

Malgré l’effort de Galilée, sa théorie ne trouvera pas d’application pratique immédiate. La 

construction continuera de reposer sur les règles de proportion jusqu’au début du XIXe 

siècle. Le chemin emprunté par Galilée, considérant le poids comme l'un des principaux 

facteurs de résistance des éléments et l'influence de la matière dans le champ d'application, 

forme le corps de la première théorie de la conception structurelle. 

En 1660, Robert Hooke formule les lois de l’élasticité. Ces lois définissent un modèle linéaire 

de comportement pour les matériaux élastiques (proportionnalité entre tensions et 

déformations). En 1670, il va poser le problème de la forme idéale d’un arc pour la Royal 

Society de Londres. La réponse sera révélée après sa mort : un arc rigide est soutenu de la 

même manière qu’un fil flexible suspendu, mais inversé. Hooke va ainsi établir une relation 

entre le comportement des arcs et le comportement des câbles suspendus. [MARTÍNEZ, 

2014] 

En parallèle, Edme Mariotte (1620-1684) va étudier, à travers des essais physiques de 

traction et de flexion sur des modèles réels, la déformation des poutres, reposant sur leurs 

deux extrémités ou encastrées. Grâce à ses essais, nous savons aujourd’hui que la charge 

limite d’une poutre encastrée sur ses deux extrémités est le double de la charge d’une 

poutre simplement posée. C’est Mariotte qui va affirmer que l’hypothèse formulée par 

Galilée relative au caractère non extensible des matériaux est incorrecte. [OLAVARRIETA, 

2015] 
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À partir de ces études, le mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) va 

s’intéresser à la recherche concernant l’extensibilité des matériaux. En 1684, il va publier un 

article soutenant les hypothèses de Mariotte, dans lequel il va expliquer que se produit une 

distribution triangulaire élastique des tensions et situer l’axe neutre sur la partie inférieure 

de la section. [MARTÍNEZ, 2014] 

Peu de temps après, Pierre Varignon (1654-1722) va remettre en question cette hypothèse 

linéaire, tout en étant d’accord avec la situation de l’axe neutre. Il va développer une théorie 

unifiée sur le comportement de flexion dans laquelle il définit les tensions en fonction de la 

distance entre la fibre étudiée et l’axe neutre. Par la suite, Antoine Parent (1666-1716) 

corrigera la position définie pour l’axe neutre en établissant de manière théorique l’équilibre 

des forces horizontales, verticales et les moments dans la section. [MARTÍNEZ, 2014] 

Leonhard Euler (1707-1783), l’un des plus grands mathématiciens de l’histoire, va 

développer au sein de l’analyse structurelle, la théorie de la déformation des supports 

verticaux, donnant le pas au nouveau domaine de recherche sur les méthodes énergétiques. 

Euler va travailler avec Daniel Bernoulli (1700-1782), qui contribuera au développement de 

la théorie des structures sur des thèmes en relation avec l'élasticité. Ils développeront 

ensemble l’équation Euler-Bernoulli relative aux poutres. En parallèle, son frère Johann 

Bernoulli (1667-1748) va énoncer le principe des déplacements virtuels. [MARTÍNEZ, 2014] 

Le calcul différentiel va constituer un élément déterminant pour la résolution de problèmes 

structurels. Apparaissant pour la première fois en 1700, il sera appliqué tout au long du 

XVIIIe siècle à différents domaines : la construction, l’astronomie, la mécanique et la 

géodésie.  

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) va présenter en 1773 l’Essai sur une application 

des maximis règles et de minimis a quelques problèmes de statique relatifs à l’architecture, 

premier document écrit connu appliquant les calculs différentiels et intégraux de manière 

cohérente pour le calcul de poutres, arcs et tension sur le terrain.  

Joseph Louis Lagrange (1736-1813), autre mathématicien de renom, va introduire 

l’application d’équations différentielles dans les calculs de mécanique et va finir par 

reformuler la mécanique de Newton en en simplifiant les calculs. [OLAVARRIETA, 2015]  
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À la fin du XVIIIe siècle, Philippe de Girard (1755-1845) va développer une étude concernant 

la rupture des poutres semblable à celle de Mariotte, mais d’un point de vue théorique grâce 

aux travaux de Coulomb. Il va déterminer la manière dont les équations de statique peuvent 

être appliquées à la résolution de ces problèmes, bien que l’erreur mentionnée 

précédemment relative à l’axe neutre ne va pas lui permettre d’être exact. Il va également 

s’intéresser à l’étude de la rupture des poutres constituées de plusieurs tronçons. [DIEZ, 

2008] 

Au XVIIIe siècle, les choses commencent à changer et les lumières structurelles augmentent. 

Mais les structures de grande envergure sont très épisodiques. De plus, l’appareil 

scientifique n’était pas non plus en mesure de fournir de nouvelles solutions.  

C’est au milieu du XIXe siècle que l’on va disposer d’un appareil de calcul basé sur les 

théories ayant progressé au cours de l’histoire récente, notamment les traités de Rankine. 

Ce dernier est probablement la figure la plus importante du moment, puisqu’il énonce les 

trois types de critères en présence sur une structure : résistance, rigidité et stabilité.  

Pour l’étude des poutres, il établit des critères pour leur proportion (côté-lumière) 

permettant de contrôler la rigidité requise. On avait alors une assez bonne connaissance du 

comportement mécanique des matériaux employés dans les constructions de l’époque, de 

sorte qu’il était possible d’effectuer le calcul de structures concrètes au cours du projet. On 

commence à réaliser des structures de grande envergure, accompagnant les nouveaux 

besoins de l’époque, comme par exemple les gares.  

La Révolution industrielle va permettre d’opérer un changement dans la technologie de la 

construction. C’est à cette époque que l’on va réellement commencer à appliquer les 

concepts mathématiques développés au cours des siècles précédents et qui avaient été mis 

en pratique. Grâce aux changements socioéconomiques et aux mutations des formes de 

production, l’application des connaissances mathématiques des structures va permettre 

d’apporter une réponse aux nouveaux besoins de construction pour le développement de 

gares, d’usines ou de ponts.  

L’application de la théorie structurelle, jusqu’alors inutilisée, va entraîner une évolution dans 

deux directions : théorique et pratique. On fonde alors la première école de ponts et 
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chaussées sous l’influence des grands scientifiques de l’époque : Navier, Cauchy, Castigliano, 

Mohr, Rankine et Culmann. Tous se consacrent à l’étude de la résistance, de sorte que 

l’évolution de la connaissance du comportement de résistance des matériaux et des 

structures permet un calcul assez précis.  

Pendant ce temps, les ingénieurs préfèrent axer leurs recherches sur les applications 

pratiques des théories scientifiques en cours de développement. On assiste à des progrès 

techniques et commencent à apparaître les premiers éléments préfabriqués, ainsi que de 

nouvelles méthodes et typologies permettant de répondre aux exigences de la société 

industrielle. 

L’application des nouveaux matériaux pour la construction de structures écarte les 

méthodes géométriques et empiriques en vigueur. Ces nouveaux matériaux (le fer, puis 

ensuite l’acier et enfin le béton armé et précontraint) entraînent la réaction de la 

communauté scientifique qui opère une véritable révolution dans le domaine de la 

résistance des matériaux.  

En 1826, naît la théorie des structures en tant que domaine scientifique à part entière, dont 

Claude Luis Navier (1775-1836) est l’une des principales figures. C’est à partir de ce moment 

que s’établissent des liens entre la théorie structurelle et les systèmes et matériaux de 

constructions spécifiques. Ainsi, l’apparition de l’acier comme nouveau matériau structurel 

va aller de pair avec le développement de la méthode de calcul ad hoc, en général utilisé 

pour la résolution de barres et de nœuds. Par la suite, le développement du béton va 

entraîner la nécessité de faire évoluer les méthodes de calcul vers des structures 

bidimensionnelles (dalles, plaques et couches). [ROMERO, 2002] 

La théorie de l’élasticité, développée postérieurement, compile toute la théorie des 

structures formulée au cours des premières décennies du XIXe siècle en France. Par 

exemple, dans son Résumé des Leçons (1826), Navier apporte une théorie d’analyse 

structurelle et son développement pratique lié aux théories de flexion. Il aborde également 

les trois conditions d’équilibre qui le conduisent à définir la véritable position de l’axe neutre 

sur le centre de gravité de la section transversale. La théorie de Navier est poursuivie par 

Saint-Venant qui explore en outre d’autres théories possibles. 
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Grâce à la théorie formulée par Navier, les ingénieurs de l’époque étaient en mesure de 

concevoir des modèles de structures par le biais d’un processus de conception itératif à 

l’aide de crayon, de papier et de tables de calcul, ainsi que de la connaissance des propriétés 

des matériaux. 

Maxwell (1831-1879) s’intéressait à la comparaison des coûts de deux solutions structurelles 

pour un même problème ;  si toute structure résolvant un même problème doit satisfaire 

aux mêmes niveaux de sécurité et de rigidité face aux charges auxquelles elle est soumise, la 

mesure de comparaison ne peut être ni la sécurité ni la rigidité. [OLAVARRIETA, 2015] 

Après la première moitié du XIXe siècle avec les progrès des calculs dont nous avons parlé, 

au début du XXe siècle, la construction connaît un changement radical pour deux raisons : la 

confluence de plusieurs figures fondamentales dans le domaine de la conception structurelle 

et l’utilisation du béton armé.  

Au début du XXe siècle, l’analyse structurelle progresse de manière significative grâce à des 

ingénieurs tels que Stephen Timoshenko (1878-1972) ou les frères Eugène (1866-1931) et 

François Cosserat (1852-1914). Timoshenko sera chargé de vulgariser la théorie du son 

appliquée à l’ingénierie et de développer des approches de la théorie d’équations 

différentielles en dérivés partielles, analyse fonctionnelle et méthodes de projections 

d’approche. Les frères Cosserat, en revanche, formulent la théorie des milieux micropolaires 

comme interprétation de l’élasticité.  

La construction en béton armé favorisait le développement de théories étudiant son 

comportement structurel. La théorie des portiques date de 1915, suivie en 1925 de la 

théorie des couches [TIMOSHENKO, 1953]. En même temps, le calcul de structures était basé 

sur deux méthodes : celle des déplacements et celle des forces. Toutes deux atteindront leur 

apogée à l’époque de la construction des gratte-ciels.  

Grâce à la spécificité des théories de calcul et à l’augmentation d’études consacrées à ces 

questions, les disciplines scientifiques se sont spécialisées et séparées dans plusieurs 

domaines de connaissances, tels que l’aéronautique, qui jusqu’alors appartenait à la même 

branche que l’analyse structurelle. [HEYMAN, 2004] 
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Les méthodes itératives permettront de résoudre les problèmes de statique grâce à des 

systèmes avec un degré élevé d’indétermination de manière plus simple et rapide. 

Notamment grâce à la formulation de Hardy Cross (1885-1959) élaborée en 1930. C’est à ce 

moment que l’on peut considérer que la rationalisation des calculs structurels est devenue 

un objet scientifique de la théorie des structures.  

Peu à peu, différentes méthodes d’analyse structurelle sont établies, permettant de 

résoudre des systèmes présentant de multiples degrés d’indétermination statique grâce, 

notamment, au principe des déplacements virtuels. [OLAVARRIETA, 2015] 

Après la Seconde guerre mondiale, on assiste à une série d’avancées majeures : La théorie 

des couches, développement de la méthode des déplacements (devenu la deuxième 

méthode la plus importante d’analyse structurelle après la méthode des forces), 

augmentation des phénomènes non linéaires (théorie de deuxième ordre, plasticité) et la 

formulation des méthodes numériques, et nouveaux systèmes de construction en béton 

armé, tel que le béton précontraint, qui permettait d’obtenir un comportement structurel 

sensiblement meilleur. [HEYMAN, 2004] 

Avec la méthode de Cross, l’ingénieur américain avançais l’idée selon laquelle les solutions 

apportées aux problèmes structurels ne devaient pas nécessairement être exactes, étant 

donné que les solutions itératives permettaient d’obtenir les calculs suffisants pour la 

construction des structures étudiées : il a donc sacrifié la précision des résultats de ses 

calculs pour une résolution simplifiée et plus rapide. 

Cette méthode a permis la diffusion du béton armé comme matériau appliqué aux 

structures. À partir d’un calcul simple, on obtenait les données permettant de construire de 

manière sûre tout type d’édifices. L’influence de ce système de calcul et le temps ont 

favorisé son élargissement et son adaptation à l’évolution des structures, ainsi que 

révolutionné l’analyse structurale des portiques de béton continu.  

Le calcul basé sur la méthode Cross est simple et ne requiert ni équations compliquées ni 

intégration d’équations complexes. Par le biais d’évaluations successives jusqu’à l’obtention 

de valeurs en fonction de la précision jugée nécessaire, il est possible de calculer les efforts 

subis par la structure analysée. Le fait que la résolution d’équations ne soit pas nécessaire va 
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signifier un changement radical dans le domaine du calcul structurel face aux propositions 

de Möhr ou de Maxwell. [DIEZ, 2008] 

Cette méthode va être très utilisée jusqu’en 1960 environ. À partir de cette date, d’autres 

méthodes vont faire leur apparition, telles que le calcul matriciel ou la méthode des 

éléments finis, grâce à l’arrivée des ordinateurs, capables de résoudre facilement des 

systèmes d’équations, lesquelles vont dès lors cesser de constituer un problème.  

Au moment de l’apparition de la méthode Cross au États-Unis, une nouvelle méthode 

apparaissait en Allemagne, conçue par K. W. Johansen. Cette méthode était fondée sur le 

théorème de la limite supérieure, qui pose un mécanisme de rupture à travers le tracé de 

lignes de plastification approprié. On calcule alors la charge en équilibre associée à ce 

mécanisme.  

Lors de la rupture, les déformations se concentrent sur les lignes plastiques. Étant donné 

que les déformations élastiques sont bien moindres que les déformations plastiques, on 

peut en déduire que les tronçons situés entre deux lignes de rupture sont plans. Le calcul de 

la charge cinématique peut être effectué selon deux systèmes : par le calcul des équations 

d’équilibre ou par l’application du principe des travaux virtuels. [OLAVARRIETA, 2015] 

Au cours des années 1950, Turner, Clough, Martin et Tropp vont lancer l’utilisation des 

méthodes matricielles de rigidité sur des structures.  

La méthode matricielle de rigidité est une méthode de calcul applicable à des structures 

hyperstatiques de barres ayant un comportement élastique et linéaire. Son utilisation a été 

rendue possible par l’apparition des ordinateurs qui ont permis de résoudre les systèmes 

d’équations complexes.  

Cette méthode attribue à la structure de barres un objet mathématique, la matrice de 

rigidité, qui relie les déplacements d’un ensemble de points de la structure, nommés nœuds, 

avec les forces extérieures nécessaires à l’application de ces déplacements. La matrice de 

rigidité relie les forces nodales équivalentes et les déplacements sur les nœuds de la 

structure, par le biais d’une équation générale. [DIEZ, 2008] 

Il s’agit simplement de considérer un système d'équations obtenues en appliquant aux 

nœuds des équations de structure d'équilibre, puisque la connaissance des déplacements 
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permet de déterminer les efforts générés sur les barres de la structure et d’obtenir un 

résultat exact.  

La méthode matricielle est toujours utilisée aujourd’hui et la plupart des programmes 

informatiques conçus pour le calcul structurel sont basés sur celle-ci, ce qui en fait le 

système le plus actuellement utilisé pour la résolution de problèmes structurels de portiques 

ou de barres. [HEYMAN, 2004] 

À partir du moment où la science des structures et l’ingénierie aéronautique se sont divisées 

en deux branches, cette dernière n’a pas tardé à se heurter aux limites des méthodes 

générées pour la théorie des structures avec les théories de constructions légères. C’est pour 

cette raison que l’on a choisi de diviser l’ensemble de la structure aéronautique en ses 

éléments primaires afin de pouvoir les étudier individuellement avant de les mettre de 

nouveau ensemble en prenant en compte les conditions d’union et de contour adaptées à 

chacun d’eux. C’est ainsi que Turner, Clough, Martin et Tropp ont créé la méthode des 

éléments finis.  

Ce groupe d’ingénieurs s’est concentré sur le calcul des structures complexes à partir de 

l’analyse de la rigidité et de la déformation. Leurs textes exposent la manière dont ils ont 

utilisé cette méthode pour calculer les coefficients de rigidité de structures à couches 

complexes, et établir que la rigidité de l’ensemble est le résultat de la somme des rigidités de 

chacun de ses éléments. [HEYMAN, 2004] 

Les systèmes de calcul existant jusqu’alors ne permettaient pas l’analyse de plusieurs 

structures complexes pour obtenir les efforts et les déformations que la méthode des 

éléments finis parvient à calculer à l’aide d’ordinateurs. L’idée de diviser un objet très 

complexe en un autre objet composé de plusieurs parties plus petites et donc plus 

facilement manipulables, permet de générer un système équivalent de petits éléments, les 

éléments finis, connectés par un minimum de deux points en commun, les points nodaux, 

par des lignes ou des surfaces de contour.  

Ce système permet d’analyser des formes qu’il était jusque-là impossible d’analyser. Les 

principaux avantages de cette méthode par rapport aux méthodes présentées 



144— Néstor Meneses Martínez. Dones i estructures  

précédemment, c’est que celle-ci permet l’analyse unifiée de formes et de contours 

singuliers, indépendamment de la typologie, du matériel et de l’élément. 

Après les conclusions issues des études réalisées par Navier, le problème de rupture d’une 

structure n’était plus une inconnue. C’est la raison pour laquelle les études de l’époque se 

concentraient sur d’autres aspects encore à définir, comme par exemple la situation de la 

section critique permettant de réaliser le calcul de la tension élastique produite sur cette 

section. [OLAVARRIETA, 2015] 

En 1914 en Hongrie, Kazinczy réalise une série d’essais avec des poutres d’acier encastrées. 

Au cours de ces essais, il a pu observer que les poutres commençaient toujours à céder près 

de l’encastrement et que des déformations demeuraient après le retrait de la charge sur les 

extrémités et au centre de la poutre. Il a donné le nom de rotules à ces points et a découvert 

que la poutre n’atteignait pas de point de rupture avant l’apparition de ces trois rotules. 

[MARTÍNEZ, 2014] 

L’intérêt pour l’étude du comportement plastique des matériaux va être poursuivi par Maier 

Leibniz (1911-2000), avec des poutres continues sur trois supports. Celui-ci va se concentrer 

sur la sensibilité liée au contact central, l’élevant ou le baissant afin d’analyser l’influence de 

cette variation. Il va arriver à la conclusion que celle-ci était nulle : la résistance d’une 

structure ductile dépend de son comportement plastique et n’est affectée par aucune 

distorsion, accidentelle ou pas. 

Heyman (1925- ) va ensuite développer une méthode d’approche de la conception plastique 

pour les structures de portiques d’acier. Il va présenter les problèmes de sorte que les 

sections des barres soient définies comme l’inconnue à résoudre afin de pouvoir calculer 

quelle serait la structure de poids inférieur capable de résister aux actions envisagées. 

[MARTÍNEZ, 2014] 


