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Una grua d’aquest tipus, també en una versió que substitueix la roda amb cabrestants 

només en aparença (fig. 16), va permetre elevar i moure els pesos segons un traçat que 
passa fora del suport de l’eix vertical, amb un ampli radi de maniobra. Llevat d’això, cal 
afegir també que eren màquines fàcils de muntar i podien arribar a alçades 
considerables. 

 

 
 
 
 
 
Aquesta difereix dels torns vitruvians, constituïts per tres eixos robustos connectats 

entre si, previstos de cabrestants i muntacàrregues, que podien elevar les càrregues 
només per la cara interior de la base de subjecció. Es tractava particularment 
d’estructures més flexibles, més fàcils de muntar en bastides en servei i que podien 
moure’s a diverses altures d’aquestes. Tot i aquesta diferència entre elles, ambdues, amb 
el seu conjunt de cordes, torns, politges, cargols, muntacàrregues, pinces autoblocants, 
etc., van ser màquines molt utilitzades en construccions ordinàries i extraordinàries. 

 
Uns altres dispositius antics d’elevació de pesos, que van ser principalment utilitzats 

per al transport de càrregues pesades (monòlits o grans blocs de pedra) dels vaixells als 
carros i viceversa, des de la pedrera fins el port marítim o fluvial, també utilitzats en 
versions de dispositius de bombeig d’aigua, per elevar l’aigua i conegut pels àrabs amb 
el nom de “shaduf” (fig. 17). Era constituït per un fort xassís de fusta que sostenia una 
antena prevista d’un cabrestant en el que es fixa una llarga pèrtiga que podia rotar 360º i 
era maniobrada a mà directament per un o més homes per mitjà de cordes, com es pot 

16.- Giovanni Bettini da Fano, El temple de Malatesta de Rimini en 

construcció, a Basini Parmensis, Hesperis, llibre XIII (Biblioteca de 

l’Arsenal, Paris, cod. 630, c. 126r). 
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apreciar en la figura corresponent. Per tal de moure els blocs gegants de marbre, 
Michelangelo utilitzava únicament aquesta aplicació elemental de la palanca, la qual es 
considerava que era una grua capaç d’oferir unes garanties de seguretat eficaç. 

 

          

 
En el transport de càrregues excepcionals, quan els carros no eren prou forts i 

espaiosos, o les males condicions de les carreteres o camins podien posar en perill la 
seguretat, es recorria al “lliscament”. Els monòlits, protegits en forts marcs o xassís de 
fusta, arribaven lliscant en cilindres de fusta, sovint foradats pels extrems per permetre 
la introducció de barres de ferro amb les que es feia palanca i es facilitava l’evolució de 
la feina. Quan no eren suficients per moure els grans pesos de les peces, el greixatge de 
les fustes i amb l’ajuda de la tracció mitjançant cordes i torns, exercida per una força 
humana o animal (fig. 18), com es veu en aquesta incisió una mica contundent i 
evocadora de Jacques Besson16, es tracta del seu Theatrum instrumentorum et 

machinarum, impresa a Lió el 1578. Mitjançant la tècnica del lliscament, el 1504, va ser 
transportat a la Plaça de la Senyoria de la capital toscana el colossal David de 
Michelangelo, per famosos enginyers com Antonio da Sangallo el Vell, Simone del 
Pollaiolo anomenat pel nom Il Cronaca (El Crónica)17 i Leonardo da Vinci18. Conduit 
per quaranta homes, el colós de 19 tones va relliscar per sobre de fustes engreixades 
durant 4 dies, penjat en la seva estructura o castell de fusta, per recórrer una distància de 
poc més d’un kilòmetre.  
  
                                                 
16 Jacques Besson (França 1540 – 1573), inventor protestant francès, matemàtic i filòsof. 
17 Simone del Pollaiolo, Il Cronana (Florència 1457 – 1508), arquitecte, escultor i dissenyador italià del 
Renaixement. 
18 Leonardo da Vinci (Vinci 1452 – Amboise 1519), pintor italià natiu de Florència. A la vegada era 
anatomista, arquitecte, artista, botànic, científic, escriptor, escultor, filòsof, enginyer, inventor, músic, 
poeta i urbanista del Renaixement italià. 

17.- Giorgio Vasari il Giovane, mazzacavallo (a dalt) i cabrestant martinià (Florència, Biblioteca 

�acional Central, ms. Magl. XVIII.2, c. 36r). 

18.- Jacques Besson, lizzatura (tipus de transport del marbre), en el Theatrum instrumentorum et 

machinarum, Lió 1578. 
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3.2.   Villard de Honnecourt. Cuaderno. Segle XIII. 
 
Aquest cop examinem l’anomenat “Cuaderno” de Villard de Honnecourt19, 

arquitecte i enginyer. En aquest excepcional document de Honnecourt, va demostrar el 
seu interès pels nous avanços en arquitectura, l’estudi de l’escultura del seu moment i el 
seu interès per les curiositats tècniques i naturals. Dibuixava tot el que veia, 
acompanyant-ho de textos per fer més fàcil la seva interpretació, i aconseguint recollir 
una gran varietat de dades sobre tècniques constructives i d’enginyeria. 
 

Villard es va dedicar a dibuixar un ingeni perfeccionat per pujar els materials, una 
serra mecànica moguda per energia hidràulica, un mecanisme per tallar els pilots d’un 
pont dintre de l’aigua, i d’altres ingenis militars com el trabuc o la ballesta. En concret, 
analitzarem una de les seves làmines, on es mostren alguns esquemes de les màquines 
anomenades anteriorment (fig. 19). 

 

 
 

 

                                                 
19 Villard de Honnecourt, Honnecourt-sur-Escaut 1200 – França 1250.  Làmina 44 “Cuaderno” (1220-
1240). 

19.- Làmina 44 “Cuaderno” de Villard de Honnecourt –

Ingenis i instruments diversos. Serra hidràulica, arc 

automàtic, àngel mecànic, elevador giratori i àguila mòbil 

per a faristol. 
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En el primer dels dibuixos (part superior esquerra), observem la serra hidràulica, que 

ell mateix va dibuixar al seu quadern i a propòsit de la qual ens diu: “D’aquesta forma 
se fa una serra que serri per si sola”. L’energia hidràulica va tenir un gran paper en 
l’edat mitjana, gracies al seu aprofitament per tal de mecanitzar una sèrie de operacions 
de forja, com per exemple el ferro. La idea principal era automatitzar el major nombre 
d’operacions que en èpoques anteriors es realitzaven a mà. 

 
La serra mecànica era la primera màquina automàtica de dos temps: al moviment 

circular de les rodes, que crea un moviment alternatiu capaç de serrar, s’ha d’afegir 
l’avanç automàtic de la fusta en la serra. 

 
Un dels altres dibuixos (part inferior dreta), és el que Villard anomena “Elevador”, 

del qual diu: “D’aquesta manera es fa un dels més poderosos ingenis capaços d’elevar 
qualsevol pes”. Tal i com el seu nom i la seva descripció indica, es tracta de la primera 
representació d’una màquina elevadora. La idea d’aquest tipus d’elevador era la 
següent:  

 
“sobre una estructura de fusta, es fa girar un eix amb forma de cargol. Aquest té als 

costats dos muntants fixes, la funció dels quals és impedir el gir de la femella del 

cargol. Al girar manualment aquest eix i estar el gir de la femella impedit, el que fa és 

pujar i baixar. Finalment, només fa falta col·locar el pes necessari lligat a la femella 

per poder-lo pujar on faci falta”. 
 
La resta de figures de la làmina són la ballesta o arc automàtic (part superior dreta), 

l’àngel mecànic (part central esquerra), i l’àguila mòbil per faristol (part inferior 
esquerra). 
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3.3.   La tècnica de l’arquitectura medieval (Els equips d’obra i els 
mitjans auxiliars en l’Edat Mitja).20 

 

3.3.1. La renovació de les tipologies clàssiques de màquines d’elevació 
i transport de càrregues. 

 
El transport i la col·locació de material de construcció a l’obra continua essent un 

dels problemes més inquietants per al constructor medieval. Si bé en el transport 
horitzontal es produeix una evident millora, com la utilització de llantes metàl·liques en 
els carros, les grans novetats seran les que es refereixen al transport vertical. 

 
En plena Alta Edat Mitja, després de la caiguda de l’Imperi Romà, es produeixen una 

sèrie de canvis tipològics en els sistemes d’elevació de càrregues impulsades per 
l’envergadura de les noves construccions urbanes (com les catedrals) i el boom de 
l’activitat portuària. 

 
Les màquines d’elevació medievals, que continuen treballant amb els elements bàsics 

de tradició clàssica, es renoven tipològicament apareixent tres variants en funció de la 
potencia de càrrega necessària i l’altura d’elevació. En aquest sentit, podem distingir 
entre ergates, cabries i grues. 

 
a) L’ergate 

 
Consistia en un simple torn per elevar càrregues lleugeres; en el llenguatge de 

l’època, eren freqüentment denominats “ingenis elevadors”. Es tractaria d’una màquina 
de remots procedents, en concret, de tradició clàssica, en la línia de les utilitzades en les 
èpoques arcaica i clàssica grega (fig. 20), es a dir, amb anterioritat a la utilització dels 
aparells de politges ideats per Arquímedes. El fet de que els objectes s’elevessin 
mitjançant una politja o varies no implicava que es tractés d’aparells de politges, amb el 
que es tracta en realitat d’una màquina amb menor capacitat que la grua. Una idea 
d’aquest tipus de màquina apareix, per exemple, a La Gran Babel

21, al primer nivell de 
la rampa de la torre (fig. 21). 

 
b) La cabria 

 
La cabria medieval era ben diferent a la clàssica. Començava a ser una cabria de 

trípode, desapareixent les constituïdes per dos únics fustos a l’estructura fins el punt que 
                                                 
20 Amparo Graciani, professora Titular de la Universitat de Sevilla, Departament de Construccions 
Arquitectòniques. Text extret del llibre “La técnica de la arquitectura medieval”, p. 175-205. 
21 Torre de Babel, construcció mencionada en l’antic Testament. Segons algunes interpretacions del 
capítol 11 del Gènesis, els homes pretenien arribar al Cel amb aquesta construcció. 
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el terme cabria s’aplicaria a la cabria de trípode. No només la tipologia de la cabria 
variava, sinó que la potència de càrrega i l’ús eren ben diferents, ja que la medieval –de 
menor proporcions- s’utilitzava comunament per elevar els carreus del terra fins els 
carros. 

 

 
c) La grua 

 
A l’edat Mitjana, va començar a denominar-se grua a la màquina d’elevació a grans 

altures de material de construcció que estava composta almenys, per una esvelta biga 
vertical. Precisament, sembla probable que la denominació hagués nascut per la 
semblança del seu esvelt i reforçat eix o màstil al llarg coll del ocell. Per aquesta raó la 
màquina adopta el mateix nom que l’ocell. Les grues, van ser les màquines més 
complexes de l’Edat Mitja. Tenien una elevada potencia motriu, obtinguda al 
multiplicar-se la força mitjançant un joc de politges i polispasts. 

 
a. Elements de la grua medieval: 

 
Les grues medievals treballaven amb els elements bàsics de tradició clàssica: 

sistemes de ganxos, cables de tracció, tròclees de politges i tambors d’enrotllament o, en 
substitució d’aquests, cabrestants o una roda lateral –en ocasions dos, una a cada costat 
(fig. 21) – d’esglaons giratoris (amb una disposició semblant a la d’una gàbia 
d’esquirols) on els treballadors humans es movien al seu interior proporcionant 
l’energia necessària per fer-la funcionar. 

20.- Escena constructiva on s’utilitza un simple torn d’elevació. Thierry Hatot, Batisseurs au Moyen 

Age (Clermont-Ferrand 1999), p. 56. 
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Precisament, la roda es convertirà en el símbol per excel·lència utilitzat en les 

representacions artístiques per al·ludir els processos de transport de materials de 
construcció. Potser per resultar fàcilment simplificables com motiu iconogràfic en una 
època caracteritzada per un elevat grau d’abstracció. Aquesta circumstància ha portat a 
la equívoca consideració comú de que aquest sistema d’accionament va ser una invenció 
del moment, si bé és obvi de que es tracta d’una de les tantes aportacions 
grecohelenístiques al camp de la mecànica. 

 

        

 
El nombre de persones que treballarien a l’interior d’aquestes “rodes de ratolí” 

dependria lògicament del seu diàmetre, que havia d’oscil·lar entre 4 i 6 metres. Les 
rodes de la grua que representa Peter Brueghel el Vell22 devien tindre uns 6 metres de 
diàmetre23. 

 
Al analitzar les representacions de Brueghel el Vell s’estimen les possibilitats que 

ofereixen aquest tipus de grues, considerant que sis obrers, treballant a màxim 
rendiment, i amb unes pèrdues per fricció del 20%, tardarien uns dos minuts i mig en 
elevar a 15 metres d’altura un bloc d’una tona i mitja. No obstant, la potència de càrrega 
podia ser major. 

 
b. �ovetats de les grues medievals: 

Tot i la seva clara herència clàssica, les pròpies necessitats constructives del moment 
així com l’auge de la navegació, la indústria minera i la metal·lúrgia, van propiciar que 

                                                 
22 Pieter Brueghel el Vell, Breugel 1525 – Brussel·les 1569 (s. XVI), pintor i gravador. 
23 La cadena tractora s’enrotlla en un tambor suportat per la mateixa columna, el condicionament del qual 
s’aconsegueix mitjançant dues rodes d’esglaons muntats sobre l’eix del torn. 

21.- La Gran Babel, 1563 (Peter Brueghel el Vell). Kuntihistorisches Museum de Viena. Detall de la 

grua de doble roda del segon nivell. 
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durant l’Alta Edat Mitja es produïssin importants millores en l’estructura de les 
màquines d’elevació a grans altures. 

 
Aquestes novetats que, en el seu conjunt, permetrien que les grues arribessin fins un 

grau d’estabilitat i potència desconegut fins l’actualitat, coincidien amb uns canvis 
estilístics que possibilitaven la seva aplicació a la maquinaria constructiva, donat el 
complex entramat tècnic que requeria el muntatge de les grans catedrals i esglésies 
gòtiques. Amb elles, es tendia a arribar a quatre objectius: major comoditat d’ús, millora 
en la seguretat i potència de càrrega i progrés en el confort d’accionament. 

 
c. Tipus de grues: criteris de classificació: 

 
Com a conseqüència d’aquestes millores en les grues medievals, es produeixen una 

sèrie de novetats tipològiques que generen una àmplia diversitat de grues en funció de 
tres factors: l’estructura de la màquina, la seva mobilitat en l’espai i la mobilitat en el 
seu eix. En qualsevol cas, es tracta de tres circumstancies que poden ser variables amb 
independència de les altres. 

 
Primera: Segons l’estructura de la màquina: 
Entenent per estructura no només la longitud sinó també la disposició del pescant 

respecte l’eix vertical o màstil, podríem dir que existeixen tres tipus de grua: en voladís, 
de ploma inclinada i basculant (de ploma inclinable). 

 
La grua en voladís seria aquella que constaria d’un eix vertical i una biga superior 

horitzontal i de politges simples. La biga superior (voladís) estava unida al màstil amb 
travessers de reforç, podent tractar-se inclús de dues bigues, contrabalancejades 
mútuament per riostes de ferro i adequadament tornapuntades. Podrien comparar-se a 
les actuals grues torre. Les grues en voladís serien en voladís de forca –amb estructura 
en esquadra i dotades d’una o dues politges simples (fig. 22)– o bé d’estructura en T, 
amb dues politges simples i major amplitud d’abast, seguint el model creat en 
l’Helenisme per Herón de Alexandría (fig. 23); en aquest sentit, donat que no hi ha 
constància de que el tipus de maquinaria enginyada per Herón arribés a ser construïda, 
es tractaria d’una novetat medieval. 

 
Mentrestant les grues de ploma inclinada contarien amb un eix fixe però oblic a 

partir d’una roda d’accionament, les de ploma basculant o inclinable, probablement 
menys freqüents segons es desprèn de les seves escasses representacions, exigirien de 
trinquets de seguretat (fig. 24). 

 
Segona: Segons la mobilitat espacial: 
Les grues podran ser arriostrades (fig. 25) o independents, circumstancies que 

dependran de la resistència del material de l’estructura i de la posició del mecanisme 
d’accionament. 
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Tercera: Segons la mobilitat de l’eix: 
En tercer lloc, les grues podrien classificar-se en funció de si l’eix és fixe o giratori; 

aquest últim, una de les novetats de la maquinaria medieval, possibilitava el directe 
emplaçament en obra de la càrrega, augmentant així la maniobrabilitat de la màquina, al 
temps que millorava la seguretat de l’obra donat que l’elevació no depenia 
exclusivament de la tensió d’uns cables.  
 

La primera referència documentada datada d’una grua d’eix giratori (referida com 
una màquina molt simple) és de 1430, de finals de l’Edat Mitja. Pot afirmar-se que 
aquestes novetats són molt anteriors ja que Villard de Honnecourt dibuixava al seu 
Quadern grues amb aquestes particularitats. 

 
 
 
 
 
 

22.- Grua en voladís de forca. Crònica 

Universal de Rudolf von Ems (h. 1360). 

Biblioteca Central de Munich, ms. Fr. 19093, 

fol. 22 v. 

 

23.- Grua d’estructura en T. Biblioteca �acional 

d’Escòcia (Edimburg). 
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   24 

 

3.3.2. Mitjans de transport. 
 
També a l’Edat Mitja es produeixen algunes novetats en lo que es refereix al 

transport de material de construcció. De fet, en línies generals, perduren els mitjans 
d’època clàssica com la carreta de tir múltiple, generalment de 16 a 20 bous, millorada 
la seva eficàcia al incorporar la llanta metàl·lica i ser les rodes ferrades amb claus i per 
tant obtenir una major adherència. Com que les carreteres estaven en mal estat, es 
procurava disminuir el cost del transport, mitjançant la talla a cantera o inclús fent 
partícips als fidels, al atorgar-los “gracies” divines per la seva intervenció en el procés 
de transport. 

 
En qualsevol cas, a l’obra, la principal novetat és l’aparició de les carretilles de mà 

com aplicació de la palanca de segon gènere. 
 
 

3.3.3. Noves màquines per preparació i tall de materials. 
 
L’aparició de màquines per preparació i tall de materials (fusta i pedra) és una de les 

novetats de l’Edat Mitja. Especialment interessants resulten les noticies sobre màquines 
per solucionar un dels problemes més crítics: el del tall de pilots i estaques de 

                                                 
24 Alain Erlande Brandenburg, 1937 Luxeuil (França),  The Cathedral Builders,1995. 

24.- Detall d’una grua de ploma basculant. Reconstrucció de Troya, de Jean de Colombe. Alain 

Erlande Brandenburg, The Cathedral Builders, p. 123. 

25.- Detall d’una grua d’eix arriostrat. Construcció de la Torre de Babel, Crònica Universal de Rudolf 

von  Ems. Alain Erlande Brandenburg, The Cathedral Builders, p. 100. 
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fonamentació sota l’aigua a un mateix nivell en construccions hidràuliques com les piles 
dels ponts o dics. La primera referència, tant escrita com gràfica sobre el tema és la de 
Villard de Hônnecourt, qui en el seu Quadern mostra com, sota l’aigua, els pilots es 
podien serrar mitjançant: 

 
«una serra fixada horitzontalment a una carcassa que sobresurt de l’aigua i 

que descansa a una plataforma, on els obrers la desplacen imprimint un 
moviment d’anada i tornada. El nivell i el plom, situats al llard d’un pilot, tenen 
per objecte, assegurar la verticalitat» 

 
No obstant, les serres hidràuliques van deure ser utilitzades per primera vegada en el 

Baix Imperi Romà, possiblement per tallar marbre. Tot i així, és probable que amb la 
caiguda de l’Imperi Romà (476) i el consegüent procés de barbarització, aquest tipus 
d’invent fora poc utilitzat, potser així s’expliqui que de l’època medieval no existeixi 
cap referència a una serra hidràulica anterior a 1204. Tot i així, la primera representació 
d’una serra hidràulica apareix en el Quadern de Villard de Honnecourt el 1230. 

 
 

3.3.4. El llegat medieval a la etapa renaixentista. 
 
Al Renaixement les aportacions medievals als mecanismes d’elevació i transport de 

càrregues de construcció seran la base. Per exemple, respecte al transport lleuger es 
generalitza la cabria medieval o de trípode. 

 
La maquinaria medieval presentava cinc problemes evidents, als que Brunelleschi25 

va intentar posar remei mitjançant les tres màquines dissenyades per ell per a la cúpula 
de Santa Maria de les Flors: la cabria reversible (1) per elevar els pesos a la plataforma 
on emplaçaria la grua torre (2), amb contrapès a la contraploma, i el pont grua (3) 
utilitzat per la construcció del pinacle que constaria d’un pescant horitzontal també 
mòbil sobre una estructura portant. Els problemes eren els següents: 

 
- L’alçada de l’edificació i el risc del moment de bolcament en cas d’ampliar la 

longitud de l’estructura; 
- La irreversibilitat de les màquines de tir rotatori; 
- L’elevada pèrdua d’energia per fricció en les rodes dentades utilitzades en els 

mecanismes medievals; 
- El sistema de situació de la càrrega amb braços fixes que exigia col·locar la 

màquina pròxima a la cornisa de l’edificació i tenir que balancejar la càrrega per 
recuperar-la i emplaçar-la, i; 

- La seguretat del mecanisme de gir.  

                                                 
25 Filippo Brunelleschi (1377-1446), arquitecte, escultor i orfebre renaixentista italià. Conegut pel seu 
treball en la cúpula de la catedral de Florència Il Duomo. 
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3.4.   A l’ombra de la cúpula: tradició i innovació en la construcció 
florentina en els segles XV i XVI.26 

 

 
El 1822, l’arquitecte florentí Giuseppe Del Rosso va publicar un article titulat 

Edificatòria, la necessitat de reformar el cabrestant comú per ús de les fàbriques i els 

avantatges que per aquesta reforma en resulten
27

. En poques pàgines, amb elegant 
claredat i simplicitat de raonament, aquest arquitecte, presentava als lectors els 
avantatges d’una màquina que es va establir el 1792 en l’obra de l’Església de la 
Madonna delle Pozze a Dicomano, a la Toscana. Es tractava d’un gran cabrestant amb 

una roda dentada, que tenia l’avantatge de 
que podia ser maniobrat per un petit 
nombre d’homes amb el mateix resultat o 
superior. L’altre avantatge consistia en el 
fet de que el moviment generat era 
constant. 

 
L’únic inconvenient estava en les grans 

dimensions d’aquella màquina: la roda 
d’aquest cabrestant, traslladada per 16 
homes, tenia una circumferència de més de 
18 metres i un diàmetre entorn de 5 metres, 
pel qual era difícil trobar un magatzem 
adequat per guardar-lo i una porta tan llarga 
per deixar-lo entrar; però tot i així, aquest 
inconvenient no podia contrarestar segons 
el fabricant l’indubtable avantatge que 
oferia. Lamentablement, no podem 
conèixer amb exactitud l’aspecte que Del 
Rosso va donar a la màquina. En el seu cas, 
se’ns dona un esquema geomètric amb una 
descripció aproximada (fig. 26). 

 
 
 

 
 
                                                 
26 Revista “Annali di Architettura” del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio", 
de l’any 1998, Autor: Daniela Lamberini. 
27 Giuseppe del Rosso, Edificatoria. Della necessità di riformare l’argano comune per uso delle 

fabbriche e dei vantaggi che per essa riforma ne risultano, Pisa 1822, a la Biblioteca Riccardiana, 
Florencia, Misc. 487.3, pp. 1-12. 

26.- Giuseppe del Rosso, Cabrestant en 

roda dentada, en Edificatoria, Pisa, 1822. 
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3.4.1. La “gran màquina”, mite i exemple de l’obra de la cúpula. 
 
Es destaca en diverses ocasions l’extraordinària importància que va tenir la 

construcció de la cúpula de la catedral de Santa Maria de les Flors a Florència, 
realitzada i portada a terme per Filippo Brunelleschi entre 1420 i 1436. La construcció 
de la cúpula, la “gran màquina”, segons la definició de Miquel Àngel, per la seva 
audàcia de la concepció i per les innovacions tecnològiques de Brunelleschi, va 
esdevenir la tècnica més gran i revolucionaria de la seva època i “l’escola del món” per 
a successives generacions d’arquitectes. La seva construcció va ser una experiència 
totalment d’art edificatori del Renaixement, per la tècnica constructiva utilitzada per 
l’organització de l’obra i pel disseny de les màquines utilitzades per construir-la. 

 
Les màquines, principalment potents cabrestants i enginyoses grues giratòries, 

dissenyades i utilitzades per Brunelleschi en aquesta obra, que igualava i superava a 
aquelles inabastables de l’antiguitat, alhora que protegides per secret de taller, com va 
desitjar mantenir el dissenyador, es van convertir en plantilles, plantejades a nivell 
contemporani com a exemples. Aquestes plantilles queden plasmades en paper i codis 
manuscrits dels segles XIV, XV i XVI, juntament amb els models antics de Vitruvi, 
constituint un exemple de notable fortuna. 

 
Aquesta producció de “màquines impossibles” és la prova de que enginyers i 

arquitectes com Sangallo, Ghiberti, Francesco di Giorgio i Leonardo entre d’altres, 
generació rere generació van anar seguint treballant amb aquestes màquines en la 
construcció d’aquesta cúpula. Eren models basats en els seus antecessors, dels quals va 
prevaldre el seu funcionament, la seva tècnica i el seu valor espiritual. Reproduïts en 
dibuixos i copiats com una espècie de producte de memòria tecnològica col·lectiva, els 
exemples dels segles XIV i XV van acabar per tal de ser reescrits més pel significat 
altament simbòlic que pel potencial tècnic i innovador, que sens dubte tenia. 

 
Amb el temps, amb la progressiva aparició com a producte de l’art mecànic i part de 

les ciències matemàtiques, la màquina va esdevenir patrimoni de la disciplina de la 
enginyeria i del coneixement, fins arribar a ser un producte típic de col·leccionisme. 
 

La capacitat d’organitzar l’espai i els homes i la comparació racional amb les 
màquines, són les competències principals dels arquitectes del Renaixement, segons la 
definició que ens dóna Leon Battista Alberti28. En l’obra, entesa com el lloc on 
s’exercita l’art edificatori, on es pot aprendre i formar-se, l’arquitecte no sols ha de 
dirigir la fase constructiva de la fàbrica, sinó que paral·lelament ha de participar en la 
definició de l’obra arquitectònica a través del procés organitzatiu del treball, mentre la 
màquina es configura com la mesura de la possibilitat d’intervenció de l’home sobre la 
natura. “Les màquines – escriu l’Alberti – s’han de considerar a la semblança de 

                                                 
28 Leon Battista Alberti (Gènova 1404 – Roma 1472), sacerdot, humanista, arquitecte, matemàtic i poeta 
italià. Figura més polifacètica del Renaixement. 
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cossos animats, previstos de mans excepcionalment fortes i que per moure pesos es 

comporten exactament com cadascun de nosaltres. Per això convé reproduir amb les 

màquines les mateixes dimensions i els mateixos plecs que nosaltres fem amb els 

membres i amb els nervis, per empentar, per estirar i per transportar objectes”. 
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3.4.2. La màquina territorial: l’enginyeria per la gran obra pública. 
 
La presència indiferenciada en les fulles dels tractats d’arquitectura civil i militar en 

els segles XV i XVI dels estudis per màquines de guerra, hidràuliques o de construcció, 
reitera en fets l’absolut control pluridisciplinari de les tècniques de l’enginyeria per part 
dels artistes-arquitectes renaixentistes que havien de ser a la vegada arquitectes i 
maquinadors, en contra de les disciplines arquitectòniques segons els paràmetres 
clàssics de Vitruvi. 

 
Les obres de defensa i de millora tecnològica es van realitzar de forma urgent per 

part d’un equilibri polític precari, i per afrontar els problemes amb les armes 
científiques de les matemàtiques, estava prenent forma una nova figura de l’enginyeria, 
al mateix temps militar i hidràulica, que obtenia la imposició en la comissió i el seu 
preciós servei en mode directament proporcional a la seva capacitat de millora tècnica i 
científica i d’adaptació de la pràctica tradicional dels nous requisits tecnològics. Va ser 
en realitat en el camp de l’enginyeria militar i hidràulica, on més es van sentir els 
efectes beneficiosos del canvi de tecnologia i del traspàs de coneixements matemàtics i 
mecànics entre Florència i altres grans centres de cultura, siguin italians com Venècia, 
la primera en absolut, Milà, Ferrara, Urbino i naturalment Roma, i estrangers, 
primerament els alemanys, francesos, etc. 

 
La transformació dels perímetres urbans seguida 

de la introducció del front abaluartat, incideix 
massivament en la seva forma, materials, tècnica 
constructiva i organització de la construcció militar, 
encara que tenia un paper molt marginal l’ús de les 
màquines en les obres. Tot i així, l’abundància de 
ma d‘obra forçada, obtinguda a través del sistema de 
control i treball dels esclaus, permetia cobrir llocs de 
treball, com els grans moviments de terres i les 
construccions quilomètriques, i a la vegada permetia 
introduir a l’obra alguna de les màquines bàsiques. 
Aquestes es limitaven a joves, operades manualment 
per un o dos homes, i només quan era necessari per 
construir pilars, com aquells equipats amb 
alliberació automàtica dissenyats per Cosimo 

Bartoli
29, utilitzable també per fonamentar en aigua 

(fig. 27), a més de bombes aspiradores per lliurar les 
excavacions de les aigües. 

 

                                                 
29 Cosimo Bartoli (Itàlia 1503 – 1572), diplomat italià, matemàtic, filòleg i humanista. 

27.- Cosimo Bartoli, Battipalo

(Biblioteca �acional Central, 

Florència, ms. E.B.16.5. (II), c. 69v). 

 


