
Les barraques del delta de l’Ebre són
un dels habitatges més antics i sin-
gulars de les Terres de l’Ebre i de
Catalunya; en molts aspectes, po-
dríem dir també que dels més antics
i singulars del món. Representen
una herència cultural única que cal
difondre, protegir i conservar. Com
a arquitectura «popular» han exper-
imentat en els últims deu anys una
considerable revifalla; com a forma
de vida «tradicional» van desaparèi-
xer fa moltes dècades.

Les tenim documentades des del
període medieval (segle XIII), però la
seua màxima expansió hem de si-
tuar-la entre finals del segle XIX i els
inicis del XX, coincidint amb la co-
lonització agrícola de la plana del-
taica (un procés carregat de tota
mena de dificultats: agrícoles, econò-
miques, legals, sanitàries, etc.), que es
va produir a partir del 1868, quan el
govern de l’Estat va autoritzar de
forma definitiva el cultiu de l’arròs a
tot el delta de l’Ebre, cosa que va
representar una enorme extensió de
les terres cultivables.

UNA ARQUITECTURA
MIL·LENÀRIA 
I UNIVERSAL

Entronquen amb una tradició
mil·lenària i universal de construc-
cions senzilles d’estructura, elabo-
rades amb els vegetals i el fang propis
de cada indret. Una tradició que (per
mitjà de l’arqueologia) sabem que es
remunta al neolític, i que ha perdu-
rat arreu del món fins als nostres
dies. Les barraques de l’Ebre estan
emparentades amb les antigues bar-
raques del delta del Llobregat, avui
desaparegudes; amb les de l’Horta i
l’Albufera de València, les de l’Orio-
la i, ja en l’àmbit espanyol, amb les
de Múrcia i el Segura, i amb les del
Guadalquivir; a nivell europeu, po-
dríem relacionar-les amb les de la
Camarga francesa, el Danubi hon-
garès i alemany, el Po italià o l’illa
portuguesa de Madeira.

Eren construccions humils, sen-
zilles, resistents i funcionals, que
guardaven un gran equilibri am-
biental i paisatgístic amb l’entorn

natural del Delta, perquè era on s’a-
conseguien les matèries bàsiques per
construir-les: brossa, canya, fang i
fusta; sovint eren emblanquinades,
unes per dins i per fora i altres no-
més per fora. Reflectien molt bé les
dures condicions de vida que, du-
rant segles, van afrontar els habitants
del Delta.

Antigament, les barraques del
Delta es destinaven a comuna, cor-
ral, estable, habitatge, magatzem,
quadra, rebost, sopluig o taverna. So-
bretot, però, han sigut l’habitatge,
temporal o permanent, de pescadors
d’aigua dolça i d’aigua salada, ca-
çadors, guardes, pagesos i jornalers
dedicats al cultiu de l’arròs, pastors,
peons, peons saliners, pràctics, soldats
(que el segle XVIII havien de defen-
sar el port dels Alfacs), torrers dels
fars…, és a dir, han estat directament
relacionades amb algunes de les for-
mes de vida més antigues i tradi-
cionals del delta de l’Ebre.

Sens dubte, conformaven un am-
pli conjunt de construccions tradi-
cionals de tipologia pròpia i molt
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LES BARRAQUES DEL DELTA 
DE L’EBRE

Una arquitectura mil·lenària

M. Carme Queralt Tomàs 
(Museu del Montsià)

Barraca magatzem,

cap a la dècada 1950.
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simple: planta rectangular, esquelet
de fusta i coberta vegetal a doble ves-
sant, amb només dues variants: en
una la coberta vegetal descansa sobre
petites parets verticals, i en l’altra,
directament a terra. En cada indret
del món, este tipus «primitiu» de
construccions vegetals té alguna ca-
racterística que les fa úniques; en el
cas de la barraca del delta de l’Ebre,
és la presència de puntals amb els
caps forcats, que són els que sostenen
el pes de la coberta, i del solibert,
una mena de cobertís que deixava
oberta la part del davant d’algunes
barraques familiars.

UNA ARQUITECTURA
ACTUAL

Els anys seixanta es va produir l’a-
bandó generalitzat de les barraques
degut a diversos factors: les millors
condicions de vida de la gent, els
nous mitjans de transport (cotxe,
furgoneta i motocicleta), que van
escurçar de manera significativa el
temps que calia invertir per tras-
lladar-se entre les llars familiars i les
finques (fins llavors s’hi anava a peu,
amb carro o amb bicicleta), i els
nous materials de construcció (ci-
ment, tovot, uralita), que permetien

construccions més sòlides i dura-
dores: masos i casetes de camp, és a
dir, construccions fetes amb materi-
als que no calia reparar o reposar
tant sovint.

Els anys vuitanta, quan comen-
çaven a escassejar en el paisatge
deltaic, les barraques van esdevenir
un dels símbols del Delta. Diverses
institucions i col·lectius van tractar
de patrimonialitzar-les i conservar-
les a Amposta, Sant Carles de la Rà-
pita i Deltebre. Els anys noranta,
diversos entusiastes d’Amposta i de
Deltebre van revifar, a nivell partic-
ular, la seva construcció: fins avui
n’han bastit més de mig centenar,
situades als termes municipals de
l’Ampolla, Amposta, Deltebre, Sant
Carles de la Ràpita i Sant Jaume
d’Enveja. En aquesta dècada algunes
entitats i institucions també n’han
fet construir. El 2005, a iniciativa de
l’Ajuntament de Sant Jaume d’En-
veja, amb la col·laboració del Museu
Comarcal del Montsià (del qual n’és
una secció monogràfica) i del Parc
Natural del Delta de l’Ebre, es va
inaugurar el Centre d’interpretació
de les barraques del Delta de l’Ebre.

Totes aquestes «noves» barraques
tenen característiques i usos molt
allunyats dels tradicionals, que són:
agrobotiga, cases de pagès, centres
d’informació, punt de treball del
moviment escolta, sala d’exposi-
cions, segones residències o restau-
rant; i, a més, tenen nivells d’habi-
tabilitat i de confort molt superiors
als de les tradicionals. Com sempre,
però, la seua existència i funcionali-
tat va lligada a les diferents formes
de vida que les creen i les envolten,
avui lligades a activitats a la natura,
agroturisme, món escolar, oci, tu-
risme rural, turisme cultural, etc.

LES BARRAQUES 
DELS PESCADORS 

Les barraques dels pescadors, les
construïen els pescadors d’una bar-
ca, pròximes al punt on anaven a
pescar. Les orientaven cara a mar i
popa a mestral, per resguardar-les
millor, i no eren molt diferents de
les que bastien els pagesos com a
sopluigs o magatzems, perquè les
seues parets també es recobrien de
brossa. Eren habitatges temporals
que s’usaven durant els dies que
durava la pesca i després s’abando-
naven; la majoria eren destruïdes
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Cosint la coberta

d’una nova barraca 

a la partida de Carlet.

Amposta, el 1992.
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Barraques vivenda.

Amposta, cap als anys

1950. Germans Roig.
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pels temporals. Feien uns cinc o sis
metres de llargària per tres o quatre

d’amplària i eren de planta rectan-

gular, amb un únic espai interior, ple

de lliteres, i espai on deixar arts i

ormeigs. L’esquelet es podia armar

en un sol dia i no tenien més ober-

tura que la porta.

Abans d’incorporar els motors, la

pesca amb barca s’exercia al Delta

des de terra, tant al mar com al riu i

a les basses. La distribució geogràfica

d’estes barraques, sempre properes

als punts de pesca, va sofrir poques

variacions en els darrers tres segles,

degudes només als canvis morfolò-

gics del Delta. Així es desprèn dels

documents, mapes i cartes marines

dels segles XIII, XIV, XVIII, XIX i XX on

apareixen. Des del segle XIII hi ha

documents sobre l’anomenat Poblat

de les Barraques de la Gola, un im-

portant enclavament marítim i flu-

vial situat a la desembocadura de

l’Ebre que va ser habitat permanent-

ment fins ben entrat el segle XX.

LES BARRAQUES 
DELS PAGESOS 

Al segle XVII, al delta de l’Ebre es

conreava blat i ordi. Els canals de rec
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–el de la Dreta inaugurat el 1860 i el

de l’Esquerra el 1912– van estendre

el cultiu de l’arròs. Les barraques

bastides pels pagesos o per profes-

sionals van ser l’habitatge, perma-

nent o temporal, dels qui van trans-

formar el Delta. Els seus habitants

vivien de la terra i de la cria d’ani-

mals, però, per pura subsistència,

també pescaven (anguila, moixarra,

saboga, llobarro, tenca…), caçaven

(aus aquàtiques, granota, talp o tau) i

recol·lectaven (caragol, marisc, crus-

tacis, bolets).

Estes solien fer uns vuit metres

de llargària per tres o quatre d’am-

plària. La planta era rectangular i la

Fases de construcció d’una barraca de pagesos del delta de l’Ebre.

(Dibuix de Veerle van Schoor. Museu del Montsià)

Canyes

Fileres 
de brossa

Canyís
espés

Arrebossat 
de fang

Canyís clar Carener Carena

Puntal de cap
forcat

Costella

Anguilera

Costella



distribució interna tenia dos espais
consecutius: la cuina i els dormi-
toris, situats en una dependència
única (que també podia fer de
rebost), amb diferents llits, o dividi-
da en petits espais sense porta. En les
més pobres, o que no s’hi vivia tot
l’any, la distribució interna podia
incloure la quadra i el corral. En una
estança s’hi estaven els animals i hi
dormien els nois, mentre que en
una altra es trobava la llar i hi dor-
mien els pares i les noies. El cavall o
l’egua ocupaven el millor lloc de la
barraca, perquè eren difícilment
substituïbles en cas de pèrdua.

El sòl era sempre de terra aspri-
va, dura i sense mescla. Es cuinava a
terra sobre el foguerill (un senzill

trespeus) i el fum podia sortir lliure-
ment a través de la coberta vegetal.
L’única obertura era la porta, fos la-
teral o frontal, de fusta o bé de roba.
En cas d’existir, només hi havia una
finestra molt menuda, sense venti-
lació, que a penes deixava entrar la
llum. El mobiliari i el parament eren
sempre pobres: una taula, algunes
cadires, llits amb màrfegues o mata-
laps, caixes per a la roba, lleixes, cu-
lleres de fusta, plats, cassoles, tupins,
un porró, diverses gerres (on emma-
gatzemar aigua i conservar carn) i
ribells (per fer sabó i la bugada). Al
voltant de la barraca es feia la vida a
l’estiu: solia haver-hi un forn, un
foguerill d’obra (el rameret) o de fer-
ro, un rafal, un safareig de fusta i de

vegades altres barraques per fer de
magatzem, rebost, quadra o corral,
comuna o cebera.

Eren freqüents els agrupaments
de barraques a les grans finques
d’arròs, on vivien famílies senceres
que anaven desermant canyars, se-
nillars i salobrars per cultivar arròs; i
també les barraques disseminades,
aixecades de forma aïllada, en fin-
ques pròpies o arrendades, enmig
dels arrossars, a la vora dels camins,
prop del riu, dels canals i de les
sèquies, o a la vora dels lligallos
(camins ramaders). Aïllades o no,
tenien uns trets propis que les feia
diferents de les dels pescadors i de
les barraques magatzem: la coberta
amb dos aiguavessos descansava so-
bre parets verticals; les parets late-
rals podien o no cobrir-se de brossa,
però les parets frontal i la posterior
sempre s’arrebossaven amb fang
mesclat amb palla i després s’em-
blanquinaven. A més a més, moltes
tenien solibert, on es feia la vida
quan feia bon temps.

ALTRES 
BARRAQUES 

La resta de barraques eren cons-
truccions més menudes i simples,
tret de les que aixoplugaven de nit
els hòmens de les colles de jornalers
que treballaven, a estall o a jornal, a
les grans finques d’arròs, principal-
ment a la plantada, la birbada o a
sega; i les barraques taverna, on es
servia sempre vi i aiguardent, i els
diumenges berenar. Les barraques
magatzem feien de rebost domèstic
o bé d’espai on desar el carro i les
ferramentes del camp o els ormeigs
de pescar, i solien estar pròximes a
la barraca habitatge d’aquells que
les utilitzaven.

Les barraques sopluig tenien
unes dimensions molt reduïdes i
servien ocasionalment als pagesos
per refugiar-se quan feia mal temps.
Unes i altres eren completament
cobertes de brossa. Les barraques
estable (destinades a cabres, cavalls,
ovelles, porcs o vaques) solien tindre
les parets revestides de taulons de
fusta per tal d’evitar que els animals
les malmetessen pels cops o que se
les mengessen. Les barraques corral,
on els pagesos hi criaven ànecs,
gallines, guatlles o oques, solien dis-
posar d’un tancat que donava direc-
tament a l’aigua de l’arrossar.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DE LES BARRAQUES DEL DELTA

Adreça

c/ Carles I, 22
43877 Sant Jaume d’Enveja

Horaris

Dissabtes d’11h a 14h i de 16h a 19h (mesos de juliol, agost i setembre)
Diumenges d’11h a 14h (tot l’any)

Informació i serveis 

Tel. 977 468 039 (Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja)
Tel.977 468 165 (Centre d’interpretació de les Barraques del Delta)
Tel. 977 478 056 (Oficina de turisme de Sant Jaume d’Enveja)

Barraca del guarda de la bassa de la Platjola, a la dècada dels 1970.
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