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Les fases que es van seguir per l’estructura de pedra són: les peces es van col·locar a 

obra ja acabades, es a dir, cada peça era treballada abans d’ésser col·locada al seu lloc 
corresponent en l’edifici, ja foren pedres per col·locar a un mur, o peces ornamentals 
per col·locar a una columna. En ocasions, les peces de pedra es realitzaven per parts, es 
a dir, cada peça de pedra podia ser formada per peces més petites per tal de facilitar la 
tasca. 
    

A les catedrals, les màquines eren muntades a la part superior d’aquesta, sempre en 
posicions particulars, com a sobre d’una torre, al centre d’una façana, etc., mentre que, 
per suposat, les màquines per construir cadascun dels blocs, es situaven a terra. En 
aquest cas les grues, amb una estructura semblant a la segona màquina de Vitruvi, 
també disposaven d’una roda gegant com a element motor, però en aquesta ocasió, amb 
un diàmetre de dos homes col·locats un sobre l’altre. La disposició de la grua en alt 
comporta en conseqüència un estalvi en la longitud de les cordes respecte a una posició 
inferior, i redueix la feina perduda respecte la feina útil produïda per la màquina. En 
referència a la disposició de les parts de la pròpia grua, es creu que possiblement fora 
una grua giratòria. Finalment, a part de la màquina, s’hi necessitaven diversos homes 
per tal de fer-la funcionar: uns quants homes se situaven dintre de la roda, per tal de 

7, 8.-  Flavio Giuseppe, Història antiga dels Jueus, fol. 163r, miniatura de Jean Fouquet, la construcció del temple 

de Jerusalem Salomònic, full complet i detall. Paris, Biblioteca �acional de França, ref. Fr. 247, al voltant de 1476

(foto Biblioteca �acional de França). 
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proporcionar moviment a aquesta, un altre home des del darrera maniobra una corda 
penjant, uns altres dos queden amb les seves mans estirades cap a la càrrega mentre amb 
dos ganxos enfoquen la càrrega suspesa, i finalment, un quart treballador agenollat toca 
els blocs amb les mans per tal de col·locar-los. Quan la peça quedava prop del lloc on 
havia de quedar col·locada, es parava el moviment de la màquina, i gràcies als 3 
operaris externs a la roda, es col·locava la peça al lloc corresponent (fig. 7, 8). 
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3.1.2. Màquines vitruvianes per construccions de fàbriques ordinàries 
i d’excepció.9 

 
Una idea exposada del X llibre representa precisament les màquines (fig. 9), on la 

palanca és la protagonista, tant les de primera classe (la palanca d’Arquímedes a la part 
inferior esquerra) com les de segona i tercera classe amb les seves aplicacions, 
rodejades de les màquines simples de la mecànica. Es pot veure, de manera molt 
simplificada en aquesta figura: la balança, la balança romana (que es pot anomenar 
mitja balança), la palanca de la que es penja un pes equilibrat, la politja, l’antena amb 
els quatre vents fixats a terra per orientar-la, una biga amb un torn, del qual està penjat 
un bloc de pedra des de dalt fixat amb unes pinces, també reconeixem la falca i el cargol 
(a dalt a la dreta), i per concloure la sèrie de màquines hi trobem el pla inclinat a la part 
inferior central. 

 

         
 

 
 
 

                                                 
9 Revista “Annali di Architettura” del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio", de 
l’any 1998, Autor: Daniela Lamberini. 

9.- Daniele Barbaro, Il·lustració de la palanca i de les màquines simples, en el X llibre De Architectura de 

M. Vitruvio, Venezia, 1567, llibre X, p. 459. 

 

10.- Daniele Barbaro, Il·lustració de les màquines de construcció, en el X llibre De Architectura de M. 

Vitruvio, Venezia, 1567, llibre X, p. 446. 
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A part d’aquest conjunt de palanques i de màquines simples, hi ha unes màquines 

il·lustrades (fig. 10) on es pot distingir una estructura amb les seves politges, les tenalles 
simples i autoblocants, els cabrestants horitzontals, el torn i el cabrestant vertical, i 
tenim una visió completa de les principals màquines utilitzades en la construcció, sigui 
per fàbriques ordinàries com per les extraordinàries. 

 

   

 
 
En la pràctica diària dels arquitectes i dels treballadors operaven amb mitjans molt 

tradicionals, fins i tot si es tractava de resoldre problemes importants de transport i posta 
en obra. Màquines tant famoses com populars, com l’estructura amb politges, els torns, 
la rosca, la roda, els muntacàrregues, etc., amb un funcionament elemental, no tenien 
cap raó per ser descrites, ni s’esmentaven en els tractats contemporanis. Cada arquitecte, 
enginyer i practicant era perfectament conscient i sabia organitzar racionalment la seva 
construcció. 
 

Si avui dia intentem entendre millor el funcionament d’aquestes màquines que 
diversos imitadors del segle XVI han explicat, la recerca ens pot resultar laboriosa: és 
evident que les màquines més grans són il·lustrades al X llibre de De Architectura amb 
una idea conceptual en lloc de descriptiva. N’hi ha prou en veure com resol la 

11.- Cesare Cesariano, Il·lustració de les màquines de construcció, en el X llibre De Architectura de 

M. Vitruvio, 1521, Llibre X, p. clxv. 

 

12.- Fra Giovanni Giocondo, Grua anomenada antena o estrella, (‘Polyspaston’ i escrita en el s. 

XVI sota el gravat en fusta), en M. Vitruvius de Iocundum solito castigator factus, Venècia 1511, 

Llibre X, p. 96v. 
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il·lustració de la maquinaria, Cesare Cesariano
10, que també lluitava diàriament amb 

aquestes mateixes màquines a la construcció de la Catedral de Milà (fig. 11), o quan 
l’abstracció esquemàtica és adoptada per un gran humanista i inventor de màquines com 
Fra’ Giocondo

11 per representar la grua elemental anomenada antena (fig. 12). 
 
Una màquina que també és il·lustrada amb gran elegància del segle XVI a l’epítom 

vitruvià redactat per Giovanni Antonio Rusconi
12, no adquireix major valor científic 

(fig. 13); mentre que pel contrari es converteix en una excusa per demostracions 
purament matemàtiques de la Mecànica d’Aristòtil de l’enginyer-artista Oreste 

Vannocci Biringucci
13 (fig. 14). 

 

 

 
En realitat, cap d’aquests gravats descobrirà com construir i executar el 

funcionament d’una grua com aquesta: va ser delegada a la pràctica de la construcció. 
La imatge va servir exclusivament al lector com un recordatori visual per meditar la 
grandesa dels antics, i per inspirar, és el cas de plaques com aquesta, una meravella, 
amb sentiments estretament lligats a la pràctica constructiva, que es va convertir cada 

                                                 
10 Cesare di Lorenzo Cesarino (Milà 1483 – 1543), arquitecte, pintor i escriptor de temes artístics. 
11 Frai Giovanni Giocondo (Verona 1433 – 1515), arquitecte, arqueòleg i estudiós de l’antiguitat clàssica. 
12 Giovanni Antonio Rusconi (Venècia 1520 – 1587), arquitecte, i expert en balística, hidràulica, etc. 
13 Oreste Vannocci Biringucci (1558 – 1585), enginyer, dibuixant i gravador d’obres d’arquitectura, 
decoració, etc. 

13.- Giovan Antonio Rusconi, Grua anomenada  antena o estrella, en De Architectura, Venecia 

1590, Llibre X, p.  35. 

 

14.- Oreste Vannocci Biringucci, Grua anomenada  antena o estrella, en Paràfrasi de 

Monsignor Alessandro Piccolomini sobre la Mecànica d’Aristòtil, Roma 1582, p. 72. 
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cop més amb un major coneixement, especialment per les grans obres públiques de 
l’època manierista i barroca, un espectacle de la construcció. 

 

 

 
L’espatllera conservada al museu de Sarasota a Florida, atribuïda a Piero di 

Cosimo
14, un oli sobre un taulell que data a les dues primeres dècades del segle XVI, 

que mostra la construcció d’un palau (fig. 15), és iconogràficament la representació més 
fidel d’una obra vitruviana, directament tractable a l’obra tradicional del Renaixement. 
La funció de la palanca havia de ser clarament descodificable per enginyers i 
constructors de màquines florentins contemporanis, com per exemple els germans 
Giuliano i Antonio da Sangallo

15, grans amics del pintor, que segons alguns son 
retratats en dos personatges a cavall al centre del quadre. Entorn al doble palau, que està 
a punt per ser acabat, abunden les activitats humanes de la construcció, que es 
reprodueixen en totes les seves fases i en progressió lògica, ordenada de esquerra a 
dreta, el cicle vitruvià de la construcció: aprovisionament i transport del material de 
construcció, fabricació del mateix i posta en obra. 

 
El transport del material (fusta, pedra, marbre, calç, arena), per la producció a l’obra 

té lloc sobre diversos tipus de carros, moguts amb les mans o tirats per un parell de 
bous. Els carros pesants van equilibrats, amb dues rodes i amb palanques tirades per una 
parella de bous transportant al fons del palau (a la dreta) llargues peces de fusta, que es 
descarreguen i acopien, per ser transportats a mà en el moment que sigui necessari, 
mitjançant dues barres per quatre homes, com s’observa al centre del quadre. La gran 
serra que s’observa, maniobrada per dos fusters en primer plano, molt antiga i amb una 
perfecta representació del seu funcionament, sembla ser la destinació dels quatre homes. 
En el carro en equilibri, amb dues rodes, que es accionat per una parella de bous (en 

                                                 
14 Piero di Cosimo o Piero di Lorenzo (Florència 1462 – 1522), pintor italià.  Va ser deixeble de Cosimo 
Rosselli, amb qui va col·laborar en la Capella Sixtina el 1481.  
15 Giuliano da Sangallo (Florència 1453 – 1534), arquitecte, tallista, enginyer militar i escultor italià, 
germà d’Antonio da Sangallo el Vell (Florència 1445 – 1516), arquitecte florentí durant el renaixement 
italià. 

15.- Piero di Cosimo, La construcció d’un palau, oli sobre taula, ca. 1515-20 (The John and Mable 

Ringling Museum, Sarasota, Florida, USA). 



Elements  i estructures auxiliars en la construcció de l’absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa 

Artur Llunart Curto Pg. 29 

 

primer plano a l’esquerra) i adequat per càrregues pesades, dos operaris i un aprenent 
estan descarregant un extens bloc de pedra. Amb el carro de mà a dues rodes es 
transportaven  en canvi càrregues més lleugeres per breus distancies: s’observa al centre 
del taulell i estirat per dos homes d’espatlles, assistit per un tercer, amb la càrrega més 
preciosa de l’estàtua a posar en obra. Conclou la presentació jeràrquica dels mitjans de 
transport l’humil però essencial llitera, amb la que dos obrers porten la calç, a la dreta, 
per al tancament. La llitera, juntament amb diverses cistelles era el mitjà més comú per 
portar la terra d’excavació o per fer arribar sobre les bastides el morter i els maons per 
fer els murs. Cistelles i grans botes també es carregaven en caravanes de mules que 
s’agrupen a la dreta del quadre, destinades al transport d’arena i aigua des de grans 
distancies. 

 
Les diverses etapes del procés, portada a càrrec sobre el terreny pels diversos 

treballadors, i sota la direcció de capatassos i arquitectes, amb eines específiques per a 
cada treball, també es presenten en ordre, amb una lògica conseqüència i amb gran 
precisió segons les funcions jeràrquiques dels diversos protagonistes de l’obra. 
Començant per l’arquitecte, a la dreta, està ocupat amb el compàs a la mà per ensenyar 
al jove equip armat la manera per modelar el tall d’una columna, seguidament trobem al 
centre en primer i segon plano els picapedrers, armats amb martells, masses i escarpres, 
que treballen per la producció de peces ornamentals, capitells i entaulaments per 
estàtues, seguint a l’esquerra els fusters que maniobren destrals, pinces, barrines i 
trepants. 

 
Per la fase d’elevació és protagonista 

d’aquesta obra una única i gran màquina, 
espectacularment representada en el 
moment de la posta en obra d’una de les 
estàtues. Es tracta de la grua vitruviana 
clàssica, anomenada antena o estrella, 
acabada amb un eix transversal amb T amb 
doble mènsula i sageta, equipada d’un 
cabrestant impulsada per una roda 
accionada per una persona que camina pel 
seu exterior per tal d’aprofitar al màxim el 
concepte del moment, amb un tamany 
robust i un muntacàrregues que permeti 
l’elevació de l’estructura. 
 

Els coneixements tècnics amb els que s’il·lustra el funcionament de la grua es 
acompanyat pel detall representat de quatre cordes que li fan de contravent, “els vents”, 
dels quals només dos queden ancorats al terreny amb sòlides estaques i queden en 
tensió, mentre que els altres queden fluixos perquè l’antena està inclinada cap al palau 
per permetre la correcta col·locació de l’estàtua al seu pedestal.  


