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El projecte comença amb l'elecció del nucli antic de 
Sant Llorenç Savall com a àmbit de treball. Per a 
desenvolupar el nostre coneixement sobre l’entorn 
partim de l’estudi dels seus carrers. La primera 
intuïció del projecte és la posta en valor d’un teixit 
irregular, construït a partir d’un sistema senzill i 
clar basat en la construcció muraria; a més, dels 
desencaixos i les articulacions.

El treball neix a partir d’una reconstrucció de la 
història del poble en relació amb el territori a partir 
del traçat del carrer. Sant Llorenç Savall s’origina, mil 
anys enrere, en la confluència de dos camins i el riu 
Ripoll. Inicialment existien tres edificacions: l'església, 
el Marquet de l’Era -actual ajuntament- i el Mas Agell. 
Amb el pas dels anys, el teixit urbà es va construint 
entre aquests tres elements primaris, els quals 
generen els esdeveniments urbans més singulars 
dins del nucli antic del poble.

Les regles segons les quals es construeix el poble 
són, per una banda, el traçat dels camins que uneixen 
els diferents masos i ermites, i que esdevindran 
els carrers del poble. I per altra banda, un sistema 
de creixement a partir dels murs de càrrega (a 
una distància d’entre 4 - 5 m) que es disposen 
perpendiculars a la traça del carrer. El nucli antic 
podría llegir-se com un únic gran edifici de moltes 
crugies, tot construït amb les mateixes lògiques, 
materials i tècniques però amb diferents promotors.

Context urbà

Església de Sant Llorenç Savall

Esquema de creixement



9

Vistes de Sant Llorenç Savall



TERRITORI. Planta municpi xarxa de camins



TIPOLOGIA. Construcció nucli antic poble
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Dins del procés de recerca va ser molt aclaridora 
l’entrevista amb Pau Argemí, un dels dinamitzadors 
de la cultura de Sant Llorenç Savall, membre de 
la junta directiva del grup Set de Teatre, de les 
associacions del Pi de Maig i dels amics d'en Joan 
Montada. De la recerca vam poder extreure una sèrie 
de conclusions i ens vam fixar uns primers objectius 
de projecte.

En primer lloc, vam ser coneixedors de la manca 
d’espais d’oci i espais destinats a la cultura, 
especialment els que van orientats a persones 
joves. Aquesta realitat, exemplificada en la falta 
d’espais fixes, suficients i/o adequats de les diverses 
agrupaciones del poble.

En segon lloc, el ventall d’activitats culturals queda 
molt delimitat al folklore (pastorets, pi de maig i altres 
festivitats populars) impedint una visió renovada de la 
propia tradició a més d’un cert dinamisme cultural. 

Finalment, pel que fa a l’economia del poble en el 
sector de la cultura, estudiem les dades de despesa 
a nivell de Catalunya. Un ciutadà té una despesa 
promig de 300€ en cultura; prenent aquesta dada com 
a referent per els locals de Sant Llorenç Savall -1.000 
habitants adults- sumen 30.000€ que es gasten 
fora del municipi perquè no existeix la possibilitat de 
consumir cultura reinvertint-los en el municipi.

L’entrevista també ens va fer coneixedors de la 
existència real d’un nucli actiu de persones, de totes 
les edats, involucrades en el ritme cultural de Sant 
Llorenç Savall a través de les arts escèniques, fet que 
contribueix a l'interès d’aquest projecte. 
Per tot això, considerem essencial la recuperació i 
ampliació de l’activitat cultural, a més de potenciar-
la entre el públic més jove. Aquesta aposta passa 
per oferir un espai adequat per a l’activitat cultural 
enfocada a les arts escèniques, i que serveixi com 
a complement a aquelles agrupacions i entitats que 
no disposen d’un espai en condicions. A més a més, 
aquest nou espai de creació pot suposar entrar a 
participar d’una xarxa de centres descentralitzats 
i festivals d’arts escèniques que, darrerament, 
experimenten una tendència ascendent a Catalunya. 
Pot ser molt refrescant culturalment per al poble i pot 
ajudar a connectar més amb el jovent. 

context cultural

Baixada del pi, Sant Llorenç Savall
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L'any 2016 va morir d’Àngels Valero, membre 
fundadora de la companyia i festival d’arts escèniques  
Trac-Trac junt amb Jordi Regot. Reconeguda 
titellaire que s’havia prodigat els últims anys amb 
espectacles solistes de gran qualitat, com ‘Hansel i 
Gretel’, o l’espectacle per a adults ‘ De fantasies i…. 
fantasmes’. Gran promotora de la cultura escènica a 
Sant Llorenç Savall.

Àngels Valero
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El Mas Agell és una antiga masia que es troba dins 
el nucli antic de Sant Llorenç Savall. La construcció 
que trobem actualment data del segle XVIII, tot i que 
trobem documents del Mas que es remonten al segle 
XII; (veure annex A) actualment l’edifici es troba en 
estat de ruïna. 

La situació actual de l’edifici, juntament amb les 
observacions sobre el teixit, mostren la clara 
oportunitat que suposa el Mas representant una 
estructura de característiques singulars dins el teixit 
del poble. 

El Mas Agell i la parcel·la que ocupa van ser 
adquirides per l’ajuntament amb la previsió de 
construir-hi un equipament. Des de l’adquisició 
s’han plantejat diferents propostes que han estat 
desestimades pels ciutadans de Sant Llorenç Savall.

El Pla general d'ordenació urbana municipal 
de 1996 apunta: El repte més important i que s'ha 
comentat ja pel que fa a la necessitat de serveis, és 
l’execució de l'equipament de l'Agell. Per altra banda, 
el pla general preveu dotar el poble d’un equipament 
cultural-associatiu: Aquest tipus d’equipament es 
preveu com a comodí flexible que ha de permetre la 
seva adaptació a la ràpida evolució de demanda de 
serveis. 
Preveure un equipament apte per a teatre i activitats 
similars [...] que serveixi també a les activitats 
esportives escolars. A més, aquesta operació 
quedaria emmarcada dins l’estrategia general 
de: Potenciar i protegir els valors ambientals de 
determinats carrers correlacionant-los amb les 
propostes d’equipaments que s’hi ubiquen. S’ha 
definit un circuit urbà atractiu (Passeig dels Arbres, 
carrer Sant Feliu, Carrer Nou, Plaça de la Vila, Carrer 
Vic, Barcelona i Bisbe Solà en els seus trams més 
propers al Agell).

emplaçament: Mas Agell

imatge interior Mas Agell
vista dels suports estructurals

imatege exterior Mas Agell

imatge interior Mas Agell
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Segona part: projecte
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Fixat el Mas Agell com a lloc d'actuació cal apuntar 
al que ha de ser el projecte. La premissa del projecte 
és oferir un nou espai de gran dimensió dins del 
teixit -eixamplament excepcional del sistema de 
murs de càrrega cada 5 metres- que ajudi a satisfer 
les necessitats d'agrupacions, entitats i altres 
equipaments 

Un dels grans reptes del projecte serà aconseguir 
generar una arquitectura arrelada al context, tant en 
l'àmbit urbà com social. És important que el projecte 
estigui en contacte directe amb la comunitat de Sant 
Llorenç i que s'entengui com a realment positiva per 
al poble. Ja al 2006 va haver diversos intents de fer 
un museu del bosc i del foc a la parcel·la del Mas, 
però les dues propostes van ser desestimades per la 
comunitat.

Un espai al Mas Agell - 
Arrelament



21

Tractant-se d'un poble petit (2500 habitants) no té 
sentit que cada activitat disposi el seu propi espai; les 
activitats han de compartir espais.

Nosaltres -sense centrar-nos exclusivament en elles- 
volem donar especial èmfasi a les activitats culturals 
i escèniques a l'equipament, ja que són les que estan 
més en perill de desaparició al poble. Volem que el 
nostre espai sigui potenciador de la vida cultural del 
poble i catalitzador de les arts escèniques.

També les activitats escèniques són -de les 
sol·licitades- les activitats amb més requeriments 
ambientals i tècnics i, per tant, les que més costen 
d'assolir en general a la resta d'espais grans del 
poble. L'espai resultant ha de ser un espai amb 
caràcter, de la mateixa manera que ho són altres 
grans espais com l'església, l'ajuntament o el 
poliesportiu.

Centre cívic i d’arts 
escèniques 

Gion A. Caminada - Multi-purpose hall, 
Vrin 2003

L'escenografia per al Prometeo de Luigi 
Nono realitzada per Renzo Piano a l'es-
glésia de San Lorenzo, Venecia és un 
projecte que tensa un edifici patrimonial. 
Donant-li de manera temporal un ús pel 
qual no estava pensat. Posant-lo en 
valor sense necessitat de museïtzar-lo.



22

Cultura itinerant 
- Equipament amb 
allotjaments

Per tal que el nou equipament s'integri al poble volem 
aconseguir molta fluïdesa entre els carrers i els espais 
principals: que s'entengui el nou espai com una 
extensió del carrer, que sigui realment de tots i per a 
tots. El projecte intenta recrear-se en la fluïdesa entre 
els interiors i els exteriors -sempre entre murs- que 
generen confusions i noves lectures del poble que per 
a nosaltres són també una forma de teatralitat.

La fluïdesa amb l'exterior i el trencament del format 
convencional d'auditori de teatre creiem que és la 
gran virtut d'un projecte referent per a nosaltres com 
és el Half Moon Theater de Florian Beigel. També 
creiem que és una manera de dissenyar que ens 
vincula al teatre medieval què succeïa directament al 
carrer o a la plaça.

Complementàriament serà important que l'equipament 
estigui relacionat amb els altres equipaments el poble. 
La posició de l'edifici és interessant, ja que està al 
nucli antic, a mitja distància entre l'escola i el centre, i 
a prop de l'ajuntament i del centre de dia.

Una de les claus de l'equipament serà que una part de 
l'activitat estigui vinculada a una programació cultural 
itinerant. Creiem que pot donar atractiu a la institució 
de cara als públics de Sant Llorenç Savall i de fora 
del municipi, que podran triar dins d'un cartell cultural 
més variat. També refrescaria el panorama i lligaria la 
institució a públics joves, que són el col·lectiu al qual 
menys arriba la vida cultural del poble i més deslligat 
dels espais públics.

Per tal de propiciar la cultura itinerant es destina una 
part de l'equipament a l'ús d'allotjaments-residències 
on les companyies itinerants passaran uns dies mentre 
preparen els espectacles. El sistema de residències 
pot aportar dinamisme, visibilitat, propostes noves. 
També ens lliga a un tipus de teatre popular molt 
present a la ciutat medieval, on ja estava present la 
itinerància de l'artista. La clau dels allotjaments serà 
permetre una vida molt fluida.

Lligant-nos a la cultura itinerant, el poble entraria a 
formar part d'una xarxa ja latent a Catalunya de centres 
de creació i festivals d'arts escèniques amb models 
semblants al que busquem, com per exemple el 
Konvent.0. L'equipament tindria un "efecte" territorial.

El carrer entra a l'Agell 

Enric Miralles i Carme Pinós - Centre 
Cívic, Hostalets de Balenyà 1992

Florian Beigel - Half Moon Theatre, 
London 1985

1.ca l'obrador
2.fira tàrrega
3.espai Agell
4.artesorio 147
5.la bau
6.konvent.0
7. faber
8. nau coclea

1

2 3
4

5

6
7

8
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Al poc de començar a projectar ens vam adonar que 
l’espai de grans dimensions que estavem buscant 
no té cabuda a dins del Mas. Si voliem respectar 
les crugies del Mas -el més coherent amb el nostre 
discurs- la superfície dels espais era insuficient per a 
dur-hi a terme certes activitats com per exemple usos 
teatrals de format clàssic. 

Així doncs, vam entendre que aquest nou espai 
gran havia d'aparèixer com a volum independent a 
la parcel·la. Es va decidir col·locar l´espai-sala al 
centre de la parcel·la soterrant-ne la meitat en relació 
volumètrica amb el Mas, per tal de quedar en segon 
pla. 

El resultat de l'operació són dos espais de gran 
intensitat encarats: la crugia central del Mas i l’espai 
sala. Tots dos embolcallats per una serie d’espais 
servidors i connectats entre si. En un format de 
representació teatral clàssica, es podria entendre el 
nou volum com auditori i la crugia central del Mas 
com a vestíbul.

Un recinte - dos espais 
protagonistes

Imatge maqueta de treball.
Relació de volums Capsa escènica - 
Mas Agell
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Les activitats dins de l’equipament han de compartir 
espais i aquests han d’estar pensats des de lògiques 
de polivalència. El millor equipament pel poble serà 
el que sigui capaç d'adaptar-se a la superposició 
dels diferents usos que se li puguin exigir al llarg 
del dia, de la setmana i de l’any. Les sales seran 
necessàriament neutres o tindran mecanismes per a 
fer-les neutres. També haurà de tendir cap a una certa 
neutralitat la manera d’anomenar-les. 

Un dels temas clau és com coexisteixen totes les 
activitats en el temps i en l’espai. La arquitectura ha 
de garantir que les diferents activitats es puguin anar 
concatenant i coordinant les unes amb les altres; per 
això son claus les circulacions i la generació de molts 
i variats recorreguts. També hauran de ser possibles 
diferents accessos tant al recinte de l’equipament com 
a cada espai en concret.

Usos simultanis i 
polivalència dels espais

Relacions entre els usos 
- Circulacions

nens de la escola 
operaris muntant escenari 
artistes en residencia 
Assaig hip hop 
Passeig 
Neteja
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Diagrama A: superposició activitat diaria

Diagrama B: superposició activitat setmana

Diagrama C: superposició activitat any



Halfmoon theatre, florean Beigel, 1985
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Francesco Venezia - Teatro al aire Libre, Salemi 1982
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Adolphe Appia (1862–1928), Espace rythmique Clair de lune, 1909.
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L'equipament funciona com a complex d'edificis 
connectats entre si i envoltats per espai lliure. L'edifici 
preexistent, el Mas Agell, assumeix la funció d'accés 
i distribuïdor en alçada. Enfrontada volumètricament 
al Mas trobem una nova construcció soterrada 
parcialment de la qual sobresurt la caixa escènica. 
Envoltant la caixa escènica trobem unes estances de 
diferents dimensions i alçades que complementen els 
usos de la caixa, les cobertes de les quals generen 
una plaça esglaonada. Per acabar, els allotjaments 
d'artistes itinerants tanquen el recinte i se situen en 
continuïtat amb el teixit urbà.

L'accés principal al recinte es fa pel pati -antic barri 
del Mas- que queda entre els dos cossos principals 
del projecte: el Mas i la capsa teatral. La porta del 
Mas dona accés a l'atri a triple alçada de la crugia 
central que fa de distribuïdor.

La planta baixa del Mas conté els programes de 
serveis, cuina-office, banys, guarda-roba i magatzem. 
A la primera planta trobem dues habitacions 
reservades per a oficina de gestió i una aula que pot 
servir per a reunions, classes, conferències... Al pis 
superior, dues sales que ocupen la totalitat de les 
crugies laterals per a assajos, dansa, tallers...

Des de l'atri del mas podem agafar l'escala que 
ens porta a la zona del teatre on hi trobem la caixa 
escènica i al voltant una sèrie d'habitacions amb usos 
complementaris: vestíbul, banys, magatzem, taller 
d'escenografia, camerinos, vestuaris, sala tècnica...

Per últim, la zona del teatre comunica amb l'edifici 
que s'utilitza com a camerino i allotjament temporal 
per a persones de fora Sant Llorenç Savall que 
participin de la programació del teatre.

Els tres edificis consten de diferents accessos: els 
carrers del poble, la plaça del recinte, o el pàrquing. 
Això els permet seguir en ús quan es tanca l'accés 
públic al recinte.

Les formes del projecte són fruit de la lectura de les 
traces de l'emplaçament on s'ubica, fonamentalment 
els murs i fonamentacions que resten de les 
edificacions enderrocades i les contencions de la 
complicada topografia. La gestió de la topografia ens 

Arquitectura

Louis Khan - Convento Dominicas
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ajuda a generar una sèrie d'imprevistos escenaris 
com es veu en alguns dels projectes de teatres a l'aire 
lliure de Francesco Venezia. La clau és que l'espai 
en si fomenta l'activitat teatral, que inspiri als actors i 
públics. 
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Construcció

Conjunt teatral

L'emplaçament que ocupa el projecte ha patit 
modificacions importants. L'any 2008 la iniciativa 
de construir-hi un museu va provocar l'enderroc de 
totes les edificacions que formaven part del Mas. 
Per tant, ens trobem en un terreny on hi descobrim 
restes d'edificacions que han quedat sepultades pel 
material d'enderroc. També,  hem tingut ocasió de 
consultar el geotècnic que es va utilitzar pel projecte 
del mencionat museu. Aquest ens informa dels estrats 
del terreny i d'on se situa el nivell resistent: 5,5 metres 
per sota la cota d'accés del Mas Agell.

Amb l'objectiu d'ocupar la parcel·la amb una nova 
edificació que dialogui amb el Mas Agell i el mantingui 
com a element significatiu del poble s’obta per 
soterrar part del programa del teatre. Això ens porta 
a buidar els replens d'enderroc que omplen les 
ruïnes de les edificacions existents. S'excava seguint 
les traces de l’emplaçament fent servir els murs de 
càrrega existents com a elements de contenció, 
i aprofitant el moviment de terres (en aquest cas 
residus de construccions anteriors) per a fer uns nous 
murs.

Tota aquesta massa de pedres, terres i àrids, 
juntament amb morter de calç i ciment (i partícules 
aïllants en alguns punts), s’utilitza per a construir els 
nous murs que definiran el projecte. La construcció 
es planteja a base d'estrats de 15 i 30 cm que 
s’alleugereixen en alçada amb arlita que, a més, 
aporta capacitat aïllant. Aquest sistema constructiu 
contribueix a una major precisió en obra i permet 
encastar parts de l'arquitectura al gruix del mur, fer 
diferents acabats a les bandes del mur, i organitzar el 
pas d'aire per l'interior dels murs de la sala.

Per a la construcció del nou edifici d’ús teatral es 
proposa una jerarquia d’espais. En primer lloc, 
s’encaixa la capsa escènica al centre del solar entre 
els murs principals que defineixen l’emplaçament. 
L’espai principal de la caixa escènica es complementa 
amb espais servidors secundaris d’alçada menor. El 
projecte aprofita aquesta jerarquia d’estances per 
a absorbir les irregularitats de l’emplaçament i les 
ruïnes muraries preexistents, resolent de manera 
regular l’encaix geomètric dels espais. Els murs 
esdevenen l’estructura del nou l'edifici alhora que 
resolen l'aïllament tèrmic. El gruix resultant de les 
sales s’aprofita per a incorporar armaris i altres racons 
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Mas Agell De manera similar es resol constructivament 
l’operació al Mas Agell. Arquitectònicament, 
perseguim la idea de preservar la triple alçada de la 
crugia central situant els usos a les ales laterals. 

Els perímetres de les estances laterals es reomplen 
amb el mateix sistema de tongades de morter, 
ciment i partícules aïllants amb pedres i àrids del 
lloc. Aquests murs s’encarreguen de suportar els 
nous forjats col·laborants i aportar la capacitat aïllant 
que s’aconsegueix a través dels 60 cm de pedra 
més 25/35 cm del nou mur. De nou, aquests gruixos 
ens permeten unes excavacions als murs per a fer-
hi armaris, bancs, prestatges… que defineixen els 
espais servidors de la planta baixa i les habitacions 
de la primera planta. Aquests nous replens tenen 
també la funció d’estabilitzar estructuralment l’edifici 
recosint les esquerdes i millorant la trava dels murs 
de càrrega. 

que puguin donar servei a les activitats. A la capsa 
escènica es preveu fer passar circulacions d’aire per 
dintre el mur.

ESTAT ACTUAL
Fonamentació existent de pedra
e. aprox. 80 cm
Projecció mur mamposteria e. aprox. 60 cm

Fonamentació existent de pedra
e. aprox. 80 cm ENDERROC
Projecció mur mamposteria
e. aprox. 60 cm ENDERROC

REPLANTEIG FONAMENTCACIÓ

+468.00 m
-7.00 m

+472.00 m

-3.00 m

+471.30 m

-3.70 m

S-1
COTA ESTRAT RESISTENT
 segons geotècnic +465.83 snm

S-2
COTA ESTRAT RESISTENT
segons geotècnic + 471.66 snm

+472.00 m

-3.00 m

+471.00 m

-4.00 m

+470.50 m
-4.50 m

+470.50 m

-4.50 m

+470.50 m

-4.50 m

+470.50 m
-4.50 m

Fonamentació formigó armat
Reforç de fonamentació existent
Projecció murs nous
Fonamentació i contenció amb micropilotatge
Mur de contenció

PROJECTE

PLANTA FONAMENTS
E. 1.125
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L'experiència climàtica dels edificis està estretament 
lligada amb la seva construcció i la definició dels 
seus espais. La massivitat que predomina al projecte 
esdevé una eina climàtica quasi autosuficient hereva 
de la tradició dels masos. La inèrcia es complementa 
amb sistemes de climatització actius. Al conjunt de 
sales annexes al teatre es col·loca un sistema de 
terra radiant. Allà on el paviment ha de ser practicable 
es col·loquen els tubs embeguts a les primeres 
tongades del mur, com és el cas de la sala. 

Moviment de l’aire

Un dels principals requeriments d’una sala que ha de 
servir per a espectacles és el de poder fer un nombre 
elevat de renovacions d’aire sense contaminació 
acústica. S’organitza l’edifici com un sistema que 
integra l’arquitectura i el moviment de l’aire perquè 
aquest es faci de la forma més natural i a més 
baixa velocitat possible. Els mecanismes actius que 
complementen el sistema es dimensionen perseguint 
el mateix objectiu. 

L’edifici consta d’un forjat sanitari amb un laberint 
de blocs de formigó. L’aire entra de l’exterior a 
partir d’uns tubs soterrats, i comença un recorregut 
llarg en contacte amb tota la massa dels blocs que 
estan a temperatura estable (18-20°C). Mentre 
l’aire va recorrent l’edifici per sota es filtra a les 
estances, la primera de les quals és el magatzem. 
Aquest fa de coixí tèrmic mentre l’aire encara no ha 
fet un recorregut prou llarg per estabilitzar la seva 
temperatura.
 
L’aire es filtra a les estances a través d’una reixa 
per la banda oposada a la caixa escènica des d’on 
es recollirà per la part superior del mur impulsat per 
un sistema de xemeneies que es troben al remat a 
coberta. La diferència d’alçada entre el punt d’entrada 
i de sortida (6 metres en el menor dels casos) 
permet la succió per diferència de pressió. A més, es 
dissenya la boca de sortida de manera que acumuli 
calor per radiació, gràcies al material (acer pintat de 
negre).

Termodinamica / 
clima

Teatre. Estratègies 
passives

aire calent

airefred

aire temperat

aire viciat

CLIMA ESTIU

16 - 26 °C

20 - 26 °C

22 - 28 °C

20 - 26 °C

26 - 35 °C

20 - 26 °C

26 - 35 °C

20 - 24 °C

20 - 24 °C

0 - 9 °C

0 - 9 °C

20 - 24 °C 20 - 24 °C

aire calent

airefred

aire temperat

aire viciat

20 - 24 °C

aire calent

airefred

aire temperat

aire viciat

CLIMA HIVERN

CLIMA ENTRETEMPS

20 - 26 °C
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El forjat sanitari acumula 276 m³ d’aire. L’alternança 
d’ús dels espais permet assegurar 5 renovacions/
hora de les sales annexes preveient una ocupació del 
75%.

La sala del teatre també rep l’aire des del forjat 
sanitari a través d’un plènum construït amb bloc de 
formigó. L’aire s’acumula a temperatura ambient i 
surt pels forats de la llosa que el cobreix de forma 
homogènia. Els forats es planifiquen de diferents 
mides per a controlar el repartiment de l’aire: els 
que estan més lluny de les boques d’entrada 
son més grans i viceversa. Un cop l’aire surt del 
plènum travessa la tarima tècnica a través de 
microperforacions de 8 mm de diàmetre, o surt 
lliurement si la tarima s’ha disposat d’alguna altra 
forma, i arriba uniformement distribuït a la sala. A 
partir d'aquí l’aire ascendeix de forma estratificada 
per diferència de temperatura i alçada cap a la part 
superior, on és absorbit pels forats de la capa inferior 
de la cambra d’aire, i és succionat per la xemeneia 
solar amb més tiratge orientada a sud. 

Laberint tèrmic 
Federation Square - LAB architecture 
studio
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Teatre. Estratègies 
actives

Clima 

A l’estiu es considera innecessari l'ús de sistemes 
que aportin fred, ja que es preveu que la inèrcia i la 
ventilació natural a través del forjat sanitari seran 
suficients per a mantenir temperatures de confort. A 
l’hivern es preveu activar la inèrcia a través del terra 
radiant de les sales i dels murs del teatre. 

Moviment de l’aire

La sala de teatre té unes prestacions de renovació 
d’aire exigents, d’unes 10 renovacions/hora. A 
més, cal assegurar que el sistema de ventilació no 
interfereix acústicament amb les funcions essent 
recomanat treballar a velocitats molt baixes. 

El moment en què el sistema de renovació d’aire 
passiu no compleix els mínims és detectat per 
la qualitat de l’aire -concentració de CO2- amb 
un detector. Aleshores, s’activa un sistema 
complementari actiu, dimensionat per aquesta funció, 
que ajuda a guanyar més renovacions i a donar una 
punta de temperatura si és necessari. S’aconsegueix 
amb un tub situat dins el plènum de la sala que agafa 
aire del forjat sanitari.

Quan es posa en funcionament el sistema actiu, la 
cambra d’aire de la coberta acumula l’aire viciat de 
la sala i el porta a un recuperador de calor situat a la 
coberta de l’edifici annex existent. L’aire pretractat és 
enviat de nou al plènum de forma mecànica amb un 
sistema de ventilació a través dels murs. 

RENOVACIÓ D'AIRE AMB SUPORT MECÀNIC
RECUPERADOR DE CALOR

RENOVACIÓ D'AIRE NATURAL
TIRATGE XEMENEIA COBERTA
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El Mas es divideix climàticament en dues zones: 
aquelles que queden dins els nous perímetres muraris 
(crugies laterals a PB i P+1) i la crugia central i les 
sales de P+2.
Les zones definides pels murs nous compleixen els 
requeriments d’aïllament i defineixen uns recintes 
que poden estar temperats la major part de l’any. 
Sent aquests espais molt petits i d'ús puntual, no 
es considera oportú fer un sistema de climatització 
actiu i es contempla la possibilitat que puguin rebre 
una punta de calor amb un petit radiador els dies 
més freds de l’any. La crugia central a triple alçada 
funciona com un espai bioclimàtic amb el qual podem 
intercanviar l’aire; aquest disposa d’unes obertures 
graduables a la coberta.

Mas Agell. Estratègies 
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Comprovacions 
Design builder

A partir de les simulacions energètiques es corrobora el funcionament climàtic i 
els moviments de l’aire de la sala. També han servit per ajustar algunes solucions 
constructives com la coberta.
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Exterior Captació xemeneia Coberta Central (Aire) Tub canadenc (final) Forjat sanitàri
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Tub canadenc (inici) Tub canadenc (final)

Capsa escènica

Es comproba com la inercia del volum de la capsa escènica juntament amb la 
renovació d’aire es suficient com per no superar els 26 °C a l’estiu. Durant l’hivern 
la temperatura en canvi si que caldria activar el sistema de tubs radiants que es 
troben als murs per a aportar calor.

Forjat sanitari
El model confirma que el sistema de temperament de l’aire a través del forjat 
sanitari actua correctament. L’aire entra de l’exterior a una temperatura de 0-30 °C i 
arriba durant tot l’any a una temperatura estable de 18-20 °C.
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Captació xemeneia Cambra calor Cambra vent Cambra vent (Radiant)

Coberta - xemeneia

S’ha comprovat en el model la coberta que fa el tiratge de l’aire de la sala en un 
moment de funcionament passiu. A partir del model s’ha redisenyat la xemeneia de 
manera que incorpora una cámara estanca d’aire calent per radiació solar gràcies 
al tancament de vidre orientat a sud i paraments d’acer negre. I uns tubs que 
creuen aquesta camera fins l’exterior.
La temperatura de la cambra calenta arriba als 70 °C i assegura el tiratge de l’aire.

Diferencia tèrmica
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En París la visita de Cartoucherie del Bois de 
Vincennes, donde nos acogió el Théâtre du Soleil, 
permitió entrar en el trabajo de la compañía. 
Comprender que un espacio teatral puede ser algo 
más que un espacio de representación, puede ser un 
espacio de creación. Ser literalmente, una Bauhaus, 
una casa de construcción… de una obra escénica. Y 
eso supone que debe tener espacios donde ensayar, 
diseñar y construir escenografías, vestidos, utillaje, 
comer, incluso dormir. (cita desconeguda a partir de 
jpg, probablement Peter Brook)

La capsa escènica és l’espai principal del projecte. 
Aquesta sala ha de tenir la capacitat d’assumir altres 
usos com si es tractés d’una gran aula dins un teixit 
de petites llums estructurals i carrers estrets. Un poble 
petit com Sant Llorenç Savall ha d’apostar per donar 
les màximes prestacions als seus pocs equipaments. 
Tot i així, l’activitat teatral té un fort lligam amb la 
tradició del poble i manté alguns grups en actius que 
no disposen d’espai en condicions. 

És per això que considerem fer un equipament 
obert, tipus centre cívic - cultural projectat desde la 
lògica teatral. Un edifici pensat desde la seqüència 
que consti d’un espai principal amb petites estances 
que assumeixin usos complementaris i de servei. 
Gràcies a aquesta condició, l’espai central esdevé 
un marc adequat per a rebre diferents usos a més 
de la funció teatral (concerts, balls, dinars reunions/
activitats populars, activitats esportives, extraescolars, 
conferències, centre de vacunació…)

Partir d’un programa com el teatre per a pensar 
el nou equipament ens permet estudiar com s’ha 
desenvolupat la història de l’espai escènic per tal 
d'extreure'n claus per al projecte. [r]

Durant el s. XIX es defineixen les pautes de l’edifici 
teatre modern. Aquest es basa en la relació de tres 
parts: vestíbul, auditori i escenari. Al llarg del segle els 
espais es varen desenvolupar de forma independent 
buscant la major eficiència en el seu funcionament.
El vestíbul com a espai de representació del 
ritual públic, on veure i ser vist, l’auditori fosc que 
converteix el públic en una massa indiferenciable que 
no s’ha de despistar de l’escena, i l’escenari com una 
maquinaria cada cop més sofisticada i eficient. Durant 

Teatre

història
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el s. XX hi ha hagut al mon del teatre una tendència 
a eliminar la separació entre auditori i escenari, entre 
espectador i actor, a l’hora que tot dos participen de la 
mateixa menera del mecanime escènic. 

Adolphe Appia - Ejercicios de Eurítmica 
en el festival de Hellerau, 1913
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Sense entrar en matisos, quan ens imaginem un 
teatre, estarem pensant en un esquema tipus “teatre 
a la italiana”. Això és, un pati de butaques amb 
llotges, un fosar, i l’escenari al fons. L’escenari que 
veiem com a espectadors és en realitat un edifici 
en si mateix; d’aquest se’n diu torre de tramoya, i 
és l’encarregada de generar la magia del teatre. 
Aquesta queda unida a l’auditori a través de l’arc 
d’embocadura o de prosceni. I en secció d’abaix 
a dalt consta de fossat, espai escènic i teler, que 
queda sobre l’arc d'embocadura i es on es troben les 
galeries tècniques i la pinta. 

La pinta es un entramat de bigues metàl·liques, 
antigament de fusta, que suporten el pes dels 
elements que si pengen. Ocupa tot l’ample de 
l’escenari. Entre les bigues es col·loquen les politges 
o carrets d’on pengen les vares de llum, els telons, i 
els decorats a través d’un sistema de contrapesos. 

El caràcter del projecte -recuperar un format de 
teatre popular/modern- juntament amb la restricció 
de l’espai on es troba encaixat, ens obliga a ampliar 
les possibilitats de les parts del teatre.  En primer 
lloc, assumim que el públic entra dins la torre de 
tramoya i participa del misteri del mecanisme escènic. 
L’escenari conjuntament amb el telar formen un sol 
espai on tot queda al descobert, com si es tractés 
d’un teatre de titelles gegant on tot penja. La pinta 
del teatre serà fonamental per al seu funcionament i 
per tant s’ha dissenyat conjuntament amb l’estructura 
de la coberta del teatre per a augmentar-ne la seva 
resistència. També, es redueix així la seva ocupació 
en secció i permet ampliar l’alçada de l’espai escena 
- telar. 

Tramoya
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L’estructura de coberta es planteja amb 6 bigues 
vierendeel, que cobreixen la llum curta d’11 metres, i 
descansen en els murs de la sala. S’aprofita el cantell 
dels perfils HEB 160 per a col·locar-hi la pinta, que 
està composada per parelles de perfils UPE 80 amb 
politges entremig. Per sobre d’aquests s’apoyen 
unes plataformes de reixa galvanitzada (Tramex 
200 x 100 cm) que permeten aprofitar el cantell de 
l’estructura com a galeria tècnica. Les franges laterals 
i la banda nord de la sala poden despenjar-se com 
una passarel·la mitjançant un sistema de politges que 
transmet les càrregues a l’estructura principal. Com 
a remat d’aquesta estructura es monta una coberta 
ventilada. Per la part interior s’acaba amb uns panells 
microperforats per absorció acústica i, per la part 
exterior, amb una coberta vegetal que redueix l’efecte 
tambor del soroll de la pluja. 

Peter Brook - Midsummer nights dreams 
White box, 1970





annex
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El nostre objecte de treball concret 
serà el Mas Agell. El Mas es troba 
al terme municipal de Sant Llorenç 
Savall, al carrer de Vic, i en l’actualitat 
queda dins del nucli urbà. El sistema 
de creixement a partir de murs i camins 
queda molt ben concretat/representat 
en ell. Apart de construir-se en tres 
crugies d’entre 4 i 5 metres d’ample, és 
clarament un element primari del poble. 
El Mas es converteix en un potencial 
excepcionalment interessant per 
explicar la condició murària del poble 
a causa del seu estat ruïnós. Aquesta 
situació ha produït un gran espai a 
tres alçades a la crugia central; la 
seva verticalitat, els rastres dels antics 
usos, les entrades de llum imprevistes 
i la diversitat de textures a les parets 
assenyalant a diferents èpoques i 
tècniques constructives transformen 
l’escala d’aquesta crugia i emfatitzen la 
seva capacitat descriptiva.

L’anotació de diferents dates en llindes, 
la direccionalitat interior-exterior 
d’algunes obertures entre crugies i 
alguns aixecaments previs animaven a 
llegir la construcció de l’edifici principal 
del Mas en seqüència cronològica. 
Tot i això, la continuïtat en planta de 
l’angle del mur-façana nord-est i la 
inintel·ligibilitat de la seqüència temporal 
que generaven les dates obliga a 
descartar aquesta hipòtesi i a considerar 
la possibilitat de que les llindes amb les 
dates més antigues van ser reciclades 

d’edificacions prèvies. Tot apunta a 
que el Mas Agell és un Mas pensat tot 
de cop, el que es veu avui en dia a la 
parcel·la és íntegrament del segle XVIII. 
Tot i que en varies fonts documentals 
anteriors al segle XVIII hi ha referències 
al Mas Agell (la més antiga del segle 
XII), el més probable és que només 
existís com a conjunt d’edificacions 
tectòniques.

El fet d’estar pensat tot de cop dota 
l’edifici d’un cert interès tipològic 
ja que el fa un exemple arquetípic 
de Mas català de tres crugies. Per 
tant, cal anotar que el Mas és també 
històricament rellevant ja que a l’edat 
mitjana va ser la base del funcionament 
socioeconòmic, on l’agricultura i la 
ramaderia n’eren els fonaments. El 
Mas era una unitat de producció amb 
edificacions i terres lligades a ell on 
l’usdefruit requeia habitualment en una 
sola família.

A. Mas Agell. Patrimoni 

El Mas: tipologia i localització
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El Mas: tipologia i localització

De l’estructura original del Mas només 
ens ha arribat la peça principal i el seu 
barri, al voltant del qual hi havia més 
peces (avui desaparegudes) associades 
a aquest. El Mas també tenia una sèrie 
de terres lligades a ell, just al davant, on 
ara hi ha un aparcament públic. Antiga-
ment hi havia horts i unes basses per 
abastir-los; també hi havia una sèrie 
de vinyes repartides en el territori tot i 
que no se’n sap la localització concreta. 
Gràcies als objectes que encara avui 
podem trobar a l’interior de l’edifici i a 
la seva condició de permanència (es 
troben integrats en els espais) sabem 
que la producció de vi tenía una paper 
protagonista en aquest Mas.

La peça principal és un edifici de tres 
crugies de murs de càrrega de maço-
neria i consta de planta baixa més dos. 
Les escales es troben al fons de la 
crugia central. Aquesta edificació està 
atípicament orientada a Sud-Oest i com 
ja s’ha dit s’obre al barri particular. El fet 
de ser una edificació pensada de cop es 
tradueix en que pràcticament és simè-
trica, i les crugies tenen amplades molt 
semblants, probablement tant com va 
ser possible durant la seva construcció.

Des de l’exterior, la lectura de les faça-
nes del Mas confirmen la seva corres-
pondència a la tipologia del Mas català 
de tres crugies. Les façanes nord-oest 
i sud-est, murs de càrrega dels forjats 
interiors, presenten obertures puntuals, 
de superfícies petites i sense correspon-
dència entre plantes, probablement ubi-
cades allà on era de major conveniència 
per a l’espai interior. D’aquestes dues, la 
sud-oest, que també s’ocupa de salvar 
el desnivell cap a l’aparcament presenta 
patologies estructurals (en forma es-
querdes) considerablement majors a la 
seva oposada.

La façana sud-oest, façana del barri i 
per tant la principal i més representati-
va de l’edifici, funciona com a trava de 
l’estructura. Al no trobar-se la responsa-
bilitat de carregar cap pes més enllà del 
propi, la façana es perfora amb obertu-
res generoses. Tres en cadascuna de 
les plantes superiors, alineades vertical 
i horitzontalment, corresponent-se a les 
tres crugies de l’interior i generant una 
simetria en l’alçat juntament amb l’entra-
da principal, ubicada directament sota el 
carener.

La façana nord-est, l’esquena del Mas, 
i també responsable de travar els murs 
perpendiculars presenta una sola ober-
tura a la part superior probablement una 
porta que el vinculava a una estructura 
annexa. La part inferior de l’edifici queda 
tapada per una construcció adjunta a 
aquest i per sobre es dibuixen els ras-
tres d’altres construccions que hi hau-
rien tingut una vinculació similar.

Actualment  l’esquena, nord-est, no 
presenta cap acabat específic apart dels 
rastres d’annexos desapareguts. La 
façana principal es troba arrebossada 
gairebé en la seva totalitat per un morter 
de calç. Les dues façanes de càrrega, 
nord-oest i sud-oest, tenen el rastre d’un 
acabat aplicat dibuixant unes geome-
tries que imiten carreus de pedra.

De les tres crugies en planta baixa, la 
primera, nord-oest, consta d’una volta 
de canó i es troba dividida en tres sa-
les. Les dues primeres sales conserven 
la volta, mentre que la última mostra 
les restes de dues voltes d’aresta de 
planta rectangular probablement de 
construcció posterior al construir-hi els 
mobles-recipient per a la premsa del vi. 
La crugia central es cobreix amb una 
gran volta de canó (parcialment desapa-
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reguda) i la tercera amb bigues de fusta; 
ambdues d’un sol espai.

Pel que fa a l’ús en la planta baixa, la 
presència d’aquests elements vinculats 
a la producció i emmagatzematge del vi 
( sitges, cups, dues premses, el celler 
amb les seves botes i eines diverses) 
i integrats constructivament assenyala 
clarament a un ús productiu. També cal 
destacar la posició relativament central 
d’una llinda sense pas amb els dos 
brancals sobresortint, probablement el 
mobiliari per a la cuina.

En la primera planta les crugies laterals 
es cobreixen amb bigues de fusta 
mentre que a la central es repeteix 
l’operació de volta de canó contínua. 
Aquest fet no és habitual i suggereix 
certa voluntat espacial per al que seria 
la sala principal de la planta habitatge, 
busca certa monumentalitat. La crugia 
nord-oest manté el forjat, la volta de la 
central ha desaparegut i el forjat de la 
crugia sud-est es manté parcialment.

L’ús de la primera planta es pot 
vincular sense gaire marge de dubte a 
l’habitatge, com n’és habitual d’aquesta 
tipologia edificatòria, essent la crugia 
central la sala principal i distribuïdora 
de les laterals: els dormitoris i resta de 
dependències.

La segona planta, d’organització idèntica 
a la primera, es tapa amb la coberta. 
La coberta original va caure per la 
degradació resultant de l’abandonament 
que ha patit l’edifici. Actualment aquesta 
coberta ha estat substituïda per una de 
nova, d’estructura metàl·lica coberta 
amb xapa, amb un lluernari rectangular 
que creua els murs de maçoneria 
ignorant la organització de les tres 
crugies interiors. La segona funcionaria 
com a continuïtat de la primera planta, 
estirant-ne els usos domèstics fins a 

arribar a les golfes.

Al trobar-se restes de la coberta original 
encara a l’interior de l’edifici i imatges 
del seu estat previ a la construcció de 
la nova estructura metàl·lica es pot fer 
una deducció de l’estructura original. 
Les crugies laterals estarien cobertes 
per bigues de fusta recolzades als murs 
portants – façanes i murs entre crugies 
– mentre que la crugia central comptava 
amb unes encavallades triangulars de 
fusta que al tancar-se per la part inferior 
generaven unes golfes. És curiós que 
el propietari optés per aquesta solució 
en canvi d’haver coronat per una gran 
biga de pi a mode de carener. Aquestes 
golfes haurien estat accessibles tal 
com indica el rastre d’unes escales que 
pugen des de la segona planta i les 
restes de la part inferior d’algunes de les 
encavallades.

Així doncs, es tracta d’una estructura 
d’usos comú. La planta baixa dedicada 
a l’ús productiu i les següents a peces 
més domèstiques.

Topografia

L’aspecte més destacable de l’en-
torn-parcel·la de l’edifici és la topografia, 
des de la planta baixa del Mas fins a 
l’aparcament hi ha un desnivell de set 
metres, que és molt tenint en compte 
que només els separen tretze metres. 
Tant el Mas original com el projecte d’ur-
banització de 2007 solucionen el pro-
blema a partir d’un sistema de murs de 
contenció i terrasses, on el cos principal 
del Mas i el barri queden alçats sobre la 
plataforma més alta de la parcel·la.
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Orientació El Mas com a complex

L’orientació del Mas és poc habitual en-
tre els masos catalans de tres crugies. 
La façana principal queda orientada a 
sud-oest enlloc de sud i queda perpen-
dicular al Carrer de Vic (avui Avinguda 
Catalunya), la via principal. Aquesta 
orientació probablement sigui el resultat 
del factor topogràfic. Per una banda, 
al col·locar-se en la vessant d’un turó 
orientat pràcticament a nord-sud suposa 
un problema per a la ubicació del barri. 
L’orientació ideal dels masos és tenir a 
sud la façana principal i el seu barri just 
al davant, però en aquest cas concret 
aconseguir un terreny pla tan extens en 
la direcció nord-sud és massa complicat 
ja que suposa realitzar una gran opera-
ció d’atalussament del terreny. A més, 
la relació amb el camí a l’església es 
complica ja que aquest arriba planejant 
les pendents del turó i no podria entrar a 
peu pla al barri d’una manera senzilla.

Per tant podria ser que per tal d’atalus-
sar el mínim el terreny s’hagués optat 
per una solució mixta, per una banda, 
rotar el Mas uns 45 graus respecte el 
nord i col·locar la façana principal amb 
el barri en front a Sud-Oest. D’aques-
ta manera la façana principal quedava 
més o menys ben orientada, no calia fer 
una operació de talussos tan important, 
i permetia l’arribada a peu pla des del 
camí. Com a conseqüència, la façana 
principal queda perpendicular al camí i 
no la veiem fins que entrem al barri. Es 
pot afegir, de manera anecdòtica, que la 
façana queda encarada a Sant Llorenç 
del Munt, monestir al qual el Mas rendía 
pleitesía.

Com ja s’ha dit els masos no són edificis 
aïllats sinó conjunts de peces que es 
van afegint al voltant del cos principal 
i del barri. Normalment aquestes pe-
ces s’afegeixen en totes les direccions 
exceptuant la de la façana principal. Al 
Mas Agell les complicacions de la topo-
grafia i l’orientació també compliquen 
el seu sistema de creixement. En quasi 
totes les direccions el Mas troba impe-
diments per créixer: el carrer i les pen-
dents.

El complex del Mas va créixer essencial-
ment a la seva esquena, per la façana 
Nord-Est i el barri també es va ocupar 
parcialment en la direcció Sud-Oest i 
Sud-Est.

A les esquenes de l’edifici en la direcció 
Nord-Est es va afegir, i encara existeix, 
un celler en planta baixa i programes 
domèstics a planta primera. Per altra 
banda, el barri es va tancar en la seva 
direcció Sud-Est amb un gran paller 
d’uns set metres d’alçada que salvava la 
pendent baixant quatre metres per sota 
del nivell del barri. Ocupant el costat 
Sud-Oest del barri hi havia una cons-
trucció que probablement feia la funció 
de corral. També hi havia alguna petita 
peça més al barri de les quals no es pot 
dir gran cosa.
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“El espacio teatral es lo que permite leer 
al mismo tiempo la poética del texto y 
su relación con la historia, y por tanto es 
en sí una estructura simbólica, un objeto 
poético que crea redes de significado 
que permiten al espectador hacer una 
lectura matizada del texto.”
(Felisa Blas de Gómez - El teatro como 
espacio, pág.37)

Endinsar-nos en la idea del teatre 
no apunta tan a un resultat com a un 
procés. L’assaig sobre un programa com 
el del teatre ens permet fer una lectura/
interpretació del context, i les preguntes 
que ens hem formulat, des d’una lógica 
específica. L’edifici i els espais en els 
que es desenvolupa l’esdeveniment 
dramàtic te un llarg recorregut dins la 
història de l’arquitectura i de la ciutat. 
En certa manera, el nostre objectiu és 
sobrevolar la història de l’arquitectura 
teatral per a esbrinar quins han estat 
els moments de radicalitat que poden 
aportar-nos coneixements i estratègies 
per al projecte.

La idea de teatre ens funciona també 
per a lligar les parts del projecte que de 
forma intuitiva hem desenvolupat al llarg 
del curs. I els hi dona una continuïtat 
dins un marc teòric coherent. Encaixa 
amb les nostres preocupacions inicials 
del caràcter escenogràfic que voliem 
donar a la nostra lectura del lloc. És a 
dir, que cal que l’arquitectura senyali 
com a patrimoni i com fer-ho. En el 

nostre cas la voluntat d’expressar 
espaialment la importancia del teixit 
i els elements primaris com ha fet 
fonamental i constitutiu del poble, i per 
tant patrimonial.

Al llarg d’aquesta recerca em reseguit 
la historia del l’espaialitat escènica. 
D’aqueste en destaquem dos episodis 
radicals radicals que volem posar en 
diàleg. Per una banda, el moment 
que alguns autors han anomenat 
la dislocació de l’espai en el teatre 
medieval i per altre la revolució del 
teatre modern que inicia Adolph Appia a 
principis de segle XX.

Aquests dos moments separats en el 
temps comparteixen la posada en crisis 
de la separació entre representació 
i públic expandint els seus límits i 
fent un ús diferent de l’espai. Per a 
fer-ne una breu explicació, el teatre 
durant l’edat mitjana es caracteritza 
per la simultaneïtat dels espais de 
representació, per les seqüències, i per 
la disposició movil de l’escena i el públic. 
Aquests fet fa que prescindint d’un espai 
precís, l’escena ocupi les arquitectures 
existents i la ciutat. D’aquesta manera, 
les diferents festivitats i representacions 
escèniques acabaran adaptant-se i 
modifican l’arquitectura de la ciutat 
medieval. La pintura El martirio de Santa 
Apolonia de Jean Fouquet dona bon 
testimoni del funcionament del teatre 
a l’època medieval. Apuntem solament 

B. Teatre, teatralitat i escena
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dos idees.

Spesso era veramente impossibile 
individuare una demarcazione netta 
tra quelli che recitavano il drama e 
quelli che guardavano. El públic i els 
interpretes es confonen.

La raffigurazione simbolica di località 
immaginarie per mezzo di mansions
platea: forse e meglio immaginarla 
come un’area non precisata di cui gli 
stessi attori potevano fare una località 
immaginaria. La platea al voltant de la 
que s’ubiquen les maisons es converteix 
en un àrea oberta d’intercanvi entre els 
diferents participants de l’escena.

Adolph Appia serà molt influent en 
el teatre tal i com l’entenem avui. 
A inicis del segle passat proposa la 
fusió de l’espai escènic amb l’espai de 
l’espectador a partir de l’escenografia - 
arquitectura, i les diferents disposicions 
del elements del teatre.

Corral de comèdies

Plaza del Anfiteatro Lucca 

plataforma d'actuació. teatre medieval
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Lesions 

El primer pas per a fer qualsevol 
projecte al Mas és consolidar-lo ja que 
molts dels seus murs estan en un estat 
ruinós. 

Fissures a la trava 

Creiem que les lesions més importants 
que reparar de cara a consolidar-lo són 
les esquerdes verticals o lleugerament 
inclinades que van de dalt a baix 
de l’edifici sempre al voltant de les 
entregues entre murs.

 Són esquerdes perilloses ja que poden 
provocar la inestabilitat del mur. Són 
esquerdes causades probablement per 
les empentes de la coberta inclinada 
del Mas i les grans voltes de canó en 
planta baixa i primera, també degut a 
dilatacions tèrmiques de la coberta. Les 
fissures es generen quan tota aquesta 
serie d’empentes generen tensions 
superiors a la trava interna del mur. 
Aquesta lesió es veu agreujada en el 
cas que s’hagi utilitzat en parts dels 
murs un material més pobre i amb 
menys trava interna que en altres, com 
passa en el nostre Mas. 

Creiem que aquest problema amb les 
traves, lligat a d’altres de desgast per 
humitats, va provocar el col·lapse de 
molts dels forjats i de la coberta. També 
creiem que un dels laterals del Mas 

està força més fissurat que l’altre. És 
fàcil veure que a la crugia lateral est i 
els seus murs estan més esquerdats i 
que van necessitar varies operacions 
de reforç interiors i exteriors al 2006. En 
canvi la crugia oest sembla que aguanta 
millor, això segurament es deu a que no 
hi ha els murs de trava addicionals que 
trobem a la crugia oest. La intervenció 
passa necessàriament pel cosit entre el 
mur de càrrega i trava de l’edifici per a 
millorar la trava. Si s’haguessin de refer 
les voltes nosaltres ens plantejariem la 
possibilitat de construir un nous murs de 
càrrega a la cirugia est que simetritzin la 
planta per tal de compensar la trava. 

Erosió dels murs

Una lesió que també trobem al edifici, 
i que pot agreujar l’anterior, és l'erosió 
en els murs, segurament causada pel 
temps i la gran exposició dels murs a 
l’aigua i temperatura mentre el Mas no 
tenia coberta. Per afrontar-la , primer cal 
diferenciar si las erosió és del material 
principal del mur (pedra o ceràmica) 
o el les juntes (morter), nosaltres al 
Mas trobem els dos casos. En els dos 
casos la intervenció passa per substituir 
el material malmès per un de nou i 
així colmatar el mur. En el cas de les 
juntes erosionades, retirarem el morter 
malmès per posar-ne un nou morter 
tradicional que permeti la correcta 
integració i transpiració del mur. En el 
cas de que sigui el material principal el 

C. Mas Agell. Anàlisi estructura 
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malmès, haurem de realitzar operacions 
d’apuntalament prèviament a la 
substitució dels materials. La col·locació 
del nou material també haurà de ser 
amb nou morter tradicional. 

Elements a substituir 

En tot l’edifici trobem moltes bigues de 
fusta i dintells molt deformades i fins i 
tot partits, tot el que era de fusta en els 
anys que l’edifici no ha tingut coberta 
es troba malmès i la única solució és 
retirar-ho o reforçar-ho. En el cas de les 
bigues optem per a substituir-les per uns 
forjats nous de CLT ja que ens sembla 
la solució més económica. Per tal de dur 
a terme la operació de substitució de 
forjats de manera segura és necessària 
una subestructura que aseguri 
l’estabilitat de l’edifici en tot moment 
o be exterior o be des del interior. En 
el cas de que sigui interior, es farà 
l’enderroc del que calgui en descendent, 
de dalt a baix de manera que amb els 
nous forjats anem arriostrament l’edifici. 
Respecte dels dintells esquerdats optem 
per conservar-los com a vestigi del 
que el edifici va ser, molts d’ells a més 
estan datats. Per tal de conservar-los 
volem posar unes pletines metàl·liques 
per sota que els sostinguin. Per altre 
banda caldrà veure a quina causa 
major responen les esquerdes en 
dintells, entre d’altres poden respondre 
a problemes d’humitats on els murs 
perden capacitat d’aguantar tensions, o 
bé com podria estar indicant l’esquema 
de la façana nord-oest a problemes 
d’assentaments, on caldria tornar a 
calçar el mur. Bibliografia consultada: 
projectegreta.cat

Càlcul estructura existental Mas 

La intenció amb el càlcul de la estructura 
amb el programa Robot serà veure amb 
més precisió com funcionen internament 
els murs. Fins a quin punt els podriem 
carregar de cara a fer nous forjats. O 
com funcionen les tensions internes 
del mur per veure on estan treballant 
pitjor. Com ja s’ha dit la intenció es fer 
els forjats nous de CLT, que son força 
menys pessats pel que no hi haurà cap 
problema de càrregues. 
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