
Construcció amb

terra comprimida

Eric Abadias Pérez

Treball Final de Grau (TFG) | Grau d’Estudis en Arquitectura (Pla 2014)

ETSAB - UPC

Tutor: Carles Pérez Lamas

Tribunal: Jose Maria Gonzalez Barroso, Albert Albareda Valls, 

Curs acadèmic: 2020-2021 - Primavera 2021

Jaume Valor Montero



Construcció amb terra comprimida Eric Abadias Pérez 3

Contingut

0. Abstract

I. Introducció
 1. Justificació
 2. Encaix
 3. Objectius, contingut i metodologia

II. Marc Teòric
 1. Antecedents
 2. Sistemes constructius amb terra
 3. La terra comprimida

III. Casos d’estudi
       4. Arquitectura contemporànea a Europa
  C1. Haus Rauch - Schlins (Àustria), 2008 - Martin Rauch i Roger
          Boltshauser
  C2. Ricola Kräuterzentrum - Laufen (Suïssa), 2014 - Herzog & de 
  Meuron
  C3. Observation Tower Negenoord - Dilsen-Stokken (Bèlgica),
  2016 - De Gouden Liniaal Architecten

           Aplicació a un projecte propi
  C4. Centre de Santé - Chaumes-en-Brie (França), 2019

IV. Conclusions
 1. Avantatges i Limitacions
 2. Comparació dels casos d’estudi
 3. Conclusions finals

V. Bibliografia

0. Abstract

The climate crisis we are currently experiencing is the 
main reason that leads us to investigate new ways 
to help alleviate this problem. Research leads us to 
discover, but it can also make us rediscover.

In this sense, this work leads to the rediscovery of a 
long legacy that architecture without architects has left 
us throughout history; the construction with raw earth.

A work that focuses its research on how this material, 
in the same way that grows plants to feed us, can grow 
buildings from its compression.
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I. Introducció

1. Justificació 2. Encaix 

Sempre he entès l’arquitectura no només com la construcció d’un edifici, sinó com el conjunt de tot el 
que l’engloba. Des del seu entorn, la seva història, la cultura, la societat que interactua amb ell, i a l’invers. 
Com un edifici tracta i dialoga amb el que passa al seu voltant, quin sentit té i com afecta a l’espai la seva 
presència. L’arquitectura entesa com una relació entre l’ésser humà, la tècnica i l’entorn.

La terra com a material i més en concret la terra comprimida com a sistema constructiu, és el tema central 
d’aquest treball. Aquest és coherent amb la idea d’arquitectura esmentada, la qual es complementa amb un 
interès personal per l’arquitectura sostenible i flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats tant de l’usuari 
com a les de la societat, sempre respectant el medi ambient.

A més, en un context de crisis global, en la que el canvi climàtic és un dels predominants problemes que tenim, 
aquest treball presenta la terra com a una possible solució en la construcció d’edificis. Un material amb una 
gran ascendència històrica de qualitat excepcional i un disseny sofisticat, sent un recurs humil accessible per 
a tothom, el qual ha permès construir durant mil·lennis cases, temples de grans dimensions, fortificacions i 
fins i tot ciutats. Un material que no necessita grans transformacions, fet que el fa completament ecològic, 
ja que no consumeix energia i no contamina. Un material que l’utilitzem per fer créixer plantes i aliments, 
però que també el pot fer créixer edificis.

Com quan es fa un cribratge per seleccionar la terra amb la qual es vol construir, procés en el qual es deixa 
caure la terra per seleccionar els grans més adequats, aquest treball fa el mateix. Recorda aquelles antigues 
civilitzacions que utilitzen la terra fins a analitzar els petits detalls constructius que s’utilitzen per construir 
adeuqadament un edifici amb terra comprimida

Un projecte realitzat durant la meva estada d’Erasmus a París va ser el que em va descobrir aquest material 
i aquest sistema constructiu. Mogut per l’interès per l’arquitectura sostenible, vaig aprofitar l’oportunitat 
per fer un projecte amb terra comprimida, en el qual tan sols vaig rascar la superfície del que era aquest 
món. Per això, sent aquest treball el motor principal del Treball Final de Grau, aprofito per endinsar-m’hi 
completament.

Cal afegir que aquest treball vol ser un homenatge a aquest material i a aquest sistema constructiu tan 
interessant i a la vegada desvaloritzat, demostrant de manera racional tot el que es pot arribar a fer. Per una 
altra banda, el treball actua d’autocrítica a mi mateix i al treball que vaig realitzar quan estava d’Erasmus a 
París, moment en el qual no tenia cap coneixement vers la terra comprimida.

L’interès personal per una arquitectura sostenible s’ha reflectit en els projectes que he realitzat al llarg del 
Grau. Veient la sostenibilitat des d’un punt de vista material, vaig decidir fer un projecte amb una estructura 
de fusta durant el primer quadrimestre d’Habitatge i Ciutat, obtenint una visió molt general de com treballa 
aquest material. Seguidament, durant el segon quadrimestre, la fusta actuava com a revestiment, no com a 
estructura. Tot i això, de la mateixa manera que a l’Escola aprenem a fer construir al detall per exemple amb 
formigó, m’hagués agradat que l’optativa de construcció amb fusta hagués deixat de ser una optativa, per 
poder fer-la de manera obligatòria i conèixer bé com treballa aquest material.

El curs de Construcció III treballa en profunditat el funcionament de les façanes, i et dona l’oportunitat de 
treballar un projecte propi. Vaig aprofitar per portar el segon d’aquests projectes i aprendre com funciona al 
detall una façana de fusta, i a la vegada, una coberta. 

Durant la meva estada d’Erasmus a París vaig seguir el mateix camí, buscant altres vies semblants a les que 
havia seguit a l’ETSAB. Tot i voler seguir aquest camí, vaig creure convenient intentar sortir del que ja havia 
tocat i ampliar aquesta visió i provar amb la terra.

El projecte va ser una petita introducció al món de la construcció amb terra, i va ser decisiu per l’elecció del 
tema del Treball Final de Grau. Sabent que aquest seria un tema que no tractaria en profunditat ni a l’ETSAB 
ni a Malaquais, la meva Escola de París, vaig decidir que aquest seria el tema del meu treball. Un treball entès 
majoritàriament com una extensió de les assignatures d’Estructures i de Construcció.
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3. Objectius, contingut i metodologia 

El treball té com a primer objectiu entendre com es construeix en l’actualitat amb terra i en concret el 
sistema constructiu de la terra comprimida, que segueixen sent un material i un sistema no estandarditzat 
en molts països. No s’oblida, però, una recerca de les construccions antigues, situant la terra en el marc 
històric per després remarcar els dotze sistemes constructius que s’han utilitzat durant mil·lennis. A tal 
efecte, mitjançant la recerca bibliogràfica, s’estableix en el treball un marc teòric, que donarà les eines 
i els coneixements per poder analitzar amb detall diferents casos d’estudi: tres exemples d’arquitectura 
contemporània en el nostre context europeu i un projecte propi de la meva etapa d’estudiant d’Erasmus.

El criteri bàsic de selecció dels casos estudiats ha estat òbviament que els edificis o projectes es construïssin 
comprimint la terra. Un segon criteri en paral·lel i que ha estat tan important com el primer és l’ús i l’escala 
de l’edifici. D’aquesta manera, s’analitzen edificis representatius d’usos completament diferents i ensenyant 
que la terra pot ser utilitzada en escales diferents.

El mètode utilitzat és un anàlisi de tipus qualitatiu a partir del redibuix de les plantes i les seccions dels 
edificis seleccionats, identificant la funció de la terra en l’edifici. És estructural? És tan sols estètic? Com 
s’ha construït? Com solucionen el problema de l’aigua? L’objectiu en aquest punt és la comparació de 
diferents solucions i característiques tècniques per tal de verificar el grau d’encert de les mateixes.

El treball conté també una aplicació pràctica concreta. Tant la teoria com l’exercici del redibuix i anàlisi 
comparativa són fonamentals, especialment quan s’arriba al quart cas d’estudi. L’objectiu d’aquest és revisar 
el meu projecte d’Erasmus de forma autocrítica, detectant els errors i/o les virtuts, acompanyat de nova 
documentació gràfica en format “abans i després”, per tal d’incorporar les rectificacions i millores adients 
d’acord amb el major coneixement adquirit en el present.

Finalment el conjunt del treball ha de servir per entendre quina és la manera més eficient de construir amb 
aquest material i aquest sistema. Així mateix, es pot emfatitzar la idea d’un material que no entén de classes 
ni d’escales, com era mil·lennis enrere. 
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II. Marc Teòric

1. Antecedents

El pas del nomadisme als primers assentaments dels humans, ara fa més de 10.000 anys, va donar lloc a la 
Revolució del Neolític. Un moment en que la producció agrícola de la societat d’aquell moment, va assentar 
als nòmades i aixecar les primeres cases que, a la vegada, van crear les primeres ciutats. 

A l’antiga Mesopoàtima, a Iraq i Syria, cap al 7560 aC s’aixequen les primeres ciutats, els Çatal Hüyük. Amb 
més de 9000 anys d’antiguitat, és un dels primers assentaments de l’ésser humà construït completament 
amb terra, específicament utilitzant la tècnica de l’adobe. Sent la terra el material més a l’abast, a més de la 
fusta, no tenia cap jerarquia dins de la societat. És a dir, tant les cases, com els temples o les fortificacions de 
la ciutat es construien de la mateixa manera. Això donava unitat al poble, i aquesta unitat anava acompanyada 
de les seves creences religioses. L’emplaçament era sagrat, per tant, mai es podia extendre horitzontalment, 
sino verticalment. Aquesta verticalitat assegurava la connexió amb els seus Déus, sent aquesta entre la 
terra i el cel. L’ascensió es simbolitzava també en l’urbanisme i l’arquitectura de la ciutat. Les edificiacions 
no estaven separades per carrers, sinó que estaven totes juntes, situant l’entrada de les cases a la coberta, 
la qual era plana i permitia crear un espai públic obert i en altura. També ajudava a crear un clima fred a 
l’interior, quan fora, les temperatures eren molt elevades.

Tota una revolució urbanística i arquitectònica va començar a partir d’aquest moment. Les civilitzacions 
van anar creixent i creixent, innovant en àmbits com l’arquitectura, l’agricultura i la ramaderia, donant lloc a 
civilitzacions amb una economia regional i sofisticada, sentant les bases d’un món completament nou.

El pas del temps va portar també a un dèficit de material i recursos materials com eren la pedra i la fusta, 
però la necessitat i l’experiència van formar a grans artesans capaços d’adaptar-se a qualsevol situació.

Edificis com els Zigurats de Mesopotàmia són l’evidència d’aquest enginy. Els temples religiosos, que 
podien variar entre els 50 i 90 metres, s’aixecaven amb blocs de terra crua a l’interior, els quals formaven 
l’estructura intera. A l’exterior s’utilitzaven blocs de terra cuita brillants, els quals donaven espiritualitat i 
divinitat a l’edifici.

Egipte també és una de les grans civilitzacions que, tot i ser sovint relacionada tan sols amb la construcció 
amb terra, també té una gran tradició de construcció amb terra. 

Amb el pas del tempsi i l’avenç tecnològic, la tècnica millora, de la mateixa manera que ho fan els materials. 
Es comença a identificar una jerarquia tectònica, en la que la pedra es relaciona amb l’eternitat, per això, els 
edificis o estances dedicades als faraons, com temples o el cor de les piràmides on reposarà eternament, 
estan fets amb pedra. La terra és el material del poble. No obstant, segueix molt present, i edificis de gran 
escala s’aixequen amb terra, com per exemple la gran fortificació de Buhen, aixecada amb blocs de terra 
l’any 1930 aC. 

Figura 2 - Fortificació de Buhen, Sudan (Antic Egipte) Fotografia 

Figura 1 - Vista aèrea de la ciutat de Uruk, Irak. Fotografia de Georg Gerster

Figura 1

Figura 2
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Les civilitzacions islàmiques s’inspiren en aquesta arquitectura Mesopotàmica, la qual s’expandeix i exporta 
el seu aprenentatge. Ciutats com per exemple Yazd ara fa 3000 anys, a Iran, són un clar exemple d’aquest 
aprenentatge i la perfecció a la que va arribar la tècnica. Coneguda com la Perla del Desert, la ciutat es 
caracteritza per la gran quantitat de cúpules i voltes fetes amb toxos de terra i revestits amb kahgel, una 
barreja de terra i palla. La ciutat de Yazd és un clar exemple de l’equilibri entre les necessitats de l’ésser humà 
i la natura, el saber aprofitar amablement els recursos naturals que el lloc ens ofereix. Les residències més 
sofisticades de la ciutat, tenien habitacions que estaven completament enterrades per tal de mantenir les 
baixes temperatures a l’interior durant els calorosos estius. 

Sembla que l’origen de tot això es troba allà, a Mesopotàmia, però també és important remarcar l’arquitectura 
vernacular que ja era existent en totes les regions del món. Les unes amb les altres van interactuar una vegada 
van establir contacte, perfeccionat-se a elles mateixes. Aquest xoc cultural i a la vegada aprenentatge es 
produeix a gran escala, arribant fins al centre d’Àsia, Àfrica i al sud d’Europa. 

A America, molt abans de l’arribada dels espanyols, ja havien perfeccionat la construcció amb terra i creant 
grans obres com La piràmide Huaca del Sol a Peru durant el segle I o la gran ciutat de Chan Chan, construïda 
el segle IX i habitada fins al segle XV. 

La Huaca, entesa com a espai o objecte sagrat, era una “piràmide” de diferents plataformes de 41 metres 
d’altura projectada per situar-hi el palau del governador, la qual es va aixecar a partir de capes i capes de 
totxos de terra.

A Perú també, el COB i l’Adobe són les eines que els Chimú van utilitzar per crear una de les seves obres 
més importants, la ciutat de Chan Chan.

Arreu del món, cada regió ha anat desevolupant la seva pròpia cultura i la seva pròpia arquitectura. Una 
arquitectura vernacular, fruit de la seva ideologia, creences, costums i sobretot, de l’experiència. En un 
context de revolucions i expansió territorial, totes elles han acabat tenint contacte les unes amb les altres, 
fet que ha portat al perfeccionament i a l’evolució dels seus propis sistemes constructius. 

Figura 3

Figura 4

Figura 4 - Ciutat de Chan Chan, Perú - Fotografia - Redacción Perú, 2015

Figura 3 - Huaca Pucllanca, Lima, Perú - Fotografia de rdlncl (pixabay), 2019 - Inca Expert Travel, 2018
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La ciutat de Shibam, a Yemen, és potser l’obra mestra de la construcció amb terra arreu del món. A més de 
ser un exemple de ciutat construïda amb terra, utilitzant la tècnica de l’adobe, és la perfecta referència per 
ensenyar la intel·ligència d’aquesta edificació vertical abans de l’era industrial. Una ciutat i una construcció 
que és perfectament capaç de resoldre les necessitats tant tècniques com conceptuals, integrant les 
qüestions urbanes, harmòniques i estètiques, d’una ciutat de 7.000 habitants amb una economia i uns 
factors climàtics molt exigents.

La ciutat s’aixeca sobre uns fonaments de pedra, que es remunta amb totxos de terra a partir de la tècnica 
de l’adobe, localment coneguda com mandar. Hi ha hagut moltes modificacions i reparacions durant el 
temps, fet que fa impossible verificar amb exactitud l’antiguitat d’aquests blocs, però es creu que la majoria 
d’aquests poden ser del segle XIX, i fins i tot molt més antics. 

La planta baixa s’utilitza per emmagatzemar el menjar, i les plantes superiors, normalment en 5 i 7 altures, 
són residencials. Les obertures són mínimes, les necessàries per ventilar sense ser de grans dimensions per 
raons estructurals. En secció, els murs de l’edifici en les plantes més baixes acostuma a fer 1 metre, i a mida 
que puja, el gruix es redueix fins a arribar als 30 cm a la coberta. Aquesta, i sovint la façana de l’última planta, 
estan recobertes per una capa de calç blanca per poder reflectir la llum. A més, la configuració que adopta 
la ciutat en general, crea una massa d’edificis densa, permetent mantenir la calor i tenir un gran nombre de 
façanes a l’ombra.

El Marroc és un dels altres paísos (a més de Yemen i Mali) amb més herència arquitectònica utilitzant la terra 
en el món. Amb els Berbers com a mestres de la terra comprimida i l’adobe d’aquest país, la seva herència 
no es regeix tan sols per la quantitat, sinó per la qualitat i l’inteligència exepcional que demostren les seves 
construccions.

Les valls presaharians són grans oasis de tresors arquitectònics que demostren el coneixement excepcional 
de la tècnica dels Berbers. Els ksour són el conjunt de diferents ksar (plural de ksour), ciutats fortificades 
molt denses i compactes construides completament de terra comprimida. Utilitzar la terra comprimida com 
a sistema constructiu normalment es fa sota un planejament previ i sota unes geometries molt clares. En 
aquet cas, hi havia ocasions on els treballadors es guiaven per l’instint i construient formes més orgàniques 
i improvitzades.

Les ksar estan distribuides tocant els grans oasis verds formats per palmeres, per raons agrícoles i climàtiques. 
Aquest assentament recorda a la idea de la ciutat lineal, basada en la creació d’un col·lectiu fort a partir de 
diferents autonomies descentralitzades, concepte molt perseguit per Le Corbusier. La ciutat destaca per la 
seva compactació, el qual protegeix de les elevades temperatures, de la llum del sol i de les tempestes de 
Sahara. A més, com al Çatal Hüyuk, les obertures són tan sols en coberta. Cada ksar, gira al voltant d’un 
pati central. 

El ksar de Ait Ben Haddou és pot ser el ksar en més bon estat que hi ha a l’actualitat. Les primeres tribus 
es van assentar allà cap al segle VIII, però les construccions actuals que hi ha presents daten del segle XVII.

Figura 5 Figura 6

Figura 6 - Ksar Aït Ben Haddou, Marroc - Fotografia - Sahara TourismFigura 5 - Ciutat de Shibam, Yemen - Fotografia de Joan Pla, 1993
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La terra ha donat refugi a la humanitat durant pràcticament tota la seva història. Ha estat, i és, un material 
a l’avast de tothom, que ha permès no només crear el propi refugi, sino qualsevol tipus d’edificació, com 
la fortificació a Buhen, a Egipte, o ni més ni menys una part de la Gran Muralla Xina, construida amb terra 
comprimida o la Alhambra de Granada a Espanya.

En moments en els que no hi havia ni cap excavadora, ni cap grua, ni formigó, l’ésser humà ha estat capaç 
de sobreviure i adaptar-se a les condicions presents, despertar el seu enginy i la seva creativitat per crear 
obres mestres que a dia d’avui encara segueixen presents. Una arquitectura vernacular entesa com un regal 
a la societat del segle XXI, sent ella mateixa una lliçó d’arquitectura ecològica, funcional, i d’humiltat. Una 
arquitectura sense arquitectes.

Figura 7 Figura 8

Figura 7 - Ziggurats de Mesopotàmia - Fotografia d’Ali Madjfar - The Architectural Review: Inhabiting the earth, 2020 Figura 8 - Gran Mesquita de Djenne, Mali - Fotografia de Joan Pla, 1996
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II. Marc Teòric

2. Sistemes construcctius amb terra

El diagrama de CRAterre* aconsegueix resumir en una sola roda les 12 principals tècniques utilitzant la terra 
en l’arquitectura (figura 9). Aquesta configuració, també ens organitza les tècniques segons la seva funció a 
l’obra. Dins de cada una d’aquestes tècniques, hi ha unes subtècniques que segueixen el mateix principi per 
tal de formar diferents elements.

1. Excavar
Per tal de formar un espai, s’excava un forat a la superfície de la terra, el qual podríem associar directament 
a les cases cova. 

2. Cobrir
La terra actua com a element protector que cobreix una estructura (normalment de fusta). Aquesta, acaba 
creant cobertes vegetals que poden ser plantades.

3. Omplir
La terra s’utilitza per recobrir espais buits d’altres elements. Aquests, poden ser o no ser elements portants 
estructurals.

4. Tallar blocs
La terra és tallada directament formant blocs regulars de diferents mides.

5. Terra comprimida (pisé)
La terra es comprimeix per obtenir diferents resultats. Un molt comú sñon els blocs de terra comprimida, 
també conegut com BTC. L’altre són els murs de terra comprimida, que permet aixecar molts metres lineals 
murs de terra. Aquesta tècnica, es popularment coneguda en francès com pisé o en castellà tapia.

6. Forma directa
Aquest sistema permet aixecar elements fins com per exemple parets, utilitzant les pròpies mans, 
sobreposant diferents capes verticalment

7. Terra apilada (COB)
Quan a la terra se li dona forma de bola, es pot anar apilant i construir murs de càrrega. Un exemple 
d’aquesta construcció la podríem trobar a alguns poblats com a Yemen.

8. Terra modelada (Adobe)
Utilitzant les pròpies mans o un motlle, es fabriquen uns blocs o maons que es deixaran assecar al sol per un 
ús posterior. Generalment, a aquest sistema se’l coneix com “Adobe”, i sovint aquests blocs són completats 
amb fibres vegetals com podria ser la palla. D’aquesta manera, s’evita la contracció i es millora la resistència.

9. Terra extruida
Un motlle extrudeix mecànicament la terra crua per confeccionar maons ja quasi preparats per ser utilitzats 
en obra. Aquest sistema permet agilitzar el procés i fer un elevat nombre d’unitats.

10. Acacia i fang
Aquest procés és possiblement un dels sistemes constructius més antics coneguts per la humanitat, 
en el que la terra, sent mal·leable i barrejada amb fibres vegetals, és utilitzada omplir espais buits sobre 
construccions estructurals fets d’altres materials, com podria ser la fusta.

11. Terra abocada
La terra, la qual es troba en estat líquid, és introduïda en un encofrat o un motlle. D’aquest mètode es poden 
obtenir diferents resultats com des de petits elements d’una obra fins a parets monolítiques.

12. Palla-argila i argila lleugera
La terra, també en estat líquid, es barreja amb palla, herbes, o fins i tot bruc, obtenint un material amb un 
aspecte molt fibrós. Aquesta combinació aporta lleugeresa a l’element arquitectònic, disminuint la seva 
densitat i convertint-lo en un bon aïllant. Segons el gruix que se li doni al mur, aquest pot ser portant o no.

Figura 9 - La roda de les tècniques  -  Dibuix de CRAterre, 2009 

Figura 9
Centre d’investigació especialitzat en la construcció amb terra fundat el 1979, amb seu a l’Escola Nacional Superior d’Arquitectura 
de Grenoble, França. Es centra en la divulgació centifica de les diferents tècniques constructives que es realitzen i s’han realitzat 
arreu del món amb terra arreu, creant la major base de dades sobre la construcció amb terra crua.

*CRAterre (Centre internacional de la Construction en terre)
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II. Marc Teòric

3. La terra comprimida

La terra comprimida, coneguda també en francès amb el nom de pisé o en castellà com a tapia, és un dels 
sistemes més utilitzats en la història de la construcció amb terra crua.

És un sistema constructiu que permet aixecar murs de terra massius, siguin lineals o corbs, a partir de la 
compactació de capes d’entre 10 i 15 cm a l’interior d’un encofrat. El gruix d’aquests murs també varia 
segons la seva funció, i l’altura que haurà de tenir. 

Quan el mur ja s’ha acabat, es procedeix a treure l’encofrat i alliberar el mur, obtenint una peça que acabarà 
sent única gràcies a la granulometria que presenta el material, però sobretot, per les textures, colors, i 
nombre de capes aplicades. 

El savoir faire d’aquesta tècnica s’ha anat millorant a partir de la prova i l’error, resultant una tècnica més que 
perfeccionada a través del temps. Ara, gràcies a les noves tecnologies i els avenços científi cs, la tècnica no 
para d’evolucionar, permetent desafi ar la tradició i adaptar la tècnica a les demandes actuals.

Figura 10 - Passos constructius d’un mur de terra comprimida - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 10

Figura 11 - Construction of the City of Orion 1998-2003 - Hannsjörg Voth - Llibre The Art of Earth Architecture (pg.46)

Figura 11
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3.1 Matèria prima

Per poder executar un mur de manera efi cient un mur amb terra comprimida, la pròpia matèria que s’utilitzarà 
ha de complir uns certs requisits per poder treure el màxim partit a les propietats que la terra ofereix en 
l’arquitectura. 

Un mur ben executat, tindrà una bona resistència mecànica, sent a la vegada un element molt dens i molt 
cohesiu que garanteix la seva estabilitat.

Una secció del sòl ens mostra les diverses capes de terra que s’han anat sobreposant al llarg del temps. A 
simple vista, es poden diferenciar els colors, els seus gruixos, i les mides dels grans que les compon cada 
una. La granulometria ens ajuda a diferenciar els diferents tipus d’elements que hi ha al sòl segons el seu 
diàmetre:

- graves: de 2 als 20 mm (més grans es consideren pedres)
- sorres: entre els 2 mm i els 60 µm
- llims: entre els 60 i els 2 µm
- argiles: més petites de 2 µm 

Per tant, per poder obtenir un mur ben executat és important aconseguir un bon equilibri entre les diferents 
granulometries que hi ha presents al sòl. 

És important remarcar la paraula equilibri, ja que una bona proporcionalitat en la granulometria permet la 
recol·locació automàtica de les partícules i, posteriorment, evitar assentaments. En un espai on argiles i 
graves hi conviuen, les argiles es col·locaran en aquests petits racons buits que les graves no poden ocupar, 
dotant al mur de molt bona cohesió.

Després de moltes proves i molts errors, la taula granulomètrica adjunta (fi gura 12) resumeix el que seria la 
corba granulomètrica ideal d’un mur fet de terra, sent la línia negra la mitja i la regió que la rodeja la quantitat 
acceptable per poder executar adequadament un mur.

L’eix X fa referència a la mida de les partícules, on a l’esquerra estan les més grans, les pedres, i a la dreta les 
més petites, les argiles, unes làmines molt fi nes i microscòpiques.

L’eix Y classifi ca el % de la mostra que ha passat per la malla a l’hora de fer el cribratge.

Si la línia fos molt vertical o molt horitzontal, voldria dir que no hi hauria gaire diversitat en la granulometria 
que presenta el terreny.

La corba de la fi gura 12 exposa la proporcionalitat granulomètrica idònia que ha de tenir la mostra que 
s’analitzi:

- 70% de partícules inferiors a les graves (2 mm), per tant, sorres i partícules fi nes; 

 - 35% de fi ns
 - 35% d’argila

- 30% de graves (sovint entre el 20 i 30%), les quals donen resistència mecànica al mur. 

Una mostra en que la seva corba sortís d’aquesta regió, voldria dir que la mostra no conté gaire diversitat 
de partícules, fet que suposaria un problema per la cohesió del mur.

A la pràctica, la proporció que se sol utilitzar acaba sent:

-  40% argiles
- 40% sorres
- 20% graves
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Figura 12 - Granulometria idònia per la construcció - Dibuix d’elaboració pròpia - Llibre Construire en pisé, CRAterre, 2020

Figura 12
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3.2 Comportament d’un mur

Els avenços tecnològics i els investigadors que aposten per aquesta solució contra el canvi climàtic, han 
aconseguit demostrar científi cament què suposa construir amb aquest material i aquest sistema constructiu, 
donant-li cabuda en la societat del segle XXI. Per això, és important coneixer les seves propietats.

3.2.1. Dimensions d’un mur

És important tenir consciència dels requeriments que un material té a l’hora de construir amb ell. Per això, el 
primer i més bàsic dels punts és la seva dimensió, i més si el mur que s’ha de construir és estructural.

- Un mur estructural, sigui en façana o no, ha de fer com a mínim 35 cm. A la pràctica, sempre serà més 
fàcil construir un mur de 40 cm.
- La llargada que podrà tenir, sempre serà com a mínim 3 vegades el seu gruix. Per tant, podríem considerar 
la llargada mínima d’un mur de 40 cm serà de 120 cm.
- S’ha de tenir en compte que una vegada comprimit el mur, poden haver-hi fi ssuracions i assentaments 
diferencials durant el procés de assecat, per tant, es recomana construir màxim 5 m de mur de cop. En cas 
de voler fer més, s’haurien de fer estudis més profunds per veure la seva viabilitat.

3.2.2. Principis estructurals

Un mur de terra, el qual posseeix una densitat de 2000 kg/m3, presenta una resistència a compressió simple 
entre 3 i 4 N/mm2, mentre que per exemple, una estructura de formigó armat in situ i una densitat de 2300 
kg/m3, presenta una resistència entre els 25 i 45 N/mm2.  A més, presenta una baixa resistència a la tracció.

És doncs evident que una estructura realitzada amb terra comprimida presenta unes limitacions clares en 
quant a altures i geometries. També és important evitar carregues excessives que estiguin molt concentrades 
o excèntriques, ja que aquestes poden perjudicar a l’estabilitat del mur.

 Aquestes característiques fan intuir que un mur amb les característiques a l’apartat 1, haurà de ser massís i 
tenir una secció i una geometria simple.

3.2.3. Aïllament tèrmic

Un mur massís de terra comprimida, generalment presenta una conductivitat tèrmica d’entre 0,6 i 1,6 W/mk, 
mentre que el formigó armat in situ d’e 2,3 W/mk. 

L’inserció de un aïllant tèrmic dins del mur és subjetiva. El mur podria no estar aïllat, però tot depèn de 
les exigències de l’usuari, de l’edifi ci, i de la normativa vigent. Si s’aplica un aïllant, a més d’augmentar la 
protecció que ofereix el mur de terra, ajuda a poder col·locar un revestiment, ja sigui en façana o a l’interior, 
ja que favoreix l’unió i l’estabilitat d’aquest revestiment i del propi mur una vegada col·locat.

3.2.4. Comportament higrotèrmic

Gràcies a la densitat del mur, aquest és capaç d’absorbir o alliberar la temperatura i la humitat de l’espai 
interior, el que permet tenir uns nivells climàtics temperats durant tot l’any:

- HIVERN

Temperatura: La inèrcia del mur absorbeix i emmagatzema la calor, cosa que permet graduar la temperatura 
interior radiant-la a l’exterior quan aquesta disminueix. 
Humitat: La mateixa terra també regula la humitat de l’ambient interior. A la vegada, aquesta regulació de 
la humitat permet ajudar a modifi car la temperatura interior i, per tant, ajudar a reduir el consum d’energia. 
També evita problemes de condensació en cas de tenir revestiments, evitant els intercanvis de vapors 
d’aigua entre capes.

- ESTIU

Temperatura: Regula la temperatura a l’estiu allibertant i absorbint la calor de l’espai. Aquests intercanvis de 
temperatura es produeixen en intervals de 10 a 12 h, per tant, durant el dia el mur absorbirà aquesta calor i 
quan a la nit baixin les temperatures, l’alliberarà. 
Humitat: En els primers centímetres de superfície de mur, la terra absorbeix la humitat, i gràcies a la calor 
acumulada, la pot evaporar, i com a conseqüència, es refreda, creant un aire condicionat 100% natural.

Figura 13

Figura 13 - Comportament higrotèrmic - Dibuix d’elaboració pròpia
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3.2.5. Aigua i erosió

L’aigua serà sempre el principal enemic de la terra. El moment en l’aigua es posa en contacte amb la terra, 
aquesta pot penetrar el mur i desplaçar-se per capil·laritat. Això provoca la disminució de la resistència 
mecànica del mur, condicionant la seva durabilitat. A més, el recorregut que fa l’aigua per la façana provoca 
la seva erosió, i per tant, disminueix el gruix del mur.  És per això que és important preveure unes bones 
botes i un bon barret per protegir el mur.

Per aconseguir posar-li botes al mur i que l’aigua no penetri pel contacte amb el terra, és recomanable 
aixecar l’arrencada del mur de terra uns 40 cm per sobre de la cota 0 amb una base de formigó, garantint 
aquesta separació amb l’entorn immediat (fi gura 14).

La coberta és el barret de l’edifi ci, i l’ala representa la possibilitat d’ampliar lateralment la coberta per protegir 
la façana de la pluja (fi gura 15). 

Moltes vegades, la coberta queda alineada amb el mur, deixant completament exposada la façana. Com a 
conseqüència, aquesta es malmetrà i s’erosionarà a una velocitat més elevada d’el desitjat. Però l’erosió d’un 
mur no és lineal. Durant els primers anys de vida, el mur s’anirà erosionant fi ns a arribar a un punt on el ritme 
disminuirà de manera signifi cativa (fi gura 16). Amb el temps, el mur troba un equilibri natural i consolida, de 
la mateixa manera que ho fa per exemple el Gran Canyó.

Quan no es pot garantir aquesta protecció, sobretot en coberta, apareix un nou component anomenat línia 
d’erosió o línia de control d’erosió; elements horitzontals que formen una horitzontal al llarg del mur, actuant 
com a trencadors de la circulació superfi cial de l’aigua per la façana. La seva posició depèn de l’efecte 
que vulguem en façana, ja sigui donat pel ritme present de la peça o pel que esdevindrà el mur el llarg del 
temps. La línia pot sobresortir de la vertical del mur, utilitzant per exemple peces ceràmiques o de pedra que 
donarien ritme, ombra i protecció al mur des de l’inici de la seva vida (fi gura 17).

 Aquesta ombra que produeix dota a la part superior de terra que toca la línia de més protecció, mantenint la 
terra més intacta. En canvi, a la part superior de la línia hi haurà més acumulacions d’aigua que desgastaran 
més ràpidament del mur. També poden anar enrasades dins del mur (fi gura 18), utilitzant per exemple 
morter de calç. A mesura que passi el temps, la superfície del mur s’anirà erosionant i deixarà entreveure 
aquestes línies que abans estaven ocultes dins del mur. Al fi nal, depenent de la solució que s’apliqui, el mur 
anirà tenint textures diferents.

És important remarcar una característica de la terra en aquest punt, i és que quan l’aigua es trobi encallada 
sobre la línia, aquesta aconsegueix penetrar dins dels porus, i també, naturalment, tanca les possibles 
esquerdes que hagin pogut aparèixer.

Figura 14 Figura 15

Figura 16

Figura 17 Figura 18

Figura 15 - Protecció del mur en la coberta - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 14 - Protecció del mur en la base - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 16 - Erosió del mur amb el pas del temps  - Dibuix d’elaboració pròpia- Font de la Revista DETAIL;

Martin Rauch: Refi ned Earth -  Construction & Design with Rammed Earth, Detail, 2015 Figura 18 - Erosió d’un mur amb teules de ceràmica com a línies d’erosió - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 17 - Erosió d’un mur amb línies d’erosió fetes de morter de calç - Dibuix d’elaboració pròpia
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3.2.6. Insonorització

Segons la llei de masses de l’aïllament d’un element constructiu simple, perquè un element murari compleixi, 
hauria de tenir una densitat entre 1800 i 2200 kg/m3. Un mur de terra de 40 cm de gruix, té una densitat 
de 2000 kg/cm3, per tant, segons aquesta llei, aconseguiríem una reducció de so entre els 40 i 50 dB. De 
la mateixa manera, el formigó armat in situ presenta un aïllament acústic pràcticament idèntic al de la terra.

3.2.7. Foc

Reacció: Com que la barreja de sòls en el mur no presenta cap matèria orgànica, aquest no és infl amable. 

Resistència: Segons els diferents assajos fets, la normativa de la Unió Europea ha classifi cat un mur de terra 
comprimida de 35 cm de gruix en REI30.

Aquest sistema de classifi cació, determina 3 característiques de l’element constructiu, acompanyat del 
temps el qual compleix els requisits avaluats. 
R: Resistència mecànica o estabilitat 
E: Impermeabilitat als gasos i les fl ames 
I: Aïllament tèrmic.

Figura 19

Figura 20

Figura 19 - Composició del mur ja comprimit, , per Lehm Ton Erde  - Fotografi a de Markus Bühler-Rasom, 2014

Figura 20 - Reparació de les juntes des blocs d’un mur prefabricat  - Fotografi a de Markus Bühler-Rasom, 2014

Construcció de l’edifi ci Ricola Kräuterzentrum, de Herzog & de Meuron, 2014, a Laufen, Suïssa
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3.3 Procés constructiu

La característica principal d’un edifi ci fet amb terra és que la seva vida és infi nita. Les tres primeres etapes 
de la vida són la pròpia construcció de l’edifi ci. És important remarcar que dins d’aquestes fases de projecte, 
existeixen subfases i/o consells a tenir en compte per garantir la bona execució de l’edifi ci.

 1. Extracció de la matèria prima

 2. Preparació del material

 3. Posada en obra 

Una vegada acabada l’obra, l’edifi ci viu.

 4. Vida útil de l’edifi ci

 5. Reciclatge del material

Si l’edifi ci s’ha construït correctament, tots els elements construïts amb terra es poden tirar a terra i 
reutilitzar la totalitat del material, retrocedint una altra vegada al segon punt i donant lloc a dos camins:

 6.1. Retorn a la terra
La terra ja utilitzada, en cas de no voler reutilitzar-la, es podria recol·locar al seu lloc d’origen.

 6.2. Reinici
La terra es torna a tractar per tal de construir un altra vegada, repetint les etapes 2 i 3. Quan la vida del nou 
edifi ci acaba, es pot tornar a repetir aquest procediment totes les vegades possibles i desitjades.

1. Extracció de la 

matèria prima

2. Preparació del 

material

3. Posada en 

obra

3. Vida útil de

 l’edifi ci

5. Reciclatge del 

material

6.1 Reinici

6.1 Retorn a la 

terra

Figura 21 - Fases de la vida d’un edifi ci fet amb terra comprimida - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 21
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3.3.1.  Extracció de la matèria prima

La terra que s’utilitza per a l’elevació dels murs, pot procedir tant de la mateixa excavació del mur, o també 
és possible que procedeixi d’una pedrera o d’altres terrenys vora l’obra. Aleshores, s’ha de tenir sempre en 
compte la possible necessitat del seu transport. Una vegada la terra és transportada i/o recollida, aquesta 
s’ha de protegir contra els factors climàtics del lloc i la possible contaminació amb un recobriment que la 
protegeixi completament.

3.3.2.  Preparació del material

Tal i com s’esmenta en el punt 3.1 on s’especifi ca la granulometria desitjada per l’execució del mur (juntament 
amb la corba granulomètrica), l’objectiu fi nal d’aquest moment sempre és l’obtenció d’una barreja homogènia 
i equilibrada granulomètricament. Una barreja equilibrada es refereix a una barreja de grans de diverses 
mides que respectin les proporcions que s’indiquen per tal d’obtenir una bona cohesió. Si la diversitat 
granulomètrica obtinguda de la terra que hi ha a l’abast no és l’adequada, sempre es pot corregir, parant 
atenció a les seves mancances o defi ciències. Normalment, el que pot passar és que la terra tingui grans 
massa grans o massa petits. Si a primera vista s’aconsegueix identifi car el tipus de terra desitjada, es fa 
un cribratge colant-la per una malla que permetrà passar tots aquells grans de terra que siguin aptes per 
construir el mur.

En el cas d’obtenir una granulometria massa gran, les pedres es poden tallar amb les mateixes malles que 
s’utilitzen per fer el cribratge o també es poden arribar a polvoritzar si són molt dures. D’aquesta manera 
s’acaba corregint la corba granulomètrica, situant la mostra dins dels marges especifi cats.

Quan la granulometria és massa fi na, hi ha diferents etapes a seguir. Com que aquestes són més difícils 
d’identifi car a primera vista, pot ser que sigui necessari utilitzar aquestes malles per un primer cribratge i 
poder classifi car la mostra obtinguda. D’aquesta manera es pot jutjar què falta o què sobra per tal d’obtenir 
la cohesió necessària del conjunt.

Finalment, una vegada les proporcions són les adequades, tota la terra es barreja per procedir a la construcció. 
En aquest punt fi nal és important comprovar el nivell d’aigua que hi ha a la terra que s’utilitzarà, ja que 
aquest determinarà la seva maniobrabilitat. Normalment, aquests valors estan entre el 5 i el 15% d’humitat 
del conjunt. Per fer-ho, el que es fa és agafar una mica d’aquesta terra, fer una bola i deixar-la caure, 
obtenint tres possibles resultats:

1. Si la bola no es trenca, signifi ca que el contingut d’aigua és massa elevat i s’ha de deixar assecar un temps 
més abans de construir.
2. Si la bola es trenca en uns quants trossos, el nivell d’aigua és correcte.
3. Si la bola es queda polvoritzada, vol dir que el nivell d’aigua és massa baix, per tant, s’ha d’humidifi car el 
material abans de construir.

Quan el nivell granulomètric de la terra és el correcte, s’ha de protegir bé dels factors climàtics tals com pluja 
o el vent, per tal d’evitar l’alteració de la terra o la seva contaminació. A més, si les temperatures arriben 
a menys de 5ºC, és important protegir per evitar que aquesta es geli. Fins i tot, és preferible no construir 
a temperatures més baixes, ja que pot provocar desordres com gel, afectant a l’estructura interna de la 
barreja i per tant, del futur mur.

Construcció de l’edifi ci Ricola Kräuterzentrum, de Herzog & de Meuron, 2014, a Laufen, Suïssa

Figura 22 - Extracció de la terra, per Lehm Ton Erde - Fotografi a de Markus Bühler-Rasom, 2014

Figura 22

Construcció de l’edifi ci Ricola Kräuterzentrum, de Herzog & de Meuron, 2014, a Laufen, Suïssa

Figura 23 - Selecció de la terra, per Lehm Ton Erde - Fotografi a de Markus Bühler-Rasom, 2014

Figura 23
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3.3.3.  Posada en obra

L’encofrat és l’element principal que acota les dimensions del mur i conté les terres. S’ha de tenir especial 
atenció amb ell, ja que s’han de tenir diversos factors en compte perquè sigui efectiu. L’encofrat no tan sols 
ha d’aguanta les terres que s’aboquen en el seu interior, sinó que ha de resistir el pes de la terra que s’afegeix 
després de col·locar capa, a més de la força que produeix cada cop de la compactació. Per tal d’assegurar la 
seva estabilitat és necessari col·locar-hi tirants o qualsevol altre estri que estigui a l’abast, que pugui complir 
aquesta funció. La seva posició és clau segons el desenvolupament de la construcció. Uns tirants situats a 
l’interior de l’encofrat poden complicar la circulació per l’interior d’aquest. En canvi, uns tirants a l’exterior 
permeten la circulació interior i també millora la seguretat dels treballadors. És també un punt a considerar 
com evolucionarà aquest encofrat a mesura que el mur vagi pujant. Per això, s’ha d’anticipar el sistema 
de l’encofrat, ja que no és el mateix tenir un encofrat ja fi x que pot ser prefabricat, o un seguit d’elements 
horitzontals que es van pujant i pujant al mateix moment que es posen les diferents capes del mur.

Amb l’encofrat a punt, s’aboca la terra en capes de 10 a 15 cm i es compacta, sigui o amb una piconadora 
pneumàtica o manual. Hi ha diferents fases per assegurar una bona execució:

Primerament, és important assegurar-se de repartir bé les terres dins de l’encofrat, permetent realitzar 
seguidament una primera compactació que se centrarà en els costats i els angles, i seguidament pel centre 
del mur.

La segona fase s’executa a la inversa de la primera, centrant la compactació en la part central del mur i 
després en els costats i els angles. 

La capa de terra estarà llesta una vegada els grans estiguin ben lligats i cohesionats entre ells, donant com a 
resultat una massa de terra dura i uniforme. Si s’escau, es focalitza la compactació altres parts que podrien 
necessitar especial atenció com angles, cantonades, o juntes amb diferents elements o materials. Fins i tot, 
aquests punts més fràgils podrien tenir algun element que ajudes a la seva estabilitat, com podrien ser unes 
peces de fusta o metàl·liques.

Una vegada s’ha acabat de comprimir aquesta primera capa, si l’edifi ci ho requereix, s’introdueix la línia 
d’erosió, la qual es recobrirà d’un morter fet d’argila (el mateix material per fer el mur) que assegurarà 
la durabilitat de la junta, ajudant també a distribuir les càrregues que ha de suportar durant el procés de 
compactació.

Si la línia d’erosió està pensada com un element in situ que sobresortirà de la vertical del mur, s’ha de 
plantejar un subenconfrat per tal d’executar el mur adequadament, seguint tant la línia vertical del mur 
com la de la línia d’erosió. En canvi, si la línia està enrasada dins del mur, el procés de construcció és molt 
més fàcil, ja que no s’han d’utilitzar subencofrats. Aquesta solució és també molt adient quan el procés és 
industrialitzat.

Figura 25 - Abocament de la terra - Fotografi a del video Voten In de Aarde, de Carlotta/Storytelling, 2017

Font de la Revista DETAIL: Martin Rauch: Refi ned Earth -  Construction & Design with Rammed Earth, Detail, 2015

Figura 25

Figura 24

Figura 24 - Construcció d’un mur amb teules ceràmiques - Dibuix d’elaboració pròpia
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Quan a superfície és adequada, es van afegint capes fi ns a arribar a l’altura desitjada. Entre capa i capa, s’ha 
d’assegurar que la terra de la capa ja formada asseguri una bona cohesió amb la propera capa. Aquesta ha 
de ser neta, però a la vegada ha de tenir certa rugositat per tal d’assegurar l’enllaç entre partícules. També 
es poden incorporar altres elements de fusta o metàl·lics que ajudin la unió de les diferents capes del mur, 
sobretot quan aquest és industrialitzat.

Finalitzada la remunta de mur, quasi a l’instant, es retiren els encofrats, els quals s’han de retirar fent-los 
lliscar paral·lelament al mur de manera regular i progressiva, evitant crear grans sol·licitacions. Es recomana 
aturar quan l’altura és de 5 metres i seguir més endavant, deixant assecar el mur ja executat. En cas d’haver 
de seguir, s’haurien de realitzar certs estudis per veure la seva viabilitat.

Una vegada retirat l’encofrat, es protegeix tot el conjunt de l’element fet amb terra. A més de protegir-lo 
contra el clima (pluja, vent, gelades, contaminació...) aquesta fase és quasi la més important, ja que és quan 
es produeix la contracció del material. El fet d’estar protegit, permet ralentir l’assecatge i redueix el risc que 
apareguin esquerdes superfi cials.

Sempre hi cap la possibilitat de que una vegada acabat el mur, apareguin aquests desperfectes que s’han 
anomenat anteriorment, com les fi ssures o petits forats en la superfície. La mateixa terra que s’utilitza per 
fer el mur, es pot utilitzar també per tapar aquests desperfectes produïts durant l’execució o la contracció.

En cas d’intervenir en un mur ja sec, una solució és raspallar aquestes zones de la superfície on podem tenir 
grans poc cohesius. També es pot restaurar la superfície, tornant a produir la barreja adequada de terra per 
tapar o arreglar problemes, com poden ser forats produïts per acumulació de graves, algun desnivell no 
desitjat, etc.

Figura 26 - Aixecament del mur - Fotografi a del video Voten In de Aarde, de Carlotta/Storytelling, 2017

Figura 26

Figura 27 - Mur desencofrat - Fotografi a del video Voten In de Aarde, de Carlotta/Storytelling, 2017

Figura 27
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Tradicionalment, com es pot veure en l’arquitectura que encara es manté estable al llarg de centenars i 
centenars d’anys, els edificis tenien un mínim d’obertures i sobretot, eren el més petit possible, adaptant-se 
a la mateixa natura del material i a les forces que actuen sobre ell.

L’arquitectura tradicional massiva té parets gruixudes amb obertures estretes, les quals ajuden a transmetre 
millor les càrregues. Les grans obertures debiliten l’estructura interna del mur, i això pot provocar certs 
imprevistos. Tradicionalment, els dintells s’executaven amb bigues de fusta incrustades a la paret. Ara, 
l’avenç tecnològic i l’aparició de nous materials ha permès ampliar aquestes llums i fer grans obertures, fet 
que durant molts i molts anys ha estat tècnicament impossible.

Una de les característiques d’un edifici construït amb terra, és la seva simplicitat, i per tant, la pròpia  
naturalesa de l’edifici ha de facilitar l’execució de l’obertura durant l’aixecament del murs.

L’obertura en si, seguirà unes pautes clares, les quals s’han de plantejar conjuntament amb l’aixecament del 
mur i el posicionament del seu encofrat i els seus marcs. 

El dintell s’incorpora durant el procés de compactació, de la mateixa manera que es fa amb les línies d’erosió. 
S’ha de preveure que aquest dintell rebrà una forta càrrega de terra per la seva part superior, fet que 
provocarà un desplaçament cap avall.

Figura 28 - Execució dels murs - Fotografia, 2018 - Lotus Flower Trust Project

Figura 28

Figura 29 - Mock-Up Sittertal, St Gallen (prototip) -  Projecte de Yannick Claessens i Mattia Petrolani, a l’Atelier Boltshauser, 

Figura 29

dirigit per Roger Boltshauser a l’EPFL, Lausanne, 2017
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III. Casos d’estudi

3. Arquitectura contemporanea a Europa

L’estudi vol aprofundir en l’evolució d’aquest material i com s’ha utilitzat la terra comprimida en la nostra 
època. Però no només en aquest material i aquest sistema constructiu, sinó quina tipologia d’edificis s’han 
construït utilitzant la terra comprimida, un dels més utilitzats antigament.

Per això, el primer criteri per seleccionar els casos a analitzar és que aquests han d’haver estat construïts 
a partir d’aquesta tècnica.

En paral·lel, hi ha un segon criteri igual d’important. Com es pot veure al llarg de la història, aquest material no 
entenia de classes socials, el qual s’utilitzava per construir les cases per als treballadors, com per construir 
temples i palaus. Per tant, aquest segon criteri d’elecció és la recerca d’edificis fets amb terra comprimida 
que no tinguin res a veure entre ells. Analitzar edificis que tinguin escales i usos molt diferents per investigar 
com s’han construït i quina funció desenvolupa la terra en cada un d’aquests edificis.

Construcció

Superficie

Mides

Base
protecció contra l’aigua

Coberta
protecció contra l’aigua

Façana
protecció contra l’aigua

Modularitat

Obertures

Aïllament

Reciclatge
Reutilització

Revestiment
Interior

Gruix Mur
Estructura

Elements a analitzar
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Schlins (Àustria) - 2008 -Martin Rauch i Roger Boltshauser

C1. Haus Rauch Arquitectura contemporànea a Europa

Martin Rauch, ceramista i pioner de la construcció amb terra crua, ha dedicat la seva carrera professional a 
la investigació d’aquesta arquitectura i a donar-li veu.

Abans de començar la construcció d’aquest primer cas d’estudi, la seva pròpia casa, va anar perfeccionant 
la tècnica a través de la investigació i la prova i l’error. Per ell, aquest projecte tan personal com és casa seva, 
és una font d’aprenentatge, ja que a mesura que passa el temps, la casa evoluciona, i això li permet estudiar 
en primera persona el comportament d’aquest material.

Aquest projecte el va realitzar acompanyat d’en Roger Boltshauser, arquitecte basat a Zurich i també pioner 
de la terra comprimida. La seva combinació va donar lloc a un projecte rigorós i precís, acompanyat de 
tècnica i tradició.

L’habitatge de tres plantes d’altura se situa a la ciutat de Schlins, a Austria, sent ella mateixa un exercici 
d’aprenentatge.

L’objectiu del projecte és incrustar l’habitatge dins del turó, utilitzant la terra excavada per aixecar els murs 
de la casa, produint la mínima petjada ecològica possible i reiterant el concepte de la infinitat de vides útils 
que té aquest sistema.

Figura 31 - Interior de la casa - Fotografia de Beat Bühler, 2008

Figura 30 - Casa Rauch - Fotografia de Beat Bühler, 2008

Figura 30

Figura 31
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ESTRUCTURA

L’edifi ci s’aixeca sobre uns murs de terra massísa de 45 cm d’espessor construïts in situ. Les llums que s’han 
de salvar són relativament petites, per això, aquests murs són estructurals i no necessiten una estructura 
auxiliar.

Tot i ser un projecte que està enterrat, aquest també es calça amb un sòcol de formigó que a la vegada, 
serà la fonamentació de l’edfi ci.
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Figura 32 - Secció Longitudinal E 1:150 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 32

Figura 33 - Planta Baixa E 1:100 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 33
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OBERTURES

Com es pot veure en edifi cs històrics, les obertures es caracteritzaven per ser estretes, petites i mínimes 
per qüestions estructurals. Però gràcies a l’ajuda de nous materials, Martin Rauch i Roger Boltshauser fan 
tot el contrari. 

L’equip decideix amagar les bigues de formigó i col·locar-les a la vora interior del mur. Com a resultat, la 
capa de terra que toca l’exterior serà més gruixuda, fet que permetrà protegir més la biga del contacte amb 
l’aigua. Al ser una construcció in situ, la biga es situa dins de l’encofrat i es procedeix a segellar l’espai amb 
la terra que es va afegint i comprimint.

La biga i el mur, per la capa interior, estan protegits per un revestiment fet amb d’argila blanca i sorra de 
quars i un aïllant (fi gura 34). 

PROTECCIÓ

Més de la meitat de l’edifi ci està incrustat en el terreny. Per això, els murs que queden en contacte amb el 
terreny estan protegits per una capa que l’envolta per evitar les fi ltracions d’aigua, aïllant-lo completament.

La coberta és plana, i no hi ha cap cantó que sobresurti que arribi a protegir la façana de la intempèrie. Per 
tant, s’utilitzen unes teules d’argila fetes a mà que, a més de donar ritme i una estètica particular a la façana, 
i frenen el fl ux de l’aigua, tal com s’explica en el punt 3. Aquests elements sobresurten 2 cm de la façana, 
creant diferents textures al llarg del temps gràcies a l’ombra que produeixen i a l’aigua que aconsegueix 
frenar. A més, aquest ritme horitzontal que proporciona a la façana, també delimita les altures que han de 
tenir les obertures de l’edifi ci.

Martin Rauch parla de l’ansietat que patia poc després de l’execució de la casa, ja que després de les grans 
tempestes, quan sortia a la terrassa, havia de recollir a terra que la pluja havia desprès. Fins i tot, va fer uns 
càlculs per saber quant de temps tenia fi ns que pogués passar alguna desgràcia, els quals no eren gaire 
esperançadors. Va arribar el punt en el qual el ritme de l’erosió del mur va reduir-se signifi cativament, fent 
evident la consolidació pròpia de manera natural del mur.

També és important remarcar la presència de l’aïllament en aquest edifi ci. Tot i ser molt bones les propietats 
aïllants de la terra, Rauch opta per afegir-hi un aïllament en la cara interior. Aquest augmenta la protecció 
que ofereix el mur a la casa, a més d’ajudar a estabilitzar el revestiment interior

Acabat de guix - 1 cm

Revestiment de fang - 3 cm

Aïllament de canya - 2x5 cm

Morter d’argila - 2x5 cm

Teula ceràmica

Morter de calç reforçat
20x30 cm

0.45

Figura 34 - Detall de la façana E 1:10 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 34
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Laufen (Suïssa) - 2014 - Herzog & de Meuron

C2. Ricola Kräuterzentrum Arquitectura contemporànea a Europa

Sent Ricola un “client habitual” de Herzog & de Meuron, es proposen construir l’any 2014 el nou centre 
d’herbes a Laufen, Suïssa. Un centre que havia de respectar el compromís amb el medi ambient de la 
marca Suïssa, a més de respectar les necessitats que s’havien de tractar, com eren el procés industrial del 
producte, amb grans llums i la necessitat de tenir grans màquines per poder processar les herbes.

Davant d’aquesta proposta, Herzog & de Meuron van decidir posar-se en contacte amb Martin Rauch per 
veure com podien tirar endavant un projecte de tals magnituds amb el sistema constructiu i el material 
preferit del ceramista.

Una vegada estudiades les condicions del projecte, Martin Rauch va acceptar el repte i va decidir portar-lo 
més enllà, introduint definitivament la terra comprimida en el segle XXI.

El projecte final és un edifici monolític en mig d’un prat. Un gran bloc de terra massissa d’11 metres d’altura, 
111 metres de llarg i 29 metres d’ample, amb una presència més que evident. Els interiors tenen grans llums i 
estan configurats per adaptar-se al cada un dels processos que tindran lloc a l’interior. Directament, aquesta 
forma rectangular i allargada suggereix la linealitat del procés industrial.

La sorra, l’argila i les graves que s’utilitzen per fer els murs que procedeixen d’una pedrera situada a uns 
10 km de l’edifici, reduint la petjada ecològica i aconseguint una harmonització directa amb l’entorn i el 
paisatge, a més de l’adaptació adequada del material als requisits higrotèrmics de l’edifici.

Aquest, s’ha proclamat com l’edifici construït amb terra més gran d’Europa.

Sense cap mena de dubte, l’escala d’aquest edifici és significantment més elevada que la seva pròpia casa, 
d’en Martin Rauch, fet que el va fer pensar si aixecar l’edifici compactant la terra manualment era la millor 
solució per un edifici d’aquesta magnitud.

És cert que la compactació de la terra utilitzant màquines pneumatitzades estalvia tant temps com esforç, 
però per aixecar un edifici d’aquestes dimensions, la mecanització de la compactació no era suficient. Va 
veure que compactar la terra dins d’un encofrat no era viable.

Però, sent la casa Rauch una declaració d’intencions en tota regla, en Martin Rauch decideix portar-ho a 
l’extrem i anar un pas més amb enllà amb aquest nou repte. 

Es va haver d’automatitzar el procés i prefabricar uns blocs de terra comprimida de grans dimensions per tal 
d’agilitzar l’obra i reduir el treball manual. Una màquina batejada com “Roberta”, feia llargs murs que després 
es tallaven, formant els blocs que formarien l’edifici.

Aquest mètode va permetre elaborar 666 blocs apilables en un període de 5 mesos.

Figura 36 - Ricola Kräuterzentrum - Fotografia de Iwan Baan, 2014

Figura 35 - Ricola Kräuterzentrum - Fotografia de Iwan Baan, 2014

Figura 35

Figura 36



Construcció amb terra comprimida 48 Eric Abadias Pérez 49

11

111

29

Figura 37 - Planta baixa E 1:300 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 37

Figura 38

Figura 38 - Secció longitudinal E 1:300 - Dibuix d’elaboració pròpia



Construcció amb terra comprimida 50 Eric Abadias Pérez 51

ESTRUCTURA

Un edifi ci aixecat sobre murs de 45 cm d’ample, són insufi cients per salvar una llum de 29 metres. Per això, 
apareixen tres fi leres de pilars de formigó com a estructura principal de l’edifi ci. Els murs de terra actuaran 
com a façana autoportant del complex.

OBERTURES

Les grans obertures circules estan presents en cada un dels quatre murs que conformen l’edifi ci, amb un 
diàmetre de 5 metres, trencant amb el llenguatge volumètric i convencional de l’edifi ci. Al ser tan gran, es 
necessari una peça que transmeti les pressions que aquesta pot generar i rebre, com la del vent, directament 
al pilar. Els murs, ja estan tallats adequadament per adaptar-se a les obertures.

Apareixen unes petites portes que seran les entrades i sortides de l’edifi ci, les quals els arquitectes decideixen 
resoldre-les utilitzant dues bigues en forma de L que es rematen amb un aïllant a la part inferior. Com que la 
construcció és industrialitzada, les bigues s’integren directament en el moment de compactació, d’aquesta 
manera, queden integrades dins del mur.

Figura 39 - Detall de l’obertura circular E 1:10 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 39

Figura 42 - Transport de l’bertura circular en façana - Fotografi a de Daniel Lüthi, 2014

Figura 41 - Col·locació de l’obertura circular en façana - Fotografi a de Iwan Baan, 2014

Figura 41

Figura 40

Figura 42

Figura 40 - Mur i estructura - Fotografi a de Daniel Lüthi, 2014
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PROTECCIÓ

L’edifi ci eleva el seu sòcol als 30 cm per evitar les fi ltracions d’aigua per capil·laritat dins del mur. 

La coberta és plana, i una xapa ondulada és la coronació de l’edifi ci que sobresortirà mig metre. Aquesta, 
protegirà les zones més immediates de la pluja, però no arriba a protegir la totalitat de la façana. Per tant, es 
posen unes línies d’erosió enrasades dins del mur. S’utilitza un morter de calç i tova volcànica per confi gurar 
aquestes línies. A diferència de les teules ceràmiques de la casa d’en Martin Rauch, aquestes són més fàcils 
de produir i, a mesura que el mur s’erosioni sortiran a l’exterior.

L’edifi ci no presenta cap aïllament incorporat dins del mur, però sí que aixeca una segona façana en la zona 
més central de l’edifi ci, on es situen algunes sales dedicades al treball d’ofi cina i certa maquinària.

Façana de terra 
comprimida - 45 cm

Element de la linia d’erosió
Morter de calç i toba 
volcànica

Pilar de formigó armat

Sòcol - Formigó aïllat 
tintat

Desaigüe

Element d’enllaç

Element de la linia d’erosió
Morter de calç i toba 
volcànica

Aïllament

Viga

Element de segellat

Façana de terra 
comprimida - 45 cm

Figura 43 - Detall de la base E 1:10 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 43

Figura 44 - Detall de la coberta E 1:10 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 44



Construcció amb terra comprimida 54 Eric Abadias Pérez 55

Dilsen-Stokken (Bèlgica) - 2016 - De Gouden Liniaal Architecten

C3. Observation Tower Negenoord Arquitectura contemporànea a Europa

Negenoord es caracteritza pel seu recorregut històric, dedicat a l’extracció de grava. Després d’anys i anys 
d’explotació, es va decidir reinventar la zona i aprofitant la proximitat del riu Maasvallei, els governs de 
Bèlgica i dels Països Baixos van decidir crear un gran paratge natural ple de llacs artificials, dedicats al lleure 
de la societat, l’educació i la conscienciació de la natura. S’entenien aquests grans espais com a espais on 
poder gaudir de la natura a la vegada que s’aprèn d’ella. Per tal d’aturar les massives excavacions, tan sols 
seria possible actuar-hi si el fi d’aquesta invertivenció era beneficiós per a la societat.

El propi govern belga, l’any 2016, va proposar aixecar una torre d’11 metres d’altura al centre d’aquest 
emplaçament, un monticle artificial per poder controlar les possibles inundacions que tenen lloc durant 
l’hivern. D’aquesta manera, si tota la zona s’inundés, aquesta quedaria per sobre del nivell de l’aigua.

Per ser plenament coherents amb tot aquest discurs, amb la història del lloc i els objectius tant socials com 
ambientals que té aquesta reurbanització, els arquitectes belgues De Gouden Liniaal Architecten proposen 
un edifici que no només tingui aquests fins socials, recreatius i educatius, sinó que el mateix edifici pogués 
esdevenir part del paisatge i part del terreny. Per això, els materials locals que es podien excavar del mateix 
emplaçament, la grava, la sorra i l’argila, van ser els escollits per aixecar la futura torre i observatori.

Com a projecte que pretén comunicar-se amb el seu entorn, els seus murs estan compostos per una 
combinació d’un 20% de grava, un 40% de sorres de color ocre, i un 40% d’argila. Al seu interior, un nucli 
de formigó prefabricat s’eleva els 11 metres fins a la coberta, el mirador. Aquest formigó passa per un 
procés de neteja amb sorra per tal de d’aconseguir una textura específica. Els murs de terra, amb el temps, 
s’erosionaran i deixaran veure la grava interior que els compon. D’aquesta manera l’edifici, amb el temps, 
s’identifica amb el lloc que l’envolta i d’on ell mateix surt, a més de parlar-nos de la seva història.

No pretén ser un edifici dur, imposat en el lloc. S’entén l’edifici com un element temporal, que seguirà el cicle 
de la vida i que tornarà a la terra d’on va sortir. Es converteix així en la primera edificació feta amb terra de 
la regió, el qual encara segueix en dubte al no tenir cap predecessor.

Figura 45 - Torre observatori Negenoord - Fotografia de Filip Dujardin, 2016

Figura 45
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ESTRUCTURA

Hi ha dues estructures presents que podrien treballar de manera independent, però ho fan de manera 
conjunta. La primera és el mur exterior de terra de 80 cm de gruix. A l’interior, el nucli de formigó. La 
col·laboració entre els dos es produeix en els descansos de les escales. Aquestes, no toquen el mur, però el 
forjat dels descansos s’allarguen fi ns a arribar a façana exterior del mur, el qual descansa sobre els 80 cm 
de terra comprimida.

Com passa a les grans edifi cacions de la ciutat de Shibam, el gruix del mur més proper a terra és molt més 
ample que a la coberta. Aquí, al ser un edifi ci d’11 metres d’altura amb unes càrregues a suportar, aquest 
esdevé més gran.
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8

Figura 46 - Secció E 1:100 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 46

Figura 47 - Planta baixa i Planta +2 E 1:100 - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 47
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OBERTURES

Les obertures del projecte apareixen amb els descansos de les escales. Quan aquest forjat creix i es posa 
sobre el mur, genera un balcó que fa la funció de mirador. D’aquesta manera, quan es puja fins a la coberta, la 
torre aconsegueix obrir-se a la totalitat del paisatge. A més, el forjat actua com a dintell, reduint la complexitat 
tècnica del projecte al mínim.

PROTECCIÓ

Donades les fortes inundacions que es produeixen a la zona, per prevenir, el sòcol del mur està elevat 130 
cm de la cota 0 de l’edifici. 

La coberta és el mirador, per tant, és una coberta plana transitable sense cap element que sobresurti per 
protegir la façana de les fortes pluges. 

L’edifici té la voluntat de parlar-nos del pas del temps. No vol ser un element agressiu pel seu entorn, vol 
relacionar-se amb ell i amb el pas del temps. A més, els arquitectes tenen molt clar que volen fer veure les 
graves de l’interior del mur per emfatitzar aquest discurs històric que caracteritza la zona. Per això, no s’han 
utilitzat cap mena de línia d’erosió per minorar la descomposició de la façana.

Figura 48

Figura 48 - Últim pis de la torre - Fotografia de Filip Dujardin, 2016

Figura 49

Figura 49 - Entrada de la Torre - Fotografia de Filip Dujardin, 2016
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Figura 50

Figura 50 - Detall de la base E 1:10 - Dibuix d’elaboració pròpia
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Eric Abadias Pérez - ENSA Paris - Malaquais, Tardor 2019

C4. Centre de Santé Aplicació a un projecte propi

Com presento a l’introducció d’aquest quart punt, i com a un dels objectius principals d’aquest treball 
d’investigació, pretenc analitzar, criticar i millorar un projecte propi que vaig fer durant el meu primer 
quatrimestre de la meva estada d’Erasmus a París, la tardor de l’any 2019. 

És un projecte que es situa a Chaumes-en-Brie, un petit poble a 1 hora en tren de París. S’havia de projectar 
el CAP del poble, el qual es situava en un emplaçament al centre del poble, rodejat per una muralla mediaval 
i compartint espai amb l’antiga residència d’ancians del poble. Era un programa molt exhaustiu, amb un 
programa molt detallat el qual valoraba molt el pensament de l’estudiant en quant a l’economia del projecte i 
la seva petjada ecològica. Un dels objectius principals del curs, era replicar la realitat, trobar-nos amb traves 
que ens trobarem durant la nostra carrera professional, com pot ser un pressupost baix, o fi ns i tot una 
rebaixada d’ell mateix.

Abans de marxar d’Erasmus, sempre he intentat projectar pensant en la materialitat del projecte, d’on ve, 
com es construeix amb aquest material, les vides utils que pot arribar a tenir el material que utilitzo. Per 
això, sempre m’he decantat per projectes fets amb acer i fusta, jugant amb projectes modulars i a la vegada 
fl exibles que permetin que l’edifi ci tingui vida pròpia.

Vaig pensar que els objectius del projecte de Paris s’ajustaven molt al tipus de raonament que sempre he 
intentat aplicar, però també, aprofi tant que estava fora de l’ETSAB, tenia ganes d’experimentar i descobrir 
coses noves, i de cop i volta, estava implantant la terra al meu projecte. 

Va haver-hi una investigació molt superfi cial respecte a la terra i el sistema de la terra comprimida, com 
s’aixeca el mur i poca cosa més, res comparat amb el que representa aquest treball d’investigació. Per això, 
aprofi tant la dinantesa, aquest últim apartat és una pròpia crítica del meu projecte. Analitzo el projecte, com 
resolc l’estructura, les obertures, si l’he protegit bé, i genero nova documentació que representa l’abans i el 
després.

El passadis principal recull els diferents elements preexistents de la parcela, abraçant-los i posant-los en 
contacte els uns amb els altres. 

Els murs de terra comprimida són els que creen les façanes, tant interiors com exteriors. Aquests, tenen 
tots pràcticament la mateixa mida, per tant, és possible una construcció industrialitzada per reduir al màxim 
tant el preu com el temps de la construcció i la petjada ecològica. Per assegurar l’estructura, a l’interior 
apareix una subestructura de fusta (també modular) que ajudarà als murs a aguantar la coberta. Uns pòrtics 
de fusta en CLT, amb un gran buit el mig que permetrà tenir grans espais oberts o si es desitja, tancar-los 
colocant la peça que falta per dividir l’espai segons les necessitats presents.

Les obertures es tracten com un element apart, també modular i sempre igual, fet de fusta i que arriba 
de terra a sostre. D’aquesta manera, tan sols s’ha de colocar entre els murs de terra. Les obertures que 
tenen a la part superior, permeten crear corrents d’aire a l’interior. Aquest efecte s’afegeix a les propietats 
reguladores d’humitat i temperatura que ofereix la terra.

Figura 51

Figura 52

Figura 52 - Imatge collage de la façana - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 51 - Secció longitudinal E 1:200 - Dibuix d’elaboració pròpia
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Figura 53

Figura 53 - Planta del projecte E 1:200 - Dibuix d’elaboració pròpia
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ESTRUCTURA

Els coneixements que tenia sobre la terra comprimida al setembre del 2019 eren pràcticament nuls. La 
investigació que vaig dur a terme va ser bàsicament buscar algunes referències per veure si realment era 
possible construir d’aquesta manera (seguia tenint els meus dubtes) i veure quines possibilitats estètiques 
tenia.

Per això, els murs del projecte de 2019 eren de 20 cm. Davant del dubte i la incertèsa de que això pogués 
aguantar la coberta, vaig decidir instal·lar aquesta subestructura de CLT per ajudar-me a dividir l’espai i a 
assegurar que l’edifi ci no cau.

Ara sé que, tal i com es veu a la fi gura 55, construint un mur de 40 cm com a mínim, sé que m’aguantarà 
perfectament i que estructuralment serà més que sufi cient i no serà necessaria una subestructura. 

El projecte està també busca respectar el medi ambient i l’economia amb la modularitat. Per això, sent 
pràcticament tots els murs iguals, aquests podrien ser prefabricats.

Figura 54

Figura 54 - Estructura original; Axonometria - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 55

Figura 55 - Estructura rectifi cada; Axonometria - Dibuix d’elaboració pròpia
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OBERTURES

Les obertures també són totes modulars, al 100%. Per tant, la seva construcció i sobretot després la seva 
instal·lació són relativament senzilles. Com que les obertures són elements completament independents als 
murs, no existeix cap necessitat de projectar un dintell que s’adapti a les condicions estructurals de la terra.

Aquest és un punt molt positiu que sobretot respecta la voluntat de ser un projecte econòmic, i ecològic, 
que a la vegada respecte i segueix l’arquitectura tradicional i sobretot, que busca la simplicitat.

Figura 56

Figura 56- Obertures originals; Axonometria - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 57

Figura 57 - Imatge collage de l’interior - Dibuix d’elaboració pròpia
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PROTECCIÓ

Sent precisos, els murs en general no estan protegits. Es projectava un contacte directe del mur amb el 
paviment exterior, el qual seria terra natural per aconseguir un nivell de vegetació alt al llarg del temps. Per 
capil·laritat, l’aigua penetraria dins del mur, afectant la seva estabilitat. Per això, s’ha de calçar el mur amb 
una base de formigó que l’elevarà 40 cm del terra, evitant completament el contacte amb l’aigua a través 
de la base.

(No està previst l’aïllament interior en façana, ja que el mur ja compleix amb els requeriments necessaris. 
L’aïllament, com Martin Rauch fa a casa seva, ajudaria a revestir la façana interior en cas de que fos neces-
sari o es volgués.)

Figura 58

Figura 58 - Estructura rectifi cada que no soluciona el contacte de l’aigua a la base; Axonometria - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 59

Figura 59 - Estructura rectifi cada + Base rectifi cada; Axonometria - Dibuix d’elaboració pròpia
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En quant a la coberta, la façana a sud, (façana a la dreta a la secció de la fi gura 60) i la façana a est, estan 
bastant ben protegides de les plujes gràcies al voladiu de 80 cm. En aquest cas, pot ser no es necessitaria 
la incorporació de línies de control d’erosió, ja que l’aigua no arribaria a baixar per la superfi cie de la façana, 
però es podrien colocar perfectament sigui per augmentar la seva protecció i/o per raos estètiques o pro-
jectuals.

Les façanes que toquen el pati interior del projecte, no estan protegides per la coberta que aquesta no 
vola, per tant, sí que seria necessària la incorporació de les línies de control d’erosió. En aquest projecte 
en concret, al voler tenir una façana plana i monolítica, seria més coherent utilitzar morter de calç. A més, 
constructivament són més simples de realitzar. Però tant aquesta com les teules ceràmiques són igual 
d’efectives.

Figura 60

Figura 60 - Secció transversal E 1:200 que incorpora la línia de control d’erosió a la façana nord - Dibuix d’elaboració pròpia

Figura 61

Figura 61 - Detall de la façana E 1:10 - Solució de la base + l’erosió del mur + la coberta - Dibuix d’elaboració pròpia



Construcció amb terra comprimida 74 Eric Abadias Pérez 75

IV. Conclusions

1. Avantatges i Limitacions

Deixant de banda la subjectivitat, l’estil o fins i tot els prejudicis, la construcció amb terra comprimida 
presenta unes condicions més que satisfactòries i respon adequadament a les exigents demandes de la 
societat del segle XXI. Però com tots els materials, aquest també presenta certs inconvenients.

Avantatges

La procedència del material permet que la construcció amb terra sigui completament natural i ecològica. El 
seu procés executiu es pot realitzar tant amb màquines motoritzades com manualment. Per tant, construir 
amb terra suposa una despesa energètica pràcticament nul·la, si la comparem amb la del formigó o el maó.

Quan la matèria prima no pateix cap mena de modificació, com pot ser l’addició d’altres components, pot ser 
reciclada i reutilitzada, l’edifici pot ser reaprofitat. La seva composició permet una fàcil reparació, ja que no 
deixa marques i no suposa una gran despesa ni econòmica ni energètica. Una vegada la seva vida útil s’ha 
acabat es pot reconstruir reutilitzant la mateixa terra de l’edifici antic. 

A més, construir amb terra no només implica un estalvi energètic durant el seu procés d’execució, sinó que 
també suposa un estalvi durant tota la seva vida útil gràcies al conjunt de propietats higrotèrmiques que 
ofereix. A la vegada, no només regula la humitat i la temperatura, sinó que també regula les olors i les toxines 
que poden estar presents a l’aire, proporcionant un aire més agradable i saludable. La terra també és un bon  
aïllant acústic, tèrmic i inifug.

Edificacions construïdes ara ja fa molts segles, són la prova de que aquest és un sistema robust i que pot 
perdurar en el temps. Ben executat i seguint els passos i consells necessaris (i amb reparacions si s’escau), 
un edifici construït amb terra i ben protegit pot tenir una vida molt llarga.

Limitacions

La terra, comparada amb el formigó, té una resistència a la compressió relativament baixa, a més d’una 
resistència quasi inexistent a la tracció, cosa que dificulta molt la construcció d’edificis amb terra de grans 
llums, altures i en emplaçaments on hi ha una activitat sísmica elevada.

La desconeixença d’aquest material i del sistema constructiu, fan que no acabi sent un mètode de construcció 
estàndard, i això provoca la desconfiança vers a la idea de poder construir apilant la terra. Per això, hi ha 
vegades que la terra es veu obligada a ser barrejada amb altres components “estabilitzadors”, contaminant 
completament el material i fent-lo impossible de reciclar.

2. Comparació dels casos d’estudi 

Aquesta investigació, tant històrica com científica, m’ajuda a trobar certes connexions entre els grans 
projectes fets al llarg de la història i l’arquitectura contemporània que a la vegada, em permeten extreure 
unes conclusions que es tradueixen en l’aplicació de tots aquests coneixements en el projecte que vaig 
realitzar durant la meva estada d’Erasmus.

HAUS RAUCH

El programa del primer cas d’estudi és pot ser un dels programes més exigents de l’arquitectura, un habitatge. 
Tot i això, Martin Rauch entén casa seva no tan sols com una casa en si mateixa, sinó com un experiment 
que pot estudiar de prop cada dia.

Al ser un projecte d’escala humana i amb unes llums més aviat petites, uns murs de 45 cm ja són suficients 
per ser l’estructura de l’edifici. El seu aixecament és in situ, aprofitant la terra del mateix terreny que s’ha 
excavat prèviament. Aquesta acció li permet ratificar-se en la idea que la casa forma part del terreny, a més 
d’incrustar-s’hi.

És important remarcar que l’edifici està incrustat dins del propi terreny, fet que obliga a protegir totes les 
façanes de terra amb una capa auxiliar per evitar el contacte directe amb el sòl.

Un dels elements més característics d’aquest edifici són les teules ceràmiques de la façana. Constructivament, 
són les encarregades de protegir el mur de l’erosió provocada per la pluja, el vent, i el temps, però a la 
vegada, marquen els límits de les obertures del projecte.

Com es pot observar en les edificiacions antigues, les obertures eren mínimes i estretes. Rauch, utilitza 
unes bigues de formigó amagades dins del mur per poder obrir l’edifici i crear grans obertures, desafiant les 
condicions de la construcció amb terra.

RICOLA KRÄUTERZENTRUM

Sent aquest cas d’estudi una gran nau industrial, són ja evidents les necessitats que presenta, i gràcies a 
les nocions científiques i històriques que el treball aporta, és fàcil veure la limitació més evident que aquest 
projecte presenta; l’estructura.

La llum que aquest edifici ha de salvar per poder tenir al seu interior tota la maquinària necessària, és de 
29 metres. Una llum que una estructura de murs de terra comprimida no pot salvar. Per això, aquesta llum 
es salva amb una estructura de pilars quadrats de formigó de 45 cm, que s’estenen en una longitud de 111 
metres. 
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Per aquest projecte, Herzog & de Meuron van treballar amb Martin Rauch i el seu equip, Lehm Ton Erde, 
per desenvolupar aquests grans murs. Va ser una gran oportunitat per seguir innovant, i aquest treball 
va donar fruit a una construcció massiva de blocs de terra comprimida. La industrialització del procés va 
permetre una construcció més ràpida i eficaç, decisió molt encertada en un projecte d’aquesta escala. A 
més, la mateixa terra que s’utilitza per construir els murs, després s’utilitza per cobrir les juntes per tenir un 
gran bloc monolític.

Són molt característiques les grans obertures circulars que presenten cada una de les quatre façanes del 
projecte, les quals gràcies a aquest procés industrialitzat va ser més senzill incorporar-les, i a la vegada, al 
ser circular no necessiten dintell. Així i tot, unes obertures d’aquesta mida recolzades en un mur de terra 
comprimida, tot i ser autoportant, dificulten la seva estabilitat. Això obliga a incorporar un element que 
transmeti les pressions tan internes com externes de l’obertura a un pilar interior.

Pel que fa a la protecció de la façana, la decisió de projecte d’incorporar la línia de control d’erosió dins del 
mur és molt encertada tant tècnicament com conceptualment. Al ser un procés constructiu industrialitzat, 
és molt més ràpid i senzill incorporar la línia dins del propi mur que no pas fer-la sobresortir com a la Casa 
Rauch. Aquesta decisió, reforça la imatge de bloc monolític que els arquitectes busquen.

OBSERVATION TOWER NEGENOORD

Es podria dir que el tercer cas d’estudi ,el mirador, és el quel en l’àmbit tècnic menys exigències presenta 
dels tres casos analitzats.

La torre s’eleva amb uns murs de 80 cm d’amplitud construïts in situ. Aquesta, és el doble de la normal que 
s’utilitza per construir uns murs de terra estructurals. El nucli interior de l’edifici i les escales són de formigó, 
i el replà d’aquestes s’estén fins a trobar el mur, on es recolza. És possible que que es cregui excessiu el gruix 
d’aquest mur, tenint en compte que hi ha una segona estructura de formigó. i que l’altura és la mateixa que 
la de l’edifici Ricola. La raó és que el mirador, a més tenir una altura considerable, sí que ha d’aguantar uns 
esforços a compressió. Per tant, al creixer en altura i a la vegada obligat a suportar unes càrregues, aquest 
s’eixample.

La dificultat constructiva d’aquest edifici disminueix al no haver d’acondicionar l’espai interior. No és 
necessari regular la temperatura i la humitat interior de l’edifici, per tant, no hi ha necessitat de poder tancar 
l’edifici. De manera molt intel·ligent, s’aprofita aquest prolongament del replà de formigó actuar de dintell de 
l’obertura que aquest genera.

Pel que fa a la protecció contra l’aigua i altres elements externs, un aspecte que té en comú, és el sòcol de 
formigó que l’eleva del terra, evitant el contacte directe amb el sòl i l’aigua. En canvi, la façana no presenta 
cap mena de protecció. És dit que és una decisió projectual deixar que l’edifici s’erosioni com a símbol 
d’evolució i temporalitat. A primera vista, pot semblar perillós, però s’ha de tenir en compte  que arribarà 
un punt en que la terra del mur es consolidarà naturalment amb el pas del temps, que el mur té 80 cm 
d’espessor i no 40, i que hi ha una segona estructura molt resistent que l’aguanta.

CENTRE DE SANTÉ

Aquest és per mi l’apartat més important de les conclusions, on personalment he pogut ser crític i aplicar 
tots aquests coneixements que m’han aportat els diferents punts del treball en un sol projecte, un projecte 
propi.

Un projecte d’un CAP, relativament petit, per un petit poble a prop de París. Un CAP amb uns murs de 20 
cm i una subestructura de fusta que els reforçava. Ara, un CAP amb 45 cm de gruix, com la Casa Rauch o 
el Centre Ricola, més que suficients per aguantar unes llums inferiors a 5 m.

La modularitat és un concepte molt important en aquest projecte, ja que permet industrialitzar-ho tot, fent 
la construcció més fàcil, econòmica i més amable amb el medi ambient. Per això, pràcticament tots els murs 
poden ser prefabricats. 

A més, aquesta industrialització del procés permetria afegir a cada un dels blocs un aïllament interior per 
protegir encara més el clima interior, a més d’ajudar a incorporar-hi un revestiment interior al mur. Però com 
que el gruix del mur ja és suficient i es vol transmetre la materialitat de la terra a l’interior, els murs no tenen 
aïllament.

Les obertures són totes iguals i per això, tant la seva fabricació com la col·locació en obra són relativament 
senzilles. El fet de ser elements completament externs al mur és un punt molt positiu i favorable pel mur, ja 
que no s’ha d’interrompre el seu procés de compressió ni tampoc s’ha de foradar, fet que obligaria a posar-hi 
un dintell i que podria debilitar l’estructura interna del mur.

Abans, l’edifici pràcticament no es protegia de cap manera contra l’aigua. És obligatori crear un sòcol que 
elevi la terra del nivell del sòl. Pel que fa a les façanes, una de les principals està protegida per un voladís 
de 80 cm, fet que fa que gairebé no necessiti una línia de control d’erosió, ja que l’aigua no circularà per la 
seva superfície. La del pati interior, en canvi, sí. Com que és un element prefabricat, amb una voluntat de 
ser a la vegada un element monolític, és coherent incorporar-hi durant el procés de compressió unes línies 
idèntiques a les del Centre Ricola de Herzog & de Meuron. D’aquesta manera, l’essència tant tècnica com 
formal es manté.

L’edifici agafa les virtuts que pot extreure dels diferents casos estudiats, de la mateixa manera que aprèn 
de les accions que poden desfavorir al projecte, formalitzant un projecte que funciona i que és fidel a unes 
idees i uns principis que sempre he buscat.
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Figura 62

Figura 62 - Quadre comparatiu d’elaboració pròpia
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3. Conclusions finals

La investigació i l’anàlisi dutes a terme durant l’elaboració d’aquest treball em permeten abordar certes 
qüestions i conclusions, fruit d’aquest nou coneixement obtingut, a més de certes reflexions personals 
sobre l’arquitectura i l’ofici de l’arquitecte.

Actualment innovar és sinònim d’inventar. Però a vegades, per ser enginyosos i creatius, tan sols fa falta 
buscar en el passat, el qual és el nostre llegat. La història ens ensenya com civilitzacions tan antigues i tan 
allunyades del nostre temps van aconseguir aixecar grans edificis d’una excel·lència inimaginable, edificis 
que després de milers d’anys, encara segueixen en peus. Aquest viatge és una lliçó d’enginy, d’humilitat i,  
sobretot, de respecte cap als materials i al medi ambient.

El treball fa un repàs molt extens viatjant 10.000 anys enrere fins a arribar al segle XXI, amb la intenció de 
fer reviure aquest material i aportar solucions que sempre han existit als problemes més actuals. Un viatge 
cap a la recerca d’aquest antic enginy que, tot i no poder salvar llums de 29 metres de distància, ha permès 
el desenvolupament de la societat en harmonia amb les seves necessitats, creences i el entorn.

L’acció de reunir la història i la ciència en el mateix treball, intenta donar veu a una solució, generalment 
oblidada, contra el canvi climàtic i la contaminació que es produeix en l’arquitectura tant en el seu procés 
d’execució com en la seva vida útil. Fer un edifici utilitzant la terra comprimida com a sistema constructiu 
no es limita tan sols a buscar una estètica particular. Aquesta decisió comporta una sèrie d’avantatges i a la 
vegada limitacions generals, siguin del material o del mateix sistema constructiu de les quals és important 
ser conscient.

L’estudi exhaustiu d’aquests tres projectes, m’ha permès estudiar en profunditat els detalls de cada projecte, 
identificant les solucions que cada un dels arquitectes ha utilitzat per confrontar temes com l’estructura, les 
obertures, el contacte amb l’aigua i l’erosió. 

El programa de l’edifici és també un gran condicionant per observar quines funcions s’atribueixen als murs 
de terra comprimida. De la mateixa manera que qualsevol material i qualsevol sistema constructiu té els 
seus avantatges i limitacions, també les tenen la terra i la terra comprimida i, analitzant i redibuixant aquests 
projectes, ho ratifico. Tot i això, els arquitectes han sabut treure el màxim profit a aquest material i aquest 
sistema, sent coherents amb l’usuari, el programa i el seu entorn.

La reflexió extreta de tota aquesta investigació posa en evidència la importància del coneixement sobre 
el material i el sistema constructiu, ja que aquests, finalment, no tan sols definiran l’estètica i l’espai sinó 
que condicionaran aspectes com el benestar interior, el manteniment i el seu propi funcionament. El 
coneixement de les propietats de la terra, units també a l’aplicació tècnica del sistema constructiu, em 
permeten ser conscient de la versatilitat i l’eficiència que ofereix un edifici fet amb terra comprimida durant 
procés d’execució i durant la seva vida útil.

Les grans edificacions exposades a l’inici, a més de moltes altres, són la prova d’aquest coneixement que 
posseïen les antigues civilitzacions per treballar en comunió amb la natura i treure el màxim partit a les seves 
construccions. La terra és l’element central que connecta a l’ésser humà amb el seu entorn a través de la 
tècnica ben aplicada. L’arquitectura vernacular entén aquesta relació i no tracta les seves edificacions com 
a elements aïllats del món, sinó com una eina més que treballa en benefici de l’usuari i l’entorn, ratificant 
la importància de conèixer bé amb què es construeix i com es construeix, aportant una idea de globalitat 
constructiva molt important.

Els murs de la Casa Rauch són estructurals i posseeixen un aïllant en la cara interior que ajuda a reforçar 
l’estabilitat del revestiment interior, a més de millorar l’aïllament. Una casa feta amb la terra excavada del 
propi terreny que torna al seu origen en forma de casa.
L’edifici Ricola utilitza una estructura de pilars de formigó, ja que els murs de terra no poden salvar les llums 
necessaries. No obstant això, aquests blocs de terra comprimida són capaços de regular la temperatura i la 
humitat a l’interior sense la necessitat d’instal·lacions artificials. 
El Centre de Santé entén el funcionament de la construcció amb terra i decideix separar les obertures del 
mur per tal de no afectar a la seva estructura interna i agilitzar l’execució.

L’exposició d’aquests casos demostra la comprensió del material i de la tècnica per part dels arquitectes, 
donant com a resultat uns edificis coherents que treballen en comunió amb l’ésser humà, la tècnica i el medi 
ambient. Aquest equilibri em permet concloure que la terra i la terra comprimida són un material i un sistema 
que responen òptimament a les necessitats actuals de l’usuari i l’entorn. Aquesta efectivitat es tradueix en 
aspectes com per exemple la sostenibilitat, l’economia o el benestar. 

Personalment, sempre he estat motivat per l’execució d’un arquitectura sostenible que cuidi de l’entorn en 
tots els sentits. Aquest interès es pot veure també reflexat en els projectes realitzats durant la meva etapa 
universitària, on predominen materials com la fusta o el metall, sistemes constructius modulars i flexibles i 
sistemes climàtics que busquen la passivitat. 

Poder analitzar, criticar i corregir el projecte realitzat durant l’estada d’Erasmus a París ha suposat un abans 
i un després. Un després on es reflecteix la comprensió i l’efectivitat del material i del sistema constructiu, el 
qual es presenta al lector com una eina fàcil d’entendre i d’executar. Una eina que m’ha fet descobrir un nou 
camí amb nous reptes que m’agradaria posar en pràctica; una arquitectura responsable amb l’usuari, amb el 
que l’envolta i que és capaç d’evolucionar. Una arquitectura viva.

El Treball Final de Grau no tan sols m’ha aportat tot aquest coneixement sinó que també m’ha permès 
assentar les bases del meu coneixement, fent-me reflexionar sobre quin tipus d’arquitecte m’agradaria ser, 
tancant així el meu recorregut acadèmic i obrint el professional.
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