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A dia d’avui no ens resulta gaire complicat buscar i trobar informació sobre temes 

constructius i descriptius que parlin sobre esglésies, catedrals, castells, etc., ja siguin 
construccions de l’antiguitat clàssica (com l’arquitectura romana), de l’edat mitja (com 
els estils romànic i gòtic per exemple), de l’edat moderna o també de la contemporània, 
entre d’altres. Molts autors han realitzat estudis sobre la història d’aquestes edificacions, 
sobre el seu comportament, sobre els arquitectes que les van projectar i construir, però 
en canvi, en són pocs els que es plantegen com aquests arquitectes van idear mètodes 
eficaços per poder construir-les. 

 
Potser un dels camps menys tractats del món de la construcció és el referent als 

mitjans auxiliars i els equips d’obra utilitzats per la construcció d’aquests grans edificis. 
En aquesta secció farem referència als edificis i els seus corresponents mitjans auxiliars 
de l’època medieval, és a dir, tipus de transports de materials, màquines d’elevació de 
pesos, bastides auxiliars, etc. 

 
En una època com pot ser l’edat medieval, període de gran envergadura i que abasta 

una gran quantitat de situacions, resulta impossible realitzar generalitzacions aplicables 
a la totalitat de l’època. Les afirmacions que s’utilitzen en realitat corresponen a tota 
l’etapa preindustrial com poden ser: 

- La utilització de la fusta com una matèria primera bàsica; 
- Un baix grau de mecanització; 
- La pràctica exclusivitat de l’energia humana o animal; 
- L’aportació de solucions dels constructors i arquitectes, i no dels enginyers com 

succeeix temps més tard. 
 

Però amb aquestes afirmacions no podem donar un sentit gaire ampli a aquesta 
qüestió. 

 
Tal i com hem dit anteriorment, les referències documentals d’aquests temes són 

molt poques, però tot i així, alguns autors en fan referència en alguns dels seus textos, 
llibres o gravats. En aquest apartat, el que es proposa és recollir diverses idees escrites 
per diversos autors sobre el tema dels mitjans auxiliars per a que, en posteriors apartats, 
podem utilitzar la que més convingui, per realitzar la hipòtesis corresponent en 
referència a la Catedral de Tortosa. 
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3.1.   Marco Vitruvi (s. I a.C., època romana). 
 
Com a autor principal, tenim l’arquitecte, enginyer i escriptor que donarà la major 

part de bases de diversos autors que s’exposaran posteriorment, Marco Vitruvi (s. I 

a.C.).  
 
Va ser arquitecte de Juli César durant la seva joventut, i després va entrar en 

l’arquitectura civil. Es l’autor del tractat sobre arquitectura més antic que es conserva i 
l’únic de l’antiguitat clàssica, “De Architectura”, resumit en 10 llibres (escrit entre els 
anys 23 i 27 a.C.). L’obra tracta sobre ordres, materials, tècniques decoratives, 
construcció, tipus d’edificis, hidràulica, colors, mecànica i gnomònica. L’últim 
d’aquests llibres està dedicat a les màquines: de tracció, elevadores d’aigua i tot tipus 
d’artefactes bèl·lics (catapultes, ballestes, tortugues, etc.).  

 
En el nostre context, utilitzarem el llibre X1 de Vitruvi, ja que llevat de les màquines 

de guerra i les màquines elevadores d’aigua, podem agafar una idea més concreta dels 
tres tipus de màquines elevadores de les que altres autors han parlat anteriorment. 

 
En el capítol primer d’aquest llibre, Vitruvi ens explica que hi ha diversos tipus de 

màquines, les escansories, les espiritals, i finalment les tractories. Segons Vitruvi, 
questes últimes són aquelles amb les quals es condueixen per terra, o es col·loquen en 
llocs elevats alguns pesos.  

 
Els següents capítols parlen d’aquestes màquines tractories, i en concret, explica els 

tres tipus de màquines que s’han parlat en apartats anteriors, la primera, segona i tercera 
màquina de Vitruvi. Seguidament, s’exposen els dibuixos de Vitruvi de les seves 
màquines i les seves explicacions. 

 
Làmina LIII “De Architectura” (Fig. 1): 
- Fig. 1 i 2.- Primera màquina tractoria: disposició de 3 fustes lligades per la part 

superior; seguidament, es col·loquen 2 politges i es passen les cordes fins les 
palanques, per tal de permetre aixecar el pes, gracies a un ganxo o unes pinces 
col·locades a la segona politja. 

- Fig. 3.- Tipus de cabrestant molt utilitzat. 
- Fig. 4.- Segona màquina tractoria: col·locació d’una fusta sola, assegurada amb 

4 vents i estaques. En aquest cas es passen 3 cordes tirants per les politges per tal 
d’aixecar el pes. 

 

                                                 
1 Part del llibre més antic que es conserva de l’antiguitat clàssica  De Architectura , Libro Decimo s. I 

a.C. 
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Làmina LIV “De Architectura” (Fig. 2): 
- Fig. 1.- Mètode per aixecar la màquina quan les fustes són molt grans. 
- Fig. 2.- Tercera màquina tractoria: es diferencia aquesta de la primera màquina 

en el mode de posar la corda, i també en la roda que porta al centre de les dues 
fustes. La idea del cabrestant es la mateixa. 

- Fig. 3.- Es diferencia aquesta màquina de la tercera en que per pujar el pes, la 
força es dona directament des de la roda central, mitjançant un o més homes que 
caminen al seu interior, sense cabrestant. 

 
 

1.- Làmina LIII “De Architectura” segons J. Ortiz i Sanz, 1787. 
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Els dissenys originals realitzats per Vitruvi s’han perdut, i per tal d’entendre els seus 
escrits i gravats actualment ens referim a reconstruccions gràfiques i escrites per altres 
autors més actuals, com en el cas anterior, de Don Joseph Ortiz i Sanz. A continuació, 
analitzarem la reconstrucció gràfica que ens dóna Phillippe Fleury

3. 

                                                 
2 Don Joseph Ortiz i Sanz tradueix del llatí i comenta els deu llibres De Architectura escrits per M. 
Vitruvi. 
3 Phillippe Fleury, La mécanique de Vitruve, Caen, 1993, p. 96-112, Figs. 13-15. Els dissenys son 
publicats previament en L. Callebat, Vitruvi, Llibre X De Architectura, amb els comentaris de P. Fleury, 
París 1986, p. 89, 96, 100. 

2.- Làmina LIV “De Architectura” segons J. Ortiz i Sanz, 1787. 
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La primera màquina és una estructura de politges accionades per un torn. Es tracta 

d’una torre formada per dues bigues o antenes unides per la part superior per una corda, 
la qual es manté en posició fixa i es varia mitjançant unes claus. El torn es situa entre les 
dues bigues. Hi ha un conjunt de tres politges, tripastos, que Fleury tradueix com 
“estirar tres cops”, cosa que permet multiplicar per tres la força motriu del torn o 
cabrestant (fig. 3). 
 

La segona màquina d’elevació està formada per una biga única amb triple politja. 
Cada mida té tres politges cadascuna amb tres cordes tirants. Les cordes poden ésser 
estirades directament per tres files d'homes experts. La biga pot recolzar-se i permetia 
deixar la càrrega amb precisió. El nom d'aquest tipus de màquina és polyspastos i té un 
elevador amb 18 corrioles (fig. 4). 

 
La tercera màquina d’elevació descrita per Vitruvi és una estructura amb doble 

politja, un tambor i un torn. L’esquema de l’estructura és el mateix. La tripastos té tres 
parells de corrioles amb dues cordes de remolc. En aquest cas, el tambor és impulsat per 
un torn o cabrestant (fig. 5).  

 
En la primera màquina, es a dir la tripastos, la font tirant que surt de les politges 

suporta una força P, mentre que l’esforç aplicat és de P/3. La segona màquina, suporta 
una càrrega P amb un esforç de P/6. Finalment, en el cas de la tercera màquina l’esforç 
necessari és de P/18. El límit portant d’aquestes màquines depèn de la resistència de les 
cordes de cànem. Per les cordes velles això nomes es una hipòtesi. En el cas de cordes 
                                                                                                                                               
 

3.- Philippe Fleury, reconstrucció de la primera màquina d’elevació de Vitruvi, estructura amb politges i cabrestant  

(de  Fleury, La mécanique de Vitruve, Caen 1993, fig. 13). 

 

4.- Philippe Fleury, reconstrucció de la tercera màquina d’elevació de Vitruvi, antena amb politja (de P. Fleury, La 

mécanique..., cit., fig. 14). 

 

5.- Philippe Fleury, reconstrucció de la segona màquina d’elevació de Vitruvi, estructura amb doble politja, tambor 

i cabrestant (de P. Fleury, La mécanique..., cit., fig. 15). 
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noves, Daniele Donghi
4 dóna uns resultats experimentals: la càrrega de seguretat és 1 

kg/mm2; la càrrega de ruptura és 8-10 kg/mm2; la corda humida perd ¼ de la seva 
resistència; les cordes fixes tenen una portabilitat superior que les que estan en 
moviment. Segons Fleury, la potència màxima de la segona màquina, la trispastos 
operada per una roda i homes, va arribar a 11 tones; la potència màxima de la tercera 
màquina, 13-14 de tones, tenint en compte també la fricció. Finalment, segons Fleury, 
Vitruvi ha descrit tres màquines d’elevació que va conèixer personalment per haver-les 
vist en funcionament; són les màquines que en realitat van ser utilitzades pels Romans 
en el s. I a.c., de les quals moltes d’elles, eren utilitzades amb finalitats bèl·liques.  

 
Un testimoni clau per a l'època romana és el treball de Herón d’Alexandria, La 

mecànica d'elevació o L'elevació de pesos
5. No és un tractat com el De Architectura de 

Vitruvi, però és un llibre escolar per a estudiants d’arquitectura. El tema d'estudi és la 
mecànica, i queda dividit en tres llibres; el primer inclou temes de geometria, la 
cinemàtica, el pantògraf, el pla inclinat, etc.; el segon comprèn cinc màquines simples, 
és a dir, el cabrestant, la palanca, la politja, el cargol i la falca, i també explica la 
multiplicació de l'efecte per la combinació de màquines i exercicis. El tercer, finalment, 
descriu la maquinària de construcció per a l'aixecament de blocs i columnes i altres 
eines per a la presa de blocs i premses de cargol.  

 
La principal figura de Herón és un cabrestant format per sis rodes dentades, accionat 

per una maneta, i capaç de multiplicar per 200 la força motriu aplicada. Així, amb la 
força del braç d'un nen, el conjunt era capaç de moure una càrrega d’unes 21 tones. 
 

Un document excepcional d’aquests elements és un relleu que representa un temple6 
funerari i una grua, conservat al Museu Gregorià al Vaticà (fig. 6). En ell, s’observa una 
grua accionada per una roda gegant com a element motor amb cinc homes al seu 
interior, i a la part exterior, dos homes més col·laborant mitjançant cordes amb el 
moviment de la roda, probablement per intentar vèncer la inèrcia inicial. 
Aproximadament, el diàmetre de la roda era el mateix que l’altura de tres homes un 
damunt de l’altre. El braç de la grua s'inclina cap al temple; aquesta, és retinguda des de 
set vents incloent-hi dos davant d'ell i cinc darrere, tots connectats al braç mitjançant 
dos politges, obtenint un sistema que permet maniobres de precisió per la col·locació de 
les grans peces. Segons Fleury, aquesta grua correspon a la segona màquina d’elevació 
de pesos descrita per Vitruvi. En l’antiguitat, gràcies a les màquines més poderoses, les 
que tenien més cordes tirants, podien plantejar-se carregar peces de fins a 26 tones 
segons Fleury. 

 
                                                 
4 Donghi, Manual de arquitecto, cit. [cf. nota], p. 192-193 i taula XIII. 
5 Herón d’Alexandria, físic i matemàtic grec que va viure a Alexandria-Egipte entre els s. I i II d.C. La 
Mecànica, estudia les màquines simples i la composició dels moviments. El text original en grec es perd, i 
queda només una traducció àrab publicada el 1893 amb el títol de La Mecànica d’elevació d’Herón 

d’Alexandria. 
6 G. Ambrosetti, Monument de Haterii, en l'Enciclopèdia d'Art Antic, III, Roma 1960, p. 112-115. 
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En definitiva, el coneixement dels principis de la mecànica, la pròpia experiència i la 

tècnica adoptada son testificades en el període antic en màquines que permetien tant la 
construcció d’edificis com el seu ús en la guerra: evidentment, abans de l’ús de diferents 
materials i diverses energies de les que hi havia disponibles immediatament a la natura, 
ja es va construir tot tipus de maquinaria d’elevació, realitzada amb fusta, que permetia 
un alt límit d’elevació de pesos. 

 

 
 
  

6.- La construcció del sepulcre de Haterii, finals del 

primer segle. Ciutat del Vaticà, Museu Gregorià 

Profà, secció II, n. 9998 (foto de Museu de 

Monuments i Galeries Pontifícies). 
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3.1.1. Les màquines antigues en l’edat mitja.7 
 
La cultura de les màquines desenvolupades per l’Imperi Romà va ser tractada 

posteriorment des de l’Imperi Bizantí i després des de l’Islam: les tradicions de 
Apolodoro de Damasco

8
 i Herón de Alexandria, són exemples de la cultura científica en 

l’Orient després de la dissolució de l’Imperi Romà. 
 
D’alguns temes es va perdre la seva memòria a Europa occidental. Un bon exemple 

és el cargol d'Arquímedes: es tractava d’una màquina per elevació, bombeig i/o 
drenatge d’aigua de conques d’una profunditat mínima. Es tracta d’un sistema semblant 
a la roda dentada d'Herón. Arquímedes ja va veure el cargol hidràulic utilitzat a Egipte, 
per al reg de les terres de conreu. L’única font antiga que descriu aquesta construcció i 
el seu ús la dóna Vitruvi. Aquest cargol va ser utilitzat comú i àmpliament durant 
l’Imperi Romà per al reg de les terres, i per drenar els túnels a causa de les infiltracions 
d’aigua. Després de la dissolució de l'Imperi Romà també la memòria d’aquesta eina es 
va perdre a l’oest mentre es divulgava cap al sud en l'agricultura islàmica. Més tard, va 
reaparèixer a Europa, possiblement a partir de les reinterpretacions de Vitruvi. 
 

Probablement s’ha produït una continuïtat entre les màquines de l’edat mitjana a 
través de l’agricultura, i un clar exemple el trobem en la semblança entre les rodes de 
les grues de l’època romana i entre els molins d’aigua coneguts actualment. Les rodes 
de la costa Mediterrània i els molins de l’Europa continental han estat capaços de 
transmetre a la edat mitja l’experiència de la fusteria i de la mecànica, que s’ha vist 
desenvolupada des del món industrial romà en l’antiguitat. 

 
En la construcció de catedrals van ser mol representatives les tècniques i la 

maquinària de construcció. La complexitat espacial i estructural i l’alçada de les 
catedrals va comportar una organització important del treball a peu d’obra i de les 
màquines del mateix edifici en construcció. Les imatges de les construccions romanen 
en il·lustracions contemporànies, vitralls, mosaics i en imatges que mostren les 
diferències amb les construccions antigues.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Revista “Annali di Architettura” del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio", de 
l’any 1998, Autor: Giangiacomo Martines. 
8 Apolodoro de Damasco (Damasco 60-130 aprox.), arquitecte siri de l’antiga Roma, amb influència 
hel·lènica. 


