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Introducció

La història de l’arquitectura ha sigut descrita a partir d’un nombre molt reduït 
de construccions reglades, on l’arquitectura vernacla significa un capítol igno-
rat per l’acadèmia fins a gairebé el segle XX. El context actual afortunadament 
ha canviat molt, i reconeix el valor patrimonial de l’arquitectura vernacla en 
general, i de les construccions amb pedra en sec en particular.

En aquest context, l’any 2015 s’inicia la col·laboració entre la Fundació el Solà, 
entitat dedicada a la divulgació i conservació del patrimoni en pedra en sec 
des de fa molts anys (Rebés, 2003; Colombo et al., 2004), i l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura (ETSA) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb l’ob-
jectiu d’organitzar cursos de formació sobre construcció amb pedra en sec. Fruit 
d’aquesta experiència, el curs (2016-17) es decideix introduir com a exercici 
de curs de l’assignatura “Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi i Intervencions” la 
reflexió sobre la definició de patrimoni en un edifici d’arquitectura vernacla com 
és el Molí del Llop (Imatge 1), situat a La Fatarella. Aquest Molí, com tantes 
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altres construccions rurals, es troba en un estat de conservació molt precari, i 
necessita una intervenció per tal d’evitar la ruïna de les parts que encara queden 
en peu. Aquesta construcció va quedar obsoleta des del punt de vista tecnològic, 
però continua formant part d’una tradició constructiva i d’un paisatge definit pel 
treball de la terra i per les construccions amb pedra en sec.

L’actuació parteix de l’estudi de l’arquitectura de pedra seca, tan estesa per la 
zona i analitzada en nombroses publicacions (Gironès, 1999; Adserias et al., 
2007; Congost et al. 2010; Aragonés et al., 2010). Aquestes construccions 
han antropitzat el paisatge i és un patrimoni reconegut per la seva extensió i 
destresa en l’execució. Els alumnes han desenvolupat el seu projecte, prime-
rament a partir de la recerca de referents que permetin definir com ha de ser 
aquest nou espai, envoltat per un paratge d’alt valor paisatgístic. A continu-
ació, la proposta es concreta tenint en compte els postulats contemporanis 
sobre la intervenció en el patrimoni.

 Imatge 1 Molí del Llop, La Fatarella (2016).

La comunicació té per objectiu explicar l’experiència, des del punt de vista 
docent, del treball realitzat pels alumnes de l’ETSA, incidint especialment en 
els reptes que ha suposat introduir en el debat arquitectònic i sobre la conser-
vació del patrimoni construït, una edificació que no respon a cap tipus d’estil 
o de regles cultes.

La construcció tradicional en el context de l’arquitectura reglada

Sense ser exhaustiu, a continuació s’estableix el context històric general de 
l’arquitectura popular en relació a l’arquitectura reglada i la formació dels 
arquitectes, especialment a Espanya. L’interès pel patrimoni popular s’inicia a 
Anglaterra  amb el moviment d’Arts and Crafts com a resposta a la industrialit-
zació. Aquest moviment es recolza en les teories de John Ruskin (1819-1900) 
(Ruskin, 1851-53, Ruskin, 1859) i troba la forma de tornar als productes 
artesanals i als oficis a través del vernacle.

Posteriorment, diversos arquitectes de gran influència en l’arquitectura moder-
na han tractat el tema. Adolf Loos (1870-1933) diferenciava entre l’arquitec-
tura destinada a satisfer les necessitats humanes i la destinada a l’art, entre 
la “casa” i el “monument” (Pavón, 2011). Altres, com Le Corbusier (1887-
1965) a Le Voyage d’Orient (Le Corbusier, 1911) revalora les arquitectures tra-
dicionals, o Frank Lloyd Wright (1867-1959) qui també manifestà l’interès per 
allò que és vernacle, reivindicant els seus orígens rurals. Le Corbusier i Wright 
mantenien grans diferencies en la seva visió sobre l’arquitectura, incloent-hi la 
forma d’entendre l’arquitectura vernacla, on Le Corbusier s’aproximava des de 
la raó i Wright des de les sensacions (Tilleria, 2010).

L’arquitectura de principis de segle a la Península Ibérica està molt influencia-
da per Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) qui inicia a partir del setembre de 
1919, a la revista “Arquitectura” (Órgano de la Sociedad Central de Arquitec-
tos) la secció titulada “Rincones inéditos de la antigua arquitectura española”, 
en què reproduïa, mitjançant fotografies, gravats i dibuixos, alguns dels edificis 
contemplats en els seus viatges. Més endavant, reivindica la importància de 
l’art popular, relegat històricament a un segon terme per l’arquitectura més 
monumental, la qual en molts casos té la seva justificació i origen en l’arqui-
tectura popular (Torres Balbás, 1933).

Per altra banda, l’any 1922 Vicente Lampérez y Romea (1861-1923) va fer 
unes conferències a l’Ateneu de Madrid titulades “Arquitectura rústica y po-
pular” on reivindicava l’estudi de l’arquitectura vernacular (Lampérez, 1922), 
i també ho feia Teodoro de Anasagasti Algán (1880-1938) en el seu discurs 
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d’ingrés a la Real Academia de Belles Arts de Sant Fernando, el 24 de març 
de 1929 (Anasagasti, 1929). 

Aquests autors van traslladar l’interès per l’arquitectura popular a les aules 
acadèmiques, i les seves lliçons van ser apreses per la generació de 1925, on 
van trobar conceptes a l’arquitectura popular que eren compatibles amb les 
Avantguardes? (Vanguardies). La lògica constructiva, la funcionalitat, eren con-
ceptes lloables. L’any 1930, Fernando Garcia Mercadal escrivia el llibre la “La 
casa popular en España” on presenta un recorregut per l’arquitectura vernacu-
lar espanyola (García, 1930). Aquesta arquitectura perviu al llarg dels anys 30 
amb el G.A.T.E.P.A.C, els quals reivindiquen l’arquitectura vernacla i assenya-
len les arrels mediterrànies de l’arquitectura moderna (Vázquez, 2007). 

El Molí del Llop

El Molí del Llop està situat al Barranc de Sant Francesc, a 2,3 km de La Fata-
rella, a la comarca de la Terra Alta, província de Tarragona. Es tracta d’un molí 
fariner que forma part d’un conjunt de patrimoni rural format per un total de 
quatre molins. Actualment es troba en desús i la construcció es troba en un 
estat de ruïna parcial.

L’emplaçament té una fort pendent. L’accés es realitza des d’un camí de terra 
que baixa fins a la cota superior del molí. Està format principalment per dues 
construccions de planta paral·lelepipèdica, amb una torre d’aigua i una escala 
situats entre les dues. Podem distingir tres nivells d’ús. La construcció prin-
cipal té una alçada que arriba fins al nivell superior, mentre la segona cons-
trucció té només una alçada, i les restes que s’observen indiquen que estava 
rematada amb una coberta inclinada que arribava fins al segon nivell. 

El sistema constructiu principal és la pedra en sec, i l’edificació actualment 
es troba en un estat de semiruïna. Les cobertes d’ambdues edificacions han 
caigut i les restes han estat o bé enretirades, o bé tapades per la vegetació. A 
més, hi ha hagut despreniments puntuals als murs, dels quals destaca el del 
segon nivell de la façana sud-est del molí principal. S’observen també zones 
amb bombaments i desploms en els murs.

El molí forma part del projecte “Els molins: una altra mirada”, un projecte de 
cooperació cultural entre quatre entitats de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
(convocatòria de projectes CULTURA 2013), d’entre les que hi participa la 

Fundació el Solà. El projecte té una durada de 2 anys i ha nascut amb el propò-
sit de tractar el patrimoni molinològic d’aquests territoris amb un enfocament 
interdisciplinari que permeti posar-lo en valor en el marc del turisme cultural 
sostenible. 

L’any 2015 es formalitzen diverses rutes per visitar els molins, incloent-hi la 
ruta dels molins de La Fatarella definida des de la Fundació el Solà, i de la qual 
forma part el Molí del Llop. El projecte va permetre la senyalització del molí 
i la neteja del seu entorn per tal de facilitar-ne l’accessibilitat. Aquesta acció 
però, posà de manifest les mancances quant a seguretat estructural, seguretat 
d’utilització i accessibilitat del molí. En aquest context, l’aixecament topogrà-
fic és una eina fonamental que permet registrar l’estat actual de la construcció, 
i esdevé un primer pas per adequar les condicions del molí.

Metodologia

Base topogràfica

L’aixecament topogràfic del Molí del Llop planteja el repte de representar una 
construcció geomètricament senzilla però amb formes molt irregulars i una gran 
riquesa de textures en els seus paraments. Com a conseqüència, el procés de 
topografia i posterior representació del Molí té un grau de complexitat elevat.

La metodologia s’ha basat en una operativa basada en mesures directes amb 
cinta mètrica de zones puntuals, junt amb mesures indirectes amb estació 
total robotitzada. La presa de dades es completa amb la utilització de la foto-
grametria digital, concretament amb la tècnica Structure From Motion (SFM), 
la qual permet reconstruir objectes en tres dimensions a partir de múltiples 
fotografies, preses des de diferents posicions. Es tracta d’una tècnica que ha 
evolucionat especialment els darrers anys, fent-la més accessible i precisa, 
fet que ha propiciat que la seva utilització sigui ja habitual en diversos àmbits 
científics, més enllà de l’arqueologia o el patrimoni.

La presa de dades requereix el fotografiat exhaustiu de l’objecte a representar 
i la presa de punts topogràfics (punts de control) per tal de verificar l’escala 
mètrica i orientar el model obtingut en un sistema de coordenades (x, y, z) 
conegut. El programa informàtic utilitzat ha sigut l’Agisoft Photoscan.
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La informació planimètrica (Imatge 2) s’ha obtingut per mitjà de diferents 
línies de secció i projecció, realitzades a partir del model 3D, el qual també 
ha permès obtenir les textures rectificades dels paraments. A partir d’eines 
de dibuix CAD i d’edició d’imatge, s’han realitzat els plànols (plantes, alçats i 
seccions) que defineixen la topografia del molí.

Els dispositius utilitzats en l’aixecament van ser una Càmera Nikkon D7000 
+ objectiu TAMRON (LD XR DI AF 17-50 mm 67 a16 if.), i una Estació Total 
Topcon Imaging Station 203 (precisió de 0,2 mm/1 mm ± (5 mm), cámara 
d’1.3 mp i velocitat de captura 1-10 fps, Exploració Màx. 20 pts/sec.).

 Imatge 2  Mostra de la planimetria de base per l’exercici.

Exercici docent

L’ensenyament del Grau d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura (ETSA) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) permet obtenir, junt amb 
la titulació d’arquitecte, una menció específica en patrimoni a través d’una 
línia d’optativitat específica. Una d’aquestes assignatures és “Patrimoni Arqui-
tectònic. Anàlisi i Intervencions”. Es tracta d’una assignatura de 4,5 crèdits 
ECTS, que suposa un total de 45 hores lectives, de les quals la meitat aproxi-
madament es dedica a classes magistrals, i l’altra meitat a taller. El programa 
docent de l’assignatura, definit en el moment de la seva creació pel Dr. Josep 
Lluís i Ginovart, incorpora la realització d’un treball de curs en el qual s’ha de 
resoldre la intervenció en un element patrimonial, sigui arquitectònic o no. 
Aquesta metodologia docent permet aprofundir en els conceptes introduïts a 
les sessions teòriques a través d’un projecte a desenvolupar per l’estudiant, en 
grups de 3 persones.

El projecte està encaminat a establir uns resultats, d’acord amb un conjunt de 
coneixements sobre els quals caldrà aplicar la teoria de la intervenció desenvo-
lupada en el temari de l’assignatura. En aquest context, l’exercici del Molí del 
Llop permetia introduir reflexions totalment diferents de les que es plantegen 
en arquitectura monumental, enriquint així el debat sobre la conservació pa-
trimonial. 

Resultats obtinguts

Els resultats són un total de 9 projectes d’intervenció a Molí del Llop de la 
Fatarella, a través dels quals s’introdueix la reflexió sobre la conservació i 
restauració del patrimoni amb pedra en sec. Cal mencionar l’elevada propor-
ció d’estudiants d’intercanvi de diferents procedències que van participar en 
el curs, com són Mèxic, Colombia, Polònia o Ucraïna, fet que va enriquir la 
varietat de plantejaments a causa de les diferències culturals i de formació. 
Els equips d’estudiants que van finalitzar el curs són: 1) Christian Borràs, 
Natàlia Garcia, Adrián Mateo i Alejandro Serrano; 2) Judit Mestre, Berta 
Prats; 3) Pol Fortuny, Marta Masip, Cristina Ormaechea; 4) César Estrada, 
Albert Gas, Kathleen Gómez; 5) Melissa Montserrat Carrillo, Elsa Alejandra 
Martínez, Horacio Amaury Pérez; 6) Andrea Sephanía Serrano, Tatzari Sánc-
hez, Francesca Parigi, Juan Sebastián Fonseca; 7) Jordi Camps Guerrero; 8) 
Artur Tomaszek, Magdalena Siudem, María Ponomarova, Olena Yerusheva; 9) 
Aleix Llorenç, Gerard Meneses.
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Com a comentari general, tots els treballs van plantejar la introducció d’algun 
tipus d’ús entre el turístic, el recreatiu i el museístic, per tal d’establir les 
bases del projecte, on en general hi va haver una especial cura per integrar la 
proposta en el paisatge existent, així com introduir criteris de restauració com 
la discernibilitat (Carta de Cracòvia, 2000). A la (Imatge 3) es pot veure un 
exemple dels treballs realitzats. A causa de la impossibilitat de mostrar tots 
els projectes en el present document, es poden consultar els panells resum a 
l’apartat “exposicions” de la web: https://patriarq.wordpress.com/. 

 Imatge 3  Projecte realitzat per les alumnes Judit Mestre i Berta Prats.

També es va realitzar una important tasca documental i d’anàlisi, que va cris-
tal·litzar, independentment de l’ús, en abordar la importància de la conser-
vació de la memòria històrica associada al molí, que explica una època, una 
tecnologia i un estil de vida en desaparició, i en conseqüència, sempre apareix 
en els projectes algun tipus d’element informatiu que complementa l’explica-
ció d’allò que s’està veient. Aquests elements van des de simples rètols infor-
matius a la reconstrucció del mecanisme del molí amb finalitats didàctiques.

Hi ha un primer nivell de reflexió en tots els projectes sobre la ubicació i paper 
que juga el molí en l’estructura del territori i en els recorreguts possibles. Així 
molts projectes adopten com a propi el recorregut que uneix els diferents mo-
lins, mentre altres revisen la lectura del territori definint nous recorreguts que 
interactuen amb altres elements més enllà del patrimoni molinològic.

Pel que fa a la intervenció en els espais exteriors, les propostes introdueixen 
diversos elements per accedir i recórrer el Molí de forma segura, i també per 
adequar alguns espais exteriors o semiexteriors per desenvolupar-hi algu-
na activitat. El tractament material d’aquests espais es resol tant amb els 
materials del lloc, buscant la integració paisatgística, com amb materials i 
disposicions clarament diferencials respecte a l’existent per tal d’emfatitzar 
les preexistències. 

Quant al propi Molí del Llop, cap dels equips va optar per l’opció ruskiniana 
de no intervenir en l’estructura i deixar morir a poc a poc la ruïna, retornant 
els materials originals a la natura. Les propostes es polaritzen entre aquelles 
que rehabiliten els espais interiors per al seu ús i aquelles que consoliden les 
restes per garantir la seva conservació i utilització, tenint com a nexe comú 
l’aplicació de criteris de discernibilitat entre els materials i tècniques originals 
i els introduïts.

D’entre les propostes més singulars, destaca el projecte desenvolupat per 
l’equip (8), els quals plantegen la creació d’un centre d’agroturisme, que 
recolonitza la zona per al cultiu i explotació de la terra a través del renovat 
interès social en aprendre les tècniques de conreu de la terra i el treball al 
camp, no com a mitjà de subsidència sinó com a un retorn a la natura. Tot i 
el utòpic de la proposta i la més que difícil implantació del complex en l’en-
torn, interessa la reflexió sobre com reactivar aquest patrimoni i integrar-lo 
de nou en la societat, alhora que es preserven els seus valors documentals i 
identitaris.
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Discussió i conclusions: la conservació del 
patrimoni en pedra seca en l’actualitat

L’exercici plantejat va posar de manifest el debat sobre com ha de ser la con-
servació del patrimoni amb pedra en sec, i en el cas específic d’haver de res-
taurar o rehabilitar, quins són els criteris a considerar. 

És evident que difícilment es poden conservar totes les construccions que han 
arribat fins als nostres dies, sigui arquitectura vernacla o monumental. L’exis-
tència d’un ús adequat és fonamental per garantir una conservació sostenible, 
i segons el cas, aquest fet suposa un obstacle insalvable. En aquest sentit, el 
cas específic de les construccions amb pedra en sec s’enfronta a l’abandó del 
treball al camp, especialment en aquells terrenys on la mecanització no pot 
arribar-hi a causa de la topografia. Progressivament, aquestes terres van cedint 
terreny al bosc que les envolta, i les construccions que una vegada van estar al 
servei del treball al camp, retornen a la natura.

En aquest context, el primer repte resideix en la selecció de quins elements es 
conserven, una selecció que anirà lligada a l’ús que se’n pot fer. El ressorgi-
ment social de certs valors vinculats a la vida al camp, l’ecologia i la sostenibi-
litat, afavoreixen la recuperació d’espais i construccions, encara que de forma 
limitada. Tal com ja avançava (Zaragozà, 2005), l’estudi i catalogació d’aquest 
ric patrimoni esdevé així la principal alternativa a l’oblit quan no es donen els 
condicionants necessaris per a la preservació.

Quan és possible recuperar un d’aquests espais, la definició dels criteris d’in-
tervenció segueix un camí paral·lel al de l’arquitectura reglada. La teoria de la 
restauració, centrada en la restauració monumental fins al segle XX, difícilment 
dona respostes aplicables de forma directa a l’arquitectura vernacla. En aquest 
context, els projectes realitzats pels alumnes han prioritzat donar resposta al 
requeriment de preservar l’autenticitat del Molí, a través de la conservació de 
tots els elements que encara es mantenen, consolidant l’estructura per garantir 
la seva seguretat i incorporant els elements necessaris per a la utilització del 
molí i el seu entorn de forma segura. L’aplicació de criteris de discernibilitat, 
reversibilitat i mínima intervenció són un comú denominador de totes les pro-
postes, tot i les diferents solucions aportades en cada projecte.
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