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Més fusta, és la sostenibilitat

L’últim, elmés
modern i sostenible
en la construcció
d’edificis és,
curiosament, elmés
antic: la fusta

01 Residència
d’estudiants a
Vancouver
Imatge del procés
de construcció del
Brock Commons
TallwoodHouse,
un dels edificismés
alts delmón fets
en fusta, amb54
metres i 18 pisos.

02 Biblioteca
a Sant Martí
La nova Biblioteca
Gabriel GarcíaMár-
quez, a Barcelona,
s’està construin-
tamb la fusta com
amaterial principal.

Cases
Classificats La millor guia
d’immobles en venda

Natàlia Bosch

Tot i que la cultura de la rajola està
fortament arrelada, a Espanya, la
construcció amb fusta ha experi-
mentat un gran auge, l’última dè-
cada. L’aparició de noves tècniques
constructives, el desenvolupament
de les fustes industrials i la cons-
cienciació pel medi ambient han
convertit aquest material en una
alternativasòlidaa l’acer, el formigó
i el ciment.

Actualitzar la tradició
“A Espanya no tenim la tradició
constructiva amb fusta d’altres pa-
ïsos, com els Estats Units o els del
nord d’Europa, però hi hem cons-
truït parcialment.D’aquestamane-
ra, una casapodia tenir elsmursde
maó o de pedra, però, en canvi, les
cobertes, els sostres o el forjat po-
dien ser fusta. És el que en diríem
un sistema híbrid”, explicaMiquel
Rodríguez, arquitecte i codirector,
juntament ambMarc Folch i Jor-
di Pagès, del curs de l’Escola Sert

Nous sistemes constructius: fusta.
Però, des de fa uns anys, la deman-
da de construir amb aquest nou-
vell material s’ha disparat: “Estem
vivintunveritableaugedela indús-
tria de la fusta, al nostre país, que
s’està desenvolupant ràpidament.
D’una banda, perquè cada vegada
hi hamés clients privats quehode-
manen per un tema de consciència
ecològica, i, de l’altra, perquè els
arquitectes han vist que és unma-
terial molt fàcil de treballar i que
ofereix unes prestacions enormes”,
segons Rodríguez. A més, gràci-
es al desenvolupament tècnic, la
industrialització i els controls de
qualitat exhaustius, ofereix totes
les garanties, tant per construir

habitatges de petit format com
oficines, blocs de pisos o fins i tot
gratacels.De fet, laTorreMjösa, de

Brumunddal (Noruega), és l’edifici
de fusta més alt del món, ambmés
de 85,4metres.
“Aquí no s’han fet edificis de fus-

ta de gaire alçada, però això també

està canviant.ABarcelona, arama-
teix,s’estandesenvolupantdiferents
projectes fets íntegrament amb fus-
ta, com la nova biblioteca Gabriel
García Márquez, al barri de Sant
Martí”, explicaRodríguez.

Unaconstruccióméssostenible
La fusta és un dels materials de
construcció més antics. La casa
Bethlemen (Suïssa), amb més de
700 anys, és lamés antiga d’Europa
construïda amb fusta. Però, quins
avantatges ofereix avui? El primer
motiu, i el principal, pel qual s’es-
tà posicionant com el material de
construcció del futur és la baixa
petjada ecològica respecte a altres
materials constructius que reque-

reixengrans quantitats de combus-
tibles fòssils per produir-los. “Ens
trobem en una situació d’emergèn-
cia climàtica i és vital plantejar edi-
ficis que, en tot el cicle constructiu,
representin la menor petjada de
carboni possible: des de l’extracció
del material i la seva manipulació,
fins a la construcció de l’edifici i la
posterior desconstrucció, si és el
cas.Hemdesermoltcurososambla
quantitat de gasos amb efecte d’hi-
vernaclequeemetemal’atmosfera”,
afirma l’arquitecte.

Per abordar de manera efectiva
el canvi climàtic, hem d’eliminar
el CO

2
de l’atmosfera i reduir les

emissions de carboni. I la fusta
d’origen responsable assoleix tots
dos objectius: “Perquè mentre ha
estat arbre, la fusta ha anat absor-
bint el CO

2
de l’atmosfera, i tot i

que necessitem certa energia per
transformar-la, al final, la fusta
genera un balanç positiu de CO

2
a

l’edifici”, sostéRodríguez.

S’escurcenels tempsconstructius
Amésde serunmaterial ecològic,
és molt fàcil de prefabricar en ta-
ller, i això redueix considerable-
ment costos de mà obra i, alhora,
garanteix més precisió: “I, com
que és un material molt lleuger,
es poden transportar fàcilment
grans estructures en 2D o fins i
tot en 3D –és a dir, una habitació
muntada–, que s’acoblen com un
gran mecano a l’obra. I això no
només redueix costos, sinó que
agilitza el procés de construcció”,
apunta Rodríguez. Un altre gran
avantatge de la fusta és que és
un molt bon aïllant tèrmic, tant
del fred com de la calor. A més,
la construcció amb fusta té un
impacte positiu en l’usuari final,
que en aquest material troba sen-
sacions de benestar i confort que
d’altres no aconsegueixen.
Però, tal com apunta Miquel

Rodríguez, cap material no és
perfecte i és important no demo-
nitzar-los, sinó treure el màxim
partit de cadascun: “La millor
solució és fer servir cadamaterial
on funciona més bé. Perquè, si es
generalitza la construcció 100%
amb fusta, la demanda d’aquest
material correria el perill de su-
perar l’oferta”. •
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La fustaéselmaterial
constructiuambla
petjadadecarboni
menysnotable,unaopció
ecològica i sostenible
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Tot iqueéssensibleal
foc,abanscol·lapsaràuna
estructurad’acer,quees
deformaamblacalor,
quenopasunadefusta
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