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■■■ El silenci era l’obsessió de John Cage. 
Però el soroll, el de la ciutat, el de l’en·
torn... acompanyen i formen part de la 
seva obra, precisament perquè el silenci 
absolut no existeix. Cage composa “Silen·
ce” (1956) i malgrat creu que el “soroll” 
de fons sempre hi és present, Cage desco·
breix el silenci.

Amb Can Framis, el silenci s’emancipa 
del so, del soroll de l’entorn, per esdevenir 
un nou element lliure i autònom. Autò·
nom en la seva austeritat, autònom en la 
seva alineació al carrer, en la seva reduc·
ció de gestos, de color... autònom en la 
seva arquitectura callada, en el seu silen·
ci… Can Framis sembla aliè al lloc on es 
troba. La seva arquitectura, davant del 
soroll inaudit del seu entorn, ens ofereix 
silenci i ens convida a la contemplació del 
seu paisatge: un paisatge que transmet 
serenitat.

Fa gairebé un any que, discretament, 
es va inaugurar Can Framis. Des d’alesho·
res ha estat premiat amb el Premi Nacio·
nal 2009 de Patrimoni Cultural de la Gene·
ralitat de Catalunya, així com als premis 
Bonaplata 2009 en la categoria de rehabi·
litació. Darrerament, ha rebut el Premi 
Ciutat de Barcelona en arquitectura.

Amb Can Framis culmina el procés 
que l’empresari i col·leccionista A. Vila 
Casas va iniciar a la dècada dels noranta, 
que consistia a anar creant una col·lecció 
d’art actual al mateix temps que rehabi·
litava espais amb valor patrimonial on 
instal·lar les obres. Tota aquesta tasca, 

això sí, sense cap ajut institucional. Vila 
Casas ha inaugurat 5 espais d’art con·
temporani en menys de 10 anys. Tota una 
proesa, sí senyor.

L’emplaçament: abans de Cerdà
Al segle XVIII, a l’antiga fàbrica de Can 
Framis, al Poblenou, es rentava la llana 
dels xais. Fou una de les fàbriques més 
importants de la Barcelona del s. XIX i 
arribà a ocupar quatre illes del Poblenou. 
A partir de 1872 es van anar construint 
cases pels obrers, seguint les alineacions 
del Pla Cerdà, en un entorn cada vegada 
més edificat. De tot el conjunt fabril de 
Can Framis, només quedaren en peu tres 
naus. La realitat de l’antic barri de Poble·
nou, tal com apunten els autors de projec·
te, era, majoritàriament, un conjunt de 
construccions en estat precari sense altre 
interès que no fos el productiu i construï·
des mitjançant un procés continu d’addi·
cions amb tècniques de construcció molt 
heterogènies.

Als anys 70, Poblenou deixà de ser 
“nou” i gran part de la indústria començà 
a desaparèixer. El nou Museu de Can Fra·
mis vol ser una mostra d’aquell tipus de 
construccions sense grans pretensions, 
una decisió que farà que el nou edifici 
contrasti amb l’alta tecnologia exhibida 
en el seu entorn actual.

L’edifici de l’equip BAAS s’allunya de 
les frivolitats arquitectòniques a les que 
tan acostumats i acomodats estem en els 
darrers temps; s’allunya de les arquitec·
tures que fan gala del seu avanç tecno·
lògic, els seus desafiaments a les lleis de 
la gravetat, arquitectures normalment 

El silenci com 
a contrapunt 
Rehabilitació de l’antiga fàbrica Can framis, avui recon-
vertida en museu. La intervenció consisteix en la rehabilitació de 
dues naus existents i la (re)construcció d’un nou edifici

Cristina arribas
informatiu@apabcn.cat

“No cal renunciar al passat en entrar a l’avenir. En 
canviar les coses no és necessari perdre-les” John Cage

Fotos: Chopo
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poc valor arquitectònic i es trobaven en 
molt mal estat. El seu interès, doncs? 
Bàsicament la seva posició i el contrast 
que genera (tal com hem dit abans, 
segueixen les traces anteriors a la implan·
tació del Pla Cerdà ).

També van veure com, a aquestes dues 
naus “supervivents”, els mancava el con·
text original, ja no tenien l’interès com a 
peça essencial en un conjunt homogeni. 
Potser, el que ara caldria mostrar, doncs, 
seria l’evolució, la història, el procés i el 
desordre amb què s’havien desenvolupat.

Per fer palesa aquesta evolució totes 
dues naus, es va optar per treure l’arre·
bossat existent i mostrar què passava 
a sota: a la planta baixa, pedra i morter 
de calç. A la planta primera, totxana. 

cares, i d’una sostenibilitat dubtosa. A 
Can Framis es recupera i restableix l’èti·
ca i l’honestedat de la professió.

Amb la intervenció es manté l’aline·
ació original de les naus, tant de les dues 
naus que es conserven com de la nova, 
que reprodueix l’emplaçament idèntic 
d’una nau antiga. La cota del seu empla·
çament és a un metre i mig per sota de 
l’entorn. Tant aquest decalatge de cota 
com la no alineació de les naus als carrers 
actuals són el testimoni previ  a la implan·
tació de la trama Cerdà: Can Framis 
reprodueix les traces de l’antiga parcel·
lació prèvia a Cerdà. És l’únic del seu 
entorn que defensa aquestes directrius.

La proposta. Un nou concepte de 
rehabilitació: reconstrucció espacial
La intervenció consisteix en la rehabili·
tació de dues naus existents i la (re)cons·
trucció d’un nou edifici que les connecta i 
que coincideix amb l’emplaçament d’una 
antiga nau. Aquest conjunt configura un 
pati que es converteix en vestíbul exterior 
del museu.

Una de les tasques més complexes ha 
estat el fet de transformar un antic com·
plex industrial en un equipament cultu·

ral d’última generació. Compatibilitzar 
l’ús original, amb les seves dimensions de 
crugia i alçades interiors, als nous reque·
riments funcionals sense malmetre’n els 
valors i el caràcter no ha estat una tasca 
fàcil.

Can Framis esdevé un conjunt arqui·
tectònic fruit d’un procés, de moltes inter·
vencions, molts moments de diferents 
necessitats constructives... intervencions 
pràctiques sense cap voluntat estètica. 
La nova intervenció és una petjada més 
en tot aquest camí. Els arquitectes opi·
nen que Can Framis no era un exemple 
d’arquitectura patrimonial per ser recu·
perada com altres del seu l’entorn (des del 

punt de vista arquitectònic·formal). En 
aquest cas, ens trobem davant d’una mos·
tra molt humil d’arquitectura fabril, però 
és una oportunitat per evitar conservar 
només els edificis excepcionals (aquest 
fet és un error que dóna una imatge molt 
distorsionada del que fou el barri de 
Poblenou.)

Es tracta de conservar la memòria his·
tòrica, mantenir les petjades d’un procés.
Els dos edificis que es “conserven” (les 
naus que ells anomenaren A i B) tenien 

“La cultura s’ha d’ubicar en espais representatius: un 
antic recinte fabril és un lloc perfecte”

A. Vila Casas
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Tot, sempre, de manera desordenada i 
sense intencions estètiques d’acabat. Tot 
aquest collage temporal era prou inte·
ressant per deixar·se veure. Era, potser, 
l’únic valor material preexistent que  es 
podia mostrar.

Per a la tercera nau (nau C), la nau de 
nova construcció que ocuparia el mateix 
emplaçament que una de preexistent, 
es va optar pel formigó. I és aquest pre·
cisament, el material omnipresent en 
la totalitat de la intervenció. Formigó a 
l’exterior i a l’interior. El formigó bast que 
podria haver format part perfectament 
de les velles indústries del barri abans 

de pujar·se al carro de les noves pells que 
gasten els seus veïns: arquitectures con·
dicionades pel perfeccionament de la tec·
nologia, arquitectures maquillades per a 
la seva comercialització. A Can Framis, 
repòs monocromàtic.

El projecte fa front a una necessària 
actitud contemporània que vol donar 
resposta i prendre posició respecte a les 
reflexions sobre la convivència d’allò 
nou i d’allò vell, evitant l’enderroc tan 
freqüent en aquesta zona: tant a l’interior 
com a l’exterior es fa palesa la voluntat 
de conservar i mostrar les preexistèn·
cies sense renunciar, d’altra banda, a 

DETALL CoNSTRUCTIU DE LA SECCIÓ DE LA FAçANA 

DE LA NAU. A LES pARETS DE FoRMIGÓ DE LES NAUS 

ES vA CoL·LoCAR UN TRASDoSSAT DE DM pER TAL 

DE FER DE SUpoRT RíGID DELS qUADRES, qUE 

SoLEN SER pECES DE pES CoNSIDERABLE
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incorporar un llenguatge actual en les 
zones de nova actuació. La conservació 
no és només material, formal... La millor 
rehabilitació, i potser la més poètica, és 
la reconstrucció espacial: els espais origi·
nals de les antigues naus SÓN els espais 
del nou museu.

El formigó és el material emprat per 
excel·lència. Totes les intervencions es 
materialitzen amb formigó bast que es 
fon amb les preexistències. La seva since·
ra brutalitat és l’element de cohesió. Una 
capa de pintura gris protegeix els murs 
exteriors existents, deixant veure la seva 
textura (maó, pedra, arcs, cicatrius d’an·
tigues finestres...) formant un collage de 
materials i textures.

El nou projecte aprofita les grans pos·
sibilitats expressives que el pas del temps 
ha donat a les parets.

Dos volums units per un de nou reso·
len, per tant, el nou programa funcional 
del museu. Per requeriments museístics 
es va optar per l’opacitat dels recorre·
guts i només trobem punts de llum en 
les connexions entre les naus, en punts 
singulars, normalment coincidents amb 
interseccions. Aquest és, segons els arqui·
tectes, un aspecte a discutir: cal realment 
que les obres es contemplin sota la llum 
artificial quan segurament van ser 
creades sota les grans lluernes de llum 
natural dels seus autors? Per què ha de 
canviar aquest fet? És un tema complex, 
però la tendència dels museus és sovint la 
de crear capses opaques que no interac·
cionen amb la riquesa i els matisos de la 
llum natural.

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: Museu Can Framis
■■ Emplaçament: Carrer Roc Boronat, 116-
126 08018 Barcelona 
■■ Propietari/promotor: 
Fundació vila Casas - Layetana
■■ Projecte:   
■ Arquitectes directors del projecte: 
Jordi Badia i Jordi Framis 
■■ Direcció i gestió de projecte:
Albert Alós, arquitecte tècnic de Layetana
■■ Direcció de l’obra:
■ Arquitectes directors:  
Jordi Badia i Jordi Framis
■ Directora d’execució de l’obra: 
Meritxell Bosch, Gpo
■■ Coordinador de seguretat: 
Àngel Muñoz, Gpo
■■ Empreses constructores : 
■ Acabats i cobertes:  San José
■ Moviments de terres i fonamentacions: 
Benjumea 
■ Estructura: Galasa 
■■ Dades d’obra:
■ Superfície construïda: 5.468 m2 
■ Data d’inici de l’obra: 2007 
■ Data d’acabament: 2009
■■ Llista d’industrials     
■ instal·lacions: JJvila
■ ascensors: oTIS
■ Screens planta baja: LoUvERDRApE
■ Projecte estabilització façanes anti-
gues: pablo Garcia Tamayo
■ Estintolaments i enderrocs naus 
interiors: pERI i Control & Demeter
■ Consultoria colors façana: 
Gabinete del color. Joan Casadevall 
■ Historiador: Antoni vilanova

Un projecte exemplar per a una inicia-
tiva exemplar
L’elecció de l’edifici no és casual. Per a A. 
Vila Casas, el contingut és tan important 
com el continent. La cultura s’ha d’ubicar 
en espais representatius: un antic recinte 
fabril és un lloc perfecte: Allà on fa més 
d’un segle es teixien tel·les, ara es penja·
ran tel·les.

Més que complert un dels objectius 
prioritaris de la Fundació Vila Casas com 
és recuperar i preservar el patrimoni 
arquitectònic del país. L’antic conjunt 
fabril, en estat ruïnós, és avui Can Fra·
mis, un nou equipament de referència i el 
testimoni d’un dels recintes industrials 
tèxtils més rellevants de la Barcelona del 
segle XIX. ■
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Guerrero Medina exposa 
dibuixos sobre l’exili  
a Can Framis

■■■ A Camí de l’exili, milers de civils 
republicans avancen cap a la localitat 
fronterera Le Perthus en una filera 
que sembla no tenir fi. Fins al 17 de 
juliol, l’exposició Guerrero Medina. 
La Retirada. Exilis, exhibeix 20 qua·
dres i dibuixos de José María Guerre·
ro Medina. Les obres se centren en el 
pas de Le Perthus i les pèssimes con·
dicions de vida en el camp improvisat 
de la platja d’Argelers, expressat 
amb angoixa i temor en pinzellades 
expressionistes. ■

■■■ Can Framis, antic complex fabril del 
barri del Poblenou de Barcelona, acull des 
del passat 27 d’abril del 2009 el fons pictò·
ric de la Fundació Vila Casas; un espai de 
3.400 m2 que comprèn el treball d’artistes 
que formen part de la història recent de 
l’art contemporani català, i que ofereixen 
al visitant la possibilitat de contemplar 
l’ampli ventall de propostes artístiques 
que aparegueren a Catalunya amb l’arri·
bada de les “segones avantguardes”. 

Articular i projectar un itinerari expo·
sitiu per on discorren noms d’artistes tan 
rellevants com Tàpies, Plensa, Hernández 
Pijoan o Guinovart, entre molts d’altres, 
amb creadors que tot just ara inicien la 
seva trajectòria, esdevé quelcom similar a 
una posada en escena, on l’equilibri i una 
articulació correcta de les parts implica·
des es reflectirà en el resultat.

Establir un diàleg entre les obres, 
trobar les complicitats que les enllacen, 
reflexionar sobre la seva naturalesa, deter·
minar, segons el bagatge i l’experiència, 
els vincles que ens apropen o ens allunyen 
de la mirada de l’artista, esdevé un exercici 
d’introspecció del qual no podrem fugir.

La filosofia de la Fundació
La pell de l’edifici conserva la pàtina del 
temps, un trajecte de més de dos·cents 
anys que l’arquitecte Jordi Badia, respon·
sable del projecte, ha conservat amb bon 
criteri per tal d’evidenciar la seva mateixa 
evolució. Finestres tapiades, textures 
diverses, afegits..., encerts i equivocacions 
que il·lustren les diferents utilitats a què 
foren destinades aquestes naus. Si bé 
durant molt de temps la fàbrica estigué 
adreçada al món del tèxtil, amb el pas dels 
anys, i d’acord amb les necessitats del 
moment, va anar prenent altres funciona·
litats que anirien desmembrant·la i frag·
mentant·la. Així doncs, en el moment en 

Can Framis: un nou referent 
cultural a Barcelona
natàlia Chocarro
Fundació vila Casas
Cap de premsa

què la Fundació pren la iniciativa d’adqui·
rir els terrenys i projectar un nou equipa·
ment cultural, aboca tots els seus recursos 
per aconseguir mantenir·ne i preservar·ne 
el patrimoni. En aquest sentit, val a dir que 
la promoció de l’art contemporani català, 
d’una banda, i la conservació del patrimo·
ni artístic cultural, de l’altra, han estat, 
des dels inicis, els pilars sobre els quals 
s’ha erigit la filosofia de la Fundació. 

La rehabilitació de dues naus en un 
estat precari de conservació i la construc·
ció d’una de tercera de nova planta que 
permet l’itinerari intern entre les altres 
dues han estat el punt de partida a l’hora 

de definir el recorregut expositiu. Més de 
270 obres disposades en diferents compar·
timents que permeten la contemplació 
parcial del conjunt expositiu que ha 
estat traçat a través de la multiplicitat de 
conceptes inherents a l’ univers creatiu 
de l’artista. Així doncs, cada espai esdevé 
una unitat que persuadeix el visitant fins 
a aconseguir la seva implicació...; i la inci·
dència de la llum, màgicament dirigida 
a través d’una seqüència d’obertures, 
recrea una nova atmosfera que tenyeix 
l’espai d’una subtil poesia.

Precedit d’una gran plaça de ciment 
concebuda com a vestíbul i com a espai 
de lleure, Can Framis disposa de més de 

2.000 m2 de zona verda que pretesament 
emfatitza la seva insòlita cota d’un metre 
i mig per sota de la trama Cerdà, i que 
amb el recobriment de les heures i els 
àlbers atorgarà al paisatge connotacions 
romàntiques. ■

La pell de l’edifici conserva la pàtina del temps, 
un trajecte de més de dos-cents anys
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■■■ L’antic barri del Poblenou, el motor 
productiu de la ciutat de Barcelona, esta·
va majoritàriament construït per recintes 
industrials sense cap interès arquitectò·
nic. Les poques excepcions que el catàleg 
de patrimoni va decidir conservar poden 
crear una imatge equivocada del que va 
ser aquest lloc. La realitat és que la majo·
ria de construccions eren molt precàries, 
sense cap altre interès que el merament 
productiu, i construïdes mitjançant un 
procés continu d’addicions de cossos amb 
tècniques de construcció molt hetero·
gènies. Can Framis pot ser una mostra 
d’aquest tipus de construccions i no vol 

maquillar la textura de la seva pell vella 
i deteriorada que actua com a contrast 
amb l’alta tecnologia exhibida al seu 
voltant.

La intervenció contemporània con·
sisteix a cauteritzar la ferida consolidant 

Un collage contemporani 
de textures
Jordi Badia
Jordi framis
Arquitectes

espai per activitats polivalents.

Intervencions
Totes aquestes intervencions es materia·
litzen en un formigó bast que es fon amb 
els paviments. Una capa de pintura grisa 
protegeix els murs existents i en transpa·
renta els detalls (totxo, pedra, arcs, cica·
trius d’antigues finestres, etc.), formant 
un collage contemporani de textures, 
forats i tapiats, que és un reflex dels dife·
rents estrats i intervencions que ha patit 
l’edifici al llarg del temps. A l’interior es 
pren l’ascensor des de l’entrada i la visita 
s’inicia a la cota més alta, per aconseguir 
un passeig continu de baixada i sense 
interrupcions del recorregut expositiu. 
L’alta densitat requerida d’exposició 
deixa per a les escales les úniques puntua·
cions formals d’aquest recorregut.
El jardí remarca la cota insòlita on s’em·
plaça el museu, un metre i mig per sota 
del nivell de la trama Cerdà, producte de 
la seva implantació anterior, i s’eleva als 
límits per amagar el trànsit rodat. L’heu·
ra que entapissarà tot el paviment i els 
àlbers oferiran una imatge melancòlica i 
decadent que potenciarà el contrast amb 
l’olor de nou del voltant. ■

les testeres i construir un nou edifici que 
connecta les dues naus existents i que 
havia de coincidir amb el traçat d’una 
altra antiga nau. D’aquesta manera els 
tres edificis configuren un pati que es 
converteix en vestíbul del futur museu i 

Totes les intervencions es materialitzen en un formigó 
bast que es fon amb els paviments
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■■■ De fet, es tracta d’un edifici de nova 
construcció que s’adapta a les formes 
i rasants de les naus preexistents per 
intentar conservar una mostra històrica 
del context industrial on s’emplaça. Els 
antics murs s’han deixat despullats de 
revestiment a propòsit, de manera que es 
pot apreciar la seva constitució amb dife·
rents materials –de maçoneria i maó cerà·
mic·, així com les traces d’antics forats, de 
llindes, d’arcs de descàrrega, les marques 

d’antigues reformes i d’elements afegits 
o suprimits, restes de construccions ados·
sades... En fi, que per si sols, aquests murs 
esdevenen un mostrari de construcció 

Una construcció nova 
sobre dues antigues naus

que dona idea de l’amuntegament de cir·
cumstàncies que s’anaven superposant 
en la vida d’una construcció·implantació 
industrial.

Per poder conservar aquests elements 
l’obra ha tingut força complexitat pel 
que fa a concurrència de les operacions 
d’estabilització dels tancaments, de la 
construcció de les noves estructures, i 
de l’execució de les infrastructures sota 
rasant, recalçats, pantalles  de soterrani, 
micropilotatges, llosa de subpressió...

L’edificació esta constituïda per 
estructura metàl·lica, forjats de llosa 

de formigó, coberta que reprodueix 
una estructura d’encavallades de fusta 
anàloga a la antiga, acabada amb zinc 
sobre tauler de fusta, tancaments de 

formigó i vidre, interiors de plaques de 
guix... L’aparent minimalisme És l’ob·
jectiu pretès en l’estudi de les solucions 
projectades, i que en observar el resultat 
s’entreveu una acurada tasca de control 
i direcció de l’obra per a que els diferents 
punts, encontres i detalls estiguin prime·
rament dissenyats, i després correcta·
ment executats. 

La distribució del cost
En el quadre que recull l’import dels capí·
tols d’obra queda reflectida l’austeritat 
del projecte en el sentit que la inversió 
es concentra en la part d’obra diguem·
ne essencial o constituent. Dit d’altra 
manera, la part mes important del cost 
recau en els 5 primers capítols relatius a 
operacions d’infrastructura, fonaments 
estabilització i estructura, capítols que 
assoleixen mes de 2/5 parts del total de 
pressupost. 

De les altres 3/5 parts, aproximada·
ment, les instal·lacions s’emporten més 
d’1/5 part, el sistema envoltant de cober·
tes i façanes no arriba a 1/5 part, i l’altra 
resta, també inferior a 1/5 part, es corres·
pon als acabats. El tractament de l’entorn 
urbanitzat no està inclòs en el pressupost.

Les proporcions, encara que siguin 
aproximacions grolleres, reflecteixen la 
tipologia i criteris del projecte, que sigui 
dit d’altra banda, també es deu en part 
a l’ús funcional de l’edifici com a grans 
espais lliures per a exposició sense gaire 
incidència de conceptes relatius al condi·
cionament interior d’aquests volums.

Pel que fa a la ràtio global resulta de 
1.246 €/m2 construït de cost PEC. L’import 
es repercuteix sobre la superfície total, ja 
que a efectes de cost convé interpretar·ho 
de forma conjunta, per una banda sense 
diferenciar en els cossos de nova construc·
ció respecte dels que conserven els murs 
de tancament, i d’altra banda, sense dife·
renciar la part construïda sota rasant per 
la complexitat de les operacions repercuti·
des allí. En analogia al que s’indica per a la 
distribució per capítols, la repercussió de 
cost dels treballs del sistema de fonaments 
i estructura representa de 535 €/m2. ■

Aquests murs esdevenen un mostrari de construcció que 
dona idea de l’amuntegament de circumstàncies que 
s’anaven superposant 

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

Distribució del cost

Capítols import € %

Enderrocs 171.620,00 2,41

Estabilització façanes 148.060,00 2,08

Mov. Terres, pantalles, micropilotatge 816.120,00 11,47

Estructura 1.758.970,00 24,72

Estructura de fusta 158.518,00 2,23

Cobertes 399.744,00 5,62

Tancaments primaris 841.461,00 11,82

paviments 281.115,00 3,95

Revestiments 342.019,00 4,81

Fusteria i serralleria 434.696,00 6,11

Altres 168.960,00 2,37

Equipament 162.117,00 2,28

Aparells d'elevació 70.680,00 0,99

Instal·lacions 1.248.380,00 17,54

Ajudes a instal·lacions i ascensors 114.189,00 1,60

ToTaL 7.116.649,00 100
(Els imports es refereixen a preus pEC)

ENDERRoCS  2,41%
ESTABILITzACIÓ FAçANES  2,08%

Mov. TERRES, 
pANTALLES, 
MICRopILoTATGE  11,47%

ESTRUCTURA  24,72%

ESTRUCTURA DE FUSTA  2,23%

CoBERTES  5,62%

TANCAMENTS pRIMARIS  11,82%

pAvIMENTS  3,95%

REvESTIMENTS  4,81%

FUSTERIA I SERRALLERIA  6,11%

ALTRES  2,37%
EqUIpAMENT  2,28%
ApARELLS D’ELEvACIÓ  0,99%

INSTAL·LACIoNS  17,54%

AJUDES A INSTAL·LACIoNS 
I ASCENSoRS  1,60%

Sistema estructural  42,9%

Sistema Acabats  17,2%

Sistema Envoltant  17,4%

Sistema Instal·lacions  22,4%

Superfície construïda 5.710,76 m2

Sota rasant 2.142,42 m2

p Baixa 1.496,70 m2

p primera 1.490,62 m2

p Segona 581,02 m2
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■■■ Antecedents i nova proposta
En un inici, l’edifici constava de dues naus, 
sensiblement paral·leles, corresponents a 
les naus A i B. D’aquestes dues naus s’ha·
vien de conservar les façanes i enderrocar 
els forjats i les cobertes. La nova organit·
zació de l’edifici es planteja mitjançant 
tres grans blocs de planta sensiblement 
rectangular, la posició dels quals resulta 
coincident amb la posició de les antigues 
naus de Can Framis. Així, els tres edificis 
es disposen de tal manera que venen a 
formar una U lleugerament oberta. El 
citat esquema en U s’orienta de tal manera 
que les “ales” paral·leles, formades per 
dos dels edificis, segueixen sensiblement 
la direcció marcada pel carrer de la Lla·
cuna; direcció nord·oest cap al sud·est. La 
tercera construcció es col·loca, aproxima·
dament perpendicular a les altres dues, 
a la banda nord·oest del conjunt. D’ara 
endavant, la construcció ubicada a l’ala 
sud·oest quedarà tipificada com a bloc A, 
l’ala sensiblement paral·lela com a bloc B, i 
l’edificació restant com a bloc C. Dintre de 
l’espai definit per la U descrita, es projecta 
la formació d’un aparcament en soterrani 
d’una sola planta. La rehabilitació pròpi·
ament dita té lloc a les naus A i B, i només 
parcialment, mentre que la nau C resulta 
de nova construcció.

Estabilització de les façanes 
i enderrocs
En ambdues naus es realitza l’estabilit·
zació provisional de les façanes, ja que es 
considera rigorosament necessària abans 
de l’inici de l’enderroc dels forjats exis·
tents i fins a la construcció i enduriment 
dels nous forjats. En eliminar els forjats 
existents, les façanes perden els seu arri·
ostrament i queden vulnerables en tota la 
seva alçada. Per aquest motiu, es realitza 
el muntatge de torres i es formen pòrtics 
perpendiculars a les façanes.

El mètode d’unió d’aquestes torres a 
les façanes es realitza des de l’exterior, a 
través de tacs i cunyes de fusta, evitant el 
contacte directe de l’acer amb la façana 
a conservar. Atesa la geometria de les 

Sense amagar la façana originària

façanes, amb abundant quantitat de 
buits, permet un adequat arriostrament 
a través d’aquest buits, evitant realitzar 
taladres en les façanes a conservar.

Fonamentació i sistemes 
de contenció
La fonamentació prevista per les naus A i 
B, amb la voluntat d’afectar mínimament 
les façanes a conservar, ateses la inexis·
tència de plantes de soterrani i les condi·
cions geotècniques, es realitza a través 
de micropilons. Tanmateix, les soleres 
d’aquestes zones són com soleres flotants 
resoltes com lloses massisses de formigó 
armat que es recolzen sobre les bigues 
centradores que estabilitzen els micropi·

lons que fonamenten els pilars.
El nivell de soterrani del bloc C queda 

connectat amb l’aparcament. D’aquesta 
manera la solució de fonamentació es 
planteja conjuntament, realitzant la seva 
contenció mitjançant murs pantalla, amb 
disposició d’ancoratges provisionals. 
Atesa la posició del nivell freàtic, es rea·
litza una llosa de subpressió de formigó 
armat de 100 cm de cantell. 

Estructura
A les naus A i B, es realitza una estructura 
de pilars metàl·lics per recolzar els nous 
forjats de llosa de formigó vist, amb enco·
frat de fusta, per tal de donar un aspecte 
més industrial. A la darrera planta dels 

meritxell Bosch
Arquitecta tècnica
Gpo Ingeniería
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edificis a conservar, per tal de conservar 
l’estètica de les naus antigues es disposen 
unes encavallades de fusta, tot donant 
recolzament al conjunt de corretges que 
donen, alhora, descans a la coberta.

Com que les testeres de les dues naus 
orientades al carrer Sancho de Àvila es 
troben en mal estat, es realitza l’enderroc 
d’aquestes parts de façana i s’executa de 
nou mitjançant murs de formigó.

Pel que fa a la testera de la nau A, que 
alberga una escala que va de la planta 
baixa a la planta segona, es va realitzar 
un mur de formigó armat en forma de 
sandvitx. Es tracta, doncs, d’un doble mur 
executat simultàniament, un exterior de 
25 cm i un interior de 12 cm, separats per 
8 cm de poliestirè expandit. A més de la 
singularitat d’aquest mur pel fet de ser 
sandvitx, cal destacar la cura especial en 
les fases de formigonat, que coincideixen 
sempre amb les juntes de tauler de fusta, 
per tal de mantenir sempre la visió d’un 
element continu.

La nova nau C està formada a còpia 
de murs de formigó vist a una cara, que 
es converteix en dues façanes que es 
constitueixen en els elements de càrrega 
vertical principals. Contra els murs des·
crits s’executen unes lloses massisses de 
formigó armat, que conformen els dife·
rents forjats. La singularitat d’aquesta 
nau C recau en les obertures de façana i 
un gran voladís a la testera. Les obertures 
es realitzen amb els mateixos murs, on en 
alguns casos formen grans obertures o bé 
formen elements sortints amb el mateix 
mur de formigó. A la testera de la nau C, 
mirant cap al carrer Roc Boronat, sobre·
surt un voladís de 8,50 m. Aquest queda 
resolt per la presència dels murs abans 
descrits que volen a mode de gran mènsu·
la fins a arribar a la distància comentada.

Amb tot això, i gracies a la cura de 
posada en obra que realitza l’empresa 
d’estructura, s’aconsegueix un acabat de 
gran espectacularitat, realitzant les fases 
de formigonat coincidint sempre amb les 
juntes de tauler de fusta, per tal de mante·
nir sempre la visió d’un element continu.

El sostre de l’aparcament es projecta 
com una llosa sandvitx de formigó armat, 

atesa l’alçada del reblert previst per a l’en·
jardinament contemplat a la part superior 
(d’uns 100 cm). Aquesta llosa sandvitx es 
realitza alleugerida mitjançant la disposi·
ció de cassetons de poliestirè expandit de 
45 cm d’alçada, tot definint una retícula de 
nervis de 100 cm x 100 cm, amb dues xapes 
contínues de formigó armat, la xapa supe·
rior i la xapa inferior, de 7,5 cm de gruix, i 
així s’obté un cantell de 60 cm.

Tancaments primaris

Façanes
A les dues naus ja existents, A i B, s’ha 
realitzat un tractament bàsicament 
conservador de l’aparença original. En 
concret, s’ha procedit a una retirada 
d’arrebossat original i de tots aquells 
elements metàl·lics i de fusta antics, amb 
un rentat posterior de la superfície amb 
aigua a pressió. S’han tapiat les obertures 
existents i s’han deixat acabades amb un 
monocapa raspat. 

Abans d’aplicar els materials d’aca·
bat de la façana –és un procés lent, tant 
d’execució com d’observació– es tracta 
d’omplir tots els espais buits que hi pugui 
haver en zones de façanes tant de pedra 
com de maó, mitjançant un escardejat. 
Aquest procés va ser lent, ja que es va pro·
curar tapar totes aquestes “porositats”, 
sense amagar l’aparença de la façana 
originària.

Com a treballs d’acabat, es va aplicar 
en tota la superfície un producte fixador i 
la corresponent pintura d’acabat.

En aquelles zones on la pell de façana 
és el formigó vist, s’ha volgut definir 
aquest formigó amb un encofrat de fusta, 
anant sempre amb molt de compte per no 
deixar marca entre les tongades de formi·
gonat. Per deixar aquest murs acabats i 
duradors al pas del temps, s’ha realitzat 
un passivat de l’acer de les corbates, 
utilitzades durant l’encofrat, així com la 
posterior aplicació d’una pintura anticar·
bonatació.

Cobertes
En aquest edifici, s’hi distingeixen dos 
tipus de cobertes, que són inclinades 

en les naus A i B, per tal de conservar al 
màxim possible l’aparença industrial, i 
plana en la nau C, per diferenciar que és 
de nova construcció.

Aquestes cobertes inclinades de les 
naus A i B, que estan acabades amb xapa 
de zenc, estan recolzades sobre uns cabi·
rons de fusta que es recolzen sobre les 
encavallades de fusta interiors. Sota la 
xapa de zenc, hi trobem una làmina alve·
olar de polietilè reticulat d’alta densitat, 
fixada a un tauler d’aglomerat hidròfug, 
que a la vegada es fixa a les corretges. Ja a 
la part interior de la coberta, hi trobem un 
aïllament tèrmic de 80 mm de gruix, una 
barrera de vapor i plaques de cartó·guix 
que formen l’acabat interior.

En la nau C, hi trobem una coberta 
plana que realitza les pendents amb 
formigó alleugerit amb arlita, una doble 
membrana impermeabilitzant LBM 
(SBS) 40FV de 100 gr/m2 + LBM (SBS) 
40FP de 130 gr/m2, dues capes d’aïllament 
de poliestirè extruït de cèl·lula rígida i 
homogènia, densitat 32·35 kg/m2 de 4 cm 
de gruix, una capa separadora de feltre 
sintètic geotèxtil. Com a acabat de cober·
ta, hi trobem 10 cm de graves i 10 cm de 
Tennisquick.

Divisions i acabats interiors
En tots els casos, les façanes s’han extra·
dossat amb pannell de tauler de DM i 
panell de cartró·guix per donar més rigi·
desa al conjunt, ja que en ser un edifici 
d’ús de museu, aquests tancaments de 
cartró·guix han de poder suportar el pes 
de quadres.

Tot i que en general sembla una solu·
ció simple i neta, darrera de tot això hi ha 
un gran treball de realització de croquis 
i mostres, ja que en molts casos aquest 
textradossat es separa de la façana més 
de mig metre per permetre tot el pas 
d’instal·lacions.

Extradossats que no arriben al pavi·
ment o al sostre, línies d’ombra, refosos 
en diversos elements, entre d’altres, fan 
que, interiorment, una aparent simplici·
tat sigui fruit d’una gran complexitat en 
el detall.

Pel que fa a paviments, en tot l’interior 
de l’edifici, per tal de mantenir aquesta 
aparença industrial s’ha realitzat un 
paviment continu de formigó amb pols de 
quars, polit amb helicòpter i amb un aca·
bat envernissat. ■

Gràcies a la cura de posada en obra que realitza 
l’empresa d’estructura, s’aconsegueix un acabat de gran 
espectacularitat


