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EL DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE L'EXPRESSIÓ ARQUITECTÒNICA DEL 
FORMIGÓ - Primera part. 
J.Llorens – ETSAB/UPC – Desembre 2015 
 
Antecedents 
 
S’han trobat vestigis de morter de calç a: 12.000 a C a l’est de Turquía, 6.000 a C a 
Jericó, 5.500 a C a Lepenski Vir (Sèrbia), 2.570 aC: gran piràmide de Kheops, 
Egipte, 1.200 a C: mencions del morter de calç al Deuteronomi, el morter 
impermeable dels fenicis, 1.000 a C a les cisternes de Jerusalem, 600 a C morter 
grec de marbre matxucat, calç, sorra i terra volcànica de Santorini, 600 a C a la 
Babilònia de Nabucodonosor, 450 a C a la muralla d’Atenes, 300 a C a la muralla 
xina. 
 
Els romans al S III a C  utilitzaven el mur mixt farcit de opus caementicium, reblert 
actiu de formigó piconat de calç amb pedra matxucada, grava i additius, com lava, 
cendres volcàniques o puzzolana (roca volcànica de Pozzuoli, prop de Nàpols, que 
te propietats hidràuliques). A mesura que s'anava pujant la paret, s'hi podien posar 
filades de maons travessades a l'ample de la paret, fet que permetia regularitzar i 
reforçar el conjunt per l'efecte d’encadenament. El formigó romà, que també 
s’emprava per omplir els espais en voltes i cúpules, és una de les claus de l'èxit 
arquitectònic de les construccions romanes, per la seva velocitat d'execució i la 
solidesa de la construcció un cop acabada. Va permetre la realització de voltes 
monolítiques de diverses desenes de metres, com a la Basílica de Maxenci o el 
Panteó d’Agripa. 
 
El Coliseu, (80 dC) és una el·lipse de 188 x 156 x 48,5 m. Inclou una arena de 
87,30 x 54,30 m. Hi cabien 50.000 espectadors asseguts, amb vuitanta fileres a les 
grades. Les pilastres i els arcs són de travertí col·locat sense argamassa (100.00 
m3). En les parts inferiors i en els soterranis es va emprar la tova volcànica. Molts 
d'aquests carreus anaven subjectes amb grapes metàl·liques (300 T). Les voltes  
que sostenen la càvea es van fer abocant argamassa de ciment sobre cintres de 
fusta o maó. El fet que l'edifici es trobés sobre una llacuna va obligar a excavar fins 
a 14 metres de llims inservibles i realitzar una fonamentació de gairebé 13 metres 
d'opus cementicium (filades d'argamassa de calç i pedres alternades). 
 
El Coliseu no destaca solament per l' utilització del formigó. Són també notables la 
grandària, l’organització dels espais auxiliars destinats a les gàbies, l’escenografia i 
els actors i la circulació dels espectadors.   
 
El Panteó 118-125 dC és un cilindre de 30 m d’alçada, 6,20 m de gruix i 43,30 m 
de diàmetre, rematat per una cúpula. Alçada: 43.30 m. 
Els formigons del Panteó: 
a) de tova volcànica i pedra tosca: 1,35 T/m3 o de tova volcànica i maó triturat de 
1,5 T/m3 
b) de tova volcànica i maó triturat de 1,60 T/m3 
c) de tova volcànica i maó triturat de 1,60 T/m3 i la cara exterior de maó 
d) de tova volcànica i maó triturat de 1,75 T/m3 i la cara exterior de maó 
e) de granulat de travertí. 
 
A l’edat mitja no s’utilitza el formigó o s’utilitza molt poc. 
Els reblerts interiors són passius i empenyen. Els revestiments de pedra queden 
doblement sol·licitats, van agafant tota la càrrega, perquè la càrrega es reparteix 
proporcionalment a la rigidesa, el reblert és tou i es va assentant. Per tant tota la 
càrrega es va transferint cap al revestiment. I per altra banda, el reblert no te 
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cohesió i empeny. El revestiment no és prou gruixut com perquè la resultant de 
l’empenta i la càrrega vertical passi pel terç central. Es mobilitzen traccions.  
Els pilars de la catedral de Sevilla (1401-1593), per exemple, són de pedra (mòdul 
de deformació de 5.037 a 41.537 kp/cm2) i estan farcits de reblert (mòdul de 
deformació de 1.700 a 2.626 kp/cm2).  
 
El orígens del formigó "modern" 
 
El formigó no reapareix fins el segle XVIII. Al 1755 John Smeaton descobreix les 
propietats hidràuliques de l’argila barrejada amb el ciment i reconstrueix el far 
d’Eddystone amb una barreja  de calç local i de putzolana de Civitavecchia 
semblant a la pedra de Portland. Al 1796 James Parker va tornar a fer ciment romà 
amb putzolana. Al 1815 Johann Friedrich John descriu la reacció química. 
1824: Joseph Aspdin inventa el ciment Portland, una barreja d’argila i calcària 
semblant a la barreja de Smeaton. 1825: comença la producció comercial del 
ciment Portland. 
 
François Coignet va començar utilitzant el formigó per imitar les formes 
acadèmiques,  que responien a les dels murs de fàbrica de maó o tàpia. Quan es va 
adonar de les possibilitats del formigó armat va patentar les bigues, lloses, pilars i 
sabates de formigó armat, fent constar que requerien materials econòmics i ma 
d’obra poc qualificada. La seva empresa Coignet SA va operar fins el 1980 
realitzant grans obres de formigó armat, pre i post comprimit, com les làmines del 
CNIT de Paris, xemeneies, ponts i torres de refrigeració de centrals nuclears. És en 
aquestes obres industrials on el formigó trobarà l’expressió pròpia que correspon a 
les seves característiques.  
 
A Joseph Monier s’atribueix l'invenció del formigó armat, (encara que en Jean-Louis 
Lambot al 1855 va construir bastant abans un vaixell de formigó armat en 
substitució de la fusta). Joseph Monier en canvi era jardiner i, després de construir 
rocalla artificial projectant formigó sobre una malla al bosc de Boulogne de Paris, va 
tenir la idea de fer testos a partir de una malla metàl·lica embeguda en ciment. Va 
patentar-la i la va aplicar a d’altres objectes per “millorar la durabilitat del ciment 
tot i estalviant ciment i ma d’obra”. També va aplicar la seva idea a la construcció 
de ponts col·locant armadures per tot arreu de manera intuïtiva, perquè 
desconeixia el funcionament del formigó armat, el recorregut de les càrregues i la 
relació estructural entre ambdós materials. 
 
El formigó armat a l'arquitectura 
 
François Hennebique, 1842-1921 va plantejar un sistema constructiu complet de 
pilars, bigues i llosa nervada unidireccional. Les peces prismàtiques que tradueixen 
al formigó la tipologia de la construcció metàl·lica es van acabar imposant com 
alternativa barata. Va aconseguir estructures rígides i monolítiques que no es 
poden calcular amb els procediments utilitzats per les estructures d’acer però que 
aprofiten las possibilitats del formigó armat, com es demostra en les terrasses en 
voladís, els dipòsits d’aigua elevats, les llums considerables sense pilars 
entremitjos, les diferències de nivell, les reculades i els ressalts.  
 
Al 1902, a Cincinnati es va construir el primer gratacels (16 plantes) de formigó 
armat. Els seus arquitectes Elzner & Anderson es van decidir per l’economia (en 
comparació amb l’acer) i la resistència al foc. 
 
A.de Baudot, arquitecte amb P.Cottacin, enginyer, 1894-1904: església de Sant 
Jean de Montmartre, Paris. És la primera església de formigó armat projectada per 
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un arquitecte neogòtic, deixeble de Viollet-le-Duc i Henri Labrouste. Va confiar en 
les possibilitats del formigó per abaratir un edifici monumental. De fet, el Senyor 
Rector va escollir aquest projecte pel seu cost reduït, ja que el va finançar amb els 
recursos propis de la parròquia. La construcció va durar deu anys i va haver de 
lluitar contra les ordenances municipals, que no acceptaven gruixos de 7 cm per les 
lloses de les voltes ni cantells de 50 cm pels pilars de 25 m d’alçada. També va 
haver de superar una ordre de demolició, que no es va executar. La façana és 
ceràmica i l’interior s’expressa amb les formes de l’arquitectura gòtica, tradicional a 
l’Illa de França. En canvi, a l’església de Notre-Dame du Raincy  (1922-1923), els 
germans Perret faran arquitectura de formigó armat.  
 
Albert Kahn, enginyer que va projectar la fàbrica d’automòbils Packard, Detroit, al 
1911 que és una de les primeres aplicacions de l’estructura de formigó armat als 
edificis industrials dels Estats Units. L’esquelet de bigues i pilars queda vist, de 
manera que l’estructura de formigó armat es converteix directament en 
arquitectura. És una transposició al formigó dels entramats d’acer de l’escola de 
Chicago. La fàbrica Packard va plegar el 1958 però els edificis s’han seguit utilitzant 
parcialment. Actualment està abandonada i vandalitzada, encara que l’estructura es 
conserva en bones condicions. L’ha adquirit recentment un inversor que la vol 
reciclar dedicant-la a usos diversos com habitatge, comerç, oficines, indústria, 
lleure i art. Si es confirmessin aquestos propòsits (la rehabilitació es va iniciar 
l’octubre de 2014) es reutilitzaria una estructura de formigó armat de més de 100 
anys d'antiguitat.  
 
Però les possibilitats del formigó, que és emmotllable, no obliguen a que tots els 
elements siguin prismàtics lineals. Introduint els arcs parabòlics de formigó armat 
per cobrir un gran espai industrial, Auguste Perret (1874-1954) comença a 
emancipar el formigó armat de les formes reticulars dels entramats d’acer i a 
aprofitar les característiques del formigó per configurar l’arquitectura com a la 
fàbrica de roba Esders de Paris, 1919. 
 
La casa del carrer Franklin, Paris d'Auguste Perret 1904, és un edifici amb 
estructura de formigó armat vista, o sigui, utilitzada per a l’expressió 
arquitectònica. És un model de construcció a base d’un esquelet de formigó armat 
per a habitatges. Els panys entre estructura estan ocupats per finestres. 
Els interiors s’organitzen amb molta llibertat. El retranqueix de façana permet 
il·luminar l’interior de l’edifici. Es formula explícitament l’entramat de nusos rígids.  
 
Auguste Perret a Nôtre Dame du Raincy, 1922, dona un altre pas vers l'incorporació 
del formigó armat a l'arquitectura o el desenvolupament de l'arquitectura de 
formigó armat perquè utilitza el formigó treballant en superfícies. Aprofita l’abocada 
en obra per crear la forma de les superfícies. Inaugura l’era de les làmines. Ha 
desaparegut el gruix dels murs. Són voltes molt rebaixades sobre pilars molt 
esvelts. Les parets són gelosies de peces prefabricades de formigó. Tot és formigó 
vist. El material, l’estructura i el sistema constructiu fan l’arquitectura com en el cas 
de Pier Luigi Nervi i Félix Candela. 
 
També va participar en aquest desenvolupament en Max Berg, 1911-13 al 
Centennial Hall, Breslau, que és una cúpula d’arcs de formigó armat de 65 m de  
diàmetre. Eugène Freyssinet, 1916, a l'hangar, Orly va utilitzar voltes parabòliques 
d’arcs successius de partes primes plegades (e = 8, 9 i 20 cm) bastint un edifici de 
dimensions: longitud: 300 m, alçada: 63 m, llum: 86 m. Va utilitzar la forma 
parabòlica dels arcs per resistir el pes propi i va plegar la làmina per obtenir inèrcia 
i resistir el vent. No va resistir però els bombardeigs del 1944. 
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En Robert Maillart, 1929/30 al pont sobre el Salginatobel, prop de Schiers als 
Grisons va aprofitar que el formigó es conformable per a seguir el recorregut de les 
càrregues i optimitzar l’estructura. 
 
Eduardo Torroja al 1935 s'atreveix amb les voltes laminars en voladís de l'hipòdrom 
de la Zarzuela, Madrid. 
 
En Frank Lloyd Wrigth, 1936-39 al Johnson Wax Administration Bldg., Racine, va 
projectar uns bolets de formigó armat, que no es podrien haver realitzat amb cap 
altre material. Els va utilitzar sense llosa contínua per il·luminar i a més prescindir 
de bigues o nervis que haurien marcat una direcció. 
 
Le Corbusier al 1957 en el monestir de La Tourette, Eveux, va bastir l'estructura 
sobre pilars, amb independència del pendent destacant la regularitat rectangular 
compensada amb volums afegits i la plasticitat dels jocs de llum i ombra sobre els 
paraments. El formigó està deixat vist amb les empremtes de l’encofrat. Els suports 
verticals són pilars i murs de formigó contrastant l'espai fluït entre pilars amb 
l’espai compartimentat entre murs. El resultat és contundent relega els detalls añ 
segòn terme i dona peu a la denominació (i l'estil) "brutal-ista" que ha tingut molts 
seguidors. 
 
A partir dels anys 50 del segle XX el formigó armat s'aplica sovint com a material 
que configura explícitament l'arquitectura tot fins i tot en l'actualitat a pesar dels 
problemes  de durabilitat i les preocupacions mediambientals. 


