
El fet d’apropar-se a l’arquitec-

tura popular suposa, un cop més,

copsar la globalitat d’un patrimoni

que integra els recursos de l’entorn

natural, els coneixements pràctics i

les tècniques pròpies de cada cul-

tura, tots ells transmesos, generació

rere generació, i des de l’avior, de

manera oral –poc rastre trobarem

d’ells en l’obra escrita.

L’arquitectura, com a component

d’un paisatge que sempre és resultat

de la interacció entre natura i cul-

tura, evidencia la presència humana

en el territori i el seu treball de

transformació del medi per fer-hi

possible la subsistència de les per-

sones. Així, l’arquitectura prein-

dustrial, en emprar els recursos

immediats per donar resposta a les

necessitats diàries, ens possibilita

d’endinsar-nos en el coneixement de

les formes de vida del passat, alhora

que ens aporta testimonis valuosos

dels usos del territori.

Altrament, algú ha volgut definir

l’anomenada arquitectura popular

com aquella realitzada per les classes

socials baixes, per persones amb uns

escassos coneixements tècnics i con-

structius. Permeteu-nos posar en

dubte l’afirmació –i les pàgines que

segueixen en són un exemple–: evi-

dentment, està feta per les classes

populars –quasi sempre a la ruralia–,

però davant de bona part d’aquestes

construccions se’ns fa palès un bon

coneixement constructiu sobre com

aprofitar els materials i com unir-los

per tal d’arribar al resultat final

pretès. Els seus resultats són senzills,

no cerquen altra cosa que la fun-

cionalitat, però esdevenen autèntics

monuments i bons exemples pràc-

tics de la racionalitat constructiva,

força allunyada de la majoria de les

nostres edificacions i construccions

civils actuals.

Efectivament, les construccions

populars –o arquitectura «vernacu-

lar», com l’ha batejada algun teòric–

aprofiten els materials que ofereix

l’entorn –la terra, la pedra o la fus-

ta– i els apliquen a les necessitats

humanes, tant materials com espi-

rituals. L’adequació del terreny per

fer-lo apte per als conreus; la cap-

tació, emmagatzemament o distri-

bució de l’aigua; les necessitats de

mobilitat de les persones i de trans-

port de les mercaderies, de disposar

d’habitatge permanent o d’aixopluc

temporal al camp; el desenvolupa-

ment d’activitats productives; tot

això es tradueix en la construcció de

marges, camins, ponts, anjubs, basses,

barraques, masos o molins fariners,

bastits amb materials com la pedra o

el fang, emprant tècniques com la

pedra seca, la construcció amb tàpia

o la cocció de l’argila per a l’obten-

ció de maons i teules. I necessitats

espirituals com la relació amb la di-

vinitat, la demanda de protecció

celestial sobre camps i conreus o la

senyalització dels indrets sagrats on

reposen els difunts, motiven la cons-

trucció d’ermites, de creus o d’este-

les funeràries per senyalitzar les

tombes.

De tot això, us en vol parlar aquest

número de Caramella. Encara que

només sigui per oferir-vos un

primer tast d’una temàtica que, de

ben segur, ens permetria de fer

moltes altres aproximacions i donar

incomptables exemples més. De

l’aprofitament de l’aigua de pluja

per a la necessitat més bàsica, la su-
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Barraca (esquerra) i arneres (dreta), Pradell de la Teixeta, Priorat. (Fot.: Salvador Palomar)



pervivència humana i dels animals

de treball, en les zones de secà. De

l’aigua transformada en gel per una

climatologia rigorosa que es pre-

serva més enllà de l’hivern com a

recurs per a la conservació dels ali-

ments o per a pràctiques medicinals.

De l’ús de la força de l’aigua corrent

per moure molins i transformar el

blat en farina. Dels diferents tipus

d’habitatges per a les persones i els

animals. De la senyalització del ter-

ritori, sota el signe de la protecció

divina. D’una arquitectura fun-

cional que ens impacta per una es-

tètica conservada al llarg dels

segles…

En una societat com la d’avui, en

què la facilitat de transport i l’ho-

mogeneïtzació de les formes cultu-

rals afavoreixen l’aparició de cons-

truccions idèntiques en qualsevol

indret del territori, deslligades mate-

rialment i estètica de l’entorn, cal

que ens apropem al coneixement

d’unes construccions i d’unes tèc-

niques que es vinculen a necessitats

universals, però que apliquen mate-

rials i solucions pròpies de cada ter-

ritori de cada cultura.

Certament, el revifament de l’in-

terès per aquestes construccions ens

ha de portar també a la reflexió: cal

respectar-les, tot preservant-les i

conservant-les, donant-les a conèix-

er com a mostra d’unes formes de

viure ja passades, però que varen

saber aprofitar com ningú altre les

possibilitats i els recursos de l’entorn

per viure de manera fecunda en el

territori, usant-lo però sense mal-

baratar-lo.

Així doncs, per a nosaltres, la con-

sideració sobre aquestes formes

constructives ha canviat: per a

aquells que les utilitzaren eren el pa

de cada dia, la seva forma de rela-

cionar-se amb l’entorn, d’aprofi-

tar-lo per fer-ne un bon ús; per a

nosaltres han esdevingut un ric pa-

trimoni, una valuosa herència que

ens arriba del passat i que, si la

sabem llegir, ens pot ajudar a racio-

nalitzar la nostra relació amb l’en-

torn.Avui ja sabem que els recursos

naturals no són inesgotables i que

no ens podem permetre el luxe de

malversar-los –tot i que el model

econòmic de la nostra societat sem-

bla que no vulgui donar-se per assa-

bentat–, i l’arquitectura popular pot

ser el millor referent per refer el

vincle entre l’home i la natura, la

Terra, en definitiva.
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Anjub, Garcia, Ribera d’Ebre (esquerra) i cabana de volta de Juncosa, les Garrigues (dreta) 

(Fot.: Salvador Palomar i Roser Palomar, respectivament)

Escales de terra, Bellmunt del Priorat; barraca,Vilaplana, Baix Camp i, interior d’un pou de glaç 

a Guissona, l’Urgell (d’esquerra a dreta) (Fot.: Salvador Palomar)


