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Arreu del planeta, l'habitacle, on existeix, és part integrant del paisatge geografic; es
tracti del paisatge rural o del paisatge urba, L'estudi de la relació que pugui existir entre
el paisatge físic i el paisatge humanitzat -el paisatge físic intervingut per l'home- cor
respon a la geografia humana; i aquesta branca de la geografia esta estretament relaciona
da amb la geografia física.

La fisonomia dels estatges i la distribució dels espais que els configuren d'acord amb
la funció a que cada espai esta destinat, tant més tractant-se dels habitacles tradicionals
de cada indret, respona unes realitats geografiques ensems que a l'evolució dels interessos
economics i dels requeriments derivats de les estructures i comportaments socials. Aques
ta evolució forma part de la historia local, comarcal i nacional.

Vivim en uns temps en els quals i sortosament, es defensen els paisatges geográfics i
els ecosistems de les accions destructives i degradadores que esta en capacitat de realitzar
l'ésser huma; i prou sembla que com més «civilitzae és, més perjudicial pot resultar. Aquesta
defensa es justa i per a les generacions futures imprescindible.

El geograf preocupat per l'habitacle, especialment quanaquest ésel resultat d'una histo
ria ampliament secular, milenaria, parteixdel fet que els paisatges geografics habitats for
men part d'uns ecosistemes que no pel fet que es refereixin als humans tenen menys im
portancia científica que la biocenosi que tracta de les comunitats dels organismes vius que
es condicionen mútuament en un territori determinat. La geografia física estudia els terri
toris determinats.

El que s'expressa a continuació ha estat redactat partint de la diversitat d'ocurrencies
del binomi habitatge-geografia tal com es presenten al Principat.
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La funció deis centres habitats

Des dels temps més remots, l'ésser huma ha fet per manera de comptar amb un habitat
ge. Aquest habitatge bé podia ser la tenda del nómada, com la casa -cabana, barraca,
pis, palau...- del sedentario A semblanca dels animals, l'home comenca per aprofitar co
ves i baumes. Fou més endavant i en certa manera imitant aquestes excavacions naturals,
que bastí les construccions que el posaven a aixopluc de les agressions del clima; i al ma
teix temps servien de protecció enfront els possibles atacs d'animals feréstecs i deplorable
ment, també de l'home. L'habitacle afavorí el desig i el dret a la intimitat de l'ésser huma.

Quan les activitats economiques i especialment les agrícoles, exigiren de l'home que
de nómada esdevingués de vida sedentaria, l'habitacle fou progressivament ampliat amb
espais relacionats amb les activitats laborals i d'altres destinats a fer de diposit dels pro
ductes obtinguts. Les collites i els béns obtinguts del treball generaren enl'home l'interes
i la necessitat de conservar. També es feia necessari resguardar als animals del treball al
camp i els que servien pel transport, i sorgiren els estables. Una altra mena de bestiar,
el de crianca, requeria corrals.'

La .casa de la gent d'economia agraria, amb eltemps, esdevingué el centre d'una unitat
d'explotació económica que podia assolir evident importancia. Aquest centre habitat passa
a ser una integració d'espais coberts i descoberts destinats a les activitats economiques
de producció; en tant que el nucli, l'habitacle, feia de centre concentrador de la vida familiar.

La vida sedentaria permeté que el mobiliari dels habitacles es beneficiés d'una situació
d'estabilitat que referent al moblatge espodia considerar d'assentament molt constant no
obstant ser considerats com bénsmobles. Els mobleses convertiren en propietat familiar
solida i duradora i una expressió de comoditat que adhuc podia ser. de riquesa.

L'ambient acollidorde cadahabitacle era la cuina-menjador que feia ensems de lloc d'estar
-un trinomi funcional-e, amb l'element coordinador que representavala llar de foco Casa
i llar són termes que al tractar-se de la vida familiar, són sinonims, A la llar de foc s'hi
cuinava, i tot just comencava a vesprejar proporcionavalamagia d'una tenue claror i a
l'hivern, l'escalfor reconfortante La llar de foc en un limitat espai entre parets i ombres,
feia possible que persistís la vida física i afectiva dels familiars. A través de la conversa,
l'ambient centrat en la llar de focesdevenia l'aula on s'aprenien les aportacions culturals
de tempspassats i dels temps del moment; juntament amb orientacions formatives, ronda
lles i llegendes.

Tot aixo que s'ha expressat era tan vigent a l'aíllada casa de camp com a cada una de
les cases que integraven un centre concentrat de població. Era igual que es tractésde les
casesqueformaven el més petit dels llogarets com de les que constituíen qualsevol vila
ociutat.

Quan s'anaren afeginta les activitats agropecuaries dels qui residien en els centres con
centrats de població les activitats artesanals, els espais de més d'una casa que en principi
havien estat destinats als requeriments relacionats amb l'explotació agrícola o de cria fo
renassignats a obradors on s'hi podia instal-lar un fuster, un paraire, un terrisser, un teixi
dor, un ferrer...
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Amb l'ampliació del ventall de l'economia local amb base a les activitats artesanals i
amb l'increment de veíns que aquestes activitats generava en molts deIs centres poblats,
la part baixa deIs habitacles, la que estava a peu pla i majorment si es trobaven prop de
la placaprincípakpodien ser destinats a activitats comercials.

Una entre d'altres de les conseqüencies de les activitats economiques que es practicaven
a les cases deIs centres poblats, fou que els carrers i semblantment les places, s'identifi
quessin .per la denominació de l'activitat económica que preponderava en els .habitacles
que vorejaven el carrer o la placa, La tendencia era que els carrers prenguessin el nom
d'una activitat artesanal i les places, denominacions relacionades amb les activitats co
mercials. 1 així sorgiren nomscom el del carrer del Foro, el carrer de I'Argenteria, el
carrer deIs Canterers, el carrer deIs Tints,- el carrer de lesCaldereries, el carrer deIs Ado
bers... ; o la-placa de l'Oli, la placa del Mercat, el Mercadal...

Les activitats agropecuaries i les de la pesca al mar com també les activitats artesanals
i les activitats comercials, proporcionaren als diversos centres poblats una identitat, que
si .en alguns casos podia ser semblant, en cap cas era igual.

Una finalitat substancial que si bé no .era planificada sí que esdevingué rnolt efectiva,
fou la de reunir un nombre de famílies -cada família un foc; cada .persona un veí- que
representaven la capacitat de producció ensems que la capacitat deconsumde la localitat.
Com a generadorsque eren de producció, elscentres poblats servien als seus veínscom
també.servien alesexplotacions economiques rurals -pagesos i criadors- dels quals per
altra part, en .depenien pel que feia als aliments. D'aquesta 'manera, els centres poblats
es' convertiren, simultaniament, en els mercats de consum dels produetors rurals i en el
mercatproveídor dels ambients rurals. Fouaixícomles concentracions de població esde
vingueren pobles-mercat o viles-mercat a partir del moment queestigueren en capacitat
per a establir, formalment, activitats comercials permanents amb les masies o masos de
les rodalies i amb .altres nuclisde poblacio 'propers~

.La influencia orbital directa del mercat d'un pobleod'una vila o d'unaciutatarribava
fins a UDS indrets situats a-una distancia del poleconomíc queno fos obstacleperpoder
s'hi traslladar i retornar" 'en un temps que no anés mésenllá de les .hores diürnes 'j

ambtempssobrerperassistír amb profitvalmercat oa .la fira quequasi .sempre s'ins
tal-lavenen una de les places :delpol operacional: .:elpoble-mercat; .lavila-mercat.. la
ciutat-mercat, .

L'anar i venir es feia a peu, en mula o en ruc.més tard, almilíorar-seels camins.-en
carro. D'aquí els camins de bast i els camins de carro. Ens ha estat donat veure la relativa
rapídasubstímcic-delcarro per l'automotor» Amb.aquest darrer modede.transport .ino
cal dir:que amb.el ferrecarrilr.s'ha facilitat.que :t~l .radi d'accié0,::d'ill.f1uencia:'ecanOtnica
tl~uJia¡ Iocalítat...mercars'hagi allargat .notcriamentcoíncidint aquestaampliació .amb'etfet
ben tangible-de laimportancia;'s()cie~ectlnomica.que;ba adquirir l'agrupament; en unacon
centració urbana, de la prestació de serveis. Aquest fetha.donat-lloca queelstradicionals
pols del mercadeig territorial actuants a un poble, vila o ciutat s'hagin vigoritzat al convertir
se. aquestes; localitats~enelseentfes,de-coDcentració~ de: la;.prestació.de serveis.Bsctracta
d'una.evolueié tiranta.revolucié, noóbstant.que. s'haginpreservat.Iesarrelsi la .funoié de
servir. tradíeionals, ".,~,,~



Un centre concentrat de població erai continua sent, ellloc on s'efectuaven i s'efectuen
molts dels contactes humans normalsentota societat sigui aquesta méso menys evolucio
nada; com també el 110c on es relacionen la diversitat de requeriments de la, vida social
d'una contrada, independentmentdel seu desenvolupamenteconomic.. Fent historia, di
rem queels centres poblats d'altres temps concentraven les activitats religioses i l'exercici
de les actuacions corresponents al poder civil considerades més properesals pobletans,
vilatans i ciutadans. Quan la localitat era important, s'hi afegien el poder polític i el mili
tar. Aquests dos poders i durantmoltssegles, podienestar conferits a una sola persona:
elsenyor feudal.

Monestirs, abadies i priorats pels seus orígens i actuacions, respongueren a l'existencia
d'una geografia física propícia -aigua, terres agrícoles, boscos explotables...- ia les ac
tivitats economiques d'unescomarques o contrades determinades. Es tractava d'uns cen
tres eclesials la vitalitat dels quals estava estretament relacionada amb l'economia dels po
bles i dels ambients rurals de les rodalíes,

Tot centre poblat té la seva historia i.a cada historia s'hi troben compresosels aspectes
que s'han esmentat. Aquests aspectes actuaren en forma i intensitat diferents segons fos
el cas;' perosensela seva existencia cap poblat hauriapersistit,

En més d'una concentració d'habitacles algunes de les activitats economiques d'altres
temps desapareixeren.Les antigues construccions que els donaren cabuda si ésque han
subsistir, son avuitestimonis del desplegament de la:vida activa delsantics pobladors. També
poden ser considerats testimonis fiables les construccions d'una epoca enla qua! s'iniciáper
perfeccionar-semés tard, la concentració de lesactivitats artesanalsdisperses en unes po:
ques i noves estructures planificades d'acord amb les tecniques que .promogué la primera
revolució industrial: ens referim a les fabriques.

En el present segle, molts centres concentrats de població creixeren espectacularment
a l'incrementar-se la superfície edificada com també l'alcaria dels edificis del nucli antic;
i sovintejarenI'annexió de centres poblats veíns. Aquest procés origina la formació de les
grans aglomeracionsurbanes d'avui; de la qUID cosa potser que no ens hauríem de sentir
gairecofois. donat que. el creixement desmesurat d'aquestes poblacions, tant en 'el nostre
país.com en d'altres.jmplíca greus desequilibrisenla demografía territorial i conseqüent
ment, en ladistríbucióde Ies.fontsde treball, Arreu del planeta, .les.gransmetropolis ten
deixen a deshumanitzar la població que les habita. Tota aglomeració massivac-grans.em
preses d'administració multinacional, centres docents macrosómics...- tendeix a
desconeixer la individualitat de la persona..

.En: les.grans metrépolis.problemesde tot .ordre.e-el: dels transports, .I'eliminació dels
residas.domestics i industrials,la seguretatciutadana, elsrequeriments d'aigua potable..~.~
s'aguditzenen granmanera.icompliquenelfínancamentde l'administraeióde la,vidade
les,.cQl·lectivitats:.J\ra·perara,Je,$grans\metropolis.,constitJJeixenundels·mé.s'grans fra
cass()s~ .cle la.. civilitzacié .contemporanía,

-S'ha.de pensar i actuarper.tal de ferpossible.Iarecuperaeiói I'increment de.Iafunció
humana'quepertocarealitzara .les.concentracions-d'habitacles;.independentmeat de. si .es
tracta d'un centre petit o gran. Tota concentració de poblacióha de proporeionanalsveíns
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que hi resideixen ambients amables, acollidors i funcionals, L'habitacle i elsconjunts d'ha
bitacles que classifiquem més o menys arbitrariament en pobles, viles i ciutats haurien
de complir com a primera funció, el fer per manera que la vida dels veíns sigui el menys
complicada possible i que les activitats economiques -els 110cs de treball- siguincomo
damenti rápidament assequibles. És un delsgrans absurds del mónlaboral d'avui dia que
el trasllat des del domicili ·altreball i a l'inversa, requereix una part.desmesurada de temps.
Un dels problemes no resolt en els paísos industrialitzats és el no haver trobat solucions
viables per minimitzar el percentatge del viure diari del treballador que dedica al seu anar
i venir de la feina a casa.

Clima, vegetació, aigües i relleu

El relleu de Catalunya referent al Principat, és complex. Aquesta. complexitat s'ha de
considerar com una de les principals riqueses del país. Aquest relleu juntament amb la
latitud que ocupa el territori nacional que és creuat pel paral-lel nord deIs 41°, més altres
factors concurrents -regim eolio, llargada dellitoralmarítim.•.---:fa que existeixin diver-

. sitats de climes: atlántic, alpí, subalpí, demuntanya alta, mediterranide muntanya baixa,
mediterrani de litoral ifmalment, continental. Certament, uns climes ben diferents.

Tot clima condiciona junt amb l'edafologia que estudia i classifica els sols.Javegetaoió;
es tractide l'espontánia .. o de la imposada perl'home: conreus, boscosreforestats, ..prats
dalladors, jardins...

Totcentre poblat de la nostra terra s'iniciá i es desenvolupa d'acord amb les condicions
climátiques .lo~als, les característiques deIs sols, elrelleu i les aigües assequibles. En les
antigues epoques en les quals el transport per terra de persones i de productes es feia diff
cil i·arriscat, motivat per les dures deficiencies de les vies .de·comunicació, .totcentre po
blat estava severament sotmes a la .inseguretat que planavasobre el.tráfic comercial i .el
trasllat de lespersones, La sensació d'aillament podia esdeveni:r feixuga pels veías demolts
pobles i no cal dir-ho, per a la gent de vida pagesa. Únicament el profit que podien treure
del paisatge geográfic que els rodejava i amb el que se sentien identificats, podia fer que
es. mantinguessin actius mental i físicamente

El relleu, lesaigües, el clima,els solsila vegetacióconjuntamentambIes cases aíllades
-masos. o masies-> iels .nuclis concentrats de poblacioés tot alloquees requereixper
a formar un paisatgehumanitzat. Sien el paisatge dominen Iesconcentracions depoblació
es parlara .de paisatgeurba; e~ cas contrari, de.paisatge.rural.Bn ambdues menes de pai
satge.la .geografía i la ~historias'entrelliguen·.

El.relleu.i··les:aigüeshan esta! els factors més condicionants de ·la .iniciació~·de ~ la inte
gracié en elpaisatge físic així també del desenvolupament; deIs centres poblats.. Són nom
brososels poblats aturonats de:la .nostra terra, sovint.coronats.per un castell o casa, forta,
queper aquesta adaptacié al relleno eren. considerats comdediffcilatac ~ i fácil defensa.
L'esgraonament deIs habitacles pel vessant delturóresponia.a.lanecessitatno ünicament
defensiva car també es tractava d'evitar que les cases i altres construccions i així mateix
els.carrersi les.places.ocupessín.sectorsde les terresbaixes i.planes veínes, considerades
coro de.fáciltreballar, ~1 rendiment d'aquestes t~rres .constituíael principal recurs econo-
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micde lapoblació. No hauria estat gens assenyat desaprofitar uns bons .sols agrícoles
destinant-los .' a rebre edificacions.

Hi havia poblesquepelfet de trobar-se enuna estreta val1 que feia de'pas, creixien
de:splegant-se deIlargaHargd'acord amb la topografia de la vall.d'altres, per trobar-se
en terra planera, tendiena ·prendre forma més o menys .arrodonida,

'La confluencia de dos omés corrents fluvials pot haver incidit en el desplegament d'un
centre urba; i el fet de trobar-se un altre nucli urbá a la vora de la mar pot haver fet que
els habitatges s'hagin estés, dominantment, alllarg del litoral.

En el desenvolupament urbá de tot centre poblat és possibledescobrir-hiaquells factors
de la geografia física que condicionaren la seva instal-lació i el seu desenvolupament su
perñcial-Elsurbanistesho han de tenir presente .

Caldefensar elpaísatgedetotpossíble atemptat -d'un crimecologic-> .que el desvirtui
o el degradi. Hemd'utilitzarelpaisatge empero sense destrossar-lo ni emmascarar..lo.En
massa contrades del nostre país s'hadestrossat i emmascarat elpaisatge amb l'excusa ina
ceptable que es tractad'atraureelturisme, En realitat, s'ha actuat dolosamentguiatsper
un afany desmesurat de lucre per part d'uns pocs indesitjables i contra els interessos per
durables delescol-lectívitatspresents i futures. L'acció o omisió condemnabledel poder
polñico-administratiuenperíodes d'excepció, va afavorir aquests atacs als 'paisatges geo...
grafics del nostre país.

,1

S'ha.d'acceptarperpartde tothomi si apareixen recalcitrants se'ls ha d'imposar l'accep-
tacié, que elspaisatgesgeográfícs s6n béns col-lectius; o siguiuns béns, unes propietats
que enprimerIlocpertanyen.a tots aquells que viuenpermanentmento temporalment en
contacteamb elpaisatge-Capconstrucció had'estar dissociada del clima local, de lamena
de' sbls, "de'la vegetació.autoctona del relleu ni deles aigües; o sigui de tot 'el conjunt
devalors.que integren un paisatge ·físic.

Materials i fisonomia de les construccions

EnIesconstrucéíonstradícíonalse síguiaquellesque no han variatles líniesdominants
nilasevaaparenca .al Ilarg .dels.seglesi tant més traetant-sed'habitatges.vels .' materials
empráts:enlluredífíeació forenaquells queelspobladors trobavenmésamá; sempreque
fossirrconsíderatsprou eónveníents;ateses'.·lescaFacterístíques:cIimatiques'loéals~··Servei+
xi d'exemple el fet que en els nostres ámbits pírínencsonla.píssarra o-Ilícorella-aquesta
pedra metamórfica foliada, era ampliament utilitzada per cobrir esglésies, els habitacles
iIes estructures.annexes'amb.funcié:-economica:;'.2etc amblafinalitat.deprotegiraquestes
constrnccions;de'leS',;·intenséstpluges;i~llevades'.':La:pissarraeontríbueixpebseu.color-gris
fose,' a.eopsarmillar .elcalor.solaramb-la. qua! .cosaesfacilítalaIiquació.de;la;neneTrae
tar.de.substítuírcaquesñmateriaí-de cobertura pen uniattre com.pot ser.lateuía ii a·[ral1;a
mDntBnya; s'hade.considerar.pocassenyat..»

:-; .~; En'81ttes.jndrets'del.nostre país;ontambé.afkirarla})issarra1' ól'escassa-enula importancia
de.les-nevades-í-detles f()rtés;pluges:lío:teeotnanaJ~Ús~d~aqt1estapedra~~;,~:A:l.!Piririeu:;; hom
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podia comptar i s'hi pot comptar, amb la fusta apropiada pel bigam que és menester per
sostenir la pesada coberta de pissarra. En indrets de baixa altitud resultava i resulta pro
blematica l'obtenció de la fusta adient per l'enteixinat de la coberta.

En les comarques on tradicionalment s'ha utilitzat la classica tema roja -la teula romana-,
la manufactura d'aquestes peces de terra cuita s'ha vist facilitada per la presencia d'argiles
locals. La tema classica, no hauria de ser substituida per cap altra mena de tema o per mate
rial cobertor d'altra aparenca, a no ésser que seriosos aspectes tecnics ho aconsellin.

Podríem classificar les facanes i els murs de pedra en dos grans grups: els construits
amb carreus ben treballats per picapedrers i els fets amb la pedra tal com aquesta es troba
a les rodalies: la pedra solta. El primer tipus de facana o mur de pedra s'ha de conservar
lliure de tot revestiment que minvi o amagui la seva noblesa; la segona, permet rebre l'arre
bossat i amb l'arrebossat, l'encalcinat o la pintada que sigui escaient. Tractant-se de cases
properes a la mar i també de terra endins quan correspon a la tradició i amb la tradició
a determinants de la geografia local, les facanes tenen el socol acolorit i les finestres mos
tren l'emmarcament de color blau o verde

En altres temps, la cale emprada proveniaquasi sempre, de forns propers on es calcina
ven les calcarles adequades. El color dels socols provenia de terres de les rodalies conve
nientment tractades.

En les construccions s'ha d'evitar l'ús de la pedra arenisca i la del conglomerat pinyo
lene facilment atacables pels elements atmosferics, 1 d'aixo ja en tenien coneixement els
antics.

Amb rajols, maons i cairons així com amb altres peces de rajoleria, els nostres avant
passats aprengueren a donar prestancia als rafees protectors de les facanes, Cal continuar
amb l'ús d'aquests materials allá on correspongui d'acord amb l'índole 'de l'habitacle .inve
terat a la contrada.

EIs rafees que sobresurten ostensiblement sobre la perpendicularitat de la facana, tenen
tota la raó d'existir car resguarden la part superior dels murs exteriors de les fortes pluges.

En els paisatges més secs del nostre país, les canals d'obra adossades a les facanes dels
habitacles acondueixen les aigües pluvials que reben les teulades i les dirigeixen a les cis
ternes o a diposits exteriors complint així una funció ben específica.

La historia, diuen no passa debades. La construcció de les cases semblantment a tot
altre edifici en general, s'ha vist condicionada per les situacions economiques del moment
de la societat; com també per altres motivacions com podien ser les violentes lluites políti
ques o socials que es produíren en el nostre país. Aquestes lluites motivaren l'edificació
de les cases fortes, les torres de guaita i d'altres obres de carácter defensiu. En les locali
tats emmurallades,moltes de les cases eren d'allo més estretes com també ho eren els car
rers, car s'havia d'aprofitar al maxim els espais tancats per les muralles.

Quan en el país s'han viscut epoques de puixanca económica o bé aquesta puixanca s'ha
fet sentir en una o més comarques, s'han aixecat edificis de luxosa presencia. En aquests
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casos, les edificacions no ret1exaven activitats economiques de producció itraetant-se d'ha
bitatges privats més que altra cosa ret1exaven el desig d'ostentar, de fer-se notar, tant de
cara al vianant com de cara al visitante Tractant-se d'edificis públics, la situació d'optimis
me economic es reflexava en els edificis que tenien que veure amb les activitats mercan
tils: mercats coberts, llotges ...

És en les epoques d'expansió económica quan en aquestes menes de construccions s'hi
feren més evidents les influencies d'estils i modes procedents d'altres terres. A mitjan del
segle XVIII, la gent benestant de diversitat de viles i ciutats de Catalunya enriquiren els
salons de rebre i els llocs d'estar de llurs habitatges amb pintures que podien cobrir parets
i sostres. En més d'un cas, aquestes pintures eren de prou merit i qualitat com per a que
se les segueixi mirant amb atenció.

També són testimonis d'una situació de benestar economic les facanes esgrafiades i ad
huc el rellotge de sol esgrafiat que pot figurar en la facana de pedra a la vista o sobre
la paret arrebossada, per assenyalar-nos l'hora solar que no l'oficial.

Les amples portalades de les cases de senyors de ciutats, viles i adhuc de més d'un poble
del nostre país, permetien l'entrada del cotxe de cavalls o de la carrossa senyorívola. Del
pati d'entrada s'enfilaval'escala a la planta noble; i aquesta escala sovint era de pedra així
com la barana que en més d'un cas era esculturada. Sobra el dir que s'ha de considerar
imperatiu que aquests ambients siguin conservats amb tota cura.

EIs motius que motiven

No existeix cap centre concentrat de població de Catalunya que no tingui un aspecte,
una perspectiva o un caire peculiar que li confereix personalitat. Referint-se a un poble
catala no es pot dir, en cap cas, que és un poble de tants. Vet ací un punt de distinció
-o sigui que es distingeix dels altres- que no és freqüent en altres terres i en altres cultu
res on l'uniformisme ha exercit un fort pes. Bé és veritat que aixo que s'ha esmentat refe
rent els centres de població aglomerada de Catalunya, no esmanifesta en moltes de les
noves urbanitzacions residencials, de les localitats en creixement; unes urbanitzacions que
es repeteixen sense espumes d'originalitat, d'un continent a un altre. Quan ens passegem
per una d'aquestes urbanitzacions i ho fem per primera vegada, prou que ens sembla que
ja ens era ben coneguda.

La personalitat destacant de cada centre poblat de la nostra terra cal que sigui posada
en evidencia. Referent a aquesta personalitat s'ha de fer per manera que se'n pugui valorit
zar el conjunt i els detalls. Un detall pot ésser un arc-pont sobre un carrer, el finestral
goticd'una facana, un pany de paret esgrafiat, un seguit de finestres i balcons amb testos
de flors, una placa porticada, una font en servei que per simple que sigui, segueix sent
una expressió estética tot mantenint la seva funció utilitaria, d'un carrer-escala al qual uns
minúsculs jardins proporcionen color, el portal románic d'una esglesiola o d'una catedral,
la finestra emmarcada amb carreus ben treballats i proveida d'un ampit sobresortint, la
balconada amb una barana ben treballada de fusta, d'obra o de ferro forjat, l'enorme gerra
recolzada sobre el mur i al costat del portal, la senzilla porta enquadrada de blau o de
verd contrastant amb la paret tota ella blanca, el maraca que domina l'entrada de la casa
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forta, elllargandaix de ferro treballat a cops de mall que divideix en dos l'estret finestró
d'una planta baixa, el passeig o la placa amb una perspectiva de categoria...

L'entrada -la botiga és denominada en algun indret- d'una vella construcció pot haver
sigut ocupada per un comete que en el seu temps, servia al veínat i potser que ara obre
les portes de cara als turistes. En aquests comercos vilatans hi havien de figurar els pro
ductes peculiars de les rodalies que tant podien ser peces de cerámica pel servei de la
llar, com articles de fusta o de metall pel mateix destí; teixits de producció local o de pro
ducció llunyana; conserves alimentaries propies de la comarca: embotits, formatges de
categoria; vins, licors i olis; mel de romaní o de taronger, fruita fresca o preparada dels
fruiterars veins.v. Es tracta de productes que tant interessen al foraster de pas com al veí
natge assentat. Es tracta d'uns establiments que bo i sent de particulars, se'ls ha de consi
derar com part activa de la vida i de l'economia de la col·lectivitat.

En més d'un poble i en més de deu hi perduren antics telers artesanals molt dignes de
ser visitats. Enaltres localitats hi han els trulls de l'oli o bé uns vells cellers. Es tracta
d'ambients de treball que corresponien a activitats economiques d'altres temps coincidents
amb determinades característiques geografiques de la contrada. Si no hi havia oliverars
no hi havia trulls d'oli; si no hi havia vinyes poc hi podia haver granscellers; i els oliverars
i les vinyes estan condicionades per la geografia.

EIs antics ambits de treball s'han de fer coneixer car formen part de la historia local
i de la historia de tots. També pot tenir interés cultural i economicament resultar lucratiu,
el mostrar aquells tallers o obradors d'avui dia en els quals hi treballen ceramistes, pintors,
artistes del ferro, escultors... Seria bo que a la facana de cada botiga i de cada taller, hi
figurés l'emblema, la senyal professional, que expressés a través de la imatge l'especialitat
de l'establiment.

La imatge exterior deIs habitacIes i d'aItres construccions

L'interior dels habitacles pertany de ple i exclusivament als seus propietaris o bé als 110
gaters pel que fa a l'usdefruit. L'exterior de les cases -les facanes, les cobertes, els jar
dins ...- si bé estan compresos en l'usdefruit dels propietaris o llogaters de l'immoble que
faci el cas, es tracta d'un usdefruit compartit amb la societat, donat que l'exterior dels ha
bitacles es poden considerar com una servitud de vista pel que fa als qui l'han de veure
o el veuen de fora estante Prou que ens sembla que els drets de propietat i pel que fa a
les facanes i cobertes no poden ésser absoluts, car cobertes i facanes com també els jar
dins, formen part d'un determinat paisatge geográfic sigui de mena urba o rural; i el pai
satge geográfic s'ha de considerar com un bé del domini público

El color i d'altres característiques de les facanes de les cases i de tot altre edifici no
es pot tipificar a Catalunya comarca per comarca; pero sí que es pot fer d'acord amb els
grans paisatges geografics del nostre territori nacional: alta muntanya, depressió central,
depressions del prelitoral, el litoral...

Les persistencies tradicionals que sovint al nostre país tenen arrels seculars i que fan
referencia a l'exterior dels habitatges, es tracti dels d'ambient rural o dels que són part
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integrant de les concentracions de població, s'erigiren i es .transformaren principalment
pel domini que exercien dos factors relacionats amb la geografia: el clima i els materials
de construcció. Cal fer per manera de retornar pel que fa a les facanes i altres aspectes
exteriors de les construccions, a que estiguin en concordancia amb el clima local. Referent
als materials de construcció a emprar en les noves construccions o en la restauració de
les antigues -les restauracions s'han d'efectuar amb una cura extremada i amb gran res
pecte a l'obra feta per les generacions que s'anticiparen a les d'ara-, resulta imperiós, se
gons el nostre criteri, utilitzar materials industrials que no desdiguin dels de mena artesa
nal que s'empraven. Creiem que s'ha d'evitar la perdua de carácter dels nuclis generadors
de les poblacions amb historia i de les cases rurals tradicionals.

Quan a unes comarques s'hi han viscut tongades de bonanca económica, més d'un pro
pietari d'un habitacle recorria a l'arrebossament i posterior pintada de les parets de pedra
de noble presencia i de qualitat indiscutible i adhuc feia desapareixer quan menys de la
vista, esculturats finestrals. Es tractava, quasi sempre, de «nous ríes» tal com ho foren
molts dels denominats «americanus». Es tractava d'uns personatges que es delien per fer
amplia publicitat.del seu benestar economice En recerca d'aquesta projecció en la societat,
aquests propietaris podien arribar afer ostentació d'una sensibilitat estética gens perfila
da. Tota obra renovadora requereix discerniment i mesura.

S'ha de retornar als murs de pedra noble la seva qualitat intrínseca.

Si bé en nombrosos vells habitacles, els murs exteriors no tenien major qualitat, si que
la tenia l'emmarcat de pedra treballada dels portals i de les finestres. No manca, pero,
qui emblanquina aquests emmarcaments. D'altres, amb més bon sentit, arrebossaren i pin
taren els murs mantenint nets els emmarcaments de les obertures de les facanes.

S'ha de tenir present que per motius relacionats amb l'actuació dels pobladors, referent
als vincles i contactes humans alllarg dels segles, els grans paisatges geografics del país
i a través precisament dels seus pobladors, s'influenciaren mútuament originant la forma
ció de la nació. Potser és per aixo que no es poden fixar límits taxatius pel que fa a les
característiques tant interiors com exteriors dels habitacles tradicionals del nostre país;
com tampoc considerar privatiu d'una comarca determinada, determinats trets dels habi
tatges. Altra cosa és quan es tracta de comparar els habitatges tradicionals, els inveterats,
no referint-se a les comarques i sí en canvi, als grans paisatges geografics,

Es pot indicar un criteri orientador i per tant no tancat ni exclusiu, pel que es refereix
a millorar l'aspecte exterior dels habitatges. Posem un exemple: l'enriquir amb testos de
flors les finestres i balcons que queda reservat a un paisatge geografic determinat de Cata
lunya; empero sí que les plantes escollides han de correspondre a les condicions climati
ques de cada paisatge, comarca natural o contrada. Ja que sembla venir a tomb, recordem
que les palmeres del nostre litoral a excepció del margalló no són, precisament, autoctones.

A l'alta muntanya catalana, o sigui al Pirineu i al Prepirineu, els murs de les cases tradi
cionals eren majorment de pedra a la vista, una pedra més o menys treballada. Freqüent
ment hom pintava amb franges de blau molt clar o de blanc, l'emmarcament de les fines
tres per a tal de millorar la lluminositat de les habitacions. Aquestes franges de tonalitats
suaus, contrastaven amb el gris negrenc de la pedra dels murs.
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El fustam deIs portals, de les finestres i de les balconades com també el quesostenia
els rafees de forca amplada, no es pintava. Avui dia i per a preservar la fusta de l'acció
deIs elements que la poden danyar, hi ha productes protectors que proporciona la indústria
i que a l'aplicar-se no anulen la vistositat de la fusta.

A la depressió central (comarques del Segria, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el
Pla d'Urgell, la Segarra), la pedra no hi abunda massa. Les cases solen pintar-se de blanc
o de colors clars -ocres, grisos, tons rogencs- quan no es prefereix deixar a la vista
el mur de pedra i argamassa o bé de tapia o de tobes. En aquest darrer cas i veient les
cases de lluny, es confonen amb les terres que les rodegen.

A alguna localitat d'aquestes comarque s'han sembrat al peu de les parets exteriors
plantes de flor -rosers, per exemple- que s'arrapen al mur i són facilsde regar.
D'aquesta manera, les cases i els carrers adquireixen un aspecte amable que afalaga
la vista. També els japonesos mancats com estan d'espais pero molt respectuosos amb
aquells de que poden disposar, fan molt ús d'aquesta manera d'embellir les facanes de
les seves senzillíssimes cases rurals; i no s'estan de fer quelcom de semblant adhuc a
les grans ciutats.

Contribueix a proporcionar una nota de color a l'exterior de la casa uns testos amb flors
a les finestres i balcons, i adhuc al costat de les portes i portals exteriors que donen a
la via pública. Aquest engalament no esta reservat als rics pero sí a la gent amb sensibilitat
estética i cercadora de la compenetració humana. Que puguem dir amb raó: jo faré per
manera que llueixi l'exterior de la meya casa per a que tu que passes per davant d'ella
també en puguis gaudir.

A les terres del sud de Catalunya, a la Catalunya seca, el nombre d'hores anuals d'inso
lació són abundants i les parets emblanquinades s'imposen. Abans hi havia el costum de
pintar amb amplíes franges de tons foscos, els socols de les parets que donaven a la via
pública. Hom diu que es tracta d'una manera de fer d'origen sarraí. És molt possible qui
fos així car era un poble primmirat amb les seves cases per senzilles que fossin. El raona
ment que devien fer és que al ploure, els esquitxos fangosos del carrer embrutaven el baix
deIs murs; i els colors foscos dissimu1aven les taques de fango L'acció de repintar de tant
en tant aquests socols no oferia dificultats.

Terra endins de les comarques del Baix Camp, del Tarragones, del Baix Penedes i d'al
tres, hom hi troba grans masos, els murs deIs quals poden haver estat pintats d'un vermell
cIar, d'un color marró més o menys fose i ádhuc d'altres tonalitats. Es tracta d'habitacles
que en granpart foren construits a darreries del segle XVIII; un segle que enclou les deca
des en les quals va córrer forca diner per aquelles contrades motivat pel comete amb les
Ameriques,

EIs pobles de mar d'aquestes comarques pel que feia a les cases més properes a l'aigua
i que rebien el nom de botigues i on guardaven xarxes, rems i d'altresmaterials relacionats
amb la pesca, tenien les parets emblanquinades. Les finestres eren rodejades d'unes fran
ges de color blau marí o d'un verd fose per tal de minimitzar l'excés de llum dintre l'habi
tacle. Aquest excés de llum era més considerable quan la facana principal donava a la plat
ja on el sol reverbera.
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A la comarca del Garraf dominada pel massís calcari del seu nom, les cases solen estar
emblanquinades quan són properes a la mar; i el cas de Sitges n'és el millor exemple;
i són més aviat de colors clars terra endins.

En tant que les cases de litoral de la comarca del Maresme, del Baix Emporda i de l'Alt
Emporda tradicionalment mostraven els murs exteriors blancs amb les obertures ernmar
cades de blau o verd, les de terra endins que no mostren la pedra nua i no gaire escairada,
se les pintava i se les pinta de colors rogencs o groguencs.

A les depressions de prelitoral -Alt Penedes, Anoia, els dos Valles- aixícom a les
terres del Bages, de la plana de Vic, del Girones o del Pla de l'Estany hi segueix estant
present pel que fa a la mena d'habitacle quan aquest ha estat preservat alllarg dels segles,
la casa de murs arrebossats que foren i segueixen sent emblanquinats. El rellotge de sol
semblantment a altres comarques, esta format per un gran rectangle de treball de paleta
amb bones mans sobre d'un mur que sovint mostraels materials que utilitzaren per aixecar
10. En aquest rectangle sol dominar el color marró.

A la comarca de la Selva es nota la influencia de la geografia segons sigui de terra en
dins o del litoral mediterrani pel que es refereix a la casa tradicional.

Uaportació deis arquitectes

Tot el que s'ha exposat fins aquí s'ha de veure, únicament, com una temptativa d'esbor
rany i que s'ha partit de conceptes geografics, Tots sabem que correspon als arquitectes
establir les normatives, els guiatges que fan referencia tant a l'interior com a l'exterior
de les cases, així com els aspectes urbanístics que s'han de conservar, els que s'han d'esta
blir i aquells que s'han de perfeccionar.

Per llur formació professional, correspon als professionals de l'arquitectura establir les
indicacions i les recomanacions dirigides a salvaguardar els valors histories i estetics de
les nostres cases rurals i d'aquelles que sent urbanes, s'identifiquen amb les epoques histo
riques i amb les realitats dels ambients geografics.

Són els arquitectes els qui es manifesten més sensitius davant de nombroses urbanitza
cions de segones residencies sorgides sovint amb menyspreu de la legalitat. Aquestes ur
banitzacions constitueixen un atac directe als paisatges geografics que varen invadir i con
seqüentment, a l'equilibri ecologic, Aquesta mena d'urbanitzacions rurals i determinades
aglomeracions urbanes, es pogueren fer en temps no massa allunyats i quan no era viable
exposar públicament, el rebuig i la protesta cívica.

En el cas de determinades aglomeracions urbanes es pot dir d'elles que són francament
deshumanitzades, com si s'hagués desitjat fer-ne uns calls per a dificultar la integració
a la societat nacional catalana, d'unapoblació immigrada molt nombrosa, 1 aquest és un
tema que. esta compres en la geografia humana.

186 (476)




