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Pròleg 
 
El catàleg que teniu a les mans forma part del projecte expositiu Construint el territori. 
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya, promogut per la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i coordinat junt a l’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres 
d’Estudis de Parla Catalana amb la col·laboració de les entitats que formen part de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI): l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
(Esterri d’Àneu), el Museu del Ter (Manlleu), el Museu de la Mediterrània (Torroella de 
Montgrí), el Museu de la Pesca (Palamós), el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el 
Museu Comarcal de Cervera, el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), el Museu Etnològic de 
Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, Carrutxa (Reus) i el Museu de les Terres de l’Ebre 
(Amposta). L’exposició ha estat comissariada per Fabien Van Geert i ha comptat amb 
l’assessorament científic de Ferran Estrada, responsables també de la coordinació d’aquest 
catàleg. 
 
Es tracta d’una exposició de país, que aborda l’arquitectura tradicional des d’una perspectiva 
eminentment etnològica per mostrar la relació home-medi-arquitectura des d’una 
aproximació a diferents paisatges i entorns històrics, culturals i productius rurals de Catalunya. 
Així, analitza molt especialment l’arquitectura tradicional dispersa en el paisatge com a espai 
vivencial, els seus aspectes  simbòlics i els seus valors productius,i ho fa des de diferents 
entorns paisatgístics, com l’alta muntanya, la costa, les terres de secà, l’horta i o les planes de 
regadiu. En la visita a aquests diferents entorns, es poden anar descobrint les principals 
tipologies constructives, fent un especial esment als món dels masos, i les principals tècniques 
tradicionals que són comunes a molts territoris  i altres que són específiques o que presenten 
variants al llarg de la geografia catalana. Finalment, l’exposició també planteja elements de 
reflexió sobre l’estat actual d’aquest tipus de construccions i quin pot ser el seu futur en funció 
de l’actualització dels seus usos i funcions. 
 
Per a dur a terme aquesta mostra ha estat inestimable la participació de les entitats i els 
museus que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI) que des 
de fa dècades treballen en col·laboració vinculats al Servei de Recerca i Protecció de la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, així com de moltes institucions, centres d’estudis i particulars que 
han aportat coneixements, documentació gràfica i fons materials. És un clar exemple de cóm el 
treball en xarxa pot oferir-nos perspectives i anàlisis aprofundides del conjunt del país. Vull 
agrair-los a tots aquesta col·laboració imprescindible i reeixida. 
 
Desitjo que pugueu gaudir d’aquesta mostra que visitarà diferents poblacions de Catalunya en 
els propers anys. 
 
 
 
 
Lluís Puig Gordi 
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Introducció 
Construint territori, difonent coneixements sobre l'arquitectura 
tradicional 
 
FABIEN VAN GEERT, comissari de l’exposició 
Universitat de Barcelona 
 
FERRAN ESTRADA, comissari de l’exposició 
Universitat de Barcelona 
  

L'arquitectura i el paisatge, com a creacions culturals, constitueixen una part substancial del 
patrimoni etnològic d'una societat. Això s'ha traduït en un gran nombre d'estudis des de les 
ciències socials que tracten de l'arquitectura, les seves funcions i els seus aspectes socials, 
econòmics i tècnics. La fascinació per la casa, per exemple, per part de l'antropologia es deu al 
fet que contribueixen a donar als paisatges el seu caràcter distintiu i són un element central 
que permet aproximar-nos a d'altres aspectes de la vida social.  

En aquest context, el principal objectiu divulgatiu de l’exposició és aportar elements de 
reflexions, des d'una perspectiva etnològica, sobre com el medi, les formes de vida, la 
tecnologia, les relacions socials i les maneres d’entendre el món es combinen per donar forma 
i fixar l’ús dels elements arquitectònics que han esdevingut peces fonamentals dels nostres 
paisatges humanitzats. D'aquesta manera, l’exposició pretén difondre i retornar a la societat 
els resultats de les recerques que des de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i les institucions organitzadores 
s’han desenvolupat sobre aquesta temàtica amb l'ajut de moltes associacions, arxius, centres 
d'estudis i ajuntaments repartits a tota Catalunya. 

Amb aquest objectiu, en el context d'una reflexió no només estatal a través del Plan nacional 
de Arquitectura Tradicional emprat pel Instituto del Patrimonio Cultural sinó també europea 
sobre les mesures a implementar per a protegir aquest tipus d'arquitectura, aquesta exposició 
vol contribuir al debat present sobre l’arquitectura tradicional en un doble sentit. D’una banda, 
reflexionar sobre els usos actuals de l'arquitectura tradicional en un context d’interès creixent 
pel patrimoni i per allò local: què cal fer, com a societat, amb els exemples que tenim d’aquest 
tipus d’arquitectura? De l’altra banda, fomentar la cerca d’una arquitectura que, tant pels 
materials utilitzats com per la seva concepció, sigui més propera a les persones i més 
sostenible i respectuosa amb l’entorn: què podem aprendre de l’arquitectura tradicional per 
utilitzar-ho en les construccions del present? 
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L’arquitectura tradicional i el paisatge. Algunes reflexions per a la seva 
anàlisi 
 

FERRAN ESTRADA I BONELL 
Universitat de Barcelona 
 
FABIEN VAN GEERT 
Universitat de Barcelona 
 
L’arquitectura tradicional i la construcció del paisatge 
 
Catalunya és un país amb una gran varietat i riquesa de paisatges, que són el resultat de segles 
d’activitat humana sobre un territori molt variat. Des de la costa a l’alta muntanya passant per 
les planes de l’interior, els paisatges que trobem al nostre país són el reflex de les formes de 
vida de la gent que hi ha viscut al llarg del temps. 
 
Quan parlem de paisatge ens estem referint a un fenomen històric, socioeconòmic i cultural 
que té una base física i natural. El medi constitueix la matèria primera sobre la qual l’acció 
humana ha anat modelant el paisatge. Aquestes actuacions sobre l’entorn, però, es donen en 
moments històrics concrets, a partir d’unes formes específiques d’aprofitament dels recursos i 
d’unes relacions socials i d’una cultura determinades. 
 
D’una banda, les tècniques productives, que permeten a les persones aprofitar els recursos del 
territori on viuen,i les relacions socials, que regulen l’accés a aquests recursos i organitzen la 
seva explotació, condicionen l’acció humana sobre el medi i donen com a resultat paisatges 
diferents. Així, per exemple, no són iguals els paisatges muntanya on les pastures i els boscos 
són de propietat comunal i s’aprofiten de manera col·lectiva, que els dels indrets on la 
propietat és privada i s’exploten de manera individual. 
 
D’altra banda, la manera com els membres d’una societat perceben i pensen el seu territori 
configura un marc cultural que orienta la manera com s’hi relacionen i donen forma al paisatge 
amb les seves accions:no actuen de la mateixa manera sobre els boscos els habitants de la 
societat urbana actual, on predomina la visió del medi com un patrimoni natural que cal 
conservar, que els catalans de finals del segle XIX, que concebien el bosc com un recurs 
forestal o bé com una reserva de terra que es podia rompre i abancalar per plantar-hi vinyes. A 
més, el paisatge no existeix per ell mateix. El Conveni Europeu del Paisatge el defineix com una 
àrea tal com és percebuda per la gent. És a dir, el paisatge sempre depèn de la mirada de les 
persones que l’observen i l’interpreten. Per tot això, els paisatges no són realitats estàtiques 
sinó que es troben en un procés constant de transformació, com a resultat de l’acció humana 
en contextos socials i econòmics canviants. 
 
Hi ha elements molt diversos que configuren els paisatges. Un dels principals, junt amb el 
relleu i la vegetació, és l’arquitectura. Les construccions són uns objectes visibles, immòbils i 
durables i això fa que la seva repercussió sobre les formes que adopta el paisatge sigui molt 
gran. Els elements arquitectònics s’aixequen sobre el territori introduint-hi volums, formes, 
colors i textures. Així mateix, també l’estructuren segmentant-lo i relacionant les diferents 
parts entre elles. La continuïtat d’aquests elements al mateix lloc durant períodes de temps 
molt llargs, que sovint sobrepassen la vida de les persones, contribueix a que siguin percebuts 
com una part essencial de cadascun dels paisatges: les masies amb els camps al costat 
disperses pel territori, les cases dels pobles agrupades al voltant de l’església o del castell 
definint uns volums i uns perfils que es poden reconèixer des de ben lluny, els murs de pedra 
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que aguanten els bancals que s’enfilen pels vessants, els pous, les cabanes, els camins, etc., 
són vistos com uns components i unes fites imprescindibles dels paisatges locals, de la manera 
semblant a com ho són les muntanyes i les valls, els rius, els prats o els boscos. 
 
Els elements arquitectònics, i molt especialment els d’arrel tradicional, són un instrument de 
relació amb l’entorn i,alhora, també són el resultat d’aquesta relació. L’arquitectura és un 
mitja fonamental d’adaptació al medi. Les persones interactuen amb l’entorn mitjançant les 
construccions, s’hi adapten i l’adapten a les seves necessitats. Les cases on aixoplugar-se i 
guardar les collites, els murs per construir i suportar els bancals, les preses i les sèquies per 
regar, les cabanes per aprofitar els camps i les pastures més allunyades, etc., són instruments 
per aprofitar el medi i, al mateix temps, també són el resultat d’aquesta relació. Per això, les 
construccions que tenen a veure amb l’aprofitament de l’entorn, com és el cas de molts 
elements de l’arquitectura tradicional,tenen una gran repercussió en la fisonomia dels 
paisatges i constitueixen un dels seus trets més significatius. En aquest sentit, molt sovint 
trobem paisatges caracteritzats per algun tipus d’element arquitectònic especial, o se’ns fa 
difícil imaginar-los sense la presència de construccions específiques: el paisatge de la pedra 
seca de comarques com les Garrigues o el Priorat, el paisatge d’Osona, el Berguedà o el 
Solsonès amb les masies disperses pel territori, o el paisatge dels prats i les bordes d’alta 
muntanya pirinenca. 
 
Què és l’arquitectura tradicional 
 
Hem assenyalat la importància que té l’arquitectura d’arrel tradicional com a component del 
paisatge. Però, a què ens referim quan parlem d’arquitectura tradicional? 
 
Des de fa més de 100 anys, arquitectes, geògrafs, historiadors, folkloristes i antropòlegs s’han 
interessat per les construccions rurals i urbanes relacionades amb la vida quotidiana dels 
homes i les dones comuns de les societats no occidentals i la societat occidental preindustrial. 
Aquest tipus d’arquitectura ha estat etiquetada com a tradicional, popular, vernacla, rural, 
sense arquitecte, sense pedigrí, anònima o preindustrial, entre altres adjectius que remeten a 
èmfasis diferents. 
 
La diversitat de termes per denominar aquest tipus arquitectònic posa de manifest la dificultat 
per identificar uns trets comuns i definir el concepte de manera precisa. Sovint l’arquitectura 
tradicional, popular o vernacla és definida negativament, per allò que no és més que no pas 
per allò que és. És presentada com un tipus d’arquitectura que té unes característiques 
oposades a les que es reconeixen com a pròpies de les construccions civils, militars i religioses 
planificades i bastides per especialistes i per encàrrec de les minories dominants, i que són 
conegudes com a arquitectura culta, acadèmica, formal o d’autor. També es contraposa a 
l’arquitectura moderna o contemporània, dissenyada per arquitectes amb formació acadèmica 
i que incorpora processos industrials en la seva realització. 
 
En aquest text hem optat pel concepte arquitectura tradicional, que fa èmfasi en la transmissió 
d’uns models constructius d’una generació a la següent. Per arquitectura tradicional ens 
referim a les construccions realitzades pels membres d’una societat seguint els models i les 
tradicions constructives locals i que estan estretament relacionades amb el seu context. Són 
maneres de construir compartides pels membres de la comunitat local que inclouen tant els 
coneixements i les tècniques com els models arquitectònics i les idees i els valors sobre l’espai 
construït i les maneres d’habitar. Aquestes tradicions constructives es transmeten d’una 
generació a la següent i s’enriqueixen i transformen a partir de les experiències personals dels 
constructors i dels usuaris. 
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No discutirem els problemes que presenten cadascuna d’aquestes denominacions, inclosa la 
d’arquitectura tradicional. Més que buscar una definició que permeti identificar de manera 
precisa aquest tipus d’arquitectura, el què ens interessa aquí és reflexionar sobre com abordar 
la seva anàlisi per obtenir un coneixement complex i aprofundit, allunyat d’explicacions 
simplistes i parcials. En aquest sentit, l’antropologia ens ofereix una perspectiva d’estudi 
apropiada per assolir aquest objectiu, sigui quin sigui el tipus d’arquitectura al qual s’aplica.  
 
L’antropologia estudia l’arquitectura com una creació cultural sorgida en un context econòmic, 
social i històric concret. La localització dels edificis, les seves formes, els materials constructius 
així com la distribució dels espais reflecteixen l’organització econòmica i social (les formes 
d’accés als recursos i de producció, l’organització social i política, el sistema jurídic, l’estructura 
familiar, la integració de la família dins de la comunitat) i la cultura (les idees sobre la relació 
home-medi i sobre les maneres d’habitar, els gustos estètics, les categories de gènere). Més 
encara, podem dir que aquesta l’organització social i econòmica i la cultura es materialitzen en 
l’arquitectura. En aquest sentit, l’antropologia parteix de la idea que l’arquitectura no només 
té una dimensió tècnica (els espais, els materials, les tècniques constructives) sinó que també 
té altres dimensions tant importants o més que la primera(ecològica, econòmica, social, 
política, simbòlica i estètica), cadascuna amb lògiques i significats diferents però relacionades 
entre elles d’una manera no determinista. 
 
Així doncs, per realitzar una anàlisi aprofundida i complexa de l’arquitectura no n’hi ha prou 
amb examinar els constrenyiments físics del medi, la relació de les construccions amb l’entorn i 
els aspectes tècnics i formals les edificacions. Cal interrogar-se sobre els valors i els significats 
que els usuaris i els constructors associen a aquests aspectes tècnics i formals, sobre les 
funcions i els usos dels espais construïts, sobre les relacions socials que s’articulen al voltant de 
la seva construcció i del seu ús, i sobre les idees i els valors lligats al fet d’habitar. En resum, cal 
ampliar el focus de l’anàlisi des de l’arquitectura-objecte cap a les persones que l’han construït 
i l’utilitzen i el context social i cultural on ho fan. 
 
L’arquitectura tradicional i el medi 
 
En parlar de l’arquitectura tradicional i el paisatge afirmàvem que les construccions són un 
mitjà d’adaptació al medi. Aquest vincle entre l’arquitectura i l’entorn ha contribuït a que 
molts estudiosos hagin interpretat l’arquitectura com una realitat determinada pel medi. Per 
aquests autors, les construccions serien una resposta mecànica a les condicions naturals. El 
clima, el relleu, la composició del sòl i la vegetació serien la causa directa i immediata de 
l’aparició a cada indret d’unes solucions constructives i d’uns tipus arquitectònics específics. 
Les condicions físiques definirien, d’una banda, les necessitats d’aixopluc i d’espais productius 
dels éssers humans que l’arquitectura s’encarregaria de cobrir. I, de l’altra, determinarien la 
localització i l’orientació dels edificis, els materials, les formes i les solucions constructives que 
adoptaria l’arquitectura local. Així, l’arquitectura tradicional estaria profundament arrelada al 
territori, en una simbiosi perfecta amb el medi. Les construccions s’integrarien plenament en 
el paisatge fins a mimetitzar-se amb els elements naturals, gràcies a la seva adaptació a les 
condicions físiques del medi i a l’ús com a materials constructius de les matèries primeres que 
proporcionaria l’entorn immediat. 
 
La perspectiva determinista adopta un punt de vista que naturalitza l’arquitectura tradicional, 
que en ocasions és denominada arquitectura natural, ja que és percebuda com un producte 
del medi físic. En conseqüència, les construccions tradicionals d’un lloc concret no podrien ser 
de cap altra manera, ja que els factors naturals les farien ser com són. A més, la inalterabilitat 
d’aquests factors provocaria que els tipus arquitectònics locals fossin pràcticament invariables 
i no estiguessin subjectes ni a modes ni a canvis històrics. 
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Des del nostre punt de vista, però,es tracta d’un plantejament reduccionista que no permet 
observar ni comprendre l’arquitectura tradicional com un fenomen complex amb múltiples 
dimensions, tant materials com immaterials, tant tècniques com socials i culturals. Per 
això,aquesta aproximació a les construccions tradicionals condueix als investigadors a 
conclusions errònies. Per exemple, en examinar la manera com l’arquitectura tradicional 
cobreix les necessitats humanes, la perspectiva determinista parteix d’un concepte de 
necessitat limitat als mínims materials per ala vida biològica i defineix com a superficial tot allò 
que va més enllà de la supervivència física de les persones. L’antropologia ha mostrat, però, 
que les necessitats materials són només una part de les necessitats que han de cobrir les 
persones com a membres d’una societat. I, encara més, que totes les necessitats, incloses les 
directament vinculades amb l’entorn físic com pot ser el confort climàtic, són construccions 
socials i culturals que varien històricament i culturalment. D’aquesta manera, una explicació 
determinista de l’arquitectura no permet comprendre perquè s’adopten unes formes i 
solucions constructives que poden semblar poc adaptatives però que, en canvi, responen a 
criteris socials i culturals significatius. 
 
En un altre sentit, el determinisme ambiental considera l’ús de matèries primeres procedents 
de l’entorn immediat com un tret definitori de l’arquitectura tradicional derivat de la 
determinació del medi. Si bé és cert que els materials constructius utilitzats solen ser d’origen 
local, la seva elecció no és una conseqüència directa de la seva disponibilitat i abundància o de 
la seva capacitat adaptativa. Així, en un territori hi trobem materials aptes per a la construcció 
que no són utilitzats, mentre que se n’empra altres que no són tant abundants o cal portar de 
fora. L’ús d’uns materials concrets, com també les formes i les solucions constructives 
adoptades, no emanen autònomament del medi, sinó que són escollits i pensats per persones 
en el si d’unes relacions socioeconòmiques i d’una cultura. Per això,la decisió d’utilitzar-los es 
fa tant des d’un punt de vista tècnic i econòmic com també social, polític i cultural. 
 
Les matèries primeres que s’utilitzen en les obres i el pes que hi tenen les que provenen de 
l’entorn físic immediat varien segons el tipus i la finalitat de construcció. No és el mateix 
aixecar una barraca de carboners per viure-hi durant una campanya de carboneig, una cabana 
de vinya per guardar-hi eines i dormir ocasionalment, o una casa al poble que constitueix el 
centre de la vida familiar. En aquest darrer cas, l’etnografia i la història ens mostren com la tria 
d’uns materials es fa en funció de consideracions molt diverses: la qualitat tècnica i el cost dels 
materials, els gustos estètics,les idees sobre la família i la continuïtat de la casa com a 
institució i el paper simbòlic que té la casa-edifici com a representació de la institució, les 
formes jurídiques d’apropiació i de transmissió del patrimoni immoble i la capacitat dels 
materials per simbolitzar valors i estatus. Així, aquells materials més valorats des de tots els 
punts de vista són emprats com a forma d’expressar l’estatus familiar. És el cas, per exemple, 
de la utilització de la pedra en les zones on les construccions són de tàpia, o la pedra treballada 
procedent de pedreres en els llocs on el material constructiu predominant són les pedres 
obtingudes de despedregar els camps. Així mateix, cal tenir en compte l’existència de normes 
escrites o consuetudinàries que regulen l’emplaçament de les construccions, les seves formes i 
els materials amb què s’han de bastir. Aquestes normes, que tenen una tradició centenària a 
casa nostra, obliguen a seguir unes pautes constructives determinades que responen sobretot 
a factors socials, polítics i jurídics. 
 
En definitiva, l’anàlisi antropològica de l’arquitectura tradicional ha de defugir de 
plantejaments que interpreten les relacions entre l’entorn i les construccions de manera 
mecànica. L’arquitectura s’adapta a l’entorn però no està determinada per condicionants 
naturals o tècnics. Els factors naturals o la tecnologia són uns més dels paràmetres que 
intervenen en l’arquitectura, limitant o fent possible construir unes formes i d’adoptar unes 
estructures que tenen a veure amb la societat i la cultura. 



 9

L’arquitectura tradicional com a construcció 
 
L’anàlisi dels aspectes formals i tècnics constitueix un dels temes clàssics dels estudis sobre 
l’arquitectura tradicional. Els treballs solen ser molt minuciosos i rigorosos en quant a la 
descripció de les formes, de les diferents solucions arquitectòniques, i dels materials i les 
tècniques constructives. També documenten amb gran detall la riquesa terminològica 
associada a aquest tipus de construccions i suposen un esforç considerable de classificació i 
d’elaboració de tipologies basades en els aspectes constructius. Per contra, acostumen a 
aportar menys informació sobre com s’organitza el procés de construcció i les relacions socials 
que sorgeixen al seu voltant. Igualment,tampoc abunden les referències sobre els aspectes 
socials i culturals dels oficis que intervenen en la construcció i en la fabricació dels materials 
necessaris. Així mateix, les explicacions qui utilitza aquests espais i com ho fa també solen ser 
escasses. 
 
L’arquitectura és un producte de l’activitat humana i, per això, suposa uns processos de treball 
organitzats i unes relacions específiques entre les persones, els col·lectius professionals i les 
institucions que hi estan implicades: des de qui encarrega l’obra fins qui l’executa, passant per 
qui la dissenya, qui l’autoritza, o qui fabrica o obté els materials constructius. Per això esdevé 
fonamental conèixer qui són els agents socials implicats en la construcció, com organitzen el 
treball i quines relacions socials mantenen. També, cal interrogar-se sobre les formes de 
propietat i d’accés a l’espai on es vol construir i a les matèries primeres necessàries per a fer-
ho. Igualment, és important conèixer com s’adquireixen i es transmeten les eines, els 
coneixements tècnics i els models arquitectònics locals, com s’accedeix a l’ofici i com 
s’organitzen els artesans que s’hi dediquen. Finalment, cal explorar els símbols i els valors 
associats a l’espai físic on es construeix i als materials utilitzats. Sense tenir en compte aquesta 
dimensió social i cultural del procés constructiu no és possible entendre el per què de les 
formes i les solucions constructives. 
 
Un dels temes de debat entre els investigadors és el de l’autoria de l’arquitectura tradicional. 
Qui dissenya i edifica aquest tipus de construccions. En aquest sentit, en molts treballs 
predomina la idea de que es tracta d’una arquitectura construïda pels propis usuaris, i es 
considera aquest fet com un dels principals trets que la defineixen. En front de l’arquitectura 
acadèmica o d’autor, on les idees i els gustos individuals de l’arquitecte i les solucions 
constructives acadèmiques distingeixen l’obra, es creu que l’arquitectura tradicional no té un 
autor identificable, és una arquitectura anònima, sense arquitectes,construïda pels propis 
usuaris a partir d’uns models compartits pels habitants d’un territori, creats de manera 
col·lectiva a través de les generacions. 
 
Però la idea d’autoconstrucció, d’arquitectura anònima, és un mite més que no pas una 
realitat. D’una banda, l’arquitectura tradicional és una arquitectura pensada i executada per 
persones concretes. Malgrat que la majoria de cops no quedi constància escrita o oral de qui 
són els constructors de cada edifici,no és una activitat sorgida de manera espontània no se sap 
d’on. Els constructors són persones concretes que, si bé es troben immerses en una cultura i 
participen dels models constructius compartits, també tenen uns coneixements determinats, 
uns gustos i unes idees pròpies de com són i de han de ser les coses. En aquest sentit, les 
construccions d’un mateix lloc no són sempre iguals amb independència de qui l’ha construït, 
sinó que presenten diferències estètiques, en les solucions arquitectòniques i també en la 
qualitat de l’obra degudes a que són fetes per persones diferents. 
 
D’altra banda, si bé és cert que els processos constructius són artesanals, acostumen a estar 
poc estandarditzats i s’adapten a les necessitats particulars dels usuaris i al context específic 
on s’aixequen els elements construïts, la idea de l’autoconstrucció també és errònia. Primer 
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perquè moltes de les tasques exigeixen uns coneixements tècnics que no té el conjunt de la 
població i que són fruit de processos d’aprenentatge llargs. Per això, els responsables de bastir 
els edificis i fabricar els materials constructius solen ser artesans especialistes, tot i que poden 
compaginar aquesta activitat amb altres feines: mestres d’obra, margeners, tapiadors, 
guixaires, fusters, picapedrers, teulers, canyissaires, etc. Es tracta de persones formades en les 
tradicions artesanals i constructives locals que les continuen, adapten i milloren a partir de la 
pròpia experiència, dels suggeriments dels usuaris i del contacte amb altres constructors. 
Sovint, les entrevistes amb els constructors treuen a la llum tècniques i solucions constructives 
introduïdes per persones que les aprengueren anant a treballar a un altre lloc. A més, com ja 
hem assenyalat abans, l’arquitectura és una realitat regulada per les institucions locals des de 
fa centenars d’anys. En aquest sentit, són conegudes les normes consuetudinàries o escrites, 
com ara les Ordinacions de Santacilia del segle XIII o les ordenances o capítols de vila de 
l’època moderna, que regulen els materials, les formes i els emplaçaments de les 
construccions. Igualment, els contractes notarials per bastir una casa ens mostren l’existència 
d’artesans especialitzats en les diferents tasques de construcció i fixen les característiques que 
tindrà l’edifici, els materials que s’haurà d’utilitzar, els preus i els terminis de construcció. De la 
mateixa manera, els contractes entre un artesà i els pares d’un aprenent, fan evident la 
institucionalització dels oficis, dels coneixements i dels processos d’aprenentatge. 
 
I, en segon lloc, la idea d’autoconstrucció també és errònia perquè generalitza una pràctica 
que correspon a uns tipus concrets d’elements arquitectònics. És cert que els usuaris poden 
participar en la construcció i habitualment ho fan. Ara bé, el grau d’implicació és molt variable i 
depèn de la complexitat de l’obra i del moment del procés constructiu,i pot anar des del 
disseny i l’autoconstrucció en els casos més senzills fins a la participació com a mà d’obra 
auxiliar en moments puntuals en els casos més complexes. Cal tenir en compte també que no 
tothom participa de la mateixa manera i trobem diferències significatives segons l’edat, el 
sexe, la classe social, el rol dins el grup familiar i les habilitats personals. 
 
La construcció en arquitectura tradicional no es pot analitzar com un procés que finalitzi amb 
una obra tancada. Les característiques físiques dels elements construïts afavoreix en percebre 
l’arquitectura com una realitat acabada i immutable. L’estructura i les formes de les 
construccions tradicionals són, però, dinàmiques i van canviant per adaptar-se a les necessitats 
canviants dels seus usuaris i a les transformacions generals de la societat i del context. L’anàlisi 
de la distribució dels espais i dels aspectes constructius mostra l’evolució dels edificis amb 
remodelacions, canvis d’usos, ampliacions d’espais, divisions fruit de canvis demogràfics en la 
família i de processos hereditaris. De vegades, les construccions no es finalitzen perquè no es 
té prou diners, o per fer possible incorporar-hi nous elements a mesura que siguin necessaris. 
Des d’una perspectiva temporal curta, les construccions es va adaptant a unes necessitats i uns 
usos variables fruit de canvis en la producció o en la família. Des d’una perspectiva temporal 
més llarga, els models arquitectònics canvien per fer front a les transformacions del context 
ecològic, socioeconòmic i cultural general. 
 
Un altra qüestió que cal contemplar en examinar la dimensió material de l’arquitectura és que 
els elements arquitectònics no estan aïllats ni són independents els uns dels altres. Formen 
part d’un conjunt articulat amb altres construccions i espais que cal examinar de manera 
integrada: les cases, els carrers, el poble, els camps de conreu, els camins, els elements 
construïts dispersos pel territori. És en aquest conjunt on hem de buscar la lògica de cadascuna 
de les parts d’aquest conglomerat arquitectònic. Per exemple, només podrem entendre les 
formes i els usos de cadascuna de les construccions que constitueixen una masoveria si tenim 
en compte el conjunt d’edificis del mas (masia, coberts, corrals, camins, cabanes), però també 
cal examinar les relacions de la masoveria amb els altres masos del veïnat, el mas del 
propietari, i el poble. 
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Funcions i usos de l’arquitectura tradicional 
 
Hem dit que l’estudi de l’arquitectura tradicional ha d’anar més enllà de les formes i les 
estructures, dels materials o de les tècniques constructives que constitueixen la seva part 
visible. En aquest sentit, l’aspecte més rellevant de l’espai construït és les seves funcions i els 
seus usos, la manera com es pensa, s’organitza i s’utilitza i les relacions socials que es teixeixen 
al voltant d’aquests usos. 
 
La finalitat de l’arquitectura és cobrir necessitats. Els elements construïts són objectes 
arquitectònics però sobretot són espais utilitzats i viscuts per les persones. Aquests espais 
construïts s’usen com a eina per al treball,com un espai per a la vida domèstica o com a lloc 
per a la sociabilitat. No es tracta, però,d’unes funcions i usos en abstracte, definides d’una 
manera mecànica, homogènia i despersonalitzada. Són les persones concretes, situades dins 
d’una xarxa de relacions i participants d’una cultura, les que defineixen les funcions dels 
elements construïts i organitzen els seus usos. Per això, els espais construïts no són percebuts 
ni valorats tots de la mateixa manera, i són utilitzats de formes diferents pels homes o per les 
dones, pels adults o pels infants, pels propietaris o pels arrendataris, pels membres de la 
família o els assalariats que els comparteixen. 
 
Ara bé, de la mateixa manera que cal defugir de les explicacions deterministes ambientals de 
l’arquitectura tradicional, cal evitar l’anàlisi de les formes i les solucions arquitectòniques com 
una determinació de les funcions a les que es dedicaran les construccions. Els espais construïts 
es creen per a unes finalitats que són definides social i culturalment i s’utilitzen en un context 
històric concret. Aquest context suposa unes maneres particulars de relacionar-se amb 
l’entorn, d’organitzar l’accés als recursos i als elements construïts, de treballar, de viure i 
d’entendre el món. I són totes aquestes maneres concretes les que contribueixen a conformar 
l’arquitectura. 
 
Una mateixa funció es pot cobrir en espais creats i organitzats de maneres molt diverses. Per 
exemple, en les cases pirinenques construïdes fins a mitjans del segle XX, la necessitat d’un lloc 
per dormir s’ha satisfet amb formes diferents de distribuir i utilitzar el seu interior. Algunes 
cases només tenen un únic espai interior que és utilitzat per a múltiples activitats: cuinar, 
menjar, fer vida familiar, rebre visites, guardar petites eines agrícoles i també dormir. Altres 
cases, per contra, presenten una especialització de l’espai i els dormitoris estan separats dels 
espais comuns i dels espais utilitzats per cuinar. En aquestes cases, però, la distribució de les 
cambres no és sempre igual: n’hi ha que tenen les habitacions connectades les unes amb les 
altres, de manera que per accedir a un dormitori cal passar abans per l’interior d’un altre; en 
altres tots els dormitoris obren portes a una sala comuna o a un passadís, de manera que 
l’accés a cada cambra és independent. Però l’ús dels dormitoris també és divers. En ocasions la 
funció de dormitori és l’única de la cambra, mentre que en altres casos trobem caixes per 
guardar productes agrícoles al costat dels llits. Igualment, alguns dormitoris són ocupats per 
una parella o una persona sola, mentre que d’altres inclouen dos o més llits on dormen 
persones de diferents generacions i edats. Fins i tot, un mateix llit pot ser compartit per 
germans, avis i néts, criades i filles de la casa, etc. Aquesta diversitat de solucions per cobrir la 
necessitat d’un espai per descansar ens parla de diversitat d’estatus econòmic, i de 
concepcions culturals diferents sobre la intimitat, el confort, la higiene i la brutícia, la família i 
les relacions personals.  
 
Un dels trets característics de l’arquitectura tradicional és la multifuncionalitat de molts dels 
seus espais i la facilitat per adaptar-los a les necessitats diverses i canviants dels seus usuaris. 
Algunes construccions tradicionals tenen una única funció. La majoria, però, són usades per 
funcions diverses. El grau d’especialització dels espais no depèn de les dimensions de les 
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construccions sinó de les idees sobre les formes d’habitar de les persones que els utilitzen, de 
la necessitat cultural d’aïllar algunes activitats i de les possibilitats econòmiques de fer-ho. 
 
Un mateix espai, edifici o construcció pot ser utilitzat amb finalitats diferents de manera 
simultània, al llarg del dia o de l’any. Els usos i l’estructura dels espais també canvien a mesura 
que ho fa la família que els utilitza o es produeixen transformacions en el conjunt de la 
societat. Per exemple, els canvis en les activitats productives d’una família provoquen que uns 
espais perdin les seves funcions lligades a les antigues formes de treball i calgui adaptar-los a 
unes de noves. Són prou conegudes, en aquest sentit, les transformacions de les cases de 
pagès relacionades ambla mecanització de les tasques agrícoles i la desaparició dels animals de 
treball, que van suposar la transformació dels estables en garatges per guardar el tractor, i la 
construcció de coberts i magatzems per a tot l’utillatge. 
 
Les construccions especialitzades en un tipus d’activitat econòmica, les seves formes, la seva 
articulació amb altres edificis dedicats a usos domèstics són un testimoni de la importància 
d’unes activitats productives en un moment històric concret. També ens ofereixen informació 
sobre l’estatus socioeconòmic de la família o les persones que van encarregar la seva 
construcció, ja que la presència d’elements arquitectònics especialitzats està lligada a una 
major capacitat econòmica del grup. Igualment, reflecteixen les maneres d’organitzar la 
producció i les relacions socials. És el cas, per exemple, de la construcció d’espais productius 
d’ús col·lectiu com ara cellers, molins, bordes i corrals, lligats a formes cooperatives 
d’organitzar el treball i la producció. 
 
L’arquitectura tradicional i les relacions socials 
 
Com ja hem assenyalat, l’estructura de les construccions i les maneres d’utilitzar-les depenen 
de les relacions socials i de la cultura. Per això, l’anàlisi de la distribució dels espais i dels seus 
usos permet comprendre l’arquitectura com la materialització de la societat i la cultura. Però, 
alhora que constitueixen una cristal·lització de les relacions socials i les maneres d’entendre el 
món, l’estructura dels espais construïts i els seus usos esdevenen també un mecanisme per 
recordar-les i transmetre-les a les següents generacions, ja que el seu ús està jerarquitzat i 
normativitzat.  
 
L’organització de l’espai interior de les cases i les diferències en els seus usos mostren 
l’estructura del grup familiar segons l’edat, el gènere, la generació, l’odre de naixement i el 
vincle de parentiu. No tots els espais són percebuts i valorats de la mateixa manera. Les 
diferents parts d’una casa i els diversos llocs d’un mateix espai estan ordenades 
jeràrquicament segons la valoració social de les funcions a les que es destinen, que depenen 
del rol i l’estatus que tenen les persones que les desenvolupen i ocupen aquests espais. La 
distribució dels membres de la casa al voltant de la taula familiar o bé a la bora del foc fan 
visible la jerarquia domèstica, com també ho fa, per exemple, l’ocupació dels diferents 
dormitoris de la casa. Al Pla d’Urgell, fins la primera meitat del segle XX, el predomini de la 
família troncal com a institució es manifestava en l’existència de diferents dormitoris ocupats 
segons la posició de les persones dins la jerarquia interna, en funció del gènere, l’edat, la 
generació i l’ordre de naixement dins del grup de germans: el cap de casa i la mestressa, la 
parella de més edat que era propietària de la casa, ocupaven l’habitació principal; l’hereu i la 
seva muller, que succeirien a la parella vella a la seva mort, dormien en una segona cambra 
amb els infants petits; les filles solteres de les dues parelles podien compartir una tercera 
habitació; finalment, els fills solters dormien a la pallera al costat dels animals, on també 
dormien els mossos de la casa. La jerarquia que es manifesta en els espais interiors de la casa 
també apareix entre aquesta i la resta d’espais construïts, que estan situats en una escala 
valorativa segons les funcions a què es dediquen i les persones que els utilitzen. 
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En un altre sentit, la integració de les cases i les altres construccions dins de pobles, carrers, 
veïnats, partides agrícoles i altres divisions del territori, i la relació que s’estableix entre tots 
aquests elements i entre les persones que els utilitzen, també mostren formes específiques 
d’organitzar les relacions a nivell de comunitat. Aquestes relacions, també sorgeixen a l’entorn 
de la construcció o la reparació dels edificis a través dels sistemes de cooperació i ajuda 
mútua. 
 
Les formes de distribuir i d’utilitzar els espais també mostren les idees d’una societat sobre la 
vida domèstica i les maneres d’habitar: la intimitat, el confort, la brutícia i la netedat, la 
seguretat en front de l’exterior. Així, les cases amb espais diferenciats per dormir, menjar, 
cuinar, guardar eines, animals i productes responen a unes formes d’entendre la vida 
domèstica, el treball i la higiene diferents d’aquelles on cuinar, menjar i dormir es fa en el 
mateix lloc, o els habitatges on persones i animals comparteixen els mateixos espais gairebé 
sense separació. De la mateixa manera, l’existència d’espais oberts i neutres com l’entrada de 
la casa, on tothom pot accedir sempre, d’àmbits com la cuina on un estrany només pot entrar-
hi quan és convidat a fer-ho, i de dormitoris on només poden accedir-hi els membres de la 
família, és l’expressió d’unes idees sobre la intimitat i sobre les relacions entre la família i 
l’exterior diferents a les que responen aquelles cases on des del carrer s’accedeix directament 
a un espai multifuncional sense zones intermèdies. En aquest sentit, els canvis en la distribució 
i els usos dels espais de les cases són una evidència de les transformacions en les relacions 
familiars i en les idees i maneres d’habitar. 
 
La dimensió simbòlica 
 
La dimensió simbòlica és un altre vessant de l’arquitectura tradicional. Els tipus, les formes i les 
dimensions dels edificis, els materials utilitzats en la construcció, els elements decoratius, la 
distribució i els usos dels espais, i els objectes i altres elements que decoren l’interior ens 
parlen de l’estatus social, de les maneres d’entendre el món i dels gustos estètics de les 
persones que han construït i que posseeixen les edificacions.  
 
La casa edifici simbolitza la família que hi viu i l’exposa als ulls de la comunitat. Les 
característiques arquitectòniques, la decoració de les façanes i la distribució i decoració dels 
espais interiors parlen del seu estatus socioeconòmic i poder. Així, per exemple, a la Val 
d’Aran, les cases de famílies amb una posició socioeconòmica més elevada solen integrar els 
seus edificis (habitatge i bordes) en una unitat al voltant d’un pati tancat vers l’exterior, 
l’auviatge, que alhora que té finalitats pràctiques simbolitza la casa-institució com a unitat 
enfront del poble. En canvi, les cases amb una posició econòmica més modesta acostumen a 
tenir els seus edificis dispersos, no estan construïdes a l’entorn d’un pati i no simbolitzen, de la 
mateixa manera, la casa com a unitat. D’altra banda, les dimensions de la casa-habitatge, el 
nombre i les mides de les bordes, i la presència d’elements decoratius a les façanes són també 
una expressió de l’estatus social i econòmic de la família. En aquest sentit, les façanes 
esdevenen un element constructiu fonamental i constitueixen la carta de presentació de la 
casa-institució a la resta de persones. 
 
Les construccions també expressen les categories culturals d’una societat, les formes 
d’entendre el món i les creences. Les idees sobre la continuïtat de la família,les categories de 
gènere, les idees sobre el bé i el mal, la salut i la malaltia, la netedat i la brutícia, la bellesa i la 
lletjor, el què és sagrat i el què és profà, el públic i el privat, els humans i els animals apareixen 
reflectides en les construccions. Algunes d’aquestes idees i valors es manifesten a través 
d’elements simbòlics específics que formen part de la decoració dels edificis: els símbols 
religiosos i altres elements protectors a les façanes, portes i teulades, els noms i les dates 
gravades a la llinda d’una porta, els colors utilitzats per pintar una façana o una cambra. A la 
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Val d’Aran, per exemple, la decoració de les façanes de les cases, en especial de la principal, 
contrasta amb els murs de pedra sense decorar de bordes i crea una distinció simbòlica entre 
l’espai per les persones i l’espai per als animals. Altres idees apareixen lligades als rituals 
celebrats durant la construcció de la casa, als rituals religiosos del cicle anual, com per exemple 
el salpàs, o del cicle de vida, com per exemple la sortida de la casa del difunt en l’enterrament 
funerals. Finalment, altres símbols i significats associats a la distribució i els usos dels espais i 
dels objectes domèstics es posen de manifest en els noms que reben aquests espais i objectes i 
en les accions quotidianes dels habitants de la casa i de les persones que s’hi relacionen. 
 
La dimensió simbòlica de les construccions tradicionals també es manifesta per al conjunt d’un 
territori, esdevenint un símbol bàsic de la identitat local. L’arquitectura és un element visible 
que posa de manifest les particularitats de cada població i permet ressaltar les diferències o les 
similituds. Les persones perceben les característiques de les construccions tradicionals d’una 
població, d’una vall o d’una comarca com a diferents de les de les poblacions o les comarques 
veïnes. L’arquitectura també construeix del paisatge i, per tant, contribueix a crear una imatge 
específica de la localitat o comarca. És el cas, per exemple, de les construccions agrícoles de 
pedra seca, que han esdevingut uns elements característics de l’anomenat paisatge de la pedra 
seca, que és considerat com un element que identifica algunes comarques com el Priorat o les 
Garrigues. Per tot això, les diferències constructives poden representar totes les altres 
diferències i especificats locals percebudes i esdevenir, així, un símbol de la identitat local. 
 
La capacitat que té l’arquitectura tradicional de simbolitzar la identitat local apareix de manera 
molt clara en relació amb la seva valorització com a patrimoni, tant en les construccions noves 
com en les rehabilitacions de les antigues. D’una banda, les accions destinades a la conservació 
i difusió del patrimoni arquitectònic ressalten la idea que aquest tipus d’arquitectura és el 
resultat d’unes formes de vida locals arrelades al territori i, per tant, constitueix una síntesi de 
la societat i la cultura d’un moment passat on es troba allò autèntic i singular de la cultura 
local. De l’altra, la patrimonialització ha contribuït a crear uns estereotips de l’arquitectura 
local a partir d’aquells trets que són percebuts com a més representatius i autèntics dels 
models tradicionals, que són aplicats tant a les noves construccions com a les rehabilitacions 
com a símbols del seu arrelament al territori. Es tracta de construccions tant per a la població 
local com per a segones residències amb les quals els seus propietaris volen significar la seva 
vinculació local i la seva autenticitat. Un dels casos més evidents és el de les anomenades 
“cases araneses” en les que les teulades de pissarra i els usos de la pedra vista i la fusta com a 
element de decoració de les façanes, s’han convertit en un símbol de lligam amb la muntanya, 
la natura i l’Aran en particular. 
 
I ara, què en fem de l'arquitectura tradicional? 
 
Les transformacions socioeconòmiques, culturals i tecnològiques ocorregudes al llarg del segle 
XX han provocat un canvi en l’arquitectura tradicional, tant en les formes com en els usos i 
significats. La metamorfosi de la societat preindustrial en industrial i després en postindustrial 
ha comportat la transformació dels sistemes productius,les relacions socials i les formes de 
vida que configuraven les formes, els usos i els significats de les construccions tradicionals. En 
aquest nou context, els models arquitectònics i sistemes constructius tradicionals ja no són el 
referent per bastir nous edificis, que són construïts a partir dels models sorgits de l’àmbit 
acadèmic i amb solucions constructives globals. Igualment, els canvis en les normatives 
urbanístiques i constructives, fan difícil en alguns casos construir utilitzant els materials i 
seguint les tècniques de l’arquitectura tradicional, que han quedat fora de les normatives. 
 
Els elements arquitectònics tradicionals que es mantenen són els que han adaptat les seves 
formes i els seus usos a la nova realitat. És el que succeeix amb les cases i amb els edificis que 
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han pogut reconvertir-se en habitatges o en espais per a l’activitat turística. En molts altres 
casos, però, les construccions han caigut en desús i s’han abandonat o destruït, com succeeix 
amb moltes de les construccions lligades a la producció primària. La desaparició de les 
activitats productives per a les quals es van crear, l’envelliment de la població, el 
despoblament i l’abandonament dels espais més allunyats i de difícil accés han contribuït a la 
seva desaparició. Igualment, la mecanització de l’agricultura, que ha suposat l’eliminació dels 
bancals per poder treballar les terres amb tractors,la transformació de les terres de secà en 
regadiu o els processos de concentració parcel·lària també han causat la desaparició de bona 
part de les estructures construïdes i una transformació radical del paisatge. 
 
Paral·lelament al procés d’abandonament de les tradicions constructives locals i de pèrdua de 
funcionalitat i desaparició dels elements arquitectònics, s’ha produït un interès creixent per 
l’arquitectura tradicional tant per part d’estudiosos com per part de la societat en general. En 
molts casos, els elements constructius ja no són percebuts i utilitzats com a eines o com a llocs 
de vida, sinó que són valorats com a patrimoni, com a supervivències d’una societat que ja ha 
desaparegut. Aquesta revalorització de l’arquitectura tradicional i la seva conversió en 
patrimoni va en paral·lel a l’assignació de nous usos i nous significats a aquests elements 
construïts i als paisatges. 
 
Davant d’aquesta situació, la pregunta que sorgeix és: què cal fer amb l’arquitectura 
tradicional? L’intent de respondre a aquesta qüestió posa damunt la taula dos tipus de 
problemes amb solucions aparentment oposades. D’una banda hi ha els problemes relacionats 
amb la continuïtat de l’arquitectura tradicional com una arquitectura viva i viscuda pels seus 
habitants. De l’altra, hi ha els problemes lligats a la seva valoració, conservació i difusió com a 
patrimoni. No pretenem aquí donar solucions a aquests problemes que són d’una gran 
complexitat. Únicament volem plantejar algunes qüestions sobre les quals reflexionar a l’hora 
de buscar solucions que permetin mantenir l’arquitectura tradicional com una realitat viva i, al 
mateix temps, facin possible conèixer-la, valorar-la i protegir-la. 
 
En primer lloc, hi ha el problema de determinar quin és el grau d’intervenció acceptable sobre 
els edificis i construccions tradicionals per adaptar-les a les necessitats dels seus usuaris 
actuals. L’arquitectura tradicional es caracteritza per ser dinàmica, flexible i adaptar-se a les 
necessitats canviants dels seus usuaris. Així doncs, els canvis esdevenen un valor més, com un 
component intrínsec d’aquest tipus d’arquitectura En aquest sentit, transformar les formes i 
els usos de les centraria dins la lògica de l’arquitectura tradicional. Aquesta lògica, però, entra 
en contradicció amb els plantejaments que defensen alguns dels seus estudiosos i defensors, 
que busquen mantenir els edificis tal com estan o bé retornar-los a un estadi considerat com 
més autèntic o representatiu del moment en què es va aixecar la construcció. Aquests 
plantejaments, però, corresponen a una visió estàtica de l’arquitectura tradicional, com si es 
tractés d’un monument o unes restes arqueològiques, com una realitat acabada i immutable i 
no com una realitat viva i viscuda.  
 
Però, aleshores, quins usos i quines intervencions són acceptables? Com es poden fer 
compatibles uns usos i unes formes d’habitar del segle XXI, que exigiran intervencions 
tècniques i transformacions dels espais construïts per a fer-los possible, amb la conservació 
d’unes estructures i unes formes que reflecteixen una societat i una cultura del passat? 
Adaptar les construccions tradicionals a les necessitats del present per mantenir-les vives no 
pot justificar, però, qualsevol tipus d’intervenció, en especial aquelles que anul·lin la memòria 
de les successives adaptacions que ha sofert l’edifici al llarg de la seva història. Es tracta d’una 
decisió que cal plantejar tant des del punt de vista tècnic com, sobretot, conceptual. 
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En segon lloc, hi ha la qüestió dels aprenentatges que podem extreure de l’arquitectura 
tradicional. Els estudiosos d’aquest tipus de construccions, en especial els arquitectes que s’hi 
van interessar des de principis del segle XX, han destacat com aspectes tècnics rellevants la 
seva funcionalitat i adaptabilitat a les necessitats canviants dels usuaris, l’ús de matèries 
primeres que es troben en l’entorn immediat i que són de cost relativament baix i la 
reutilització dels materials, l’adaptació de moltes de les solucions constructives i dels materials 
utilitzats a les condicions físiques. Des de la perspectiva actual es considera que l’arquitectura 
tradicional és un tipus d’arquitectura sostenible i adaptada a l’entorn. Per això, cal preguntar-
se sobre quins poden ser els usos i quins els avantatges d’aplicar els elements tècnics i 
conceptuals de l’arquitectura tradicional en l’arquitectura i urbanisme contemporanis, ja sigui 
per adoptar solucions més sostenibles i adaptades al territori com també amb finalitats 
decoratives i per maquillar l’impacte d’intervencions més agressives. Amb tot, hi ha dos temes 
que cal tenir en compte. Ara bé, com fer possible l’ús d’uns materials, unes tècniques i unes 
solucions constructives que poden tenir un encaix difícil dins les normatives arquitectòniques i 
dins dels processos constructius estandarditzats i industrialitzats que caracteritzen 
l’arquitectura contemporània. 
 
Finalment, sorgeixen interrogants sobre què s’ha considerar patrimoni arquitectònic 
tradicional i, per tant, ha d’estar subjecte a mesures d’estudi, conservació i difusió, i sobre 
quines han de ser les mesures que cal adoptar. Ja em vist al principi d’aquest text les dificultats 
per definir i caracteritzar l’arquitectura tradicional i per determinar quins són els valors més 
importants que cal destacar. Quins han de ser els criteris per seleccionar les construccions que 
es valoraran com a patrimoni?Hi ha algun factor que sigui més rellevant que els altres o bé han 
de ser tots alhora els que es compleixin?  
 
Algunes de les definicions d’arquitectura tradicional remarquen com una de les 
característiques principals d’aquest tipus d’arquitectura una lògica constructiva pròpia, que es 
caracteritzaria per la seva funcionalitat, pel paper que juguen els usuaris en la construcció, per 
l’ús de materials de cos reduït que es troben en l’entorn immediat i el reaprofitament. Des 
d’aquest punt de vista, es planteja l’interrogant de si les construccions que actualment fan els 
propis usuaris seguint aquesta mateixa lògica però amb materials constructius reaprofitats 
dels abocadors de l’entorn (uralita, somiers, totxos, ciment, formigó, banyeres…) també 
formaria part d’aquesta arquitectura tradicional. El rebuig a definir aquests tipus de 
construccions o altres com a patrimoni sol ser el resultat, d’una banda,de prendre com a patró 
uns models estereotipats de l’arquitectura tradicional i, de l’altra, de fonamentar l’elecció en 
criteris estètics més que no pas de representativitat. Es produeix així la paradoxa que mentre 
que molts estudiosos de l’arquitectura tradicional l’han caracteritzada com un tipus de 
construccions funcionals, sense pretensions estètiques, les reivindicacions patrimonials que 
se’n fa actualment fan èmfasi en el valor estètic de la senzillesa i l’harmonia de les formes i 
materials, tant a nivell de les construccions com dels paisatges que incorporen aquest tipus 
d’arquitectura. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que els processos de patrimonialització suposen la creació 
d’estereotips sobre l’arquitectura tradicional que simplifiquen la realitat i que contribueixen a 
la idealització d’aquest tipus d’arquitectura i dels modes de vida que hi estan associats. Cal 
reflexionar sobre com es construeixen aquests estereotips: quins són els trets, les formes i els 
materials que es privilegien, quins són els moments històrics que es consideren més autèntics, 
quins grups socials es consideren més representatius d’aquests models arquitectònics. Cal 
interrogar-se també sobre com s’utilitzen aquests estereotips, tant per seleccionar els 
elements arquitectònics a conservar i definir les intervencions a fer-hi, com també per crear 
models per construir nous edificis o reformar els antics. 
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En definitiva, l’arquitectura tradicional ha esdevingut un objecte d’estudi i un patrimoni que 
cal conèixer i conservar però que, al mateix temps, és fonamental mantenir-lo viu i adaptar-lo 
a les noves necessitats i idees dels seus usuaris per tal de garantir-ne la salvaguarda en totes 
les seves dimensions. 
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Les contribucions de l'arquitectura tradicional a la construcció del 
paisatge català 
 
FABIEN VAN GEERT, comissari de l’exposició 
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FERRAN ESTRADA, comissari de l’exposició 
Universitat de Barcelona 
 
Catalunya és un país amb una gran diversitat de paisatges, producte de la relació continuada 
entre els éssers humans i l’entorn, amb una arquitectura tradicional que és el resultat 
d’aquesta interacció. Així, els diversos elements construïts, la seva distribució pel territori i les 
seves formes i materials són un element clau en la configuració del paisatge. L’arquitectura 
tradicional està construïda pels membres d’una societat a partir de les tradicions constructives 
locals. És el resultat dels coneixements compartits, transmesos d’una generació a la següent i 
enriquits per les experiències personals dels constructors. Per aquesta raó, l’arquitectura 
tradicional de cada societat està vinculada al context ecològic, socioeconòmic i cultural i als 
processos històrics locals. S’adapta a l’entorn però no és el resultat d’uns condicionants 
naturals o tècnics. Els factors naturals (clima, morfologia del territori, materials) o la tecnologia 
limiten les possibilitats de construir unes formes i d’adoptar unes estructures que tenen a 
veure amb la societat i la cultura. Les construccions i l’ocupació del territori reflecteixen el 
sistema econòmic, l’organització social (les relacions socials, la política, les normes) i la cultura 
(les idees sobre la relació home-medi, sobre les maneres d’habitar, els gustos estètics). 
 
La contribució de l’arquitectura tradicional en la construcció dels paisatges catalans s'ha 
d'entendre de manera holística, a través de la complementarietat entre les seves dimensions 
d'espais viscuts, espais simbòlics i espais productius que condicionen les formes, de les 
tècniques i dels materials utilitzats en la construcció i la ornamentació de diferents elements 
arquitectònics tradicionals, tot dibuixant el paisatge, en relació o no amb els recursos presents 
en el territori i amb els coneixements tècnics dels especialistes. Com a espais viscuts, les 
formes, la distribució i els usos dels espais interiors de les cases tradicionals, estan 
condicionades per la seva funció com a habitatge, espai vital i espai de socialització a partir de 
les particularitats de vida domèstica i familiar de la societat preindustrial i de la seva evolució. 
Com a espai simbòlic, l'arquitectura està condicionada per la cultura i les relacions socials i 
polítiques de la societat que l’usa i li dóna sentit. Per tant, els elements arquitectònics, però 
també l’urbanisme, són un reflex de l’organització social, de les relacions i de la condició 
socioeconòmica dels seus habitants, que es mostren a la societat a través de les construccions. 
Finalment, la seva funció com a part integrant de l’economia productiva de la societat rural 
condiciona en gran mesures les formes dels elements arquitectònics, donant lloc a la 
construcció de diferents elements arquitectònics dispersos pel territori, segon la ubicació dels 
recursos i de les possibilitats d'explotar-los, organitzant el paisatge per la seva explotació. 
 
L'arquitectura viscuda 
 
Les cases tradicionals son les unitats socioeconòmiques de base de la societat tradicional 
enteses com a realitats múltiples. Aquestes constitueixen un grup de persones (una família), 
amb una vida diferenciada segon els seus membres, els seus gèneres i la seva edat, tot i ser 
també una explotació agrícola i ramadera amb diversificació productiva que organitza l’entorn 
per tal d’explotar-lo. A més a més, les cases constitueixen un patrimoni material: uns edificis, 
unes terres, un bestiar, uns drets d’accés a recursos i constitueix l’explotació agrícola de la qual 



 20

viuen aquestes persones. Finalment, a més a més de ser un habitatge, la casa és un patrimoni 
simbòlic que comparteixen totes elles i que les identifica i situa en la societat.  
 
Com a tal, l'estructura i les relacions de la família, les activitats productives i les idees sobre la 
intimitat i el confort condicionaven les formes, la distribució dels espais i els usos de la casa. 
Com a escenari de la vida familiar i de relació, l’interior i l’exterior de la casa acollien les 
activitats quotidianes dels seus habitants: dormir, cuinar, menjar, treballar, emmagatzemar la 
collita, aixoplugar els animals, passar estones de lleure, tenir cura de les persones, tenir 
intimitat, etc. Dins d'aquesta organització, la cuina era l’estança principal de la casa, l’espai 
calent on es trobaven tots els seus membres, amb el foc a terra com a element central. Era 
l’eix de la vida social de la casa i es trobava a mig camí entre la intimitat de les cambres, 
tancades als estranys, i el carrer, obert a tothom. En contrast amb la cuina, els dormitoris eren 
espais freds i amb poc mobiliari: un llit de bancs amb una màrfega, una caixa o arca per 
guardar roba però també tot tipus de grana, i més recentment algun armari o calaixera, alguna 
imatge o estampa religiosa, cistells i eines i alguna cadira. Durant el bon temps, els espais 
exteriors —com ara el rafal, la galeria o el pati— esdevenien prolongacions de l’interior de les 
cases per a la vida familiar. A més a més, les cases tenien altres construccions annexes —com 
ara pous, cisternes i forns de pa— per cobrir necessitats específiques dels seus habitants. 
 
A banda de la vida familiar, les activitats que calia acollir i les idees sobre la vida domèstica de 
cada moment històric han condicionat la distribució i els usos de l’interior de les cases, mentre 
que l’ús d'un mateix espai reflectia les diferències entre els membres de la família, segons 
l’edat, el gènere -la divisió sexual del treball era molt marcada- i la posició d’autoritat. La 
identificació dels dos sexes amb dos espais diferents (fora i dins de la casa), oposats però 
complementaris, es deia en part a un sistema productiu que oferia limitades oportunitats 
laborals per a la dona i l'obliga a circumscriure-se a l'àmbit de la casa i dels treballs casolans. 
Les principals activitats que corrien al càrrec de la dona eren la procreació i la criança dels fills, 
així com tasques com ara la preparació dels aliments i la neteja, que constituïen el suport de la 
vida dels membres del grup domèstic, influenciant la disposició de la casa, els seus elements i 
els objectes que s'hi troben.  
 
Finalment, la posició econòmica de la família és també un condicionant de l'arquitectura 
tradicional com a espai viscut. Per exemple, l’interior de les cases de les famílies més humils 
estava poc especialitzat. Una única sala comuna servia alhora per cuinar, menjar, dormir i, fins 
i tot, feia les funcions de rebost. En canvi, les cases benestants gaudien d’una especialització 
major, amb espais separats per a la vida familiar i per al treball. Una distribució comuna era 
destinar cadascuna de les plantes de l’edifici a un ús diferents. De manera general, a la planta 
baixa, hi havia els espais agrícoles i ramaders, l’entrada i la cuina. Al primer pis, els dormitoris, 
l’àmbit més íntim de l’habitatge, estaven situats al voltant d’una sala distribuïdor que també es 
feia servir com a menjador per a ocasions especials. El darrer pis era ocupat per les golfes, 
mentre que el graner servia per als mals endreços i per emmagatzemar-hi els productes 
agrícoles.  
 
Tot i així, mentre que uns pocs espais s’especialitzaven en una única funció, la gran majoria 
eren polivalents. La separació entre l’interior i l’exterior, entre l’espai de treball i d’habitatge, 
era per tant sovint difusa. L’entrada, a més de ser un espai d’accés a la casa i d’acollida, també 
servia per desar-hi les eines de treball. Per exemple, a les cases de pescadors més modestos 
els útils de treball es repartien per tot l'habitatge, de manera que freqüentment es trobaven 
palangres per pescar a l’únic dormitori de la casa, xàvegues dolentes guardades al celler o fil 
d'amar xarxes a la cuina. La funció i el significat de la cuina variava també segons l’hora del dia 
i el moment de l’any. Era l’espai on es cuinava i es menjava, on es coïa la calderada per als 
animals, on es reunia la família i es rebien les visites, on es treballava i es resava i, de vegades, 
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fins i tot s’hi dormia. La varietat de funcions que acomplia la cuina es posa de manifest en la 
diversitat d’elements que s’hi podien trobar i que servien per fer totes aquestes activitats. Es el 
cas de la llar de foc, l’escon i els escambells, l’aigüera, algun armari encastat o uns prestatges, 
una taula amb bancs i cadires, el forn i la pastera, el cendrer, el bugader.  
 
L’arquitectura com a símbol 
 
A més a més del seu ús com a espai viscut, l’arquitectura tradicional és també el resultat de la 
cultura i de les relacions socials en un moment concret. A la Catalunya preindustrial, la família 
s’identificava amb la casa que habitava, configurant una unitat integrada per persones, edificis, 
béns i relacions. Aquesta unitat social és més visible a les cases aïllades, on els edificis que 
integren la casa estan agrupats i tancats per un barri. A més a més,la casa-edifici representava 
la família que n’era propietària i l’habitava. Els edificis, les seves dimensions i formes, els 
materials amb què estaven construïts i la decoració que presentaven mostraven públicament 
la posició social i econòmica de la família. Els detalls de les façanes simbolitzen l'estatus 
socioeconòmic de la casa i els gustos estètics dels seus habitants mentre que les inscripcions 
amb la data de construcció o de la reforma de l’edifici i el nom del propietari fan visible la seva 
continuïtat i la seva història. La forma i els usos dels espais també reflectien les diferències 
entre els membres de la casa: els llocs on podia accedir cada persona i allò què hi podia fer 
simbolitzaven el seu estatus i les relacions amb els altres membres del grup. Les diferències en 
la decoració de les cases pirinenques simbolitzen per exemple la separació entre l’espai per a 
les persones, la casa, i l’espai per als animals, la borda, tot marcant la distinció entre la façana 
principal, a través de la qual s’exposa la família, i les secundàries. 
 
Tanmateix, les cases també formaven part d’una comunitat més amplia, que influïa i regulava 
les construccions i la seva disposició en el territori. Per això, l’arquitectura també ens parla de 
l’organització social i política del poble i més enllà. La distribució de les construccions en el 
territori, l’urbanisme i la presència d’algunes construccions de propietat o ús col·lectius 
tradueixen arquitectònicament aquesta organització social i política. Com a unitat bàsica de la 
societat catalana preindustrial, les cases estaven integrades per tant sempre en organitzacions 
socials i polítiques més àmplies,: el veïnat, el poble, la parròquia i la vall dins de les quals es 
mantenien relacions personals, familiars i veïnals que servien de base per a la cooperació. Els 
aplecs i les festes i els mercats constituïen en aquest sentit espais de trobada i d'intercanvi en 
què aquestes relacions es manifestaven i reforçaven, esdevenint llocs d’expressió de la 
identitat local i comarcal. 
 
L'arquitectura productiva 
 
En canvi de l'anàlisi de l'arquitectura com a espai viscut i simbòlic abordat de manera general 
per tot el territori català a partir de diferents exemples, l'anàlisi de l'arquitectura tradicional 
com a espai de producció s'efectua aquí a partir d'una divisió no exhaustiva del territori català 
en cinc territoris, definits en base al tipus d'economia predominant, a les lògiques de 
poblament i a vegades de la utilització de tècniques constructives o materials particulars, 
focalitzant-lo en alguna qüestió destacable, en comparació als altres territoris. Així doncs, el 
primer territori, el món dels masos, s'aborda a través d'exemples arquitectònics dels Ports, del 
Montseny, del Solsonès, del Gironès, l'Empordà, de l'Osona i de gran part de la Catalunya vella. 
El segon territori es composa de l'alta muntanya, enfocant-se sobre l'Alt Pirineu i la Vall d'Aran. 
El tercer és la costa catalana en tota la seva diversitat. El quart es centra en les terres de secà 
com en son exemples la Segarra, el Priorat, la Conca de Barbarà, les Garrigues i part de l'Urgell. 
L’últim territori es composa de l'horta i les planes de regadiu com és el Pla d'Urgell, part de 
l'Empordà, l'Horta de Lleida, el Segrià i el Baix Llobregat.  
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El món dels masos 
 
Des de l’edat mitjana, el mas ha esdevingut la unitat bàsica d’ocupació de l’espai en molts 
indrets de Catalunya per raons econòmiques, socials i polítiques. Les torres de defensa que 
encara trobem en molts d'ells són per exemple vestigis del rol històric que van jugar els masos 
com a sistema per poblar i controlar el territori. Com a base del poblament dispers, els masos 
reuneixen en una mateixa unitat territorial uns recursos —edificis, animals, camps, pastures i 
bosc— i unes persones que els exploten. Aquest paisatge va acompanyat de pobles de diverses 
mides que actuen com a centres d’un territori, on viuen petits pagesos i jornalers que treballen 
a temporades als masos i on es concentren les botigues, els mercats i la gent d’oficis. De fet, 
mentre que els masos estan dispersos, no estan aïllats. Un mas sol no tenia raó de ser, ja que 
no era una casa aïllada sinó la unitat base d'un sistema més ampli i complex. Amb el veïnat, la 
parròquia i el poble, constituïen la trama social bàsica en què vivien els habitants dels masos. 
Els masos s'agrupaven, des d'un punt de vista administratiu i de raons socials, en conjunts que 
mantenien un seguit de relacions personals, familiars i de cooperació econòmica. 
 
Com a base d'una orientació agrícola, ramadera o forestal, un mas està format per un edifici 
central, la masia, i unes construccions annexes amb funcions, formes i mides diferents que 
varien segons la capacitat econòmica del mas i dels seus propietaris. La masia, a més de tenir 
funcions d’habitatge, també inclou espais per als animals i per a la producció, la transformació 
i l’emmagatzemat que queda reflectit en les seves formes i dimensions. Aquests espais 
s’articulen amb la masia al voltant d’un pati o d’un espai buit que funciona com a era per batre 
els cereals i pot estar feta de terra premsada, còdols, pedres planes o rajoles. Les edificacions 
annexes tenen finalitats productives i domèstiques: l’era, els estables i corrals, la pallissa, el 
porxo per guardar el carro, la bassa, el pou, la font, el safareig i, als masos més benestants, la 
capella. El nombre, el tipus i les dimensions de tots aquests elements i la seva articulació i 
distribució pel territori varien segons l’orientació productiva i la capacitat econòmica del mas, 
mirant sempre de trobar una organització que faciliti les feines al llarg de l’any. Finalment, els 
recursos disponibles al territori feien possibles altres activitats com ara la fabricació de carbó o 
de gel que requerien construccions específiques per desenvolupar l’activitat i allotjar els 
treballadors. Els masos més importants van instal·lar molins i serradores al costat de rius per 
aprofitar-ne la força de l’aigua. 
 
L’alta muntanya 
 
Històricament, el poblament d’alta muntanya s'ha caracteritzat per un patró concentrat. Així, 
l’agrupació de cases que formen petits nuclis o pobles, sovint molt propers els uns als altres, 
constitueix la unitat mínima dels assentaments i situats a prop dels camps del fons de les valls 
o dels plans a mitja muntanya mentre que les cases s’hi agrupen formant carrers que 
segueixen el relleu, els rius i els camins. Aquest tipus de poblament apropa les persones als 
recursos que es troben dispersos pel territori i a diverses altituds —camps, pastures i boscos— 
i alhora permet que el poble funcioni com a unitat d’organització socioeconòmica i política, en 
un lloc on és possible aprofitar l’entorn de la millor manera.  
 
L’economia dels pobles d’alta muntanya estava basada en l’agricultura, l’aprofitament del bosc 
i, sobretot, la ramaderia. L’explotació dels recursos s’organitzava al voltant de la casa i del 
poble. Les cases eren les propietàries dels camps de conreu i els prats de dall i els treballaven 
mentre que l’aigua, les pastures d’alta muntanya i els boscos solien ser de propietat comunal i 
el seu aprofitament s’organitzava de manera col·lectiva. Aquesta dualitat també es reflecteix 
en l’arquitectura i l’urbanisme, ja que ben sovint els pobles estan formats per un conjunt de 
cases aïllades les unes de les altres. L’organització comunal també impulsava construccions 
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com ara sèquies, abeuradors, cledes, cabanes de pastors, molins, serradores, porxades i altres 
espais de reunió dels veïns. 
 
La unitat socioeconòmic de base de l'Alta muntanya, la casa ramadera (o auviatge a la Vall 
d'Aran) està formada per un conjunt d’edificis —habitatge, bordes, paller i altres construccions 
auxiliars— que es distribueixen al voltant d’un patí o d’una era. Tot i estar integrades dins del 
poble, a les famílies més benestants, la casa ramadera configura una unitat formalment 
separada de la resta per una tanca amb un portal d’entrada que dóna accés al pati. Les bordes 
situades fora dels pobles, al costat dels prats de dall i dels camps més allunyats, servien per 
emmagatzemar l’herba i tancar el bestiar durant la tardor i la primavera. En alguns casos eren 
ocupades mentre duraven les feines de la recollida de l’herba o de la collita dels cereals i de les 
patates a l’estiu, constituint petits assentaments temporals. 
 
A nivell constructiu, la fusta és un dels materials més important en l’arquitectura de l'alta 
muntanya. S’usa amb finalitats diferents: com a element estructural per construir l’embigat de 
terres, cobertes i galeries; en forma de taules per cobrir teulades i terres i aixecar envans; i 
com a material per elaborar portes i finestres. La facilitat amb què es pot treballar fa que, de 
vegades, sigui tractada com un element decoratiu. 
 
La costa 
 
El poblament de la costa catalana està relacionat amb les particularitats de cada època 
històrica i la seva seguretat on la pesca, la navegació i les activitats econòmiques associades 
podien representar una part important de la vida dels pobles de la costa i n'han marcat les 
formes i els usos de la seva arquitectura. De tal manera, la complementarietat entre el tipus de 
costa —més baixa i sorrenca o més alta i rocosa—, les particularitats de cada regió i el grau 
d’especialització dels pescadors han donat lloc a diverses formes d’instal·lació de la població 
marítima.  
 
De manera general, les poblacions marineres s'ubiquen en ports naturals i cales amb les cases 
apinyades al voltant de l’església, mentre que les cases de la costa solen tenir els paraments 
emblanquinats amb calç. Es tracta d’una tècnica per protegir els edificis de la llum solar i de la 
humitat, però que alhora deixa respirar tant la paret de maçoneria com l’edificació en general. 
La gent de mar i de les professions associades podien viure dins dels nuclis urbans, als barris i 
carrers més propers a la costa, o bé en nuclis específics fora de la població, com per exemple a 
la Costa Brava, donant lloc a futurs nuclis de poblament. En alguns indrets, com per exemple al 
delta de l'Ebre, els pescadors es van establir temporalment en barraques ubicades a prop del 
riu, del mar o de les basses on feinejaven, fora dels pobles que estaven situats a l’interior. 
Sovint, aquests assentaments temporals van acabar donant lloc a nuclis de població 
permanents. 
 
En aquests assentaments, les necessitats específiques de les tasques marítimes i la major o 
menor combinació amb altres feines diferents, com ara les feines agrícoles, es reflecteix en les 
cases i en altres construccions utilitzades per la gent de mar. El paisatge de la costa està 
marcat també per la navegació i la vida quotidiana i l’organització social de la gent de mar. El 
desenvolupament de l'activitat pesquera requeria construir alguns elements arquitectònics 
arran de mar per a certes activitats específiques: tenyidors de xarxes, drassanes, salins, 
estenedors, porxos, molls, amarradors, pilons, norais, pous, dolls, fonts, camins de ronda, 
muscleres o vivers.Les botigues o barraques eren edificis polivalents que servien com a 
habitatge, refugi, obrador o magatzem. Tot i la gran diversitat de formes, solien ser petites 
construccions, generalment d'una sola habitació, amb una porta ampla per entrar-hi el llagut i 
prou grans per guardar-hi les antenes i les veles de la barca, els rems, els caps i altres ormeigs i 
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ginys de pesca. Hom hi treballava a estones en tasques auxiliars de la pesca: escar els 
palangres, adobar els sardinals, remendar les xarxes, fer petites tasques de manteniment de 
l’embarcació o fabricar nanses. També funcionaven com a obradors per elaborar salaons de 
peix. 
 
Les terres de secà 
 
Al llarg de la història, els factors físics, polítics i defensius han fet que el poblament concentrat 
predomini a les terres de secà, predominant a bona part del territori català. Els pobles 
aturonats o alineats a les valls i moltes vegades concentrats al voltant d'una església o d'un 
castell, fet que afavoreixen la sociabilitat i l’existència d’elements arquitectònics d’ús 
comunitari, com les basses, fonts i safareigs, es troben relativament allunyats els uns dels 
altres, així com dels camps de conreu. A més a més, la combinació de conreus —cereals, vinya, 
olivera i ametllers— amb un relleu accidentat i una pluviometria escassa ha originat un 
paisatge integrat per bancals cultivats, bosc i matolls mentre que la distància entre els nuclis 
de població i els recursos ha afavorit la construcció d'aixoplucs, habitatges temporals i masets 
al costat dels camps. 
 
Per aquestes particularitats, a les terres de secà existeixenquatre grans tipus de construccions 
relacionades amb la producció agrícola. Primer, trobem les casetes de camp, barraques i 
cabanes que s'aprofitaven per guardar-hi les eines, descansar persones i animals i, de vegades, 
com a habitatge temporal. Les utilitzaven els pagesos per aixoplugar-se quan les finques eren 
lluny del poble i les feines del camp requerien romandre-hi més temps. Algunes d’aquestes 
barraques estan al costat de corrals i pletes i les empraven els pastors com a refugi o habitatge 
temporal.Segon, trobem els marges que atalussen els pendents tot conformant bancal o 
feixes. D'aquesta manera s'aconsegueix guanyar terreny cultivable als vessants de les 
muntanyes, prevenir l’erosió i retenir l’aigua de pluja. A més a més, uns murs separaven les 
finques entre si i dels camins —en especial els ramaders— per evitar l’entrada d’animals als 
camps i podien servir per construir corrals per al bestiar. Tercer, el maneig de l’aigua a les 
terres de secà ha originat també tota una sèrie de construccions com els aljubs, basses i 
cadolles pensades per recollir l’aigua de pluja i de les fonts, emmagatzemar-la i transportar-la 
per regar petits horts, per abeurar els animals i per al consum humà. L’aigua de pluja hi és 
recollida mitjançant reguers excavats en els marges del voltant o per canalitzacions de la 
coberta de la cabana. Algunes d’aquestes infraestructures són de gran complexitat i 
requereixen d’una organització col·lectiva tant per construir-les com per gestionar-les. 
Finalment, es construïen edificis i espais per emmagatzemar i transformar la producció com 
ara els molins, cellers, trulls, cups o tines. En alguns casos, aquestes construccions es troben al 
costat dels camps. 
 
Tot i la varietat de formes que adopta aquest paisatge per les diferències de relleu, vegetació i 
cultius dominants, l’element que l’estructura és l’arquitectura de pedra seca. L’especificitat del 
sòl i l'aflorament de pedres als terrenys cultivables va afavorir que els pagesos 
desenvolupessin la construcció de pedra en sec, com succeeix també en altres indrets de la 
Mediterrània. Aquesta tècnica consisteix a aixecar estructures pedra sobre pedra, sense cap 
tipus d’argamassa que les uneixi. Ocasionalment s’usa un jaç de terra argilosa o d’argila que 
absorbeix momentàniament les irregularitats de les juntes i que confereix impermeabilitat als 
murs. Tot i que en la majoria de casos les pedres s’aprofiten gairebé sense treballar-les, de 
vegades les pedres es tallen i s’escairen prèviament, sobretot a les cabanes de volta. Aquesta 
tècnica s’aplica a tot tipus de construccions, amb una multiplicitat d’usos i de solucions 
formals, que ens informen sobre els gustos estètics en les formes i en la manera d'acoblar els 
materials, i ha esdevingut un component central de la identitat de les terres de secà. Aquestes 
construccions de pedra en sec presenten diferents graus de complexitat, des d’un petit marge 
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a cobertes en forma de volta, passant per falses cúpules i murs d’edificis. Segons la dificultat 
tècnica, la construcció s’encarregava a especialistes com els marginers o els constructors, o la 
feia el mateix pagès. Per altres construccions, com els molins, hi tenien participació activa els 
mestres d'aixa per a fornir les bigues dels trespols i les teulades. A la vora d'aquests, es feia 
imprescindible la participació dels ferrers, els serrallers, els fusters, els llauners, els teulers i de 
forma indirecta els forners de calç i els de guix. 
 
L’horta i les planes de regadiu 
 
L’arquitectura i el paisatge de les hortes antigues dels rius o les grans planes convertides al rec 
d’ençà el segle XIX, presenten uns elements comuns que les identifica: l’estructura geomètrica 
dels camps, formada per una xarxa de camins; i unes construccions associades al regadiu o per 
a l’aprofitament de l’aigua per recollir, emmagatzemar, conduir i distribuir l’aigua pels camps: 
rescloses, peixeres o assuts, basses, sèquies i canals, comportes, ponts, aqüeductes i sínies. 
També hi trobem uns edificis situats al costat dels camps que serveixen d’aixopluc o 
d’habitatge permanent. De fet, el poblament a les terres de regadiu ha estat concentrat, amb 
poblacions compactes, de manera semblant a les terres de secà. En moments històrics de 
major estabilitat, aquest poblament s’ha combinat amb habitatges aïllats permanents situats 
als camps. Es el cas de les torres de l’horta de Lleida i la plana d’Urgell, on la presència de 
torres i masies va augmentar després de la construcció del canal d'Urgell. Es també el cas dels 
masos i cortals de l’Empordà o dels masos de les hortes de la vall de l’Ebre on trobem a les 
terrasses fluvials explotacions agràries aïllades integrades per un mas, unes sèquies i una sínia. 
Finalment, les barraques aixecades en el context de la colonització arrossera de finals del segle 
XIX i principis del XX, foren l'origen del poblament del Delta que es caracteritza per l'absència 
d'un nucli urbà relativament consolidat. 
 
Al nivell constructiu, a la diferència de zones de secà, algunes de les zones de reg tenen sòls 
formats per sediments sense pedres. En aquests casos, les construccions es fan amb terra, fang 
i elements vegetals. També s’usen les teules àrabs i les toves com a materials constructius. La 
tàpia i la construcció amb canyissos són les dues tècniques més emprades, tot i que el seu ús 
no és exclusiu de les terres de regadiu. Per una banda, les barraques per exemple s’han 
convertit en el símbol de l’arquitectura del Delta. De planta rectangular, les fabricaven els 
mestres barraquers a partir d’un esquelet de fusta, revestit de canyes i arrebossat amb fang i 
palla i pintat amb calç. La coberta era de doble vessant, construïda amb materials vegetals i 
descansa sobre les parets o bé sobre el terra. A les barraques més grans es construïa un pis fet 
amb travessers de fusta i canyís que era el lloc on dormien els seus habitants. Per altra banda, 
la tàpia és una tècnica constructiva de gran antiguitat i tradició en molts indrets de Catalunya i 
la mediterrània. A la plana d’Urgell —tot i que el seu ús era generalitzat abans de la 
construcció del Canal— va continuar essent la tècnica predominant per construir tot tipus 
d’edificis i tanques: les cases dels pobles, les torretes dels camps o les eres, els coberts i els 
corrals. La construcció en tàpia consistia en l’execució in situ per part dels tapiadors de murs a 
través de la compactació de la terra crua dins d'un encofrat que s’anava desplaçant a mesura 
que el mur anava creixent. 
 
El present i el futur de l'arquitectura tradicional 
 
Les transformacions en l’economia, la societat i les maneres de veure el món han comportat 
canvis en els usos i estructures de l’arquitectura tradicional i noves interpretacions estètiques. 
Alguns elements continuen tenint funcions econòmiques i domèstiques, però han estat 
transformats des del punt de vista tècnic per donar resposta a les noves necessitats. Les 
funcions, usos i formes dels espais productius i domèstics de les cases tradicionals s'han 
adaptat a les noves maneres de treballar, viure i pensar el confort, l'estètic i la intimitat. 



 26

En altres casos, els edificis s'han reconvertit en segones residències, espais per al turisme rural 
i elements patrimonials. De fet, el desenvolupament de l'excursionisme, l’estiueig i el turisme 
des del final del segle XIX ha afavorit el canvi en l’economia de les zones rurals i la reutilització 
de molts elements de l’arquitectura tradicional per a l'esbarjo. Al segle XIX i el principi del XX 
diversos juristes, folkloristes i historiadors romàntics van començar a fer notar les especificitats 
de la masia i el pairalisme, als quals van atorgar la categoria d'elements constitutius de la 
manera de ser de Catalunya i dels catalans. La masia, envoltada de terra i proveïda de les 
instal·lacions agrícoles necessàries per a la subsistència de la família, va convertir-se en un 
element simbòlic que ben aviat arquitectes, excursionistes; literats i historiadors exaltaren i 
consideraren com un element central de la identitat catalana. A partir dels anys 1990, 
l’arquitectura tradicional ha esdevingut a continuació un símbol d'un passat imaginat, amb 
unes formes de vida més autèntiques i naturals. Això ha donat peu a una reinterpretació de les 
formes i dels materials tradicionals a partir dels criteris urbans, de tal manera que els nous 
criteris estètics i d’autenticitat s’han aplicat tant a les construccions antigues com a les noves. 
 
Al costat d’alguns elements arquitectònics tradicionals als quals se’ls ha donat un nou ús, bona 
part d'aquestes construccions ha perdut la seva funcionalitat i es troba avui en molt mal estat 
de conservació. De fet, l’arquitectura tradicional va entrar en crisi durant el segle XX per la 
pèrdua de funcions i per les transformacions en els processos constructius mentre que el 
despoblament, els canvis de l’activitat agrària i l’aparició de normes arquitectòniques cada cop 
més restrictives provoquen el deteriorament de l'arquitectura tradicional i la transformació del 
paisatge a causa de la seva desaparició i del creixement de la vegetació. En aquest context, la 
valoració d’aquests elements com a patrimoni ha afavorit la investigació sobre l'arquitectura 
tradicional i l’aparició de moltes entitats dedicades al seu estudi i la seva defensa. L’activitat 
d’associacions i estudiosos han empès a l’Administració pública a promoure mesures de 
protecció i difusió de l’arquitectura tradicional, i a definir bones pràctiques de restauració 
d’aquestes construccions per a nous usos. A més a més, alguns elements d'arquitectura 
tradicional considerats més rellevants des de la perspectiva contemporània i identitària han 
estat reactualitzats a través dels museus i dels centres d’interpretació. 
 
Aquest nou interès per al coneixement, valoració i conservació de l'arquitectura tradicional 
porta a plantejar-se què hem de fer avui dia amb els elements que ens queden. De fet, en front 
d’una arquitectura globalitzada i despersonalitzada, les construccions tradicionals posen en 
evidència les diverses maneres d’habitar i construir els paisatges pròpies de cada societat i 
cultura. En un interès creixent per allò local, la diversitat de les formes, dels mètodes i dels 
materials utilitzats per l'arquitectura tradicional és una font d’aprenentatge per a 
l’arquitectura moderna i contemporània com a model, primer, de funcionalitat adaptada a les 
necessitats dels seus usuaris i lliure d’elements superflus i innecessaris. i, segon, de 
sostenibilitat econòmica i ecològica adaptades a cadascun dels territoris. A més a més, algunes 
construccions actuals que en aparença són molt lluny de l’arquitectura tradicional responen a 
la lògica d’aquest tipus d’arquitectura en l’ús i la reutilització de materials locals de baix cost i 
en la readaptació constant dels espais a les necessitats productives i domèstiques. Però perquè 
esdevingui un patrimoni realment viu també cal adaptar-lo als nous usos i a les necessitats 
actuals mitjançant unes bones pràctiques de restauració i conservació i un procés de reflexió i 
diàleg al qual vol animar aquesta exposició. 
 

 

 

 

 



 27

Allò que amaga cada decisió: 
Les decisions constructives en les intervencions de l'arquitectura 
tradicional 
 
MÒNICA ALCINDOR 
 
Introducció: 
Encara que l'esperit d'aquest assaig és de naturalesa holística, és clar que es tracta d'un ideal 
impossible, cal seleccionar per poder analitzar i d'aquesta manera intentar comprendre. És per 
això que l'anàlisi està centrat en l'estudi de les solucions constructives més comunament 
executades en les intervencions de l'arquitectura tradicional. Es tracta d'un camí, dels molts 
possibles, per inferir les variables que condicionen la pràctica arquitectònica de la rehabilitació 
d'aquests edificis, universos simbòlics de les comunitats a les quals pertanyen.  
 
Però abans d'entrar de ple en l'anàlisi de certes decisions constructives cal presentar amb 
claredat una sèrie de conceptes en què reposarà la posterior anàlisi.  
 
En primer lloc, es definirà el significat de valor, ja que és essencial aclarir de què manera està 
conceptuat en aquestes pàgines. Per posteriorment donar pas a especificar els principis sota 
els quals s'opera actualment en les societats occidentals, és a dir, una societat de masses ja 
que condiciona la generació d'aquests valors.  
 
Després d'aquesta breu introducció conceptual, amb la intenció de presentar material empíric 
per a la comprensió d'aquests processos culturals s'analitzaran i exposaran les pràctiques més 
comunes dutes a terme en una zona específica de Catalunya, concretament al Baix Empordà. 
Es realitzarà un recorregut a través de les principals partides d'una intervenció de rehabilitació 
per anar desgranant poc a poc què s'amaga darrere de cada decisió. 
 
Sobre els valors: 
 
Segons Kluckhohn " Un valor és una concepció del que seria desitjable, explícitament o 
implícita, distintiva d'un individu o característica d'un grup, que influeix sobre la selecció dels 
modes, mitjans i fins de l'acció "(citat a Díaz, A.,2007, pp.120). És a dir, el valor és una relació 
diferencial entre subjectes socials concrets i localitzats que operen en tres dimensions 
simultàniament : paramètrica , semiòtica i posicional. Per això cal explicitar quin tipus de grup 
està referit en aquest assaig : 
 
 . - Consisteix en una visió clarament centrada en intervencions d'edificis de 
l'arquitectura tradicional realitzades al Baix Empordà. La qual cosa vol dir que la funció 
principal a la qual es destinen aquests edificis analitzats són segones residències per a " 
urbanites " de les ciutats. Això tindrà una importància significativa en la presa de decisions, ja 
que un dels aspectes més valorats per aquest grup serà perseguir una imatge rural ideal 
d'aquestes cases . 
 
 .- D'altra banda, quan parlem de valors hi ha una tendència reduccionista de 
conceptuar-los simplement com expressions declaratives, però al llarg de l'article s'intentarà 
mostrar que es troben reflectits en aspectes més materials. De fet estan inscrustats en els 
objectes i desborda en tot l'entramat sociocultural que els fa possibles. Per tant, quan es tracti 
de valors en aquest article no es produeix una dissociació entre els factors culturals i les 
variables econòmiques, ja que aquestes són també processos culturals que exigeixen una 
explicació sobre la manera en què es interrelacionen aquests en la modernitat tardana.  
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Principis d'acció de la modernitat tardana: 
 
En la modernitat tardana, gairebé totes les activitats es troben regides amb el que Antony 
Giddens va denominar com els sistemes experts. És a dir, " sistemes d'èxits tècnics o 
d'experiència professional que organitzen grans àrees de l'entorn material i social en què vivim 
" (2011, pp. 37). El tret distintiu de la vida social moderna és l'organització racionalitzada on 
l'arrel conceptual que regeix totes les actuacions de la nostra vida material es basa en 
l'autoritat legitimida per fonaments racionals que provoquen en última instància 
homogeneïtzació i normalització de les solucions emprades, ja que aquells materials i 
subsistemes constructius elaborats per la indústria obvien les solucions tradicionals locals, així 
com els materials de l'entorn. A més i més és clar que els preus, les normatives, i la fàcil 
distribució li proporcionen una alta capacitat per a autoimposar-se, en detriment d'altres. 
 
A tot això cal destacar que la internalització de l'ús de productes que ofereix la indústria crea 
un conjunt d'idees i genera maneres d'actuar que suggereixen com hauríem d'actuar en una 
situació donada, deixant de banda les solucions tradicionals que ens han llegat aquestes 
edificacions. En alguns casos desvirtuant comportaments estructurals o prioritzant l'ús de 
materials de procedència llunyana i descontextualitzada de l'edifici on s'està intervenint. Es 
tracta d'un concepte molt clar que determina moltes accions dels tècnics en les seves 
decisions: el poder, però no el històric conceptuat com un control imposat a la voluntat 
individual per una estructura col·lectiva, sinó aquell que en una societat " disciplinada " queda 
emmascarat i és esmunyedís que representa una forma de poder molt més total que la dels 
models anteriors sense ser tan repressiu com en altres períodes sinó que actua en la producció 
i en el control de noves tècniques i aparells de control. El poder està arrelat i és múltiple. 
 
El resultat és que tant el lloc com les tècniques associades a les especificitats locals s'han 
convertit en alguna cosa fantasmagòrica perquè les estructures per mitjà de les quals es 
constitueixen ja no estan organitzades localment. 
   
Allò que hi ha darrere de cada solució : 
 
Arribats a aquest punt es tracta de passar a analitzar com això es materialitza en les solucions i 
intervencions que comunament es realitzen. 
 
Subsòl : Fonamentacions? Si no existeixen, cal implementar-les? 
 
En aquest tipus d'edificis no existeix pròpiament fonamentació, és a dir, es tracta de la 
prolongació dels murs, amb un escàs eixamplament de la seva base. 
 
Hi ha diverses raons per les quals això es feia d'aquesta manera. En primer lloc, les dimensions 
dels murs assegura que la pressió exercida al terreny no fos excessiva. I d'altra banda, els 
terminis de construcció eren molt més lents, la qual cosa permetia al terreny anar assumint les 
càrregues que anaven apareixent de forma gradual. D'aquesta manera, els moviments que 
poguessin derivar-se’n durant la construcció no suposaven conseqüències greus quan l'obra es 
finalitzava doncs havien estat assimilades lentament durant el procés de construcció. 
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Figura 1: Excavació del subsòl  
Font: Oriol Roselló 
 

 
En el moment en què un tècnic intervé i s'ha d'enfrontar a aquest tipus de situació entra en joc 
tot el discurs abans esmentat ja que ha estat preparat per treballar amb elements concebuts 
especialment per produir la transmissió de les càrregues de l'edifici a terra (lloses , sabates o 
pilons), però en aquest tipus d'obres no existeixen. 
 
Així doncs, una de les solucions moltes vegades empleades que es va detectar durant el treball 
de camp, va ser l'adaptació de l'edifici existent a l'esquema mental d'allò conegut, és a dir, 
s'opta per recalçar amb formigó i així sentir un major control sobre la manera en què es porta 
a terme la transmissió de les càrregues al terreny . 
 
Aquesta actitud, en nombroses ocasions, va més enllà de l'existència d'evidències que facin 
témer pel futur immediat de l'edifici. I sense cap argument de pes, s'apliquen els sistemes 
constructius que han interioritzat els tècnics mitjançant els múltiples discursos en què han 
estat embolicats al llarg del seu recorregut professional. S'incorporen elements que han estat 
produïts i controlats pels sistemes experts, aquells basats en els fonaments racionals del 
coneixement. 
 
Evidentment, no totes les solucions preses passen per aquesta actitud, ja que tècnics més 
habituats a treballar amb aquest tipus d'edificis i més sensibles a sistemes preindustrials 
tractaran de fer una avaluació global de l'estat estructural dels edificis des de diferents 
òptiques que incorporen des d'un estudi històric i urbanístic fins a un diagnòstic de l'estat 
patològic per detectar símptomes que facin pensar si s'ha d'intervenir i quin és la manera més 
adequada per a cada circumstància. 
 
Contacte amb el terreny : Humitats? Hi ha alguna solució? 
 
Però quan tractem del sòl, la cosa no queda restringida a temes de fonamentació, de fet 
l'assumpte que més preocupa són les humitats per capil·laritat. 
 
En aquests edificis, amb la fonamentació abans descrita, no s'introduïa cap tipus d'element 
que impedís la pujada de l'aigua per capil·laritat. Això té la seva raó de ser, ja que tant 
l'activitat que anava a desenvolupar-se en el seu interior com els condicionants de l'entorn no 
exigien resoldre aquesta situació. Normalment les plantes baixes estaven destinades a acollir 



 30

els animals de la granja la qual cosa es compatibilitzava perfectament amb l'aparició 
d'aquestes humitats. A més les peces comptaven amb una ventilació constant tant per l'ús 
ramader destinat com pel tractament de les seves parets, mancades de qualsevol 
ornamentació, sense arrebossats en els murs, ni paviments a terra tant a l'interior com als 
carrers del voltant. 
Aquesta major possibilitat de ventilació permetia una major evaporació de les molècules 
d'aigua que pujaven pels capil·lars dels murs i d'aquesta manera l'aigua no arribava a cotes 
elevades. 
 
Amb el canvi d'ús, aquests espais passen a ser habitables i aquestes humitats per capil·laritat 
deixen de ser admissibles. Però una de les primeres conseqüències del canvi d'ús de ramader a 
habitacional és la disminució del volum de ventilació mitjançant actuacions que van des de la 
col·locació d'un arrebossat amb materials d'alta impermeabilitat com el ciment, o l'execució 
d'una pavimentació interior que inclou una capa de formigó a més d'una tela impermeable. 
Sense oblidar que aquests pobles han pavimentat també tots els seus carrers. Per la qual cosa 
el punt de sortida de l'aigua del subsòl es concentra en aquests murs en contacte amb el 
terreny i les humitats es fan més notables i arriben a cotes majors que en les condicions 
anteriors. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Problemes de humitats  
Font: Oriol Roselló 

 
Aquest tema s'ha convertit en la bèstia negra d'arquitectes i constructors davant el qual, gran 
part d'ells, se senten impotents. Nombrosos arquitectes entrevistats desconeixien les arrels 
d'aquests problemes per la qual cosa optaven per confiar en els productes oferts per la 
indústria, a més de conscienciar als seus clients de l'inevitabilitat d'aquesta situació. Altres 
acudien a solucions intermèdies en què es col·locaven envans ventilats que evitaven la visió de 
les molestes taques d'humitat a l'interior. Uns pocs atacaven el problema des d'un 
coneixement de la font del problema i dissenyaven una solució integradora de totes les 
variables que estan en joc, solucions particularitzades per a cada cas específic. 
 
Aquesta casuística és un indicador de la dependència basada en la confiança i fiabilitat en els 
sistemes experts per part dels tècnics ja que la gran part anava als productes industrialitzats a 
la recerca d'una solució. En canvi els constructors, en estar més temps a peu d'obra eren més 
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conscient de solucions més integradores. Donaven major importància a la ventilació i neteja 
prèvia en els murs de les deposicions que s'havien anat acumulant durant anys, i es mostraven 
més desconfiats davant la capacitat de la indústria per resoldre amb una acció puntual aquests 
problemes. Gran part d'ells recomanaven l'ús de materials transpirables i lliure de sals o fins i 
tot incidien en la necessitat d'analitzar l'ús programàtic de la peça per assegurar una aportació 
de ventilació més gran que en els usos habitacionals convencionals per tal de reduir les 
humitats per capil·laritat. 
 
Murs : Tancaments exteriors estructurals o simples envoltants ? 
 
Les parets tradicionalment complien dues funcions específiques: com a element estructural on 
es recolzaven les bigues de fusta o les voltes, i com a separador d'ambients, exterior i interior. I 
per al compliment de les dues funcions comptaven en tots dos casos amb el gruix dels murs. 
 
En la construcció original era necessària habilitat, és a dir, ofici per a la execució, ja que la seva 
estabilitat estava basada en la capacitat de l'operari de saber col·locar les peces estables sense 
necessitat d'un conglomerant. La funció principal d'aquests responien a una transmissió 
homogènia dels esforços a través del mur i així evitar la concentració de tensions locals. Solien 
ser morters d'argila amb poca capacitat lligant o en el millor dels casos, de calç, que fins que 
endurís i adquirís resistència el mur devia, de totes maneres, assegurar l'estabilitat per si 
mateix sense dependre del morter d'unió. 
 
Des del punt de vista de la funció d'envoltant, una de les seves principals contribucions al 
confort es basava en la inèrcia estacional que posseeixen aquests murs de maçoneria de gran 
espessor, doncs al tractar-se d' habitatges permanents, la calor rebuda durant les hores de 
l'estiu permetia radiar a l'interior la calor acumulada a la tardor. En canvi, a la primavera i 
principis d'estiu es produïa l'efecte contrari, es radiava la frescor de les baixes temperatures de 
l'hivern. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Secció d'un mur tradicional. 
Font: Oriol Roselló 
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Quan s'hi intervé en ells, normalment els tècnics permeten que aquests murs conservin la seva 
funció estructural, però apareixen casos en què es deixa de considerar aquests elements 
fiables per complir la funció estructural i queden relegats només com envoltants, introduint 
noves estructures que assegurin la funció estructural. 
 
És un detall que exemplifica els efectes del discurs a què feia referència anteriorment, el 
sistema de coneixement determina els límits del pensament i/o de l'acció, en aquest cas 
concret vol dir que es desconeixen els principis de funcionament de l'arquitectura tradicional i 
s'adapten a allò en el que ha estat format el tècnic: estructures d'acer i formigó. 
 
Acabats exteriors:  
 
¿Pedra vista rejuntada o arrebossat exterior?  
En aquesta comarca, igual que en moltes altres parts de la zona mediterrània, existia la 
pràctica de revestir els murs petris amb diferents recobriments i només la falta de mitjans, l'ús 
poc noble de l'edifici, o la qualitat excepcional de la pedra, així com una maçoneria acurada 
eximien aquesta manera de fer. 
 
La petrofilia sembla tenir les seves arrels en les obres dels crítics de l'art i tractadistes de 
mitjans del segle passat. John Ruskin va postular per la sinceritat dels materials. Va exhibir la 
seva tendència protopetrófila quan va exaltar el valor estètic de la pedra: 
 
" [ ... ] És impossible que hi hagi mai majestuositat en una cabana feta de maó; però, hi ha un 
marcat element de sublimitat en el tosc i irregular amuntegament de les parets de pedra que 
exhibeixen les cabanes de les muntanyes de Gal·les, Cumberland i Escòcia" . (Ruskin citat en 
David Charles Wright Carr, 1998, pp.8) 
 
Recorda molt la frase repetida pels constructors de la zona del Baix Empordà que afirmen: "La 
pedra encara que estigui mal col·locada és bonica". 
 
En les rehabilitacions dutes a terme en un gran nombre d'aquestes edificacions han estat 
eliminats arrebossats de calç o esgrafiats. Noves generacions han crescut amb els edificis nus 
acostumant-se a l'estètica de la pedra nua, la qual cosa va modificant l'imaginari col·lectiu cap 
a una interiorització de la presentació de la mamposteria ordinària sense cap tipus d'acabat. 
 
Aquests murs de l'arquitectura més popular van ser construïts mitjançant les pedres locals de 
fàcil disponibilitat per la seva condició d'abundància i proximitat en les condicions 
preindustrials anteriors. La seva qualitat no era una condició determinant. El fet de revestir-la 
amb una capa exterior assegurava una major durabilitat de les pedres ja que les protegia dels 
processos de meteorització i al mateix temps assegurava una major impermeabilitat a l'interior 
dels edificis. 
 
Però, el que era un material abundant i de fàcil accés en el passat, en les condicions de la 
modernitat tardana ha passat a ser un material de difícil disponibilitat en les noves condicions 
de producció i distribució, ja que l'àmbit d'interrelació és global i els materials han de satisfer 
un nivell de qualitat per a un mercat molt més gran per assegurar la seva viabilitat empresarial 
ja que el context tecnològic mitjançant el qual es canalitza les intervencions actualment està 
regit per una interrelació del capitalisme i industrialització. Moltes pedres locals no poden 
assumir les despeses derivades de la seva comercialització per a un públic minoritari, per tant 
deixen de ser accessibles en els circuits convencionals de compra i venda, convertint-se en 
objectes amb escassa oferta enfront de les demandes d'aquest grup.  Es tracta de un clar 
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exemple que el capitalisme més enllà de la matriu fonamental de l'organització econòmica, 
institucional i tecnològica, és també un sistema de producció de béns simbòlics. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4: Tancament tradicional 
Font: Oriol Roselló 

 
La conseqüència és que ha cobrat més valor la seva exposició davant la seva ocultació darrere 
d'un arrebossat. Es tracta de ressaltar el fet que els murs estan constituïts per aquestes pedres 
que ara representen signes d'exclusivitat. La seva escassa oferta comercial ha transformat el 
seu significat simbòlic associat. 
 
En el cas de realitzar nous tancaments, les parets noves que s'executen segueixen l'esquema 
multicapa de l'arquitectura contemporània, que sol consistir en una capa d'acabat final d'uns 
20 cms de pedra vista amorterada per la cara interior amb un morter bastard, un aïllament 
d'uns 3 o 4 cm i una fabrica de maó massís perforat, i a l'interior es revesteix amb un guarnit 
de guix o arrebossat de morter bastard. Així doncs, de la protecció per gruix es passa al 
sumatori de capes on cada capa compleix una funció específica: la pedra atén factors culturals 
de contextualització, la fàbrica de maó massís la funció estructural, i la capa d'aïllament 
assegura un major confort tèrmic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Construcció contemporània de tancament 
d'obra nova acabat en pedra 
Font: Oriol Roselló 
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Aquest tipus de solució constructiva ha nascut com a conseqüència d'una sèrie de factors: 
 
- La pedra s'ha convertit en un material de poca oferta i gran demanda, modificant en 
conseqüència la seva valoració i per tant l'ús s'adequa a les condicions actuals de preu elevat 
en el mercat. 
 
- D'altra banda, hi ha hagut una pèrdua de l'ofici exigit per poder aixecar una fàbrica de pedra 
en sec. En la majoria dels casos es fa necessari que el conglomerant asseguri l'estabilitat de la 
fàbrica. 
 
El poder de la normativa, la pèrdua de coneixements específics i els preus de les matèries 
primeres necessàries són una mostra de com opera el poder capil·lar en les activitats 
constructives, condicionant de manera sigil·losa però imparable les solucions emprades en les 
intervencions de l'arquitectura tradicional. Com a conseqüència s'obliden i/o neguen les 
variables constructives i històriques. El detall constructiu dels nous murs s'adapta a les noves 
condicions. 
 
Encara que de la lectura de les cartes internacionals es podria argumentar la idoneïtat de 
modificar materials i processos per marcar la diferència entre l'original i el nou, no cal oblidar 
que aquests nous murs construïts busquen justament el contrari: no diferenciar-se dels 
existents . 
 
De calç o de ciment?  
 
Fins al moment s'ha comentat la pràctica d'eliminar els arrebossats tradicionals dels murs de 
maçoneria ordinària a les rehabilitacions, tot i que la reflexió no acaba aquí. Cal analitzar en els 
casos en què s'arrebossa com es realitza, amb quins materials ? 
 
Els morters de calç ajuden a percebre clarament el que ha suposat en el món de la construcció 
l'entrada dels sistemes experts, concretament el canvi en la producció dels materials 
mitjançant les noves tecnologies. 
 
La calç que s'usava en el passat, es tractava d'un material que es podia fabricar en qualsevol 
punt mitjançant el foc produït gràcies als brancatges del baix bosc a relativament baixa 
temperatura (900º), una pedra calcària del lloc i, si la topografia ho permetia, la ubicació del 
forn aprofitant els desnivells del terreny. 
 
La calç que s'utilitzava era la matèria primera que l'entorn subministrava. No hi havia molt on 
triar. Els constructors del moment havien desenvolupat un coneixement profund de les 
interrelacions dels materials disponibles al seu abast amb què donar solucions a les diferents 
casuístiques que se'ls presentaven. 
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 Figura 6: Façana tradicional de calç 
Font: Oriol Roselló 
 

 
Però aquesta limitació de mitjans anava a canviar gradualment en la modernitat. Amb la 
implantació del sistema de producció industrial l'ús de la calç va anar decreixent ja que no es 
va incorporar a les noves pautes industrialitzades de producció. I es va anar imposant un 
material que va substituir en un inici a la calç en totes les seves funcions: el ciment. El seu èxit 
es va basar en la seva condició de ser un producte manufacturat homogeni que permetia 
ampliar les possibilitats d'aplicació que fins al moment es podien realitzar amb la calç. Va ser 
possible fer pedra artificial i formigó armat. 
 
Els seus avantatges van portar a una aplicació acrítica del ciment, encara que amb el pas del 
temps es van anar evidenciant les conseqüències regressives que  portava amb si aquest 
conglomerant davant de la calç tradicional: 
 
- Augment de la rigidesa de les pastes de morters. Incompatibilitats amb els materials existents 
dels edificis tradicionals, a més d'un deteriorament accelerat dels arrebossats per l'aparició de 
reaccions amb els sulfats. 
- Dissonància cromàtica enfront dels colors terrosos dels materials històrics existents en 
aquestes edificacions, sense oblidar la textura acerada dels arrebossats de ciment. 
 
- Problemes de condensació a l'interior dels habitatges que contribuïen a una pitjor 
habitabilitat. En el moment en què els habitatges han estat cada vegada més estanques i en 
ser el ciment un material que impedeix una adequada transpiració dels murs, els problemes de 
condensació van augmentar. 
 
Són principalment aquestes característiques les que van fer que els morters de calç siguin 
indispensables davant els morters de ciment tant en els revestiments de les façanes així com 
en les pastes de les juntes dels murs de pedres vistes. 
 
Però tot i això, gran part dels constructors encara són reticents a utilitzar morters de calç com 
conglomerant únic, i tracten d'aplicar un morter bastard, ja que la conjunció entre el ciment i 
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la calç permet una ràpida aplicació d'una sola capa, de manera que la relació de costos i 
beneficis estigui equilibrada i això fa que sigui una opció molt utilitzada en la construcció. 
 
La diferència amb els morters de calç rau en què per assegurar un bon resultat amb la calç són 
necessaris com a mínim dues capes i hi ha una dependència més gran de les condicions 
climàtiques del moment d'execució i de les capacitats de l'operari. En canvi en l'aplicació d'un 
morter bastard, la calç redueix els problemes de retracció i múltiples fissures, i el ciment 
accelera el procés d'enduriment. Es tracta d'una mostra de la no dissociació entre els factors 
culturals  i els econòmics que es dóna en el camp de la rehabilitació. 
 
Forjats. Són necessaris els reforços? Sistemes tradicionals o contemporanis? 
 
Normalment aquests elements es resolien mitjançant voltes o forjats unidireccionals de bigues 
de fusta. En el cas de la volta de maó pla permetia cobrir llums d'una certa consideració amb 
un material amb poca capacitat a tracció i el pes subministrat a l'estructura no era 
considerable. 
 
La volta de maó pla 
 
La volta de maó pla tradicional té tres característiques que la defineixen: la construcció sense 
cindri, la utilització de la pasta de guix i l'ús del maó pla. 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Volta de maó pla 
Font: Medir Cucurull 
 

L'execució del primer full constituïa la fase més delicada ja que és la que requeria major 
mestratge per part de l'operari i el material lligant era el guix pel seu ràpid enduriment, fet de 
vital importància ja que és el que permetia prescindir del cindri en la majoria dels casos. 
Després gairebé en paral·lel a l'execució de la primera capa es procedia al doblat i a la 
realització de les successives capes, si és que n'hi havia. 
 
Això va arrelar en aquest entorn per tractar-se d' un lloc no especialment fred i humit on el 
guix era un material accessible. De fet els avantatges eren significatius: 
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.- economia material de la seva posada en obra, és a dir, si l'operari era destre no requeria de 
cap tipus de cindri. Només en els casos més complexos calia utilitzar una plantilla o cindri 
mòbil . 
 
.- lleugeresa en relació amb la seva capacitat portant, la qual cosa evita l'ús de murs 
excessivament gruixuts per suportar els esforços horitzontals que transmet aquest sistema 
constructiu. 
 
.- Il·limitada capacitat de cobrir espais de formes irregulars.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7a: Planta de masia. 
Font: Oriol Roselló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7b: Volta catalana des de l'interior. 
Font Oriol Roselló 
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En les intervencions actuals, l'actitud davant d'aquests sistemes pot variar des del respecte i la 
confiança, a la desconfiança representada per la introducció d'una capa de formigó que 
assumeixi la funció estructural. Encara que també hi ha una actitud intermèdia principalment 
promoguda pels constructors que consisteix a col·locar una llosa de formigó plana que treballi 
com tirant entre les dues parets que suporten els esforços horitzontals de la volta assegurant 
d'aquesta manera que no es moguin entre elles ja que saben que el risc major es dóna si 
ocorre un desplaçament dels murs que donen suport a la volta. 
 
En els casos en què es buida de funció estructural a la volta es tracta d'una altra mostra clara 
dels límits de pensament que determinen el discurs. Els sistemes tradicionals s'adapten. En no 
saber com funciona una volta, la fan treballar amb allò conegut i fiable. 
 
En els casos actuals en què es vol reproduir aquest tipus de sistemes, s'han modificat els 
processos d'execució cap a processos més adaptats a les circumstàncies que envolten la 
construcció actual. Hi han principalment  tres processos: 
 
1.- Sense cindri com era tradicional però en lloc d'utilitzar la tradicional pasta de guix, el 
material d'unió destinat a realitzar aquesta capa és el ciment d'enduriment ràpid i els motius 
argumentats pels constructors responen a no arriscar-se a patir les conseqüències de la 
higroscopicitat del guix , ja que si durant l'execució de la primera capa hi ha un increment de la 
humitat important es pot perdre la feina feta fins llavors ja que augmenta el volum i perd 
resistència desestabilitzant la capa ja construïda. En canvi, gràcies al ciment d'enduriment 
ràpid aquest risc desapareix encara que el procés d'execució s'allargui una mica més. 
 
Altres dels motius exposats és que l'ús del guix exigeix operaris més destres, ja que  no permet 
aturar l'execució ja que si s'ha pastat el guix es corre el risc de desaprofitar el material ja que 
en molt poc temps queda mort i inservible. 
 
Quan aquesta primera capa s'ha realitzat, en lloc de doblegar amb una altra capa de rajola, en 
nombroses ocasions es col·loca una capa de compressió armada que adquireix la funció 
estructural deixant la capa prèvia com un encofrat perdut. I pel intradós mitjançant un ciment -
cola s'adhereixen a la capa les peces que seran vistes cuidant molt la imatge final de 
l'especejament ja que es tracta de l'acabat final. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: 
Procés 
d'execució 
de volta  
Font: 
Manuel 
Fortea 
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2.- Altres de les variacions introduïdes és l'ús dels cindris. En el passat el material era un recurs 
exigu i per tant la tendència era l'optimització, la qual cosa portava amb si la potenciació de 
l'aprenentatge de les tècniques que prescindissin d'estructures auxiliars. Avui dia això ha variat 
i no és significatiu aquest increment de material alimentat per la pèrdua de domini de 
l'execució d'aquestes tècniques, amb la qual cosa per dur-les a terme tornen a comptar amb 
cindris que es tracten de veritables encofrats de fusta que permeten muntar la volta 
còmodament i d'aquesta manera controlar l'especejament de la capa que serà vista per 
l'interior. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Encofrat de volta 
de maó pla 
 Font: Oriol Roselló 
 

 
3.- Una altra manera de procedir que representa una solució mixta a les fins ara enunciades 
consisteix en què mitjançant cindris mòbils es col·loca la capa de l'intradós que serà vista amb 
les peces ceràmiques destinades a aquesta funció però sense rejuntar. En aquest procés es té 
especial cura del correcte posicionament de l'especejament. A continuació se suma una capa 
de morter de ciment pòrtland i es segueixen sumant les capes de ceràmiques que siguin 
necessàries, sempre atenent a variar la direcció de les peces per evitar la coincidència de les 
juntes de les diferents capes. Quan ja s'ha cobert tot l'espai, des de sota la volta es procedeix a 
completar netament les juntes de la capa destinada a estar vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Figura 10: Procés    
 d'execució de volta 
 Font:   Gabriel  Barbeta 
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La volta de maó de pla es valora per les seves formes, colors, textures i proporcions; en canvi 
en nom d'una millor compatibilitat amb el discurs o amb els límits econòmics s'abandona 
principis estructurals o mètodes de construcció que suposen una major quantitat de mà d'obra 
especialitzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10a: Detall constructiu 
de volta catalana 
contemporània. 
Font: Oriol Roselló / Mònica 
Alcindor 

 
 
Els forjats de fusta 
 
En els forjats de bigues de fusta, la traçabilitat de la matèria primera era un factor fonamental 
que determinava el bon comportament del material a l'obra. Variables com, les 
característiques de l'espècie de fusta utilitzada, els diferents processos seguits des de l'elecció 
fins a la posada en obra i altres més relacionats amb l'entorn de creixement de l'arbre 
permetien tenir un control sobre el seu futur comportament, però les condicions de producció 
de la modernitat tardana impedeixen mantenir la traçabilitat sobre els materials subministrats, 
així en gran part dels casos s'opta per altres sistemes que asseguren una major predictibilitat 
dels comportaments . 
 
Tant els distribuïdors, fusters i diferents arquitectes entrevistats, comparteixen l'opinió que la 
fusta que no produeix problemes posteriors a la posada en obra són de dos tipus: 
 
.- La fusta laminada, és a dir, la unió de petites peces de fusta mitjançant resines elaborades 
industrialment. 
 
.- La fusta reciclada. Es tracta de fustes velles que es troben totalment seques i el seu 
comportament futur comporta riscos mínims sempre que no es modifiqui la distribució dels 
esforços principals amb els quals ha conviscut durant tant de temps. 
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Figura 10aa: Forjat de fusta tradicional 
Font: Oriol Roselló 
 

 
És principalment el factor de la predictibilitat, el que fa preferir aquests dos tipus de fustes 
enfront de la fusta natural massissa no reciclada amb els que tradicionalment es construïen 
forjats i estructures de cobertes d'aquesta arquitectura vernacla. El comportament de la 
laminada es pot predir amb més fiabilitat i la possibilitat de patir patologies produïdes per 
moviments higroscòpics queda més controlada, de la mateixa manera que el risc de patir atacs 
biòtics sense necessitat d'invertir molt de temps, tal com exigeixen les tècniques tradicionals, i 
mitjançant sistemes que permeten la producció en massa. Només comporta el desavantatge 
visual de les línies de l'encolat de les petites peces. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10b: Detall constructiu 
de forjat de fusta 
contemporani 
 Font: Oriol Roselló / Mònica 
Alcindor 
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En resum, el que hi ha darrere d'aquesta preferència és la legitimitat aconseguida com 
objetivadora d'atzars i això comporta una capacitat per rebutjar i dissoldre alternatives " 
tradicionals". 
 
En el cas de la fusta reciclada pel que fa a la predictibilitat es pot dir el mateix, encara que la 
seva obtenció és més complicada de gestionar ja que surt fora dels circuits de producció en 
massa. Aquesta solució és presa en pocs casos enfront de l'anterior tant per preus com per 
accés a les peces. 
 
Cobertes: Làmina separadora o conjunt d'elements? Bioclimatisme, contextualització? 
 
En el cas de les cobertes, el seu funcionament estava íntimament unit a l'ús dels espais 
immediatament inferiors. A l'hivern, als baixos de la coberta s'emmagatzemava la producció 
agrícola i això proporcionava l'aïllament necessari per evitar pèrdues de calor de la planta 
principal. A l'estiu es buidava l'espai i funcionava com una cambra ventilada que evitava que el 
sobreescalfament per radiació solar de la primera pell entrés a l'interior. 
 
El nou ús d'aquests edificis fa que espais destinats a activitats agrícoles passin a tenir 
consideració d' habitacionals per als que no reuneixen les condicions mínimes. Actualment la 
concepció de la coberta es redueix a la pell que separa l'exterior del sota coberta i s'abandona 
una visió més integradora d'usos i construcció. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10c: Planta de coberta de masia. 
Font: Oriol Roselló 
 

 
Per assolir les condicions d'habitabilitat es fa necessari afegir diferents capes de materials 
específics que subministra la indústria per intentar assegurar el confort d'aquests espais que 
queden sota les cobertes. Encara que, per regla general s'ha de resoldre sense sobrepassar un 
determinat gruix, normalment al voltant de 30 cm ja que sinó pot arribar a afectar a modificar 
la imatge tradicional exterior. 
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Figura 10d: Detall constructiu creixement mur i coberta. 
Font:Oriol Roselló / Mònica Alcindor  
 

 
No obstant això, aquí no s'acaben les funcions que han de complir les cobertes, ja que en tan 
poc gruix també s'ha d'assegurar una barrera antirrobatori, sobretot a les edificacions aïllades 
al medi rural, el que força a la introducció d'una capa de formigó de difícil penetrabilitat amb 
l'inconvenient d'empitjorar la seva faceta bioclimàtica ja que en condicions d'estiu el sistema 
passiu requereix crear un sistema de ventilació que impedeixi entrar en càrrega a les pells en 
contacte amb l'interior. Però amb la capa de formigó i sense ventilació després de diversos 
mesos de calor res impedeix l'entrada de la calor rebuda durant aquest període estival. En 
canvi, davant de les condicions d'hivern se sol col·locar un aïllament de 5 cm aproximadament 
que tampoc impedeix la pèrdua de calor. 
 
En gran part dels casos la solució passa per l'ús de la tecnologia activa mitjançant una 
aportació d'energia exterior que resolgui les condicions d'habitabilitat en condicions d'hivern i 
d'estiu deixant oblidades les solucions integradores tradicionals per un major avantatge 
econòmic dels espais. 
 
Més enllà dels detalls constructius 
 
Fins ara l'anàlisi ha estat centrat en una mirada cap a les solucions constructives, però 
evidentment decantar-se cap a qualsevol solució afecta a altres nivells projectuals. I per això 
abans de finalitzar aquest article val la pena anunciar algunes reflexions que formen part de 
tot un camp de reflexions molt més grans que les que seran exposades . 
 
En paràgrafs anteriors ja ha estat esmentat el cas de la incompatibilitat de les humitats de les 
plantes baixes amb usos habitacionals amb un alt grau de confort i la necessitat de replantejar-
se les funcions associades a aquests espais que siguin compatibles amb volums de ventilació 
elevats. 
 
 
 
 
 
 



 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Comparatiu de funcions tradicionals i 
contemporànies . 
Font: Oriol Roselló / Mònica Alcindor 
 

 
Tot i que aquesta apreciació no queda circumscrita a les plantes baixes, també pot venir 
donada pel costum de descanar els murs per deixar vista les pedres que els componen, ja que 
poden portar amb si problemes d'impermeabilitat a l' interior. Aquesta aportació d'humitat en 
els períodes freds dificulta aconseguir els nivells de confort encara que s'intenti compensar 
amb sistemes de calefacció que es beneficiïn d'aquesta humitat com pot ser el cas de la 
biomassa , els radiadors o les bombes de calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Façana tradicional de pedra.  Font: 
Oriol Roselló 

 
Des d'una altra variable del confort com és l'acústica, també han de ser replantejats l'ús 
d'aquests sistemes quan es volen adaptar als criteris actuals d'habitabilitat. L'aïllament acústic 
s'aconsegueix mitjançant la massa i en el cas de sostres de fusta tradicionals s'aconseguia 
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mitjançant la introducció d'una capa de sorra. Però en el cas de forjats existents més simples 
als que no es vol afegir cap sobrepès o no se'ls vol convertir en enconfrats perduts amb la 
introducció d'una llosa de formigó s'ha de distribuir les funcions tenint en compte aquesta 
fragilitat , i intentar buscar una compatibilitat entre els usos programats amunt i avall 
d'aquesta solució constructiva . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13a: 
Secció d'un 
habitatge 
tradicional 
entre 
mitgeres. 
Font: Oriol 
Roselló / 
Mònica 
Alcindor 
 

 
Per acabar amb aquest apunt que busca donar una visió més general de les implicacions 
projectuals que hi han quan es treballa amb tècniques i materials tradicionals, només destacar-
ne un prou conegut. Les voltes transmiteixen esforços horitzontals que cal contrarrestar o pel 
pes superiors que venen pels seus murs, amb contraforts o amb l'ús de tirants. Això vol dir que 
si volem col·locar una volta a una planta superior sabent que no hi haurà prou pes vertical per 
fer desviar la resultant i caldrà introduir tirants, que en alguns casos per fer-los treballar bé pot 
arribar a ser necessari que surtin dels ronyons de la volta, el què obliga que siguin vistos . 
Encara que sembla un assumpte menor no són poques les discussions que poden arribar a 
tenir-se en una obra per aquest assumpte en aparença menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14a: 
Volta amb 
tirants. 
Font: Oriol 
Roselló 
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Conclusions: 
 
És palesa la preferència dels responsables de les obres, per l'ús de materials i sistemes que 
hagin estat processats per la indústria, la qual s'ha guanyat " l'atribució d'agents d'identificació 
de factors de risc, de seguiment de les variables, d' anàlisi de situacions complexes i de disseny 
de respostes per fer front a accidents i catàstrofes" (Velasco et al., 2006, pp. 271). Pocs 
endevinen i són conscients de les forces que s'amaguen darrere aquests detalls. 
 
L'arquitectura tradicional es basava en uns pocs materials d'ampli espectre. En canvi, avui en 
dia els materials s'han especialitzat en el compliment d'una sola funció, materials especials per 
a suportar càrregues, o per aïllar tèrmicament, per formar barreres estanques, etcètera. Es 
tracta de l'ús intensiu dels materials especialitzats, basats en tots els casos en formes 
constructives multicapa. (Paricio, 1999) 
 
En el cas de la rehabilitació aquesta nova manera d'entendre la construcció no produeix 
resultats satisfactoris globals. Es fa necessari buscar l'equilibri entre adaptar-los als 
requeriments d'habitabilitat dels nous usos adquirits tenint en compte les condicions materials 
existents sense destruir un patrimoni heretat, evitant caure en la banalització. Dins d'aquests 
edificis hi ha una saviesa de sistemes pretèrits que amb mitjans limitats aconseguien resultats 
exemplars. És un bagatge de coneixements que formaven part d'un sistema complex i, per 
tant, no poden reduir-se a una llista de solucions tècniques circumscrites a un conjunt 
d'aplicacions diferents segons el resultat esperat. La seva eficàcia depenia d'interaccions entre 
molts factors, que s'ha de prendre amb cura si es volen comprendre els èxits històrics reals 
aconseguits amb els coneixements tradicionals i la seva lògica per a una nova proposició 
contemporània. (Laureano, 1999) 
 
Això és la cultura d'un lloc que no pot per definició ser global ni aportar la mateixa solució per 
al mateix problema, doncs el lloc i les comunitats embolicades el condicionen. Entre d'altres 
motius perquè els sistemes de producció i organització han variat substancialment i aquests 
conceptes han de ser reformulats i reinterpretats a la llum de les noves condicions . 
 
Un dels conceptes que es poden extreure de la construcció tradicional és la permanència, però 
això abasta més d'allò que a primera vista sembla referir-se. De fet, va més enllà de la 
durabilitat en el temps dels edificis. Significa orientar la ciència i la tecnologia cap a allò 
permanent en totes les esferes que hi intervenen. 
 
En un esforç per destriar les principals variables que hi ha darrera aquesta tecnodiversidad de 
l'arquitectura tradicional que vàrem permetre aquesta permanència destacarem les següents : 
 
.- Ús de recursos materials d'origen local . Evitar transport de material pesat. 
.- Transferència o adopció de la cultura tecnològica que s'adapti als recursos locals disponibles. 
.- Sinceritat i facilitat de reproducció de la tècnica constructiva emprada. 
.- Facilitat de manteniment . 
.- Riquesa funcional / Fàcil adaptació als requeriments canviants en el temps. 
.- Coneixements accessibles allunyats de tecnicismes abstractes. 
.- Simbiosi i col·laboració amb altres sistemes. 
  
Després del que s'ha dit fins al moment, cal destacar que al cap i a la fi allò que ens deixa 
l'anàlisi d'aquesta arquitectura resideix principalment, en fer-nos conscients de la direcció 
presa en l'arquitectura d'avui dia, ja que les solucions majorment emprades provenen d'una 
cultura de caràcter universalista que no deixa espai per a qualsevol altra lògica local. Per tant, 
el repte és saber reconèixer del nostre passat tot allò que els fonaments racionals imposats a 
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la modernitat tardana han deixat enrere però que pot ser interessant recuperar i reproposar 
en futures actuacions participant de forma conscient en els processos d'hibridació i 
mestissatge que cada situació requereixi. 
 
Es tracta de reproposar solucions integrals que tinguin en compte la societat que l'ha d'aplicar i 
no una solució específica que a primera vista semblen molt eficients però que deixen rere seu 
conseqüències regressives per al conjunt de la societat , la majoria de les vegades ni 
visualitzades ni percebudes com a tal, ja que no s'estableixen connexions. 
 
La qüestió no és l'elecció entre " creixement modern" i " estancament tradicional ". La qüestió 
radica a trobar el camí correcte de desenvolupament. 
 
Gran part dels arquitectes en rehabilitar aquests edificis tenen interioritzat i naturalitzat 
l'esquema de pensament de l'obra nova en les quals els materials s'han especialitzat en el 
compliment d'una sola funció. Pretenen associar cada capa a una funció, però l'arquitectura 
tradicional no respon a aquest esquema. Els tècnics adapten els sistemes constructius 
d'aquests edificis als coneixements que formen el cos del discurs imperant, obviant incorporar 
i reapropiar-se de les variables de relacions d'ús que van assegurar en el passat el 
funcionament adequat, manteniment fàcil i independència de gestió.  
 
La pràctica arquitectònica s'ha homogeneïtzat i deshumanitzat. Els sistemes tradicionals 
queden relegats al passat per la inviabilitat d'adaptació a la força del poder capil·lar en forma 
de autoimposició de preus competitius, fàcil distribució, normatives o transmissió d'un discurs 
dominat mitjançant les institucions. 
 
S'ha conduït cap al desmantellament de les formes tradicionals de construcció i han creat 
dependències mitjançant una tendència a envair tots els àmbits de la construcció i una 
aconseguida indispensabilitat que se sustenta en dos eixos: confiança i risc. Confiança entesa 
com fe en la correcció dels principis abstractes en què es basa el coneixement tècnic. I risc com 
a consciència de l'amenaça o amenaces que entren en joc en un particular curs d'acció. 
(Velasco et al., 2006) 
 
L'estudi de detalls constructius comunament emprats ens ha permès anar més enllà dels valors 
declarats pels tècnics en relació amb les seves pràctiques constructives, ja que de les 
declaracions sembla haver un gran interès i preocupació per no eliminar l'essència d'aquests 
edificis, però una anàlisi de les accions empreses sembla indicar que es tracta més aviat d'una 
imatge invertida dels límits que la realitat els imposa. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Obra de Gion A. Caminada. Font: 
Oriol Roselló 
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Com a fermall final i amb la intenció de presentar alguna cosa més concreta de caràcter 
propositiu cal destacar l'obra realitzada per l'arquitecte suís Gion A. Caminada a Vrin, la seva 
localitat natal. Prenent com a base un enfocament holístic que englobava tot el poble i 
reinterpretant en claus actuals les directrius que van marcar la fisonomia del mateix, així com 
cada un dels edificis, va emprendre al costat d'un familiar economista un treball lent i silenciós 
de revitalització on van compaginar l'econòmic, el social i el arquitectònic. 
 
El sorprenent és que diverses de les seves obres contemporànies que es van produir en aquest 
entorn conceptual han estat reconegudes com a exemples de reconegut valor per a 
l'arquitectura contemporània d'avui en dia . 
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L’arquitectura tradicional a Catalunya: valor i protecció 
 
ROGER COSTA SOLÉ 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 
 
El reconeixement de l’arquitectura tradicional com un patrimoni valuós, digne d’estudi i de 
preservació, no ha estat un camí fàcil ni obvi. En contrast amb el que s’esdevé amb 
determinats estils arquitectònics, que són considerats com integrants del nostre patrimoni 
cultural per natura, l’arquitectura tradicional demana un esforç d’interpretació suplementari 
per arribar a un mínim consens sobre si els seus exemplars formen part o no del nostre 
“patrimoni”. Aquest tipus d’arquitectura és percebuda com quelcom més complex, sempre 
matisable, quan no una deixalla del passat que val més eliminar. Les seves construccions són 
generalment percebudes com obres rudimentàries, de poc mèrit i obsoletes. És una dificultat 
intrínseca, cal dir-ho, a tot el patrimoni etnològic. Així doncs, ¿què fa que passem de 
considerar quelcom com una andròmina, una cosa vella i antiquada, a un element digne 
d’interès?  
En el cas de l’arquitectura tradicional, encara ara molta gent l’associa a situacions de pobresa i 
circumstàncies de penúria viscudes en la pròpia pell. Els nostres pares i avis hi han patit 
incomoditats de tota mena, i no és d’estranyar que valorin l’amplitud i la comoditat de les 
construccions modernes. Aquest procés de rebuig, malauradament, també ha comportat la 
pèrdua de la memòria que ens permetria interpretar-la adequadament. Això fa que, amb els 
esquemes interpretatius habituals, no s’entenguin el sentit de molts espais, la seva concepció, 
la seva distribució... la seva lògica, en definitiva. Hi ha, doncs, un problema d’interpretació.  
El cas dels estils arquitectònics medievals, per oposició, pot servir-nos per il·lustrar el problema 
actual de l’arquitectura tradicional. El romànic i el gòtic no representaven res fins que la 
intel·lectualitat romàntica no s’hi va fixar i els va mostrar com a exemples vivents d’un passat 
esplendorós que havia perviscut fins als nostres dies. Aquest procés va continuar amb 
l’assumpció d’aquest valor per part de capes més àmplies de la societat. Aquest interès 
generalitzat va suscitar tot un seguit d’estudis que van permetre interpretar cada cop més bé 
el llenguatge d’aquests estils, fins al punt que els arquitectes revivalistes del segle XIX van 
restaurar i fins i tot aixecar de bell nou edificis romànics i gòtics, o almenys amb molts 
elements d’aquells llenguatges. Van aprendre a llegir tan bé aquella arquitectura que –per fer 
servir el mateix símil– fins i tot la van tornar a escriure.  
El patrimoni etnològic en general i l’arquitectura tradicional en particular, contràriament, es 
continuen llegint amb dificultat. Per sort, des de fa anys la recerca sobre aquesta matèria, amb 
un bon grup de persones cada cop més nombrós i qualificat al capdavant, està posant en valor 
aquests elements. Entre aquests camps d’investigació s’hi compta el de la recerca etnològica, 
la qual permet conèixer-ne progressivament més bé el context, les formes de vida que la van 
inspirar i els altres àmbits del patrimoni (moble i immaterial) que hi estan relacionats. Però el 
pas a esdevenir un patrimoni assumit de manera generalitzada encara no s’ha completat. Cal, 
fins i tot, que els especialistes en patrimoni cultural acabin d’integrar-lo dins del seu mapa 
mental. 
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En aquest sentit, el poc desenvolupament del 
coneixement sobre l’arquitectura tradicional o 
popular, en contraposició al de l’arquitectura 
culta, dificulta encara ara en gran mesura el 
seu reconeixement i la seva protecció. Això 
provoca que s’apliquin els mateixos 
paràmetres de mesura per a l’arquitectura 
culta sobre l’arquitectura tradicional, fet que 
dóna com a resultat valoracions esbiaixades. 
Els exemplars de l’arquitectura culta es 
valoren en funció de la seva pertinença a un 
ordre arquitectònic determinat, l’antiguitat, la 
monumentalitat, la singularitat, la bellesa 
formal o el fet de formar part del conjunt de 
l’obra d’un arquitecte o d’una escola 
determinada. Aquests paràmetres, tanmateix, 
no són útils a l’hora de valorar l’arquitectura 
tradicional. Perquè l’arquitectura tradicional 

és una arquitectura d’exemplars repetits amb petites variants, que pren valor generalment pel 
conjunt d’elements que integren la d’un indret. Aquest aspecte, el de la singularització, és tal 
vegada el que n’ha impedit amb freqüència la seva protecció. Per què protegir un element 
determinat si n’hi ha centenars 
d’exemples? També és una 
arquitectura dinàmica, canviant, 
que s’adapta a les circumstàncies 
de cada moment, impossible 
d’entendre sense una lectura 
diacrònica. Això, sumat al fet que 
sovint té poca o nul·la relació amb 
l’estil arquitectònic culte imperant 
a l’època, la fan incomprensible a 
ulls de molts experts en 
arquitectura. Una altra 
característica d’aquest tipus de 
construccions és la manca d’autor 
conegut o el fet que en la seva 
construcció hi hagin participat 
diversos especialistes, sense 
jerarquia entre ells, de manera que 
l’autoria –un factor molt valorat en 
l’arquitectura culta– queda diluïda en una persona o grup anònim. La monumentalitat és un 
altre factor que li juga en contra. Estem parlant de construccions que per norma general no 
són espectaculars, són poc monumentals i escassament impactants. En aquest sentit, les 
dimensions i la singular ubicació de molts pous de glaç, per exemple, en faciliten la seva 
protecció, mentre que les petites cadolles o aljubs per a la captació d’aigua de la pluja, 
construccions senzilles i sovint ubicades al bell mig de paratges rurals avui abandonats, no 
mereixen cap protecció. Més sort corren les construccions que podem associar a l’arqueologia 
industrial. Molins fariners hidràulics i molins d’oli ja fa temps que s’estan inventariant, 
documentant i en molts casos protegint. A la veneració que la nostra societat professa a la 
tecnologia s’hi suma el fet que aquestes construccions són més espectaculars i que sovint 
justifiquen discursos vinculats al desenvolupament local. El tipus de materials emprat en la 
construcció també influeix en la percepció de què és important i què no. Les construccions en 

 
 

L’arquitectura tradicional sovint es caracteritza per la seva 
senzillesa i per la repetició d’una mateixa solució constructiva 
en molts indrets. A la imatge, unes escales en un marge 
d’Arnes (Terra Alta). Fotografia: Gemma Aldea Pedreira 
(Departament de Cultura, Arxiu de Patrimoni Etnològic, Fons 
IPEC). 

  

L’arquitectura tradicional no s’entén sense una mirada diacrònica, ja que 
una de les seves característiques és que s'adapta a les necessitats de cada 

moment. Això fa que sovint trobem en un mateix indret construccions 
aixecades en diferents èpoques, amb els materials propis de cada època. A 

la foto, la Tria, masia de Balenyà (Osona), a finals de la dècada de 1990. 
Fotografia: Museu Etnològic del Montseny (Departament de Cultura, Arxiu 

de Patrimoni Etnològic, Fons IPEC). 
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pedra, i en particular en pedra seca, mereixen 
des de fa temps molta més atenció al nostre 
país que les construccions aixecades amb 
altres tipus de materials. Cal dir que no és 
estrany que aquestes construccions cridin 
l’atenció de molts afeccionats al patrimoni, 
atesa la bellesa i l’enginy amb que estan fetes 
parets, voltes, falses cúpules i arcs de tot 
tipus amb aquesta tècnica. Però aquesta 
atenció per la pedra seca ha situat en un pla 
secundari altres construccions també 
interessants pel simple fet que estan fetes 
emprant algun tipus de morter. O les 
construccions amb terra, importantíssimes en 
la història de la construcció tradicional a 
Catalunya i avui autèntic signe d’identitat de 
ponent i del sud del Principat. I per acabar de 
reblar el clau, l’arquitectura tradicional no és 
gaire bonicasi prenem com a referència els 
cànons dels grans estils arquitectònics. Així 
doncs, la dificultat dels tècnics per seleccionar 
exemplars dignes de preservació és molt gran 

quan s’utilitza aquest conjunt de paràmetres. És molt difícil trobar exemplars alhora bells, 
antics, monumentals i singulars. I tanmateix -afortunadament- cada cop més hi ha més 
consens que s’han de protegir moltes més construccions de les que ara mateix gaudeixen 
d’aquest privilegi. 
Un altre escull, aquest general per a tot el patrimoni immoble, dificulta la protecció de 
l’arquitectura tradicional: la pressió immobiliària. La lògica del mercat immobiliari és 
contradictòria amb la de la protecció del patrimoni immoble, ja que és contrària per naturalesa 
a posar impediments al lliure mercat. Ni tan sols els béns ubicats en espais amb finalitat 
pública s’escapen d’aquesta pressió. En el cas de l’arquitectura tradicional s’hi afegeix la 
dificultat que una de les solucions aplicables, la reconstrucció del bé en un altre indret, és 
pràcticament impossible, atès que moltes d’aquestes construccions s’han aixecat amb 
materials avui dia en desús, i s’han perdut els coneixements i les habilitats per construir-les; 
per no parlar de la dificultat intrínseca de mantenir l’aspecte antic amb què ha arribat als 
nostres dies i que sovint forma part del seu encant. L’única diferència avantatjosa en aquest 
sentit per a l’arquitectura tradicional és que moltes de les construccions que són apreciades en 
l’actualitat s’aixequen en zones rústiques, lliures de la pressió esmentada.  
 
 
 
La protecció de l’arquitectura tradicional: el marc històric de la legislació espanyola1 
La sort de l’arquitectura tradicional ha anat aparellada a l’estat espanyol a diferents 
conceptualitzacions segons el moment històric i el context sociopolític. Durant molt temps ha 
estat tractada com una arquitectura menor, secundària respecte a les construccions d’autor i 
accessòria a conceptes com ara “paisatge” o “lloc”. Una arquitectura que l’acadèmia ha deixat 
en segon terme, fixada, d’una banda, en l’estudi dels diferents corrents arquitectònics i dels 
seus principals representants i, per l’altra, per la recerca d’una arquitectura estandarditzada, 
serialitzada, amb solucions dirigides a donar resposta a una demanda massiva d’habitatge per 

                                                 
1
Extret del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, pàg. 74-79.  

<http://ipce.mcu.es/pdfs/PNArquitecturaTradicional.pdf> 

  

Els elements singulars i de dimensions grans, com els pous de 
gel o de glaç, criden més l’atenció que altres construccions 
que poden trobar-se en gran quantitat en un mateix 
municipi, com ara marges o barraques. Aquest fet en facilita 
el consens sobre el seu caràcter patrimonial i la seva 
posterior protecció. A la imatge, exterior del pou de glaç de 
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Fotografia: Esther 
Hachuel (Departament de Cultura, Arxiu de Patrimoni 
Etnològic, Fons IPEC). 
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viure-hi o per especular-hi. Avui, diferents factors han contribuït a que cada cop més gent hi 
dirigeixi la mirada: una major atenció a la sostenibilitat, un més gran desenvolupament dels 
estudis sobre patrimoni etnològic, més sensibilitat per allò local... 
La legislació que l’ha afectada ha variat relativament poc durant bona part del segle XX. Les 
primeres lleis espanyoles que s’hi van referir la van vincular a al tipisme i al pintoresquisme, 
però no era valorada pels seus valors intrínsecs. En aquesta clau hem d’entendre el Reial 
Decret de 1926 sobre “Protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística de 
España”, el qual dedica el seu títol segon a la “Protección y conservación de la riqueza 
arquitectònica histórico-artística de España y del caràcter típico de sus pueblos y ciudades”. La 
llei per a la “Defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico 
nacional”, de 1933, és més transcendent, car va estar vigent durant 52 anys, fins ben entrada 
la democràcia. Aquesta llei mantenia en essència la mateixa definició que l’anterior, però 
l’aplicació que en va fer el franquisme anava dirigida sobretot a protegir poblacions que 
reproduïen la imatge “típica” concordant amb la de la regió de referència. I a mesura que es va 
anar desenvolupant la indústria turística, la llei es va anar orientant en aquesta direcció. 
L’ordre de 1964 per a la “Regulación de los ConjuntosHistóricosArtísticos” diu sense embuts 
quina és la funció i finalitat d’aquests conjunts: “Teniendo en cuenta que la vida económica de 
estos ‘conjuntos’ debe orientarse exclusivamente hacia la industria turística” (art. 5). En funció 
d’això s’havia de tenir en compte que les construccions s’ajustarien “al estilo general 

tradicional de la población o región” (art. 7).   
A Catalunya, en són exemples els casos de 
Santa Pau (1971) o d’una part del casc antic i 
la façana marítima de Sitges, declarats 
“Conjunt històric artístic i paratge pintoresc” 
el 1972.  
A partir de la dècada de 1980 el nou context 
estatal i internacional anirà incrementant el 
valor que hom assigna a l’arquitectura 
tradicional per si mateixa. La Declaració 
d’Àmsterdam en l’any del patrimoni 
arquitectònic europeu de 1975 o el 
document programàtic del Conveni per a la 
salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic 
d’Europa signat a Granada el 1985 així ho 
recullen. Ambdós documents reafirmen 
l’arquitectura tradicional o vernacla com a 
part d’un patrimoni cultural fortament 
vinculat amb la construcció dels nous 
imaginaris col·lectius, identitaris, que en el 

context espanyol s’aniran activant en diferents contextos territorials: des dels autonòmics als 
comarcals o fins i tot locals. 
La llei 16/85 del Patrimoni Històric Espanyol va significar un avenç important i va servir de 
referent per a les legislacions autonòmiques posteriors, entre elles la catalana. Per primera 
vegada els conjunts històrics, dins dels quals s’inclou l’arquitectura tradicional, eren tractats de 
manera sistemàtica i es preveia la col·laboració entre les àrees de cultura i d’urbanisme de les 
diferents administracions implicades. A l’article 21 estableix l’obligatorietat de catalogar les 
edificacions valuoses, tant les que són singulars com les que confereixen personalitat al 
conjunt. Aquest article també preveu la conservació de l’estructura urbana i estableix límits a 
les remodelacions i substitucions d’immobles. La llei dedica tot un títol al patrimoni 
“etnogràfic”, un fet transcendental ja que introdueix una nova entitat com el patrimoni 
immaterial, alhora que defineix el patrimoni etnogràfic moble i immoble. La seva definició és 
un precedent clar del que trobarem després a la llei catalana: 

  

Una característica habitual de l’arquitectura tradicional és la 
seva senzillesa, de vegades extrema. Les cadolles, com aquesta 
de la Granadella (Garrigues), són cavitats esculpides sobre la 
mateixa pedra que serveixen per acumular aigua pluvial per a 
persones, animals domèstics, o per atraure petits animals i 
facilitar-ne així la captura. Fotografia: Mateu Esquerda Ribes 
(Departament de Cultura, Arxiu de Patrimoni Etnològic, Fons 
IPEC). 
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“Son bienes inmuebles de caràcter etnográfico, [...] aquellas edificaciones e instalaciones cuyo 
modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y trasmitidos 
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, 
tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos 
humanos”. 
Aquestes mesures de reconeixement i protecció es veuran reforçades amb la nova figura de 
protecció específica dels llocs d’interès etnogràfic o etnològic, desenvolupada per primer cop a 
l’Estat a la llei 1/1991 del Patrimoni Històric d’Andalusia.  
Malgrat tot això, el pla estatal d’arquitectura tradicional, aprovat el 26 de març de 2014, fa una 
diagnosi de l’aplicació de les lleis de protecció de l’arquitectura tradicional a partir de les dades 
recollides entre les diferents comunitats autònomes (entre les quals, les de Catalunya), que 
podem resumir de la següent manera: 
 

1. Manca d’una intervenció directa i compromesa de les institucions públiques en la 
preservació de l’arquitectura tradicional. Els desenvolupaments legislatius concrets 
sobre aquesta matèria s’han demostrat pobres i ineficients. 

2. El reconeixement d’aquesta arquitectura a les declaracions com a “conjunts històrics” 
és encara molt precari, per bé que des de finals del segle XX s’observa com 
l’arquitectura tradicional ha acabat esdevenint el valor dominant que justifica la major 
part de declaracions de conjunts històrics. Cada cop més, aquest tipus d’arquitectura 
és posat en valor i documentat adequadament. 

3. Els plans generals d’ordenació urbana, les normes subsidiàries, els plans especials de 
protecció, els plans territorials... afecten directament l’arquitectura tradicional. Cal una 
major coordinació entre aquestes disposicions legislatives per tal que no l’afectin 
negativament. El mateix passa amb la coordinació entre les diferents administracions. 

4. Respecte als inventaris realitzats sobre arquitectura tradicional, el pla assenyala la gran 
disparitat d’institucions implicades, mentre que pel que fa al contingut troba grans 
buits documentals i una informació molt fragmentada. Manquen sobretot inventaris 
genèrics que recullin i contextualitzin comparativament el conjunt de tipologies que 
caurien dins de la definició d’arquitectura tradicional, almenys en marcs culturals 
homogenis com ara les comarques o equivalents. També troba que es tendeix a 
focalitzar en determinades tipologies, bé pel seu caràcter emblemàtic a cada lloc, bé 
per la seva relació amb activitats tradicionals considerades actualment 
paradigmàtiques del patrimoni etnològic: ja sigui relacionades amb activitats 
agroramaderes (masos, barraques…), emmagatzematge i conservació (cups, pous de 
neu i de glaç, pallisses...), o processos de transformació protoindustrials (molins, 
premses de vi...). 

5. Pel que fa a les intervencions dutes a terme sobre aquest tipus d’arquitectura, es 
constata la inadequació dels criteris i polítiques d’actuació deguts a la falta de 
formació, de valorització i de sensibilització sobre aquesta matèria. Això es tradueix, 
per exemple, en l’elecció inapropiada de materials i sistemes constructius, aliens a les 
construccions originals, enlloc de l’aplicació de tècniques tradicionals. D’altra banda 
s’observa una marcada tendència al “façanisme”, així com una excessiva 
descontextualització d’aquestes construccions amb l’entorn, motivada en bona mesura 
per l’especulació immobiliària, que deixa multitud d’edificacions tradicionals 
desarticulades. Finalment, moltes intervencions no compten amb la participació 
directa dels usuaris, de manera que no es tenen en compte ni les seves opinions ni 
llurs necessitats. 
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La protecció de l’arquitectura tradicional a Catalunya 
En el cas català, el document jurídic que regula el patrimoni cultural és la llei 9/1993 de 30 de 
setembre. Des del punt de vista dels béns immobles, i prestant especial atenció a la seva 
relació amb l’arquitectura tradicional, conté dues categories de Bé Cultural d’Interès Nacional 
que l’afecten: 

� El Conjunt Històric: “agrupació de béns immobles (...) que constitueix una 
unitat coherent delimitable amb entitat pròpia (...)” 

� Zona d’Interès Etnològic: “conjunt de vestigis, que poden incloure 
intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen 
en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya”. 

 
La llei 2/1993, de de foment i protecció de la cultura popular i tradicional, també estableix 
disposicions que afecten l’arquitectura tradicional. La lleis estableix que “constitueixen el 
patrimoni etnològic de Catalunya”, entre altres, “els immobles i les instal·lacions emprats 
consuetudinàriament a Catalunya les característiques arquitectòniques dels quals siguin 
representatives de formes tradicionals”. El parentiu entre aquesta definició i la de la llei 16/85 
del Patrimoni Històric Espanyol és evident. 

En el moment en què escrivíem aquestes 
línies, hi havia declarats a Catalunya onze 
elements com a béns culturals d’interès 
nacional en la categoria de zona d’interès 
etnològic: el barri de les adoberies de Vic i 
deu conjunts del massís de les Gavarres 
(dos pous de glaç, un forn de calç, una 
rajoleria, un sistema de reg vinculat a una 
masia, tres molins, una font i l’edifici 
construït per a explotar-la, i dues mines). 
Estaven en procés de resolució els 
expedients d’incoació de cinc barraques 
de pedra de Mont-roig del Camp i de 
dotze coeteres granífugues del delta de 
l’Ebre. El reconeixement d’aquests primers 
elements demostra que no hi ha una 
equivalència directa entre el patrimoni 
etnològic immoble i l’arquitectura 
tradicional. El cas de les coeteres del delta 
de l’Ebre és paradigmàtic: la seva relativa 

poca antiguitat (65 anys la més vella), la seva factura i la seva autoria, perfectament coneguda, 
fan que difícilment puguin ser considerades exemples d’arquitectura popular; tanmateix, la 
seva condició de “receptacles de memòria” d’una activitat emblemàtica per a una comunitat -
el cultiu de l’arròs en aquest cas- les converteixen en exemplars perfectes de patrimoni 
etnològic. Les barraques de Mont-roig, en canvi, són típics exemples d’arquitectura tradicional 
alhora que de patrimoni etnològic. 
Pel que fa als conjunts històrics, a Catalunya n’hi ha 100 de declarats. Malauradament,es fa 
difícil desentranyar quins ho són especialment per llur Arquitectura Tradicional, però donades 
les característiques d’aquests llocs –la major part nuclis antics de poblacions històriques- 
podem deduir que totes tenen en major o menor mesura edificacions de manufactura 
tradicional.  
 

  

No és fàcil dirimir quantes construccions tradicionals hi ha 
protegides al nostre país, atès que no existeix una figura de 
protecció específica ni a escala nacional ni local. La distinció de bé 
cultural d’interès nacional en la categoria de zona d’interès 
etnològic sovint s’atorga a exemplars d’aquesta mena, tot i que la 
correspondència entre una cosa i l’altra no és exacta. A la imatge, 
barraca del Miquel Terna (Mont-roig del Camp, Baix Camp), 
proposada per a ser distingida com a BCIN en la categoria de zona 
d’interès etnològic. Fotografia: Esther Bargalló. (Departament de 
Cultura, Arxiu de Patrimoni Etnològic). 
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La Llei d’Urbanisme, publicada el 2002 i modificada el 2012, té fins a 14 articles que afecten 
d’una manera o altra l’arquitectura tradicional. Tenen especial rellevància els articles 47, que 
permet reconstruir i rehabilitar masies, cases rurals i similars, i sobretot el 50.2, el “catàleg 
específic de les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o 

de rehabilitació”conegut com 
“catàleg de masies”. Aquest catàleg, 
d’obligatòria confecció en el marc 
de la redacció dels planejaments 
urbanístics, ha d’anar acompanyat 
d’una justificació de les raons que 
en determinen la preservació o, si 
s’escau, la recuperació d’acord amb 
el que estableix l’article 47.3.[...]. 
L’article 71, així mateix, estableix 
que l’obligatorietat de redactar un 
catàleg dels immobles que s’hauran 
de protegir en el conjunt del 
municipi, tant dins la trama urbana 
com a fora. 
Pel que fa als inventaris, el cas 
català il·lustra força bé la confusió i 
la manca de coordinació 
esmentades abans per al conjunt de 
l’Estat. També hem de fer notar que 

els inventaris de patrimoni cultural no atorguen per se cap tipus de protecció al bé inventariat, 
tot i que alguns d’aquests inventaris inclouen també béns declarats BCIN o BCIL. Des del Servei 
de Recerca i Protecció de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals n’hem identificat cinc d’abast nacional o regional: 

� L’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (depenent de la Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni) té identificades 15.833 construccions sota 
l’etiqueta d’”obra popular”. Aquesta categoria, tanmateix, és enganyosa, atès que sota 
aquest epítet s’inclouen tota mena de construccions sense autor conegut. 

� L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya ha aconseguit inventariar prop de 
7.000 béns immobles d’arreu de Catalunya,el que suposa un terç del total dels béns 
que té documentats, el qual recull tot tipus d’elements, tant mobles, com immobles i 
immaterials.  

� La Wikipedra, una iniciativa desenvolupada per l’Observatori del Paisatge amb la 
col·laboració d’aficionats de tot el país, té inventariades més de 12.000 construccions 
de pedra seca 

� El Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona té informació, de moment, 
de 137 municipis, amb més de 5.500 fitxes de béns immobles d’estil “popular”, 1.723 
dels quals compten amb alguna mena de protecció legal (BCIL, pla especial...). 

A diferència dels anteriors, aquests dos catàlegs d’abast nacional recull en construccions 
protegides: 

� El Catàleg del Patrimoni Cultural Català, que inclou entre altres els béns culturals 
d’interès local (en principi tots béns immobles), no compta amb informació de la 
totalitat dels 947 municipis de Catalunya ni distingeix entre tipus arquitectònics, de 
manera que tampoc per aquesta via podem saber amb exactitud quants edificis o 
infraestructures han estat declarats BCIL per la seva qualitat d’arquitectura tradicional.  

� El Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya conté els catàlegs municipals “dels 
béns que s’han de protegir” (catàleg de Béns Culturals d’Interès Local) i els catàlegs de 

  

Els expedients de declaració de bé cultural d’interès nacional en la 
categoria de conjunt històric habitualment no expliciten si els nuclis de 
població han estat declarats pel caràcter tradicional de les seves 
construccions, per bé que es dedueix que en la majoria dels casos 
l’arquitectura tradicional hi ha tingut un pes destacat o fins i tot 
determinant. Imatge de Cardet (Alta Ribagorça), declarat conjunt històric 
l’any 1993. Fotografia: Manel Zaera. 
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construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o 
rehabilitació (el “catàleg de masies”). El nombre total de construccions inventariades 
és difícil d’establir amb exactitud, no obstant, atès que s’han de consultar municipi per 
municipi.  

Un altre exemple que demostra l’interès creixent que suscita l’arquitectura tradicional és el 
protocol de col·laboració que van signar l’any 2012 els departaments de Cultura i el 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural, pel qual el cos d’Agents Rurals es 
comprometien a recollir de manera sistemàtica informació sobre construccions tradicionals 
ubicades al medi rural. En concret, el protocol preveu documentar quatre tipologies 
constructives: els pous de glaç, els molins fariners, els forns de calç i les rajoleries. De cada 
element se’n registren informacions bàsiques com ara la seva denominació, la localització 
exacta, i informació històrica, si se’n disposa,i es documenta mitjançant fotografies. De 
resultes d’aquesta feina s’han documentat ja més de 2.700 construccions, mentre les tasques 
continuen. 
L’aplicació d’aquestes normatives a 
l’escala local ha donat resultats dispars. 
La majoria d’ajuntaments han protegit 
exemplars d’arquitectura tradicional, 
en particular elements notables com 
ara masies, molins o similars. D’altres 
ajuntaments han inclòs als seus 
catàlegs construccions rústiques, com 
el de Mont-roig del camp, que va 
declarar bé d’interès local 101 
barraques del municipi, pràcticament la 
totalitat de les existents. El Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, per la seva 
part, l’any 2014 va declarar BCIL 97 
barraques de pedra seca dels municipis 
d’Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, 
Pont de Molins i Vilanant. Les tines de les valls del Montcau, als termes del Pont de Vilomara i 
Rocafort, Mura i Talamanca (Bages) estan registrades com a Bé Cultural d'Interès Local i ara 
opten al seu reconeixement com a BCIN en al categoria de zona d’interès etnològic. Alguns 
municipis de la plana de Lleida han declarat bé cultural d’interès local cabanes de volta: 
Agramunt, a l’Urgell (27), l’Albagés, a les Garrigues (2), Vallbona de les Monges, a l’Urgell (1) o 
Alcarràs, al Segrià (1). Per bé que aquestes dades conviden a l’optimisme, una mínima anàlisi 
ens mostra com la majoria són construccions de pedra seca. Altres elements constructius molt 
estesos, com ara la tàpia, reben en general menys atenció. No obstant, en determinades 
comarques on l’ús d’aquesta tècnica ha estat present fins a dates relativament properes, les 
construccions bastides amb tàpia han començat a esdevenir recentment elements 
emblemàtics, i per això protegits. Aquest fet es dóna especialment a la comarca del Pla 
d’Urgell, on ajuntaments com Ivars d’Urgell (11 construccions de tàpia catalogades), 
Mollerussa (7) o Vila-sana (4) n’han inclòs als seus catàlegs. Tanmateix, només una de les 
edificacions suara relacionades compta amb un nivell de protecció total, mentre que la majoria 
estan catalogades amb el nivell de protecció C, pel qual no és obligat conservar-los, tot i que 
s'estableixen determinats nivells de regulació normativa en relació amb la seva documentació i 
estudi. 
També en el camp dels béns culturals d’interès local hem de fer notar que “patrimoni etnològic 
immoble” i “arquitectura tradicional” no són el mateix. Ho exemplifiquen els dos únics béns 
declarats BCIL sota l’epítet d’”etnològics” que consten al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, 
ambdós a Lladorre (Pallars Sobirà). Es tracta de l’Oratori de la Mà de Santa Cecília i la Font de 

 
 

La col·laboració entre el cos d’Agents Rurals i el Departament de 
Cultura ha permès identificar molts elements ocults en zones 

forestals com ara aquesta construcció que va aflorar després dels 
incendis d’Òdena (Anoia) de 2015, i que ha estat identificada com 

una rasa per canalitzar l’aigua per part de col·laboradors de la 
Coordinadora per la Pedra Seca. Fotografia: Cos d’Agents Rurals. 
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Sofre, ambdós elements naturals (l’oratori no és més que una roca amb un forat que sembla 
una mà) però incorporats a l’imaginari de la població com a llocs de referència.  

Es fa molt difícil, doncs, saber amb certesa quantes 
construccions tradicionals hi ha protegides a Catalunya a 
escala local. Els exemples que acabem d’exposar 
demostren un interès creixent i cada cop més matisat per 
aquest tipus d’arquitectura. No obstant, això no amaga 
algunes carències que apuntem a continuació: 

1. La inclusió als catàlegs de béns a protegir 
d’elements de l’arquitectura encara depèn massa 
de la presència aleatòria en cada municipi d’erudits 
o de grups d’estudi locals interessats en 
l’arquitectura tradicional, o de professionals amb 
formació especialitzada i sensibles a aquesta 
arquitectura, en particular arquitectes. 

2. Tot i que no podem saber amb certesa el 
percentatge d’aquest tipus de construccions 
inclosos en aquests catàlegs, tot sembla indicar que 
encara són minoritàries respecte a de caràcter 
monumental o culta. 

3. Els municipis més petits, amb menys patrimoni 
d’aquesta mena, són els que valoren més les 
construccions tradicionals, potser per un efecte de 
compensació o potser com a conseqüència de la 
inclusió d’aquestes elements en els relats lligats a 
estratègies de desenvolupament local. 

4. Malgrat els avenços, segueix la tendència a la 
protecció d’elements aïllats en detriment dels 
conjunts, especialment als indrets fora del nucli 

urbà. Es protegeixen elements “majors”, com ara masies, molins o cabanes, però 
rarament la resta d’elements que proporcionen una lògica interpretativa al paisatge, 
com ara marges, aljubs, casetes d’estris, etc. 

 
La posada en valor i la protecció de l’arquitectura tradicional a Catalunya: actualitat i futur 
L’arquitectura tradicional i la seva protecció desperten cada cop més interès a Catalunya. Ho 
demostra la incorporació cada cop més generalitzada de construccions d’aquesta mena als 
catàlegs municipals d’immobles a protegir, així com el lent augment de béns immobles 
declarats béns culturals d’interès nacional en la categoria de zona d’interès etnològic, la major 
part dels quals inclouen construccions tradicionals. Altres iniciatives recents de caràcter privat, 
com la wikipedra, o de caràcter institucional, com el protocol de col·laboració entre els 
departaments de Cultura i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi per a la 
implicació dels agents rurals en l’inventari d’aquesta mena de construccions, així ho palesen. 
Es tracta d’un interès que ve d’antic però que ha agafat força en els darrers deu anys 
aproximadament.  
Aquest retard en la incorporació massiva de l’arquitectura tradicional en inventaris i catàlegs 
de protecció és degut a diversos factors, entre els quals destaca la dificultat per interpretar la 
importància d’aquest tipus de construccions. L’interès històric de l’arquitectura per l’obra dels 
grans corrents arquitectònics i dels grans autors han deixat en segon terme l’arquitectura 
tradicional. Per sort, nous valors cada cop més hegemònics, com la sostenibilitat, la proximitat, 
o factors com la glocalització, ajuden a mostrar la importància d’aquest tipus d’arquitectura. La 

 
 

Alguns paisatges i algunes tipologies 
constructives no formen part de 
l’estereotip habitual del que hom entén 
per arquitectura tradicional catalana. Les 
construccions amb tàpia i les cases entre 
mitgeres de poca alçada, molt habituals en 
molts indrets de Catalunya, en podrien ser 
un exemple. Afortunadament, la cada cop 
millor formació dels especialistes i el 
creixent interès per allò local estan 
pal·liant aquesta situació. A la imatge, un 
carrer de Linyola (Pla d’Urgell), amb una 
casa construïda amb tàpia de principis del 
segle XIX. Fotografia: Adriana Salvat 
Torregrossa (Departament de Cultura, 
Arxiu de Patrimoni Etnològic, Fons IPEC). 
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recerca etnològica, paral·lelament, 
esdevé imprescindible per 
contextualitzar degudament aquest 
tipus de construccions en el seu marc 
etnohistòric.  
Encara queden molts vicis per corregir 
en els processos d’avaluació i protecció 
de l’arquitectura tradicional. Els 
paràmetres de l’arquitectura culta s’han 
mostrat inadequats per a valorar-la 
adequadament. La tendència a protegir 
elements aïllats és també massa 
accentuada en un tipus d’arquitectura 
que no s’entén sense la interrelació dels 
seus elements. Els exemplars 
tipològicament més grans també copen 
de manera desproporcionada aquesta 
mena de declaracions. 
El relativament recent camí iniciat en la valorització i protecció de l’arquitectura tradicional 
s’ha d’anar consolidant en els propers temps. La interrelació entre les diferents disciplines i els 
professionals que la tracten es fa cada cop més imprescindible per tal d’abordar-la 
adequadament. Les lleis que l’afecten, així mateix, haurien de ser revisades, per facilitar la 
declaració de conjunts per damunt dels béns aïllats i per fer viable la seva restauració i 
sostenibilitat en el temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Moltes vegades l’arquitectura tradicional pren sentit per la 
interrelació de diferents elements dispersos en el territori, els 

quals conformen un conjunt integrat d’usos diferents. A la 
fotografia, una sínia que abastia d’aigua del subsòl un mas proper 

a Torrebesses (Segrià). Fotografia: Josep Preixens Llevadot 
(Departament de Cultura, Arxiu de Patrimoni Etnològic, Fons IPEC). 
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Presentació de L’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la 
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) 
 

 
 

L’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA) és una agrupació vinculada al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). L’AADIPA 
va néixer l’any 1997, a partir de la dissolució de la Comissió de Defensa del Patrimoni 
Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i es va 
constituir de comú acord i amb el suport d’aquesta Comissió. 

L’AADIPA té per objectiu contribuir a la defensa, la vetlla, la protecció, la investigació i la 
difusió del patrimoni arquitectònic a través de la millora de la formació dels seus agrupats, a 
través de la gestió i l’organització de conferències, seminaris, debats, cursos, visites, 
publicacions, exposicions, i d’altres actes relacionats amb la intervenció en els edificis històrics. 
D’entre les activitats anuals, destaca especialment el Curset: Jornades Internacionals sobre la 
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, que se celebra cada mes de desembre des de fa 
trenta-set anys, amb una mitjana de dos-cents inscrits. 

Una particularitat essencial i enriquidora de l’AADIPA, fruit de la seva pròpia naturalesa, és 
que, tot i pertànyer al Col·legi d’Arquitectes, està oberta a altres professionals vinculats al 
patrimoni. De fet, segons recull el seu reglament, permet l’afiliació de totes “aquelles persones 
físiques que, per llurs coneixements científics o aportacions culturals en matèria de patrimoni 
arquitectònic o altres circumstàncies especials, mereixin aquesta condició”. 

L’Agrupació també té un objectiu de sostenibilitat inter-generacional en el temps, tractant 
d’afavorir la difusió i la participació activa de les generacions més joves interessades en la 
conservació del patrimoni, a través de jornades de formació continuada, la visita a obres, i 
algunes convocatòries orientades a aquests grups d’interès. 

Alhora l’AADIPA ofereix a totes les entitats i/o particulars que ho requereixen, recolzament en 
matèria de conservació del patrimoni arquitectònic, arribant a plantejar convocatòries entre 
els tècnics especialitzats per a la redacció d’informes sobre elements arquitectònics existents, 
tot garantint una qualitat en la seva avaluació. 

La trajectòria de l’Agrupació ha permès, al llarg dels anys, establir vincles molt estrets, tant 
amb les administracions públiques, com amb d’altres entitats privades afins als objectius de 
l’AADIPA, mitjançant convenis de col·laboració per promoure i compartir accions conjuntes de 
difusió i formació. 

L’activitat de l’Agrupació es desenvolupa en tot el territori de Catalunya, i pretén potenciar la 
sensibilitat i l’esperit de participació dels arquitectes, i de la resta de tècnics, en els temes 
relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic. 
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L’AADIPA té un funcionament descentralitzat en el territori, a través de vocalies distribuïdes en 
les Demarcacions del Col·legi d’Arquitectes (a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i Terres de 
l’Ebre) i compta amb més de360 membres; entre arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, 
arqueòlegs, historiadors de l’art, restauradors, enginyers, geòlegs, i estudiants de les diverses 
disciplines. 

Podeu obtenir més informació a : 
 
Plaça Nova 5, 6a planta 
08002Barcelona  

Tel. (+34) 93 306 78 28 
E-mail : aadipa@coac.net 
Web : http://www.coac.net/aadipa/bloc/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Aadipa-CoAC-150191658368488/timeline/ 
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Presentació del Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició 
Arquitectònica (GRETA) 
 
La problemàtica que afecta al patrimoni arquitectònic anònim a Catalunya 

El nostre país té un patrimoni arquitectònic excepcional. No hi ha una sola ciutat, poble o 
llogarret de la nostra geografia que no tingui un nucli històric d’interès, constituït en bona part 
per un traçat i edificis medievals, amb algun element arquitectònic destacat, ja sigui una 
església, un pont, unes masies, un pou o uns simples murs de pedra. 
 
Malauradament fins avui, però, els esforços de catalogació i conservació d’aquest patrimoni 
han deixat desatès i desprotegit un llarg nombre de construccions de factura popular, 
l’anomenada arquitectura anònima. És així com en els darrers temps hem vist desaparèixer o 
desfigurar edificacions de diverses èpoques, i fins i tot carrers i pobles sencers. 
Al mateix temps hem assistit a una pèrdua progressiva de l’ofici de la construcció i del 
coneixement dels materials i tècniques tradicionals. 
  
Finalment, massa sovint el patrimoni és percebut com una càrrega i no com un valor pels seus 
propietaris. Caldria invertir aquesta percepció en negatiu dels edificis que constitueixen el 
nostre llegat històric i un dels nostres principals trets identitaris. 
 
Què és GRETA? 

A mitjans del 2011, Col·lectiu Patrimoni, integrat per arquitectes, historiadors i altres persones 
sensibles als temes de la preservació del patrimoni arquitectònic a les comarques gironines i 
l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA) van posar de manifest que comparteixen objectius i interessos en la preservació del 
patrimoni, i va sorgir la proposta de promoure les bones intervencions en l’arquitectura 
històrica i en especial en les arquitectures tradicionals anònimes que formen els pobles i 
ciutats catalanes. 
 
Ambdós col·lectius conjuntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, van decidir constituir la Línia de Recerca en Patrimoni Arquitectònic Tradicional 
que ha esdevingut el Projecte GRETA (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició 
Arquitectònica). 
 
Els nostres objectius 
Fer un treball de recerca per aprofundir en el coneixement del nostre patrimoni arquitectònic, 
les tècniques constructives i els oficis que l’han fet possible. 
 
Sensibilitzar tots els col·lectius que intervenen en la protecció i intervenció en el patrimoni: 
  
L’administració: Conscienciar les administracions de la necessitat que els plans d’ordenació 
urbanística municipals (POUM) estableixin uns criteris d’intervenció per garantir la preservació 
dels teixits històrics i l’arquitectura tradicional; de la conveniència  que el POUM inclogui 
sempre el catàleg de béns a protegir, malgrat contempli la futura redacció d’un pla especial de 
patrimoni i de la necessitat de la posada al dia del planejament que no es revisi, redactant 
modificacions puntuals quan convingui en relació als teixits històrics. 
 
Els tècnics: Conscienciar a arquitectes, aparelladors i tècnics municipals del valor d’aquest 
patrimoni, i fer que les rehabilitacions es basin en respectar i conèixer els materials i les 
tècniques tradicionals, garantint la qualitat de les intervencions i evitant els enderrocs. 
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 Les universitats: Conscienciar les universitats vinculades a la formació d’urbanistes, tècnics de 
la construcció i restauració de la necessitat de transmetre coneixements sobre la ciutat 
històrica i la tradició arquitectònica. El seu paper en la recerca i transmissió d’aquests valors i 
coneixements és fonamental. 
  
Els constructors: Treballar en la recuperació de les tècniques tradicionals i dels oficis de la 
construcció, evitant la substitució de forma indiscriminada i acrítica per materials i tècniques 
modernes, sovint alienes al lloc i a la història. 
 
La ciutadania en general: Donar un valor cultural al patrimoni. El patrimoni també ha de tenir 
un ús actual per tal de garantir-ne la conservació, però el seu valor ha d’anar més enllà. Un 
patrimoni ben conservat millora la qualitat de vida i és un actiu social ,un element d’identitat, 
memòria i cohesió. Al mateix temps és també un gran element de promoció econòmica. 
 
Ser un fòrum de trobada i debat entre els diversos col·lectius implicats, esdevenint un 
element transversal i creant una xarxa per la difusió de tot allò relacionat amb el patrimoni. 
 
Línies de treball i àmbits d’actuació: 

- El tractament del patrimoni arquitectònic en els planejaments urbanístics 

Vistes les mancances en la protecció de l’arquitectura tradicional i les dificultats per gestionar 
correctament des dels municipis aquest patrimoni s’ha fet un treball d’anàlisi d’aquesta 
arquitectura dins els planejaments urbanístics vigents, que són els instruments per  gestionar 
la seva permanència i posada en valor. A partir de les conclusions s’ha elaborat un document 
de Pautes d'ordenació dels teixits històrics. La Direcció General d’Urbanisme l’ha validat com a 
Document de Criteris a tenir en compte en la redacció dels futurs planejaments urbanístics.  
 

- Les tècniques constructives tradicionals i de la resolució de les seves patologies 

Exposició al web projectegreta.cat d’un treball d’anàlisi dels elements i les tècniques 
constructives de la tradició arquitectònica. S’hi analitzen les patologies més freqüents així com 
les causes que les produeixen, per tal de proposar intervencions que s’integrin en  les maneres 
de fer tradicionals, i sense renunciar, d’altra banda, a les aportacions de la modernitat en un 
sentit formal o de materials.  
Es troba en projecte també l’edició d’un manual  de restauració i l’edició d’un butlletí 
electrònic. 
 

- Cursos de formació 

Conscients que per sensibilitzar tots els col·lectius que intervenen en la protecció i intervenció 
en el patrimoni és indispensable tenir accés a una bona formació, GRETA juntament amb la 
Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona ( UEC ), està organitzant el Curs de Mestratge  
en Construcció Tradicional. Aquest curs està dirigit principalment a constructors i paletes que 
ja treballen en obres de rehabilitació. 
  
En la mateixa línia, GRETA juntament amb l’Escola Sert del Col·legi d’arquitectes de Catalunya 
(COAC), està organitzant el Curs de Mestratge  en Construcció Tradicional adaptat a 
arquitectes, aparelladors, restauradors... 
 
GRETA vol ajudar a promoure des de diferents àmbits les bones intervencions en 
l’arquitectura tradicional anònima que configura la majoria dels nostres pobles i ciutats 
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Presentació de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca (CEPS) 
 
Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca 
 
Grup multidisciplinar sense ànim de lucre que aplega entitats, associacions i col·lectius de caire 
divers amb l'objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i vetllar pel patrimoni cultural de 
la pedra seca català.  
És una eina per promoure els valors naturals i culturals del paisatge en pedra seca.  
La Coordinadora ajuda a fomentar i coordinar les diferents iniciatives que desenvolupen les 
entitats i organismes a favor de la defensa i salvaguarda del patrimoni de pedra en sec, i si 
s’escau, també d’altres elements constituents de l’arquitectura tradicional agrícola.  
La Coordinadora podrà establir propostes i orientacions per homogeneïtzar els treballs 
d’investigació, estudi, difusió, conservació i protecció de les construccions existents en pedra 
seca. 
 
Qui som i de quines entitats? 
 
Presidència: Montserrat Moya Cardona. Associació Pedra Tosca-Garrotxa 
Vicepresidència: Esther Bargalló Bargalló. Centre Miró - Grup Barracaire de Mont-Roig del 
Camp 
Tresoreria: Joan Roura Umbert. Centre Excursionista de Castellar del Vallès- Vallès Occidental 
Secretaria: Rosa Vendrell Miret. Centre d’Estudis de Subirats-Alt Penedès 
 
Vocals:  
Jaume Plans Maestra. Centre d'Estudis del Bages 
Ramon Artigas Ibáñez. Drac Verd de Sitges-Garraf 
Vicent Loscos Solé. Amics Arquitectura Popular 
Dolors Moreno Albareda. Ajuntament Rellinars del Vallès 
Neus Borrell Cedó. Fundació el Solà de la Fatarella. 
 August Bernat Constantí. Centre Excursionista de Catalunya 
 
Vocalies - Equips de treball: 
Comunicació i Difusió:  Jaume Plans Maestra (Centre d'Estudis del Bages); Rosa Vendrell Miret  
(Centre d'estudis de Subirats - Alt Penedès)  
Catalogació i Patrimoni: Ramon Artigas Ibáñez. Drac Verd de Sitges-Garraf ; Esther Bargalló 
Bargalló. Centre Miró - Grup Barracaire de Mont-Roig del Camp 
Formació: Neus Borrell Cedó (Fundació El Solà de La Fatarella-Terra Alta) ; Carles Blasco. 
Associació Pedra Tosca-Garrotxa 
Vocalia de trobades: August Bernat. Centre Excursionista de Catalunya – Barcelonès ; Teresa 
Amat i Montserrat Moya. Associació Pedra Tosca-Garrotxa 
Vocalia de tallers escolars: Montserrat Moya. Associació Pedra Tosca-Garrotxa 
 
Envieu els correus a l’adreça general coordinadorapedraseca@gmail.com i derivarem les 
vostres necessitats i propostes a la vocalia corresponent, per enviar-vos una resposta el més 
aviat possible.  

www.coordinadorapedraseca.org 

coordinadorapedraseca@gmail.com 
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Presentació de L’Associació de Restauradors de Patrimoni 
Arquitectònic ( ARPARQ) 
 
L’Associació de Restauradors de Patrimoni Arquitectònic ( ARPARQ) és una associació sense 
ànim de lucre fundada al lloc de Carrànima el 19 de novembre l’any 2011 , una fundació que va 
ser assegurada amb la elaboració i consum d’una cassola de tros. 
Els seus membres actuals són arquitectes, aparelladors i arqueòlegs que es dediquen a la 
restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, tant d’edificis monumentals com 
d’edificis històrics, tradicionals o populars. L’associació és oberta a qualsevol persona que 
estigui interessada en aquests temes. 
La raó de ser de l’Associació és la recuperació, conservació, investigació i divulgació dels 
coneixements sobre els materials i les tècniques tradicionals que s’empraven en la construcció 
dels edificis històrics per tal de poder-los aplicar en les obres de recuperació d’aquest 
patrimoni edificat d’una manera respectuosa amb la seva manera de ser, dialogant amb ells 
amb el seu llenguatge constructiu i tècnic. Un dels resultats d’aquestes tasques és la fixació 
dels coneixements tècnics necessaris sobre resistència i comportament de materials 
tradicionals, aportant dades per a poder-los emprar amb confiança en els treballs de 
rehabilitació o restauració.   
Per assolir els seus fins, l’Associació organitza cursos sobre aquells aspectes de la construcció i 
l’art de l’Arquitectura que han quedat oblidats com a conseqüència de l’important influència 
de les noves tendències culturals i materials. En aquest sentit, l’Associació pretén cobrir alguns 
dels buits formatius que hi ha en les Escoles d’Arquitectura i en l’escola professional del 
Col·legi d’Arquitectes. Com a complement d’aquesta activitat també organitza viatges d’estudi 
per donar a conèixer actuacions de recuperació del patrimoni que vagin en la línia de treball de 
l’Associació. Els cursos que s’organitzen tenen un caràcter mixt, teòric i pràctic, i per això tots 
consten d’una part de taller pràctic en un 50%. 
L’associació manté contactes de col·laboració amb professors i centres d’investigació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Politècnica de València, l’Escola d’Arquitectura de 
Madrid, l’Escola d’Arquitectura de Sevilla i amb organitzacions com el fòrum Ibèrico de la Cal, 
seleccionant les línies d’estudi coincidents amb els seus fins. També amb Associacions amb 
interessos similars en l’Arquitectura Tradicional i Popular. 
També participa en Congressos, Cursos i Trobades per tal de presentar els resultats dels seus 
treballs de recerca. 
 
Oferta de Cursos- taller  : 

- Lectura de paraments en edificis històrics. 
- Comportament resistent de la terra compactada i la terra millorada amb calç. 
- Comportament dels morters i formigons de calç. 
- Adherències del morters de calç sobre la pedra i el maó. 
- El guix com a material de construcció estructural. 
- Càlcul tradicional d’estructures d’edificis històrics. 
- Conservació, manteniment: La intervenció mínima. 
- Auto-construcció amb fusta.  
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