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RESUM 

 

El Treball Fi de Grau que es presenta es troba dintre de l’àmbit de la construcció sostenible, 

ecològica i del respecte amb el medi ambient. El què es pretén és donar a conèixer, a partir d’un 

repàs general de la construcció tradicional i de proximitat existent en els països mediterranis, la 

història i les característiques constructives de l’arquitectura vernacular del Delta de l’Ebre. 

 

Partint de les semblances amb altres tipologies constructives tradicionals presents en el litoral 

mediterrani, s’aprofundirà en les barraques deltaiques, contextualitzant-les en el marc històric i 

cultural de la zona. Explicant-les, no solament des de la vessant tècnica (estructura, tancaments, 

materials, etc.), sinó també des de l’ús quotidià que en feien els habitants de l’època. 

 

Posteriorment, i utilitzant com a exemple dues barraques reconstruïdes a la llacuna La Tancada, 

s’explicaran les particularitats de la construcció de proximitat de la zona. Representant amb un 

mapa de proximitat la ubicació de cadascun dels materials utilitzats en la construcció, podent 

observar la situació en que es troben respecte l’emplaçament de les barraques. 

 

Per concloure, es duran a terme una sèrie d’estudis sobre el funcionament de les barraques 

deltaiques mitjançant diferents assajos realitzats en laboratori, principalment càlculs de 

transmitàncies i impermeabilitats. 
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0 INTRODUCCIÓ 

Tota construcció vernacular està lligada a les tradicions, cultura i costums del lloc en el que 

es troba. És per això que les construccions s’adapten a les necessitats dels futurs usuaris, 

així com a les facilitats de que disposen. 

Això és el que mostra l’arquitectura popular del Delta de l’Ebre, unes construccions simples 

que representen l’afabilitat dels habitants de la zona. Sent alhora, però, molt útils, mostra 

d’aquesta capacitat adaptativa al medi en el que es trobaven i de saber-ne aprofitar el que 

tenien al seu voltant per construir-se els habitatges. 

L’afany per conèixer i donar a conèixer aquestes construccions és el que em va motivar a 

escollir aquest tema. Possiblement impulsat pel fet de veure que han caigut en l’oblit i que ja 

no s’aprecien. Potser perquè molta gent no sap el que van significar per als nostres 

avantpassats, potser perquè només les veuen com unes construccions antigues i ja està. O 

potser perquè no volen recordar les vivències d’èpoques d’austeritat i pobresa. Potser perquè 

només hem volgut avançar cap a un futur millor, oblidant les mancances del passat, donant 

pas a les facilitats del segle XXI. Tot el que hem passat però, ens ha portat on som i al que 

som, les barraques i la vida de l’època formen part de la nostra història i crec que s’han de 

recordar. 

Quan es parla de barraques a quasi tothom li vénen al cap les valencianes, i la manca 

d’informació referent a la història de les barraques del Delta de l’Ebre no ha fet més que 

incrementar el meu interès per saber més i mostrar aquestes construccions típiques de la 

meva terra. 

Aquest treball sorgeix amb la voluntat, tant per la meva part com pel departament del DAC en 

Impacte Ambiental i Rehabilitació Energètica, d’aprofundir en els coneixements d’un tipus 

d’arquitectura vernacular de casa nostra, bastant indocumentada i oblidada. 

Les barraques deltaiques han estat presents des de sempre al territori, per això un dels 

objectius d’aquest treball és, a partir d’una recerca històrica, donar a conèixer la procedència 

i l’evolució d’aquesta construcció al Delta de l’Ebre. Quan es van produir les primeres 

aparicions i demostrar perquè són una construcció pròpia de la zona i feta pels propis 

pobladors. 

A part d’aquesta recerca històrica, també s’estudiarà el propi sistema constructiu, detallant-

ne tots els elements, els materials autòctons emprats i la seva procedència i aplicació. 

Descrivint detalladament les diferents parts del procés constructiu gràcies a les explicacions 

i coneixements aportats per un dels últims mestres barraquers que queden a la zona. Aquest 

estudi es completarà amb un cas real, dues barraques reconstruïdes i que serviran com a 

exemple d’aquesta construcció de proximitat. 

Per finalitzar aquest estudi, i per tal de tenir més informació sobre el funcionament del sistema, 

es realitzaran una sèrie d’assajos i pràctiques en el laboratori de materials de l’EPSEB per tal 

de conèixer detalladament valors com la transmitància dels murs, la impermeabilitat, etc. 

Amb aquest treball doncs, el que pretenc és fer un reconeixement a l’arquitectura tradicional 

i popular del Delta de l’Ebre i a la gent que ho van fer possible. Tant des de la vessant històrica, 

teòrica com tècnica. 

 

Imatge 0.1: Barraca existent al Delta de l’Ebre. 
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1 QUÈ ÉS L’ARQUITECTURA VERNACULAR? 

 

Arquitectura: Art de projectar i construir edificis i obres semblants. 

Vernacular: De vernacle, relatiu o pertanyent a la contrada on hom ha nascut. 

L’arquitectura vernacular de qualsevol zona és aquella construcció que representa la identitat 

cultural de la seva gent, i la capacitat que han tingut aquests per construir amb els elements 

naturals del seu entorn. És una construcció empírica, que s’ha transmès de generació en 

generació com una tradició. 

“L’Arquitectura Vernacular és aquell edifici folklòric creixent 

en resposta a les necessitats reals, ajustat a l'entorn per 

persones que coneixien millor que ningú el que encaixa, 

i amb un sentiment patri” 

Frank Lloyd Wright 

Qualsevol arquitectura, per a ser considerada vernacular, ha de complir quatre aspectes 

essencials: 

• Ha de ser l’expressió d’una tradició ancestral encara viva. 

• Construïda per nadius de la zona. 

• Feta amb materials autòctons. 

• Que els materials, un cop complert el seu cicle de vida, siguin retornats a la natura sense 

risc de contaminació. 

 

Antigament, amb uns recursos i mitjans molt limitats, s’aprofitava tot allò que la natura generava 

i facilitava al voltant per poder construir. És el que anomenem construcció de proximitat, a la 

capacitat de crear edificacions a partir dels materials naturals que ens rodegen. 

Totes aquestes tipologies edificatòries arrelen en una tradició local, utilitzant de manera eficient 

aquells recursos dels que disposen i adaptant-los de la millor forma possible a les necessitats 

existents. Ningú millor que els propis pobladors per conèixer les característiques climàtiques i 

altres condicionants determinats, com la ubicació o la tradició cultural de la zona, per adequar-

hi les futures construccions a les exigències tangibles.  

Es per això que es pot observar una gran varietat de sistemes constructius depenent de les 

característiques fisiològiques de la zona en concret, del clima, o de les tècniques i 

característiques socials. Així doncs, en zones rocoses abunden les construccions fetes amb 

pedra, al igual que construccions amb fusta en zones de bosc, o amb fang i terra en d’altres. 

Depenent de la quantia pluviomètrica del lloc també s’observen variacions en la forma. I sense 

oblidar la tradició constructiva i cultural de la zona, també determinant en alguns aspectes. 

Sempre però, amb la funció clara de donar protecció de la intempèrie. 

Iglús de l’àrtic 

L’exponent més clar, i podríem dir que el més conegut mundialment, d’arquitectura vernacular 

són els iglús de l’àrtic. Mostra clara d’adaptació al medi i de com saber aprofitar els recursos que 

tens al teu voltant amb abundància, i que la naturalesa t’ha facilitat, per construir-hi habitatges 

i/o refugis que et permetin protegir de les inclemències del temps. 

 
Imatge 1.1: Iglú de l’àrtic. 

 
En els iglús s’aprofita l’aigua en forma de gel, que amb un gruix considerable és un element amb 

una alta inèrcia tèrmica, el que permet que sigui un bon aïllant tèrmic. La seva configuració amb 

forma de cúpula és deguda a la voluntat de pròpia sustentació de l’estructura. Mitjançant blocs 

de gel es formen filades de concèntriques i cada cop de menor diàmetre, així es crea la cúpula. 
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Es fa servir neu com a morter de pega entre els blocs, i també com a revestiment, que li 

proporciona una major estabilitat. 

En aquestes construccions es poden observar clarament els quatre punts de l’arquitectura 

vernacular: són una construcció tradicional que s’ha transmès des dels avantpassats fins a dia 

d’avui, feta pels propis esquimals, amb l’únic material que disposen amb una abundància clara, 

i que quan es fongui retornarà a la natura. 

Però no són l’únic cas de construccions que aprofiten els recursos propis i autòctons del propi 

lloc. Pel món trobem diversos casos d’arquitectura popular, sobretot en zones més 

tercermundistes, amb uns avenços tecnològics limitats que no els han permès situar-se al mateix 

nivell constructiu que en la resta de parts del món.  Aquest fet però, no té perquè ser un punt 

desfavorable, doncs s’ha demostrat que moltes d’aquestes construccions tradicionals i fetes amb 

recursos naturals funcionen millor gràcies a la seva total integritat en el medi en que es troben. 

Cabanyes del Carib 

L’arquitectura vernacular caribenya mostra l’enginy que van tenir els habitants per resoldre els 

diferents reptes constructius i les adverses condicions climàtiques amb els materials disponibles 

a la zona. 

En un indret sense estacions climàtiques, amb un clima tropical i humit tot l’any, i amb una 

vegetació característica, predominat per la Palmera Reial (Roystonea regia), van saber fer-se 

unes cabanyes que els permetien resguardar-se de qualsevol severitat climàtica. 

Són els anomenats Bohíos, unes construccions de planta circular, amb uns 6 metres de 

diàmetre. L’estructura a base de troncs de fusta o de palmera clavats al terra. Els tancaments 

fets a base de canyes entrellaçades i lligades als troncs, o bé amb fulles de palmera. Pel que fa 

a la coberta, de forma cònica, s’aguanta gràcies a un puntal situat al centre de la cabanya i està 

feta per fulles de palmera o palla de canya sobre una estructura de fusta. 

La forma circular li garanteix una millor protecció davant qualsevol temporal o huracà, ja que no 

té cap parament perpendicular a la incidència dels forts vents. La coberta amb fort pendent 

afavoreix l’expulsió ràpida de l’aigua, així com que els materials utilitzats també són repel·lents. 

Aquesta es prolongava un metre i mig per crear un voladís per donar protecció de la pluja i del 

sol als tancaments verticals. 

També existeix una variant anomenada Caney, de planta rectangular i coberta a dues aigües. 

 
       Imatge 1.2: Bohío del Carib. 
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2 LES BARRAQUES DELTAIQUES CONFRONT LA 
MEDITERRÀNIA 

 
La major part de la línia costanera del Mar Mediterrani és abrupta, formada per pedra i roca, 

però no cal oblidar les zones planeres del litoral com són els deltes (Nil, Ebre, Po, etc.) ni tampoc 

les pròximes a deserts (Líbia, Israel, etc.). Així doncs, es pot considerar que la pedra és l’element 

més utilitzat en la construcció tradicional de l’espai mediterrani. No obstant, donant un cop d’ull 

es pot observar una gran diversitat en l’arquitectura popular de cada país. Cada zona té la seva 

pròpia manera de fer, adaptant-se de la millor forma possible al medi i utilitzant els materials 

autòctons de la manera més adient. És ben cert però, que guarden més similituds entre elles 

que no pas les que es veuen a simple vista. 

Agafant com a base l’arquitectura tradicional del Delta de l’Ebre –tema principal d’aquest 

projecte- es pretén realitzar una comparació amb altres construccions populars què es troben 

en el marc del Mar Mediterrani. Confrontant des de l’ús fins a les característiques constructives, 

passant per la ubicació i els materials utilitzats.  

Les barraques deltaiques es caracteritzen per ser construccions populars fetes amb materials 

fungibles, i executades com a resposta a la necessitat d’un habitatge en un indret amb carència 

de refugis naturals. 

 

El paisatge 

El Delta de l’Ebre (Imatge 2.1), format per l’aportació dels sediments del riu Ebre durant segles, 

es caracteritza per l’absència d’un sòl calcari, el que descarta l’existència de qualsevol tipus de 

pedra apta per a construir. En canvi, si que abunden els llims a les riberes dels rius, o altres 

materials vegetals com les canyes o la palla. 

La total planeitat de la zona obligava, ja des de temps molt passats, a construir-hi algun refugi 

per protegir-se degut a la inexistència de coves o altres elements naturals de protecció.  

Aquestes característiques però, no les trobem solament en aquest delta. Dintre el marc 

mediterrani podem destacar més deltes amb unes característiques fisiològiques similars, el que 

comporta, juntament amb un clima mediterrani pràcticament idèntic, una arquitectura tradicional 

també molt similar entre les diferents zones, tant en la forma, els materials o l’ús. Aquests altres 

deltes poden ser el delta del Roine (Imatge 2.2), del Po o del Nil.  

Al Delta del Roine, al sud de França, trobem la zona de la Camarga, un espai pràcticament 

idèntic al del sud de Catalunya: amb un terreny fèrtil i humit, format per arena i sediments del 

riu, amb diverses llacunes, dedicat als cultius de regadiu (arròs) i a la ramaderia. 

Pel que fa al Delta del Nil, un dels més grans mundialment i situat a Egipte, també presenta unes 

característiques paisatgístiques molt semblants, es compon d’uns terrenys molt fèrtils i aptes per 

a l’agricultura, així com grans semblances amb la flora i la fauna. 

Tots aquests punts en comú tenen una forta incidència en els costums i tradicions de la gent, 

així com en l’ús i aplicació dels materials presents o en la forma de construir-hi. 

 

 

 

 

Imatge 2.1: Delta de l’Ebre Imatge 2.2: Delta del Roine 
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La forma 

La planta rectangular és bastant típica en moltes construccions del mediterrani, una configuració 

bàsica, sense cap complicació, i amb la senzillesa en la forma que permet una major facilitat en 

la construcció. 

Les barraques deltaiques (Imatge 2.3), generalment, són d’una sola planta. Això és degut 

principalment per dos motius: el terreny i el vent. Els terrenys deltaics, formats per sediments i 

degut a l’absència de sòls resistents, no poden suportar gran càrregues en les capes més 

superficials com en les zones rocoses, on sí que és més habitual veure construccions de 

diversos pisos. Pel que fa al vent, la zona del Delta de l’Ebre és una àrea exposada a fortes 

ràfegues de vent provinent de la Vall de l’Ebre, de Mestral, això provoca un menor pendent de 

les cobertes per motius de seguretat, amb la conseqüent disminució de l’alçada interior. A 

diferència d’altres barraques mediterrànies, com ara les valencianes (Imatge 2.4), que es 

caracteritzen per una coberta amb més pendent, el que proporciona una major alçada interior 

que permet la inclusió d’una primera planta o més.  

Interiorment es distribueixen bàsicament en dos espais: cuina-menjador i la part dels dormitoris. 

Una configuració bastant elemental ja que no donen més ús del necessari a l’habitatge, al ser 

terres de pagesos i pescadors la major part de la vida es fa a fora. No compten amb patis 

interiors, molt típics en la part àrab de la mediterrània. Així com tampoc hi ha l’existència de jardí, 

més aviat un hort per poder conrear hortalisses i altres vegetals per a l’autoconsum. 

Tot plegat fa que les barraques adoptin una morfologia bastant primitiva. Podríem dir que són 

variants de les originàries cabanyes que utilitzaven els prehistòrics per refugiar-se. 

 

Els murs vegetals 

L’element de sustentació de la barraca es construeix a base de troncs de fusta clavats al terra. 

Aquest sistema només és present en zones rurals del litoral mediterrani, sobretot deltes o zones 

humides per fer-hi petites construccions, doncs allí on tenen pedra fan murs de pedra i l’Àfrica 

són molt comuns els murs de terra compactada (tàpia).  

Els murs es componen dels materials amb més abundància a la zona. Es constitueixen d’una 

base de canyes lligades als puntals de l’estructura i es recobreixen amb una mescla de fang i 

palla pels dos costats per una raó funcional de protecció. 

Aquesta tipologia no solament està present a les zones deltaiques mediterrànies, sinó que també 

la podem trobar en la regió portuguesa pròxima a l’Estuari del Sado (tot i que Portugal no pertany 

a la regió banyada pel mediterrani també se’l pot considerar com a tal pel clima i per la 

implantació de sistemes constructius molt semblants als típics de la regió mediterrània), una 

gran zona humida on observem una tipologia constructiva (Imatge 2.5) molt semblant a les 

barraques, on s’utilitza borró per cobrir les canyes del mur, allí se l’anomena Estorno 

(Ammophilla arenaria). 

Imatge 2.3: Barraca deltaica Imatge 2.4: Barraca valenciana 

Imatge 2.5: Cabana portuguesa d’Estorno 
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L’encalat 

A sobre de la capa de fang s’hi aplica una mà de pintura de calç com a acabat superficial que 

concedeix a l’habitatge un to blanc molt característic. Podem trobar el mateix aspecte 

blanquinós, referència de mediterrani, des 

d’Eivissa fins a Santorini (Imatge 2.6), 

identitat d’una cultura tècnica comú. És un 

dels trets més característics de la 

construcció de la conca mediterrània. En 

alguns llocs utilitzen pigments de color del 

terreny, que mesclats amb la calç 

confereixen un color d’acabat a la pintura 

de calç. 

Aquesta capa, a part de l’aspecte d’acabat, 

també li confereix una major resistència i impermeabilitat. També s’aplica per la part interior dels 

tancaments de la barraca per motius higiènics. 

La coberta vegetal 

L’estructura de la coberta també és a base de fusta. La utilització de troncs per l’elaboració de 

l’estructura de cobertes o sostres és un estil més utilitzat en el marc mediterrani. Principalment 

a dues aigües i amb un pendent sobre els 45º o superior, per tal d’escopir l’aigua amb facilitat, 

però sempre tenint en compte l’impacte del vent. L’estructura es recolza sobre els troncs verticals 

en el cas de les barraques, o s’encasta en els murs perimetrals de pedra en els altres casos. 

Referent al material d’acabat, la utilització de fibres vegetals no és un sistema molt extens. Tot i 

que funciona bé com aïllant, presenta un risc elevat contra el foc. Llevat de les barraques dels 

deltes -on són de palla d’arròs o de borró- o el cas portuguès, només les trobem també en 

algunes zones muntanyoses del nord del Marroc (Imatges 2.7 i 2.8). Les composades per fulles 

de palmeres o similar són més típiques de climes tropicals, inexistent al mediterrani.  

Es composen de capes de palla superposades una sobre de l’altra fins aconseguir un bon gruix 

que garanteixi l’impermeabilitzat de l’element. 

Com s’ha pogut comprovar, la construcció típica del Delta de l’Ebre guarda moltes semblances 

a les construccions típiques d’altres zones deltaiques de la mediterrània. Altres zones amb unes 

característiques paisatgístiques i climàtiques gairebé idèntiques. Amb unes tradicions i/o 

activitats similars. On els materials existents són pràcticament els mateixos. 

Fora de la Península Ibèrica trobem moltes similituds amb les construccions populars dels 

pescadors del Delta del Nil i amb les dels pagesos de la Camarga (Imatge 2.9) francesa 

principalment. Dues zones deltaiques amb molts punts en comú amb la de l’àrea catalana. Dintre 

la Península Ibèrica, llevat de les altres 

barraques existents que són pràcticament 

iguals (les valencianes (Imatge 2.4) o les 

de Múrcia), destaquen les Estorno House 

(Imatge 2.5) de Portugal. Amb una forma 

idèntica però amb la utilització del borró en 

el recobriment de tots els tancaments.

Imatge 2.6: Santorini (Grècia) 

Imatge 2.7: Taghoulid, Vall de Aït Bouguemez 
(Marroc) 

Imatge 2.8: Ifrane, Vall de Aït Bouguemez 
(Marroc) 

Imatge 2.9: Cabane du Gardian, La Camarga 
(França) 
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3 CONTEXTUALITZANT LES BARRAQUES DEL DELTA DE 

L’EBRE 
 
 
Poques construccions arreu del món estan tant integrades amb el paisatge com són les 

barraques del Delta de l’Ebre. El vincle que tenen aquestes amb la zona on es troben ha estat 

des de sempre molt elevat, és per això que a dia d’avui constitueixen una herència cultural molt 

important com a model d’hàbitat tradicional. 

 

3.1 Una mica d’història 

Contràriament al que la majoria de gent es pensa, les barraques del Delta de l’Ebre no són unes 

construccions importades des de les zones humides del País Valencià fins a terres catalanes. 

La seva presència al delta data molt abans de la colonització arrossera, per parts dels valencians 

principalment, que va sofrir la zona entre els segles XIX i XX, i amb la que sempre s’ha relacionat 

l’aparició de les barraques deltaiques. Aquestes construccions no són res més que evolucions 

de les primeres cabanyes aparegudes durant l’època paleolítica, quan es van abandonar les 

coves i es van començar a construir llocs on fer-hi vida a partir del que la naturalesa els 

proporcionava al seu voltant. 

Un fet que demostra que no son 

exclusivament valencianes és la presència 

de construccions amb unes característiques 

arquitectòniques molt similars a les 

barraques del Delta de l’Ebre en altres zones 

de característiques naturals i ambientals molt 

similars al Delta de l’Ebre. Van existir 

barraques al Delta del Llobregat (Imatge 3.1), 

avui desaparegudes. A la resta de l’Estat 

espanyol, a part de les de l’Horta i l’Albufera 

de València, també se’n podien trobar a 

Múrcia, Oriola, al Segura i al Guadalquivir. I pel que fa a Europa, se’n coneix la presència a la 

Camarga francesa i als deltes del Po i Danubi, a Itàlia i Romania respectivament. També a l’illa 

portuguesa de Madeira o les siberianes.  

Pel que fa a les del Delta de l’Ebre, és pràcticament impossible datar-ne amb exactitud la seva 

aparició. Anteriorment al conreu de l’arròs, el Delta de l’Ebre era una zona d’explotació de 

recursos naturals com la pesca, la producció de sal, les pastures de ramats animals o el conreu 

de sosa. Totes aquestes feines de caràcter temporal requerien d’uns establiments 

d’emmagatzematge o per instal·lar-se els treballadors, és aquí on apareixen les primeres 

barraques. 

Amb data de l’any 1148, apareix la Carta de Poblament de Tortosa, redactada pel llavors Comte 

de Barcelona i Príncep d’Aragó Ramon Berenguer IV, en que cedeix a la població de Tortosa 

tots els terrenys del Delta de l’Ebre, entre d’altres, per al seu ús i explotació, mitjançant activitats 

com la pesca o la producció de sal. Fet que demostra l’antiguitat d’aquestes feines al delta. 

Hi ha altres documents que ens permeten demostrar l’existència de barraques al Delta de l’Ebre 

durant l’Edat Medieval. Per citar-ne alguns, Josep Pitarch Lopez, en el seu llibre Les salines del 

Delta de l’Ebre a l’edat mitjana mostra un document de l’any 1338 en que parla de la producció 

de sal per part de la família Oliver (important família de Tortosa dedicada a la producció i 

comercialització de sal) i com els treballadors saliners s’instal·laven temporalment en barraques 

mentre durava l’època de recol·lecció de la sal.  

Els Stabliments dels Peixadors, de l’any 1557 i que recull José Foguet Marsal en l’obra 

Cofradias-Gremios especialmente fluviales de la ribera del Ebro, parla de les possibles 

ubicacions de les barraques dels pescadors d’aigua dolça, principalment els de les llacunes, 

dintre al Delta de l’Ebre. 

A la segona meitat del segle XVIII i durant el regnat de Carles III, aquest va tenir la visió de 

convertir el port de Sant Carles de la Ràpita (població amb aquest nom per referència al 

monarca) amb un dels més importants de tot el mediterrani. Així ho mostra el projecte redactat 

l’any 1799 per l’enginyer de Carles III, Juan Saliquet Negrete, en que es mostra l’expansió que 

havia de tenir la població i el port de la ciutat. En ell apareixen uns barracons que havien de 

servir com a residència als militars de l’exèrcit que protegien el Port dels Alfacs dels atacs dels 

pirates, amb una planta, secció i alçat (Imatge 3.2) idèntic a les barraques dels pagesos del Delta 

de l’Ebre més actuals. Només va arribar a ser un projecte, no es va executar mai, però destaca 

el fet que en la memòria ja s’utilitzava la nomenclatura popular que s’ha utilitzar sempre al Delta 

de l’Ebre per referir-se a cadascuna de les parts o elements que conformen una barraca. 

Imatge 3.1: Barraca de pescadors del Delta del 
Llobregat. 
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Imatge 3.2: “Plano, perfil y elevación de uno de los barracones”. Plànol-Memòria del 1799 per a la 
construcció de barraques d’ús militar. 

És ben cert però, que la gran expansió de barraques al Delta de l’Ebre fou durant la segona 

meitat del segle XIX i principis del segle XX, coincidint amb l’aparició del conreu de l’arròs. El 

conreu d’aquest no va ser possible fins la creació dels canals de regadiu (el Canal de la Dreta 

inaugurat el 1860 i el de l’Esquerra el 1912), que van permetre la repartició d’aigua dolça per tot 

el Delta, dessalinitzant les terres i fent-les òptimes per al conreu de l’arròs, que poc a poc va 

anar substituir els conreus de blat i ordi que s’estaven fent fins al moment. 

La implantació del conreu de l’arròs al Delta de l’Ebre va ser una feina costosa, on els pagesos 

havien de dedicar moltes hores per obtenir els fruits esperats. Aquest fet, junt amb les dificultats 

i lentitud del transport de l’època (amb carro i cavall o caminant) van fer que molt pagesos 

decidissin construir-se un habitacle en el mateix lloc de treball. Així van aparèixer les primeres 

barraques dels pagesos. 

Les primeres van ser petites 

barraques aïllades per poder 

passar la nit, però poc a poc es 

van anar fent més grans, on ja 

s’instal·lava tota la família 

durant les temporades de més 

feina (plantada i sega). També 

van aparèixer els primers grups 

de barraques (Imatge 3.3) en les 

grans finques arrosseres per 

poder donar habitacle als 

treballadors durant les 

temporades de més feina. L’expansió agrícola de la zona va comporta la immigració de gent 

d’altres comarques per venir a treballar-hi, aquestes no tenien habitatge propi en cap dels 

pobles, fet que va fer que les barraques es convertissin en l’habitatge permanent durant tot l’any. 

Això va comportar una millora en les tècniques constructives per fer-les més duradores i 

confortables. 

 

Imatge 3.3: Grup de barraques pageses (1925). 
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Les barraques van arribar a ser de 

gran importància i estaven extenses 

per tot el territori deltaic. Les feien 

les pròpies famílies que havien 

d’habitar-les posteriorment o bé les 

encarregaven a algun mestre 

barraquer. Però els avenços 

tecnològics del segle XX, tant pel 

que fa a les tècniques constructives, 

de transport i millores en 

l’agricultura, van suposar la 

desaparició de les tradicionals 

barraques cap a l’any 1960. 

La mecanització de l’agricultura va permetre una major rapidesa i facilitat en les feines del conreu 

de l’arròs, ja no calia passar dia i nit al tros. Els avenços en el transport van reduir la distància 

entre els pobles. Tot plegat va fer que la gent abandonés les barraques i es desplacés fins als 

pobles, on podien construir-se habitatges més confortables i amb millors condicions higièniques 

i de benestar. Així doncs, les barraques s’anaven deteriorant poc a poc en la solitud, on 

cadascun dels materials retornava als seu origen, a la natura.  

L’afany d’algunes persones per 

recuperar l’habitatge de la seva 

joventut, i poder tornar a reviure les 

sensacions i experiències viscudes 

anys enrere, va comportar la 

reaparició de les barraques 

deltaiques. Va ser cap a la dècada 

del 1990 (Imatge 3.5) quan van 

començar a reaparèixer les 

primeres barraques impulsades pels 

més nostàlgics.  

La seva construcció es fa bàsicament amb les mateixes tècniques i els mateixos materials que 

utilitzaven en les barraques tradicionals, introduint però alguna millora que facilita la nostra 

època.  

Actualment hi podem trobar al Delta de l’Ebre prop de mig centenar de barraques recuperades 

en aquests últims anys. Solen ser segones residències, però cada cop en trobem més 

destinades a usos turístics: des de cases de pagès i turisme rural fins a restaurants, passant per 

centres d’informació, sales d’exposició o museus. 

 

3.2 Característiques constructives 

Les barraques del Delta de l’Ebre constitueixen uns dels habitatges tradicionals més antics de 

Catalunya, amb unes tècniques constructives molt primitives. Tenen un funcionament molt 

elemental, basat en l’aprofitament dels recursos naturals dels que disposa al seu voltant (fusta, 

canyes, fang i brossa) i guardant sempre un equilibri ambiental i paisatgístic amb el seu entorn.  

Consten d’una tipologia ben senzilla: planta rectangular dividida en dues estances normalment, 

amb una estructura de fusta i coberta vegetal a dues aigües, i tancaments verticals fets amb 

canyes i fang (Imatge 3.6). 

 

Imatge 3.4: De les darreres barraques existents al Delta de 
l’Ebre (1970). 

Imatge 3.5: Primera barraca reconstruïda als anys 90. 

Coberta de brossa Canyís clar Canyes Carener Carena Imatge 3.6: 
Esquema 
d’una barraca 

Puntal de capforcat 

Costella 

Anguileta 

Puntal 

Canyís espés  Arrebossat de fang 
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3.2.1 Estructura 

L’estructura vertical es 

composa pels puntals de 

fusta que delimiten els 

tancaments de la barraca, 

més altres puntals de major 

alçada i amb el cap forcat 

que marquen la carena de la 

coberta.  

Pel que fa a l’estructura 

horitzontal, hi trobem 

recolzada sobre els puntals 

dels tancaments, i de punta a 

punta, l’anguileta. A sobre 

dels puntals forcats del centre hi havia la carena. Entre la carena i l’anguileta, i formant la 

pendent de la coberta, estaven les costelles. Aquestes sobresortien del tancament per crear un 

voladís, anomenat visera, de protecció de la pluja i la incidència solar. Per reforçar més 

l’estructura, s’unien els puntals verticals del centre de la barraca amb les costelles, mitjançant 

les crevetes.  

3.2.2 Tancaments 

Els tancaments verticals es cobrien per canyes sobreposades i cosides entre elles i als puntals. 

Seguidament s’arrebossaven amb una mescla de fang i palla pels dos costats, tant interior com 

exteriorment, formant un gruix final d’uns 10 cm. 

Pel que fa a la coberta, també es feia una base de canyes a sobre les costelles, i al damunt s’hi 

posava una bona capa de brossa, d’uns 35-40 cm, cosida a les costelles i canyes. Passats els 

anys s’afegia una nova capa al damunt, no tant gruixuda, per seguir garantint la impermeabilitat 

de la coberta. 

Pel que fa als tancaments interiors, tenien les mateixes característiques que les parets exteriors, 

amb canyís arrebossat. 

 

 
                     Imatge 3.8: Recobriment de canyes de l’estructura. 

 

 
                     Imatge 3.9: Brossa col·locada a la coberta i en procés el recobriment de fang. 

 
 
*Veure punt 7: Lèxic 

Imatge 3.7: Estructura de fusta d’una barraca. 
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3.2.3 Acabats 

Pel que fa al terra, no se li donava cap 

tipus d’acabat. Es componia de la 

pròpia terra del terreny ben 

compactada. 

A totes les parets interiors se’ls 

aplicava una capa de fang més fi per 

donar un millor acabat (Imatge 3.10). I 

s’emblanquinaven, tant interior com 

exteriorment, amb calç amerada a la 

qual se li afegia blavet. La part interior 

de la coberta també es recobria de 

fang i s’emblanquinava. 

 

3.2.4 Particularitats constructives 

L’experiència adquirida amb els anys pels diferents mestres barraquers va permetre millorar les 

tècniques i/o característiques de les barraques, com per exemple la seva orientació. 

El Delta de l’Ebre és una zona amb fortes ràfegues de vent de Mestral (provinent amb direcció 

nord-oest, anomenat Vent de Dalt a la zona) cosa que va fer construir les barraques amb la part 

posterior en aquest sentit, i l’entrada orientada a sud-est. Normalment aquesta part posterior es 

reforçava amb més puntals per tal de poder suportar millor l’impacte del vent. 

També es tenia molt en compte la incidència solar per a l’orientació, s’intentava col·locar les 

habitacions en llocs on el sol tingués una major incidència per poder tenir més escalfor. El fet de 

tenir finestres molt petites per evitar les pèrdues de temperatura, o moltes vegades la única 

obertura era la porta d’entrada, comportava que no pogués entrar el sol, ni per il·luminar ni per 

escalfar la barraca. Un altre tret característic de les barraques del Delta de l’Ebre era el solibert 

(Imatge 3.11), una mena de sopluig al davant de moltes barraques format per l’allargament de 

la coberta uns metres més enllà de la paret de façana. 

 
Imatge 3.11: Agrupació de barraques a La Cava, actual Deltebre (1920). En la barraca de l’esquerra es 
pot observar el solibert.  

A l’hora de la recollida dels materials per a la construcció d’una barraca s’havien de tenir en 

compte també uns criteris estacionals. La tallada de canyes i borró, per exemple, s’havia 

d’executar durant la vintena anterior o posterior al Nadal, coincidint amb la fase de lluna minvant. 

Que és quan no existeix sabia a l’interior de la planta, fet que garanteix una durada molt més 

llarga del material. 

Cal destaca també el bon 

comportament acústic que presenten 

les barraques. Fet que ho demostra és 

que el grup ebrenc Quico el Cèlio, el Noi 

i el Mut de Ferreries i el cantant valencià 

Pep Gimeno Botifarra van decidir 

enregistrar un disc íntegrament en una 

barraca del Delta de l’Ebre. Aquest bon 

condicionament acústic és degut al 

volum i la forma que presenta, així com 

la utilització d’uns materials atenuants 

que generen un so autèntic i natural.  

Imatge 3.10: Detall recobriment i acabat interior. 

Imatge 3.12: Moment durant l’enregistrament del disc “La 
Barraca” (2011, Discmedi). 
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3.2.5 Materials 

Els materials utilitzats en la construcció de les barraques eren autòctons de la zona, on 

prèviament a la construcció la gent els escollia i classificava segons la seva qualitat.  

Tots aquests materials havien de tenir en comú unes certes característiques com la 

impermeabilitat i la resistència. Per això, en la construcció d’una barraca, sempre s’intenta 

buscar materials de la zona, però de bona qualitat i que garanteixin la durada de la construcció.  

Els més utilitzats eren:  

• Brossa. Servia per fer les teulades. Es lligava amb un cordill d’espart per a que quedés 

ben atapeït i fer-ho més resistent als forts vents de la zona. De brossa, segons la seva 

qualitat, n’hi havia de diferents tipus: 

 

o L’empall (palla d’arròs), és la palla llarga que quedava després de tallar les 

espigues a la planta d’arròs (oryza sativa) (Imatge 3.13). Era la brossa de més 

baixa qualitat, amb una vida de només 3 anys. 

o El jonc (Juncus sp), utilitzada la varietat de jonc marí (Imatge 3.14), que habita en 

llocs humits. Era una brossa amb una mica més de qualitat, tenia una vida d’uns 8 

anys. 

o La bova (Typha sp.) (Imatge 3.15), es trobava a la riba de llacunes i podia durar 

fins a 14 anys. No era tant resistent com el jonc, però un cop lligada en manolls i 

ben col·locada sobre la teulada presentava millors qualitats. 

o El borró (Ammophila arenaria), entre tots el més resistent, ja que podia durar fins 

a 30 anys. És una planta de tipus perenne que creix a les dunes i platges del litoral, 

amb la particularitat que és molt repel·lent a l’aigua (Imatge 3.16). És el que 

s’utilitza actualment. 

 

• Canyes (Arundo donax) (Imatge 3.17). N’hi havia de dues mides, les més gruixudes 

formen part de l’estructura principal dels tancaments i s’anomenen “canyes mestres”; les 

altres són més primes i s’unien les unes al costat de les altres per folrar la barraca, formant 

el “canyís”.  

 

 

• Fusta. L’elecció d’una bona fusta per a la construcció de l’estructura de la barraca era 

molt important per a la durabilitat d’aquesta, però no tothom podia permetre’s utilitzar-ne 

de la de millor qualitat. Se’n podien trobar diferents tipus: 

 

o El xop (Populus sp.) (Imatge 3.18), era la fusta que presentava més durada i per 

això es va convertir durant molts anys en la més utilitzada. 

o L’olivera (olea europaea) (Imatge 3.19), també era molt resistent, però degut a la 

irregularitat en la seva forma es feia molt difícil trobar troncs prou llargs i 

suficientment rectes. Normalment s’utilitzava només per a una part o per barraques 

petites. 

o L’eucaliptus (Eucalyptus sp.) (Imatge 3.20), el repoblament que va sofrir la zona 

per part d’aquesta espècie, idònia per dessecar els terrenys, va fer que molts 

pagesos s’adonessin de la seva gran resistència i durada, fet que la va comportar 

a ser la més utilitzada en la construcció de les barraques. 

 

• Fang i palla. El fang es feia amb la mescla d’argila i aigua, i el resultat era un material 

que en assecar-se era força resistent. El fang provenia dels propis arrossars (Imatge 

3.21), moltes vegades es feia una bassa al davant de la barraca, i la terra extreta en 

l’excavació era la que s’utilitzava per a la construcció. La palla era principalment de la 

planta de l’arròs (Imatge 3.22), però també podia ser de blat. Amb el fang i la palla es feia 

una mescla al 50% de cada component i es revestien els tancaments. 

 

• Altres materials. Entre els altres materials utilitzats podem trobar les tatxes (Imatge 3.23) 

(els claus utilitzats per unir les peces de fusta de l’estructura), el cordill d’espart (Imatge 

3.24) (utilitzat per lligar les canyes i cosir la brossa de la teulada, material que es 

caracteritza perquè un cop tensat i fet el nus ja no llisca ni es deslliga), la calç i el blavet 

(Imatge 3.25) (mesclats per emblanquinar les parets). 
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Imatge 3.13: Arròs (oryza sativa). Imatge 3.14: Jonc marí (juncus maritimus). Imatge 3.15: Bova (Typha sp.). Imatge 3.16: Borró (Ammophila arenaria). 

Imatge 3.21: Arrossar inundat. Imatge 3.22: Palla d’arròs. Imatge 3.23: Tatxes 

Imatge 3.17: Canyes (Arundo donax). Imatge 3.18: Xop (Populus sp.). Imatge 3.19: Olivera (olea europaea). Imatge 3.20: Eucaliptus (Eucalyptus sp.) 

Imatge 3.24: Cordill 
d’espart. 

Imatge 3.25: Calç viva i 
blavet. 
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3.3 Procés constructiu 

El primer pas per a la construcció d’una barraca consisteix en aplanar tot l’espai on s’ubicarà 

aquesta i fer-ne un replanteig del perímetre i on es clavaran els puntals que delimitaran els 

tancaments, els de l’eix central i els de les divisions interiors. 

La senzillesa en l’estructura d’una 

barraca permet construir-les sense 

la necessitat de fonaments. Així 

doncs, en el següent pas es fan els 

forats, es col·loquen els puntals i es 

reomplen amb la mateixa terra de 

l’excavació i pedres, controlant en 

tot moment la correcta verticalitat 

dels pals (Imatge 3.26). Aquests es 

claven, amb una separació entre 

eixos d’1,20 m aproximadament, fins 

a 90 cm de profunditat, deixant a la superfície una l’alçada desitjada, normalment 1,80 m. 

A continuació es col·loquen els element d’unió entre els puntals: l’anomenada anguileta a sobre 

dels puntals laterals de la barraca; i la carena a sobre dels puntals del centre, en ambdós casos 

van d’un extrem a l’altre de l’edifici. Tot seguit es procedeix a la col·locació de les costelles, 

recolzades entre la carena i 

l’anguileta (Imatge 3.27). Per donar 

més estabilitat al conjunt s’arriosten 

els puntals centrals a les costelles 

mitjançant uns travessers 

anomenats crevetes. Totes les 

unions entre elements de fusta es 

fan mitjançant la utilització de tatxes 

i claus. 

 

Actualment es segueix amb la construcció d’una solera de formigó (Imatge 3.28) com a terra de 

la barraca, que es pinta amb pintura impermeabilitzant per evitar la pujada d’humitats (Imatge 

3.29). Antigament es deixava la mateixa terra del terreny ben compactada. 

Un cop definida la forma de la barraca i construïda tota l’estructura, es procedeix a la realització 

dels tancaments. A la part inferior, com a reforç i element que evitarà l’entrada d’animals, 

actualment s’hi posa una filada de maó perforat. També serveix com a suport per a les canyes 

mestres dels tancaments verticals. 

Es comença per la col·locació de l’entramat de 

canyes en parets i coberta. Es col·loquen 

primer les canyes mestres entre pilars de 

manera vertical, i després es van lligant amb 

cordill d’espart les canyes horitzontals a les 

canyes guia i als puntals (Imatge 3.30). 

Aquestes van col·locades per la part exterior 

dels puntals, d’aquesta manera quedaran 

plans rectes per la part exterior de la barraca.  

Com que les canyes tenen la base més ampla que la punta, s’alternaran (girades respecte 

l’anterior) en la seva col·locació per tal de mantenir una igual alçada del mur i que no pugi més 

d’un costat que de l’altre.  

Imatge 3.26: Col·locació del puntals. 

Imatge 3.28: Construcció solera. Imatge 3.29: Solera acabada. 

Imatge 3.27: Estructura acabada 

Imatge 3.30: Col·locació del canyís. 
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L’existència d’obertures en les parets s’ha de tenir en compte en aquest pas, on s’han de 

preveure els forats i no folrar-ho amb canyes. Actualment s’hi posa un marc de fusta subjectat 

als pilars amb una barra d’acer i es retallen les canyes. Per la part exterior, i per tal de donar 

més subjecció a les canyes del tancament, es clava un llistó al llarg de cada pilar (Imatge 3.31). 

Un cop fetes les parets es repeteix el mateix sistema per col·locar les canyes sobre les costelles 

de la coberta. És un procés lent i repetitiu, que comporta la preparació de les canyes, dels 

entramats i la seva col·locació. 

Un cop recoberta tota la barraca amb canyes es procedeix a la realització de la coberta de 

brossa. Començant per la part inferior (Imatge 3.33), es van superposant les capes de manera 

ascendent, garantint un bon gruix i 

solapament que, juntament amb la forta 

pendent de la coberta, evitaran l’entrada 

d’aigua a la barraca (Imatge 3.35). 

La subjecció de les diferents capes de 

borró es duu a terme mitjançant la 

col·locació d’una canya horitzontal, la 

qual s’uneix al conjunt amb cordill 

d’espart. Amb l’ajuda d’una agulla 

barraquera (agulla de cosir d’1 metre de 

llarg) i dos operaris (un a dalt a la 

coberta i l’altre a l’interior de la barraca) es realitza un procés costós i reiterat que consisteix en 

cosir les canyes que subjecten la brossa a l’entramat de canyes de la coberta i a les costelles. 

Es va passant l’agulla i el cordill cap a dintre i cap a fora fins que la canya queda totalment 

subjecta. Es repeteix el procés tantes vegades com calgui fins tenir tota la coberta amb el gruix 

suficient de borró perquè l’aigua no entri. 

El procés és molt lent abans no s’arriba al carener, on la brossa es subjecta amb canyes 

americanes (enlloc de canyes autòctones) (Imatge 3.36), ja que tindran menys protecció de borró 

a sobre i requereixen una major durabilitat. També es protegeix amb borró la part posterior de 

la coberta, on es segueix el mateix sistema. En aquest cas però, el pla on es treballa és 

completament vertical. Aquí, l’última capa de borró no es subjecta amb cap tipus de canya, sinó 

que es fa amb bordís d’olivera (Imatge 3.37), igualment de durable i més manejable, cosa que 

permet doblar-lo i subjectar fàcilment la cantonada. 

Imatge 3.33: Primera filada de borró. Imatge 3.36: Última filada de borró. Imatge 3.37: Subjecció del borró amb bordissos. 

Imatge 3.31: Marc finestra i llistons sobre els 
puntals. 

Imatge 3.32: Tancament de canyís acabat vist per 
l’interior. Imatge 3.34: Coberta de borró. Imatge 3.35: Diferents capes de borró. 
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El pas següent consisteix en el revestiment de 

les parets exteriors i interiors, la part interior de 

la coberta i el remat del carener. Per fer-ho 

primer  cal preparar la mescla de fang i palla. 

La palla pot ser de blat o d’arròs, i la terra cal 

tamisar-la una mica per evitar l’existència de 

grànuls massa grans (Imatge 3.38). 

Actualment es barreja amb una pastadora 

(Imatge 3.39), antigament però, es feia un clot 

l terra, hi col·locaven aigua, la terra i la palla i 

ho barrejaven amb els peus (Imatge 3.40) fins 

tenir una mescla prou consistent. 

Es comença fent el carener, donant així per acabada la coberta. Després es fan les parets 

(Imatge 3.41) i el sostre interior (Imatge 3.42), escampant amb les mans, i de manera regular, la 

mescla per tota la superfície. Els tancaments de fang donen una major durabilitat, millor aïllament 

tèrmic i més higiene que no pas si es fan amb brossa.  

 

* Veure ANNEX A: Desenvolupament de la construcció (amb imatges) 

 

 

En les barraques actuals, el pròxim pas és la col·locació de rajoles ceràmiques al terra i en les 

parets de la cuina i el bany. També la connexió d’instal·lacions d’aigua i llum.  

Finalment, i per donar per acabada la construcció de la barraca, s’emblanquinen les parets amb 

calç (Imatge 3.43). 

Aquest procés és l’utilitzat per construir una barraca habitatge, el qual pot variar en alguns punts 

depenent del tipus de barraca que es vulgui construir i de la utilitat que se li vulgui donar. 

Imatge 3.38: Tamisant la terra. 

 

Imatge 3.39: Pastadora moderna. Imatge 3.40: Pastada tradicional. 

Imatge 3.41: Barraca amb la coberta finalitzada i totes  
les parets amb revestiment de fang. 

 Imatge 3.42: Revestiment de fang interior. 

Imatge 3.43: Barraca finalitzada. 
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3.4 Diferents tipologies de barraques 

Les diferents necessitats entre la població del delta, juntament amb les diferents possibilitats de 

cadascú, va fer que existissin una gran varietat de tipologies de barraques. Cadascuna d’elles 

adaptada a l’ús que en volia, i en podia, fer el seu propietari. Quasi totes però, guardant sempre 

l’estructura i característiques principals. 

Així doncs trobem una gran varietat de barraques: 

• Barraca habitatge. És segurament 

la més coneguda i comuna de totes, 

la que hem vingut explicant fins al 

moment, la típica dels pagesos del 

Delta de l’Ebre. Habitada només per 

persones, per aquelles que es 

passaven tot l’any al Delta. 

Distribuïda, en general, amb quatre 

habitacions, cuina i menjador amb 

xemeneia. Tenien unes dimensions 

més considerables (sobre els 12 

metres de llarg i 5,5 metres d’ample) i més comoditats. La superfície mitjana que ocupava 

aquest tipus de barraca era d’uns 65 m2.  

 

• Barraca quadra. Era una 

construcció annexa a l’habitatge que 

es feia servir per guardar el bestiar 

(bous i cavalls utilitzats per treballar 

la terra). Amb estructura i forma molt 

similar a la barraca habitatge. 

Les parets interiors estaven 

recobertes de taulons de fusta per 

protegir el canyís dels cops dels 

animals. Vorejant la quadra es 

posaven les menjadores, penjades 

dels taulons. També comptava amb un espai per guardar el carro, altres estris del camp 

i el pinso del bestiar. Solia tenir uns 45 m2. 

 

• Barraca mixta. Era la barraca que utilitzaven les famílies que vivien temporalment a la 

zona, només en les temporades en que les feines eren més intenses. La sembrada i la 

plantada de l’arròs marcaven aquests períodes en que les famílies deixaven el seu 

habitatge permanent del poble. 

Aquestes barraques tenien un zona per al bestiar dintre de la pròpia barraca on vivia la 

família. Es caracteritzaven per tenir la planta baixa dividida en dues zones: la cuina-

menjador amb xemeneia i la part del corral on estaven els animals. A sobre del corral hi 

havia les pallisses, on dormia la gent. La superfície d’aquest tipus de barraques variava 

molt en funció del temps que haguessin de passar vivint allí. 

 

• Barraca de pescadors. Barraca feta 

íntegrament per brossa, on la coberta 

arribava fins al terra, sense parets de 

fang i palla. Per fer l’estructura solien 

aprofitar la fusta de vaixells vells o que 

la mar feia arribar a la costa, també de 

pi i olivera. Eren construccions 

resistents, però solien ser temporals, 

només ocupades durant la temporada 

de pesca i després s’abandonava. 

Solien fer entre 5 i 6 metres de llargada 

i 3 o 4 metres d’amplada, eren de 

planta rectangular, amb un únic espai 

interior i una sola obertura per a la 

porta. 

 

 

 

Imatge 3.44: Maqueta d’una barraca habitatge, feta 
per David Monllau. 

Imatge 3.45: Maqueta d’una barraca quadra. 

Imatge 3.46: Maqueta d’una barraca de pescadors. 

Imatge 3.47: Barraca de pescadors (1970). 
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• Barraca d’aviram. Barraca amb estructura i forma idèntica a la dels pagesos però de 

dimensions més petites. De planta rectangular i dividida amb dos espais interiors, un per 

criar gallines i pollastres i l’altre per criar ànecs. Amb una superfície d’uns 45 m2. 

 

• Barraca “tocinar”. Barraca destinada a la cria de porcs. Amb una forma particular i una 

estructura molt reforçada per evitar que els porcs ho trenquessin. Estructura de troncs de 

fusta resistents d’uns 10 cm de diàmetre, recoberts amb canya i brossa les parets i 

teulada. La paret de l’entrada quedava oberta i sense cobrir. Solien ser construccions 

amb una superfície d’uns 20 m2. 

 

• Barraca conillera. Barraca destinada a la 

cria de conills. Es caracteritzava per estar 

elevada un metre i mig del terra, per tal 

d’evitar que escapessin els conills fent 

forats al terra, o bé que algun depredador 

no pogués accedir a l’interior per menjar-

se’ls. Normalment de planta quadrada, 

amb estructura de fusta i tancaments de 

tela metàl·lica, i amb coberta de brossa a 

quatre aigües. La seva superfície era d’uns 

10 m2.  

 

• Barraca comuna. Construcció separada de l’habitatge que 

feia les funcions de servei, on feien les seves necessitats. 

Amb una estructura i forma molt similar a les barraques 

tocinar, però de dimensions més petites. Com que en 

l’època no hi havia aigua corrent, la durada d’aquestes 

barraques era limitada, i solia ser cada tres anys que la 

cremaven i en feien una de nova. La seva superfície era 

d’uns 2’5 m2.  

 

• Barracot. Tenien la mateixa forma que les barraques habitatge però eren molt més grans. 

Es construïen a les grans finques per poder donar cabuda a tots els jornalers que venien 

a treballar al Delta durant les temporades de més feina. Interiorment es componien d’un 

únic espai on solament hi havia llits. Tenien una superfície de fins a 150 m2. 

 

• Barraca cebera. Barraca destinada a guardar les cebes, només en tenien aquelles 

famílies que es dedicaven al cultiu de les cebes. De planta rectangular, però molt estretes 

i llargues. Amb estructura de fusta i recobriment de canyes, però sense fang ni brossa, 

per tal de garantir una bona ventilació. Amb una superfície d’uns 20 m2. 

 

• Barraca dels conreus. Barraca de 

petites dimensions que servia com a 

magatzem per guardar estris, 

aliments o collites. També per vigilar 

les collites dels lladres o protegir-se 

del sol en les hores de màxima 

incidència. Amb una estructura 

simple com les barraques dels 

pescadors, semblant a una tenda de 

campanya. Amb estructura de fusta i 

recobriment de canyes i brossa.  

 

 

Imatge 3.48: Maqueta d’una barraca 
tocinar (frontal). 

Imatge 3.49: Maqueta d’una barraca tocinar (lateral). 

Imatge 3.50: Maqueta d’una barraca conillera. 

Imatge 3.51: Maqueta d’una barraca comuna. 

Imatge 3.52: Maqueta d’una barraca dels conreus. 
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• Barraca d’aixopluc. Petita 

barraca que es feien els pagesos 

quan volien tenir un lloc on 

resguardar-se en cas de pluja, 

vent o tempesta. Amb una 

estructura similar a les barraques 

habitatge però amb les parets 

exteriors recobertes amb brossa 

fins al terra, excepte la de 

l’entrada, que es feia amb fang i 

palla. La seva superfície solia ser 

d’uns 12 m2.  

 

• Barraca taverna. Barraca de grans dimensions destinada al lleure. De planta rectangular, 

amb una estructura i forma igual que les barraques habitatge. Comptava amb un sopluig 

a l’entrada que proporcionava ombra a l’estiu, on s’establia una terrassa amb taules i 

cadires. Al seu interior hi havia una llar de foc i un ampli menjador amb llar de foc, taules 

i bancs. També comptava amb una habitació al fons per als propietaris de la taverna. 

Tenia una superfície d’uns 70 m2. 

3.5 La vida a les barraques 

Solament aquelles persones majors de 70 anys actualment són capaces de recordar i descriure 

les vivències viscudes a les barraques del Delta de l’Ebre. Recorden amb nostàlgia les seves 

experiències des de petits, si vivien a una barraca petita construïda a la vora del tros. O si 

estaven instal·lats en algun dels assentaments de barraques que hi havia permanents en les 

grans finques. O bé si la compartien amb el bestiar familiar. 

En el moment de màxima expansió la majoria de famílies tenien una barraca, però depenent l’ús 

i de la quantitat de gent que hi havia de viure en variava la forma i la mida. Era el propietari qui 

en definia les característiques principals, però també és cert que cada barraquer tenia les seves 

tècniques. Totes es caracteritzaven per tenir la planta rectangular, però interiorment podien estar 

distribuïdes de diferent forma.  

Al moment de construir-la intentaven arreplegar el material d’on podien. La fusta, per exemple, 

aprofitaven aquella que estava al seu abast, d’arbres del voltant, altres barraques abandonades, 

etc. i, si s’ho podien permetre, la compraven. Moltes barraques de pescadors aprofitaven restes 

de barques o vaixells, o altres fustes que el mar havia portat a la costa. En aquests casos no 

importava tant la qualitat de la fusta perquè un cop acabés la temporada de pesca 

s’abandonaven les barraques ja que eren temporals. 

Al principi només tenien una obertura que era la porta, i podia estar davant o en un lateral. 

Després van aparèixer les primeres finestres, petites obertures als laterals. Les barraques de 

pagesos estaven distribuïdes interiorment en dues estances, una per cuinar i menjar i l’altra per 

dormir. Si eren mixtes tenien en corral a baix amb la pallissa a sobre, on es dormia damunt d’un 

Imatge 3.54: Maqueta d’una barraca aixopluc. 

Imatge 3.55: Assentament de barraques de pescadors prop de la desembocadura de l’Ebre (1912). 

Imatge 3.53: Barraca dels conreus (1970). 



Joan Lucas Bo 

 

 

34 Contextualitzant les barraques del Delta de l’Ebre 

sac per separar-se de la 

palla. Les barraques de 

pescadors (Imatge 3.56) 

tenien una única estança, 

ja que només la 

utilitzaven per dormir, i no 

havien de guardar cap 

estri ni eina com els 

pagesos. 

En una època 

d’austeritat, sense cap 

luxe ni comoditat, on 

tothom treballava de sol a 

sol, la utilitat principal que 

se’n donava a una 

barraca convencional era 

la de lloc on dormir i 

descansar. Ho feien 

sobre matalassos fets 

amb palla, o amb llana si tenien bestiar. Algunes tenien xemeneia a l’interior per cuinar-hi , però 

més d’un cop es van causar incendis en algun descuit. Per això, quan feia bon temps, cuinaven 

i menjaven fora de la barraca, al solivert. En barraques molt petites, la xemeneia es construïa 

per l’exterior per tal de guanyar espai a dintre. Tampoc tenien serveis higiènics a l’interior, doncs 

existia la barraca comuna, o sinó, el camp era molt ampli. En una zona encara per electrificar, 

tampoc tenien llum ni aigua corrent. S’il·luminaven gràcies a un llumener, i ben d’hora ja 

marxaven a dormir, que l’endemà havien de matinar per aprofitar al màxim la jornada.  

Com era d’esperar, l’aliment bàsic de la seva dieta era l’arròs. Però també feien molts 

d’intercanvis amb els pescadors, ramaders i altres pagesos per variar una mica l’alimentació. 

Així doncs, es podien veure intercanvis d’arròs per peix, per carn o també per verdures i altres 

productes de l’horta. Amb la inexistència de neveres o altres aparells similars, es conservaven 

els aliments en sal o oli.  

Tots els pobladors del Delta estaven obligats a marxes forçades a acceptar aquestes condicions 

de vida, i pel fet de treballar durament al camp li restaven importància a aquestes deficiències 

en l’habitatge. 

 

3.6 Les barraques del Delta de l’Ebre a l’actualitat 

El ressorgiment en la construcció de les tradicionals barraques del Delta de l’Ebre en els anys 

90 ha fet que a dia d’avui se’n puguin observar fàcilment amb un passeig pel Delta. És evident 

però, que tot i que guarden un gran parentesc amb les tradicionals, s’han adaptat als dies 

actuals, s’han millorat i s’han equipat amb les comoditats que ofereix l’època actual. 

3.6.1 Catalogació de les barraques existents 

Amb l’ajuda d’un dels pocs mestres barraquers que queden avui en dia, el senyor David Monllau, 

i un dels principals constructors de barraques en l’actualitat, el senyor Salvador Gómez, s’ha 

elaborat una catalogació de totes les barraques que podem trobar a dia d’avui al Delta de l’Ebre. 

Només s’han comptabilitzat aquelles que s’han construït d’acord amb les tècniques tradicionals, 

no s’han tingut en compte aquelles que imiten la forma o la coberta de borró i estan construïdes 

amb materials actuals com maons i ciment.  

La ubicació de les diferents barraques al mapa actual del Delta de l’Ebre ha estat possible 

gràcies als coneixements dels dos personatges anteriorment nombrats, ja que han estat dos 

peces clau en la recuperació de les barraques deltaiques, essent els dos principals constructors 

de la majoria de barraques que podem trobar actualment. 

Imatge 3.56: Visita a uns pescadors que estan dinant fora la barraca 
(1933). 
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CODI NOM 
HEMIDELTA 

(Coordenades) 
DESCRIPCIÓ UTILITAT FOTO 

001 

Barraca del Panader  
Dret 

(40°41'31.1"N 0°35'29.8"E) 

Nº: 1 
Barraca d’horta, amb jardí al voltant, de planta baixa, per passar els caps de setmana. 

2a residència SI 
Sup: 50 m

2 

002 

Barraques d’en Xerec 
Dret 

(40°40'29.4"N 0°35'43.0"E) 

Nº: 2 Una barraca com a habitatge, de planta baixa més pallissa, de caps de setmana o vacances 
(75 m2) i l’altra com a garatge, només de planta baixa (45 m2). La parcel·la, situada al costat 
dels Ullals d’en Baltasar, compta amb una llacuna  a la part posterior. 

2a residència SI 
Sup: 120 m

2 

003 

Barraca de la Torre Fercheron 
Dret 

(40°40'05.4"N 0°35'15.1"E) 

Nº: 1 Petita barraca, de planta baixa, situada en una casa rural. Funciona com a sala de jocs 
infantils. Turisme rural NO 

Sup: 20 m
2
 

004 

Barraca de la Ràpita 
Dret 

(40°37'27.8"N 0°36'41.8"E) 

Nº: 2 Petita barraca (15 m2), de planta baixa, situada en zona d’horta. També compta amb un 
porxo de tipologia com les barraques però amb tancaments de vidre. S’utilitza com a espai 
per a la realització de dinars familiars, altres esdeveniments. 

Lúdica SI 
Sup: 15 m

2
 

005 

Barraques d’en Bru de Sala 
Dret 

(40°38'27.6"N 0°41'11.8"E) 

Nº: 2 Dues barraques molt grans i de gran altura. De planta baixa més pallissa, per passar-hi el 
cap de setmana o les vacances. Una de 160 m2 i l’altra de 90 m2. Compten amb una gran 
bassa al davant. 

2a residència SI 
Sup: 250 m

2 

006 

Barraca de la casa de colònies 
Casa Nova 

Dret 
(40°38'33.1"N 0°41'08.6"E) 

Nº: 1 Barraca de planta baixa, sense divisions interiors. Situada en la zona d’acampada i 
d’activitats de camp de la casa de colònies, funciona com a sala d’exposicions, 
reproduccions o altres actes. 

Sala representacions SI 
Sup: 75 m

2
 

007 

Barraques de David Monllau 
Dret 

(40°38'32.6"N 0°41'24.6"E) 

Nº: 2 Una barraca com a habitatge, de planta baixa, per caps de setmana o vacances (85 m2) i 
l’altra com a magatzem d’estris de camp, de planta baixa (20 m2). Envoltada d’un gran jardí 
i d’una llacuna. 

2a residència SI 
Sup: 105 m

2
 

008 

Barraques de la Casa de Fusta 
Dret 

(40°39'27.4"N 0°40'31.4"E) 

Nº: 2 Una pertany al Restaurant de la Casa de Fusta, és de planta baixa i funciona com a sala del 
menjador (140 m2). L’altra pertany al Parc Natural del Delta de l’Ebre i funciona com a punt 
d’informació i exposició (160 m2). 

Restaurant  
Punt d’informació 

SI 
Sup: 300 m

2
 

009 

Barraca de l’Encanyissada 
Dret 

(40°39'37.5"N 0°40'24.8"E) 

Nº: 1 Barraca de petites dimensions, de planta baixa. Situada juntament a les sèquies de la 
llacuna de l’Encanyissada Funcionava com a magatzem de material de les barquetes de 
perxar. 

Abandonada SI 
Sup: 15 m

2
 

010 

Barraca de Perales 
Dret 

(40°42'12.2"N 0°37'27.0"E) 

Nº: 1 Barraca com a construcció auxiliar d’un habitatge convencional. De planta baixa, situada 
en zona enjardinada i envoltada d’arbres. Funciona com a espai per dinars i/o reunions, i 
també com a magatzem d’estris. 

Lúdica / Magatzem SI 
Sup: 40 m

2
 

011 

Barraca del Riu 
Dret 

(40°42'41.6"N 0°38'23.9"E) 

Nº: 2 Barraca de grans dimensions (120 m2), de planta baixa més pallissa, amb l’entrada en un 
lateral. També compta amb un porxo adjunt de la mateixa tipologia constructiva que les 
barraques però sense tancaments, només estructura de fusta i coberta de borró. 

Turisme rural SI 
Sup: 120 m

2
 

012 

Barraca del Metge 
Dret 

(40°42'48.3"N 0°39'15.6"E) 

Nº: 2 Una barraca de grans dimensions (110 m2), de planta baixa més pallissa. Funciona com a 
habitatge. També hi ha una petita barraca (10 m2), de planta baixa, com a magatzem 
d’estris i aparells de manteniment de la piscina. 

Turisme rural SI 
Sup: 120 m

2
 

013 

Barraca en construcció 
Dret 

(40°42'53.8"N 0°39'20.4"E) 

Nº: 1 Només hi ha realitzada l’estructura i el canyís del que probablement serà una barraca de 
planta baixa més pallissa. En construcció SI 

Sup: 105 m
2
 

014 

Barraca del Borró 
Dret 

(40°42'52.3"N 0°39'42.1"E) 

Nº: 1 És la primera barraca que es va construir en aquest període de recuperació de les 
barraques deltaiques. De planta baixa, es troba enmig d’una de les plantacions de borró 
que hi ha actualment al Delta de l’Ebre per a la realització de les cobertes. 

2a residència / Magatzem SI 
Sup: 60 m

2
 

015 

Barraca de la Torrassa 
Dret 

(40°41'58.0"N 0°41'28.1"E) 

Nº: 1 Barraca de planta baixa més pallissa, situada enmig dels arrossars. 
2a residència SI 

Sup: 75 m
2
 

Taula 3.1.1: Catalogació de les barraques existents al Delta de l’Ebre l’any 2014. (1) 
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CODI NOM 
HEMIDELTA 

(Coordenades) 
DESCRIPCIÓ UTILITAT FOTO 

016 

Barraca de les Avàries 
Dret 

(40°41'41.9"N 0°42'34.2"E) 

Nº: 1 
Barraca de grans dimensions, de planta baixa més pallissa. Situada enmig dels arrossars i 
envoltada d’arbres. 2a residència NO 

Sup: 120 m
2
 

017 

Barraques de les Salines de 
Sant Antoni 

Dret 
(40°38'32.9"N 0°43'51.9"E) 

Nº: 2 Dues barraques molt grans. Una com a habitatge, de 145 m2, i l’altra com a magatzem, de 
85 m2. Es caracteritzen per ser de planta baixa més pallissa, amb una gran llum lateral 
(l’habitatge té 10 m d’amplada i l’altra 12 m) i una gran alçada interior (6 m). 

2a residència SI 
Sup: 240 m

2 

018 

Barraques de la Tancada 
Dret 

(40°38'43.7"N 0°45'21.4"E) 

Nº: 2 Dues petites barraques, de 20 m2 cadascuna, reconstruïdes com a exposició dintre del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. Havien estat refugi dels pescadors de la llacuna. Una es va 
cremar i es troba en ruïnes. 

Abandonades SI 
Sup: 40 m

2
 

019 

Barraca del Riet Vell 
Dret 

(40°39'34.0"N 0°46'29.9"E) 

Nº: 1 Gran barraca de planta baixa. Pertany l’entitat RietVell SL, dintre la Reserva Natural que 
porta el mateix nom. A dintre hi trobem la recepció, una petita botiga de productes propis 
i una sala d’exposicions i conferències. 

Centre de recepció SI 
Sup: 130 m

2 

020 

Barraca dels Muntells 
Dret 

(40°40'34.1"N 0°44'02.0"E) 

Nº: 1 Barraca típica de planta baixa, situada enmig dels arrossars, amb una bassa al darrera. 
2a residència SI 

Sup: 90 m
2
 

021 

Barraca de Guillermo 
Dret 

(40°40'46.9"N 0°45'30.2"E) 

Nº: 1 Barraca de planta baixa més pallissa, situada enmig dels arrossars, amb una bassa al 
davant. 2a residència SI 

Sup: 85 m
2 

022 

Barraca de Sargeret 
Dret 

(40°41'38.1"N 0°44'15.0"E) 

Nº: 1 Barraca típica de planta baixa, envoltada per un gran jardí. 
2a residència SI 

Sup: 100 m
2 

023 

Barraca del Camí de la Perota 
Dret 

(40°41'48.5"N 0°43'57.1"E) 

Nº: 2 Una barraca com a habitatge (80 m2), de planta baixa i tipologia típica. L’alta com a 
magatzem d’estris (15 m2). 2a residència SI 

Sup: 95 m
2 

024 

Barraca dels Bordissets 
Dret 

(40°41'39.7"N 0°43'21.5"E) 

Nº: 1 Barraca de planta baixa més pallissa, amb tipologia típica. 
2a residència SI 

Sup: 110 m
2 

025 

Barraca Gran 
Dret 

(40°41'49.8"N 0°43'31.1"E) 

Nº: 1 Barraca molt gran, de planta baixa més pallissa. Amb una gran bassa darrera la construcció 
i molt d’espai exterior al voltant. 2a residència SI 

Sup: 175 m
2 

026 

Barraca Vilbor 
Dret 

(40°41'54.6"N 0°43'23.8"E) 

Nº: 1 Barraca de tipologia típica, de planta baixa, amb un gran jardí al voltant. 
Turisme rural SI 

Sup: 85 m
2 

027 

Barraca del Centre 
d’Interpretació de les 
Barraques (CIB) 

Dret 
(40°42'16.2"N 0°44'00.8"E) 

Nº: 1 Barraca d’exposició, de planta baixa, amb solivert cobert. Serveix com a mostra de la 
construcció típica deltaica. Exposició SI 

Sup: 110 m
2 

028 

Barraques del Pas 
Dret 

(40°42'38.6"N 0°43'01.4"E) 

Nº: 1 Una mateixa barraca dividida en dues parts que formen dos habitatges independents. Amb 
les entrades per la part lateral. Turisme rural SI 

Sup: 160 m
2 

029 

Barraques de Pepe Cachap 
Esquerre 

(40°41'49.2"N 0°47'19.4"E) 

Nº: 5 Conjunt de construccions de tipologia barraquera; habitatge (140 m2) de PB més pallissa,  
altra com a cuina i espai per menjars (60 m2) de PB més pallissa, un magatzem (65 m2) de 
PB, una barraca galliner (50 m2) i un porxo amb estructura de fusta i coberta de borró. 

1a residència SI 
Sup: 315 m

2 

030 

Barraca de Joanet de Patacó 
Esquerre 

(40°42'28.4"N 0°47'14.1"E) 

Nº: 1 Barraca de tipologia típica, de planta baixa, amb un gran jardí al voltant. 
Turisme rural SI 

Sup: 70 m
2 

Taula 3.1.2: Catalogació de les barraques existents al Delta de l’Ebre l’any 2014. (2) 
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CODI NOM 
HEMIDELTA 

(Coordenades) 
DESCRIPCIÓ UTILITAT FOTO 

031 

Barraca d’Aliau 
Esquerre 

(40°43'32.1"N 0°44'38.7"E) 

Nº: 1 
Barraca de tipologia típica, de planta baixa, amb jardí al voltant. 

1a residència SI 
Sup: 85 m

2 

032 

Barraca de Pedro Gómez 
Esquerre 

(40°43'34.9"N 0°44'23.3"E) 

Nº: 1 Barraca de planta baixa més pallissa, situada enmig dels arrossars, amb una bassa al 
davant. 1a residència SI 

Sup: 90 m
2 

033 

Barraques d’en Salvador 
Esquerre 

(40°43'51.9"N 0°44'27.6"E) 

Nº: 5 Conjunt de 4 barraques per a turisme rural (una de PB i 85 m2, una altra de PB+Pallissa de 
80 m2 situada enmig de la llacuna, dues més de PB+Pallissa de 130 m2) i una altra en 
construcció pensada per realitzar actes i/o esdeveniments (140 m2). 

Turisme rural SI 
Sup: 565 m

2 

034 

Barraques de Susana Gómez 
Esquerre 

(40°43'52.6"N 0°44'36.5"E) 

Nº: 2 Gran barraca de planta baixa, de 150 m2, amb entrada lateral. Compta amb una bassa al 
davant on es troba una barraca amb finalitats lúdiques construïda sobre una illa, de 65 m2.  1a residència SI 

Sup: 210 m
2 

035 

Barraca del Roquer 
Esquerre 

(40°47'43.0"N 0°41'09.7"E) 

Nº: 1 Barraca com a construcció auxiliar d’un habitatge convencional. De planta baixa, situada 
en zona enjardinada i envoltada d’arbres. Funciona com a espai per dinars i/o reunions, i 
també com a magatzem d’estris. 

Lúdica / Magatzem NO 
Sup: 50 m

2 

Taula 3.1.3: Catalogació de les barraques existents al Delta de l’Ebre l’any 2014. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veure ANNEX B: Catalogació de les barraques existents al Delta de l’Ebre l’any 2014 en un mapa a escala 1:25.000 
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Taula 3.2: Barraques existents al Delta de 
l’Ebre l’any 2014.  

 

Codi Nom 
1 Barraca del Panader 

2 Barraques d’en Xerec 
3 Barraca de la Torre Fercheron 
4 Barraca de La Ràpita 
5 Barraques d’en Bru de Sala 
6 Barraca casa de colònies Casa Nova 
7 Barraques de David Monllau 
8 Barraques de la Casa de Fusta 
9 Barraca de l’Encanyissada 

10 Barraca de Perales 
11 Barraques del Riu 
12 Barraca del Metge 
13 Barraca en construcció 
14 Barraca del Borró 
15 Barraca de la Torrassa 
16 Barraca de les Avàries 

17 Barraques de les Salines St. Antoni 
18 Barraques de la Tancada 
19 Barraca del Riet Vell 
20 Barraca dels Muntells 
21 Barraca de Guillermo 
22 Barraca de Sargeret 
23 Barraques del Camí de la Perota 
24 Barraca dels Bordissets 
25 Barraca Gran 
26 Barraca Vilbor 
27 Barraca del CIB 
28 Barraques del Pas 
29 Barraques de Pepe Cachap 
30 Barraca de Joanet de Patacó 
31 Barraca d’Aliau 
32 Barraca de Pedro Gómez 

33 Barraques d’en Salvador 
34 Barraques de Susana Gómez 
35 Barraca del Roquer 

Imatge 3.57: Ubicació de les barraques 
existents al Delta de l’Ebre l’any 2014. 
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Imatge 3.58: (1) Barraca del Panader. Imatge 3.59: (2) Barraques d’en Xerec. Imatge 3.60: (4) Barraca de La Ràpita. Imatge 3.61: (5) Barraques d’en Bru de Sala. 

Imatge 3.62: (6) Barraca de Casa Nova. Imatge 3.63: (7) Barraca de David Monllau. Imatge 3.64: (8) Barraca Restaurant Casa de Fusta. Imatge 3.65: (8) Barraca Informació Casa de Fusta. 

Imatge 3.66: (9) Barraca de l’Encanyissada. Imatge 3.67: (10) Barraca de Perales. Imatge 3.68: (11) Barraca del Riu. Imatge 3.69: (11) Porxo de la barraca del Riu. 
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Imatge 3.70: (12) Barraca del Metge. Imatge 3.71: (13) Barraca en construcció. Imatge 3.72: (14) Barraca del Borró. Imatge 3.73: (15) Barraca de la Torrassa. 

Imatge 3.74: (17) Barraques de les salines de Sant Antoni. Imatge 3.75: (18) Barraca de la Tancada. Imatge 3.76: (18) Barraca cremada de la Tancada. Imatge 3.77: (19) Barraca del Riet Vell. 

Imatge 3.78: (20) Barraca dels Muntells. Imatge 3.79: (21) Barraca de Guillermo. Imatge 3.80: (22) Barraca de Sargeret. Imatge 3.81: (23) Barraques del Camí de la Perota. 
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Imatge 3.82: (24) Barraca dels Bordissets. Imatge 3.83: (25) Barraca gran. Imatge 3.84: (26) Barraca Vilbor. Imatge 3.85: (27) Barraca del CIB. 

Imatge 3.86: (28) Barraques del Pas. Imatge 3.87: (29) Barraques de Pepe Cachap. Imatge 3.88: (30) Barraca de Joanet de 
Patacó. 

Imatge 3.89: (31) Barraca d’Aliau. Imatge 3.91: (33) 1ª barraca d’en Salvador. Imatge 3.92: (33) 2ª barraca d’en Salvador. Imatge 3.90: (32) Barraca de Pedro Gómez 
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3.6.2 Diferències entre les actuals i les tradicionals 

Actualment es segueix construint amb els patrons i les tècniques dels pocs mestres barraquers 

que encara queden, però s’ha intentat millorar-ne la durabilitat i la comoditat. Podríem dir que el 

canvi més característic i beneficiós ha estat la possibilitat d’incloure instal·lacions (llum, aigua, 

sanejament, etc.). 

Els forats dels puntals, per exemple, es reomplien amb pedres de les muntanyes pròximes al 

delta i amb terra, actualment es reomple amb formigó (HA-30/B/20/IIIa), preparat per a la salinitat 

que tenen els terrenys degut a la proximitat del mar. 

Antigament existia la barraca comuna, separada de l’habitatge. Actualment les barraques tenen 

totes les comoditat que podria tenir una casa normal, això inclou una cambra higiènica i 

instal·lació de sanejament. Que si no pot connectar-se al clavegueram es fa una fossa sèptica, 

que també serveix per aigüeres, rentaplats i rentadores.  

El tipus de fusta utilitzada antigament per a l’estructura era la dels arbres de la zona, ara es 

reciclen els troncs de pi utilitzats en les línies elèctriques. Quan es renoven les línies o s’han de 

substituir els pals per altres de metàl·lics, els vells pals de fusta es reutilitzen per a la construcció 

de barraques. És una fusta més resistent i amb gran durabilitat, amb l’avantatge que ja esta 

protegida amb autoclau, però no és autòctona de la zona. 

 

 

Una altra millora respecte les barraques del 

segle passat són els sòcols. Antigament les 

parets arribaven fins al terra amb el mateix 

compost de fang i palla, actualment s’hi posa 

una filada de maons (Imatge 3.97) i es 

revesteixen els primers 50 cm amb morter per 

combatre la pujada d’humitats (Imatge 3.98). 

És una millora per seguretat i higiene, es fa 

per tal d’evitar l’entrada d’animals rosegadors 

que abunden en les zones de camp. La 

utilització de totxanes també serveix per 

subjectar les canyes mestres dels 

tancaments per la part inferior. 

La zona del carener de la coberta, antigament 

fet amb el compost de fang i palla, es fa 

també amb morter de ciment. Al tractar-se 

d’un element molt exposat a les inclemències 

meteorològiques el fang s’acabava 

desintegrant, el morter dura més. Un altre 

canvi respecte la coberta és la protecció de la 

Imatge 3.97: Filada de maons com a sòcol. 

Imatge 3.98: Revestiment inferior amb morter. 

Imatge 3.93: (33) 3ª i 4ª barraques d’en Salvador. Imatge 3.94: (33) Barraca d’en Salvador  en construcció. Imatge 3.95: (34) Barraca de Susana Gómez. Imatge 3.96: (34) Barraca de la 
bassa. 
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brossa amb una xarxa (Imatge 3.99) per evitar que els ocells furguin entre la palla i n’agafin per 

fer-se els nius, això abans no es feia. 

Les finestres actuals tampoc segueixen gaire el patró de les antigues, quan gairebé no hi havia 

més obertura que la porta, i si hi havia alguna finestra era molt petita i amb vidre fix, només per 

l’entrada de llum. Les millores actuals en finestres (vidres amb càmera, amb aïllament, etc.) han 

permès la realització de finestres més grans sense tenir les pèrdues de temperatura que tenien 

antigament. Això també comporta una major utilització de la llum solar i una millor ventilació de 

l’habitatge. El material utilitzat per als marcs segueix sent la fusta.  

La pintura d’acabat de les parets també ha canviat. Antigament s’utilitzava calç viva desfeta amb 

aigua per emblanquinar, un procés que s’havia de repetir fins a dues vegades cada any. 

Actualment, tot i que es manté el tradicional color blanc, s’utilitza pintura plàstica, que garanteix 

una major durada i millor impermeabilitat. 

Com a millora també trobem la utilització de ceràmiques per als acabats, sobretot per al 

paviment, que antigament era la mateixa terra compactada i ara es tracta d’una capa de gres a 

sobre d’una solera de formigó, a la qual se li aplica una capa de pintura impermeabilitzant per 

evitar la pujada d’humitats. També trobem revestiment de rajoles a les parets de la cuina i banys. 

* Veure ANNEX C: Secció d’una barraca actual  

3.6.3 Usos actuals 

La recuperació de les tradicionals barraques del Delta de l’Ebre s’està duent a terme per a usos 

secundaris, és a dir, molt poques es fan com a habitatge principal d’una família. La majoria solen 

ser segones residències per passar els caps de setmana o les vacances. L’interès del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre per recuperar-les també ha fet es converteixin en sales d’exposicions 

o museus per mostrar on i com vivien els habitants del Delta en l’antiguitat. El gruix més gros de 

barraques construïdes actualment el trobem en el sector turístic, on s’han recuperat moltes 

barraques per fer funcions de cases de pagès amb la intenció de recuperar, en l’àmbit familiar, 

una forma de vida característica dels antics pobladors del Delta. 

3.6.3.1 Turisme sostenible 

En el marc actual que ens trobem, on la sostenibilitat i l’ecologia tenen un fort impacte mediàtic, 

les barraques deltaiques juguen un paper important. El fet de ser construccions totalment 

ecològiques i molt més sostenibles que qualsevol sistema de construcció convencional, els 

permet participar en un sistema de turisme cada cop més en alça: el turisme sostenible. 

Un turisme que es basa en la preservació dels recursos naturals, culturals i socials. Això és el 

que pretén la Barraca d’en Salvador (www.barracadesalvador.com), un complex turístic ubicat a 

la població de Deltebre, que es compon de quatre barraques i diferents llacunes, al bell mig del 

Delta de l’Ebre, tot envoltat d’arrossars. Des de la seva direcció tenen molt clar que el 

desenvolupament turístic en el futur haurà de fer-se amb criteris de sostenibilitat, tenint molt en 

compte la capacitat de càrrega del territori i la protecció del medi ambient. I el que intenten és 

transmetre aquests valors als diferents allotjats que passen per allí, fent-los partícips de les 

diferents activitats, tradicions i costums de la zona. 

A part de la construcció dels allotjaments fets de forma tradicional, recreant i recuperant 

l’habitatge popular dels antics habitants del Delta, les altres activitats que permeten catalogar-

ho com a turisme sostenible són: recuperació d’antigues llacunes que incrementen la 

biodiversitat de la zona, conreu i comercialització d’arròs ecològic, conreu d’horta típica de la 

Imatge 3.99: Xarxa de protecció de la brossa. 
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zona i recuperació d’algunes varietats conreades antigament a la zona i que havien desaparegut 

pràcticament, cria d’ànecs i d’aviram típic i recuperació d’espècies en perill d’extinció. A més, 

també són els encarregats d’organitzar les Festes Culturals i Tradicionals de l’Arròs de Deltebre, 

amb un caràcter clarament divulgatiu del patrimoni i folklore del Delta de l’Ebre, on es recuperen 

les tradicions, els costums i les antigues feines fetes a mà per treballar l’arròs. 

El seu esforç per recuperar i conservar el patrimoni arquitectònic, històric, natural i cultural del 

Delta de l’Ebre va fer que l’any 2005 se li concedís la Medalla d’Honor al Mèrit Turístic, atorgada 

pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya  

3.6.3.2 Pla Director Urbanístic dels Masets 

Un dels impulsos que s’està duent a terme per recuperar l’arquitectura tradicional de la zona de 

les Terres de l’Ebre és el Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals a les 

Terres de l’Ebre. Del qual se’n va fer una aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme 

de les Terres de l’Ebre el passat 4 de febrer de 2014.  

El que pretén és la permissibilitat de poder construir en sòl rústic construccions agrícoles 

tradicionals, amb una superfície màxima per als masets de 60 m2 i de 20 m2 per a les casetes 

d’eines, amb l’objectiu de recuperar i regular aquestes edificacions en la zona. És a dir, es podria 

construir en sòl rural sempre i quan la construcció que s’hi vulgui realitzar segueixi les 

característiques de les construccions tradicionals de la zona, en el cas del Delta de l’Ebre: les 

barraques. 

D’aquesta manera, i si finalment s’aprova el Pla Director, els ajuntaments podran concedir 

permisos d’obres per poder construir en sòl rural sense cap inconveniència jurídica. Podent 

regular així aquestes construccions que avui en dia s’estan fent amb permisos per a magatzems 

agrícoles i que després acaben sent habitatges amb totes les comoditats. 

Així doncs, es podrien construir barraques de fins a 60 m2 en sòl no urbanitzable d’explotacions 

agrícoles per tal de recuperar el conjunt edificat que formava part del paisatge, donant servei 

com a habitatge, refugi o espai de lleure familiar. I també casetes d’eines de fins a 20 m2, per 

guardar estris i productes de conreu. 
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4 EL CAS DE LES BARRAQUES DE LA LLACUNA LA 

TANCADA 

Per tal de mostrar aquesta construcció de proximitat amb més detall s’han agafat com a exemple 

i s’han estudiat dues barraques reconstruïdes a finals del segle XX al Delta de l’Ebre. 

4.1 Localització i situació 

El Delta de l’Ebre, situat al sud de Catalunya, 

forma una extensió de terra mar endins dividida en 

dos hemideltes pel riu Ebre: l’hemidelta esquerre 

(o nord) corresponent a la comarca del Baix Ebre; 

i l’hemidelta dret (o sud) corresponent a la 

comarca del Montsià. 

 

 

Les dues barraques escollides es troben situades a l’hemidelta dret, al costat de la llacuna La 

Tancada (situada al sud del Delta de l’Ebre). 

Just al costat de la llacuna La Tancada es troben ubicades les dues construccions. 

Situades al marge est de la llacuna que s’aixeca entre la bassa i el desaigüe que voreja la 

carretera. Són dues barraques petites, separades uns 70 metres. 

4.1.1 El Delta de l’Ebre 

 
El Delta de l’Ebre neix a la desembocadura del riu Ebre, gràcies als sediments aportats pel riu 

durant milers d’anys. S’estima que l’inici de la seva creació va començar cap al 4.000 a.C. i ha 

anat avançant fins que al segle XIX ja va adquirir una forma molt semblant a l’actual (Imatge 

4.5). De fet, el segle passat encara guanyava més terreny al mar, però la seva progressió es va 

Imatge 4.1: Localització del delta de l’Ebre. 

Imatge 4.2: Localització de la llacuna La Tancada. 

Imatge 4.3: Localització de les barraques. 

Imatge 4.4: Ubicació de les barraques. 
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veure frenada, i fins i tot reculada, a causa de la creació de pantans al llarg del seu recorregut 

que han provocat que no arribin sediments al final del seu transcurs. 

Actualment, el Delta de 

l’Ebre, té una superfície 

de 320 km2 i s’endinsa al 

mar prop de 22 km. 

Convertint-se així amb la 

zona humida més gran 

de Catalunya i un dels 

hàbitats aquàtics més 

importants del 

Mediterrani Occidental. 

Tots els canvis soferts pel 

transcurs del riu Ebre 

durant la creació del 

Delta van provocar les 

actuals llacunes, que en 

el seu temps havien estat punts de pas del riu, antigues desembocadures al mar o badies que 

es van tancar degut a l’aportació de sediments. Aquest entorn de canvi constant, juntament amb 

un clima moderat com és el mediterràni, va crear un espai únic, amb una biodiveristat 

excepcional. Convertint-lo en un lloc amb una gran riquesa de flora i fauna. 

La vegetació es caracteritza pel bosc de ribera -cada cop menys existent- format per canyars 

(Arundo dona) o arbres com els xops (Populus sp.), també denominats pollancres. En les zones 

amb terrenys més salinitzats trobem plantes com el borró (Ammophila arenaria) o la lleteresa 

marina (Euphorbia paralias) i els tamarius (Tamarix gallica) com a arbres.  

La riquesa d’espècies animals també és molt elevada, sobretot pel que fa a les aus. Hi ha moltes 

espècies amb hàbitat permanent, però el Delta de l’Ebre també és un lloc de pas amb molta 

afluència d’aus migratòries. Pel que fa als peixos, podem trobar-ne una gran varietat d’espècies 

gràcies a la confluència entre aigua dolça i salada. 

Tot i ser un espai natural i amb moltes zones salvatges, al Delta de l’Ebre també són presents 

els signes de l’acció de l’home. Tot i així, encara conserva un 75% de la superfície terrestre com 

a zona cultivable. Mentre que un 20% són espais protegits i la resta àrees urbanes. 

El conreu per excel·lència de la zona és l’arròs, però també podem trobar cultius de regadiu, 

horta i arbres fruiters. Els arrossars formen part de la vegetació característica de la zona, 

convertint-se en una decoració canviant que, amb els transcurs de la collita i el pas de les 

estacions, regala quatre tonalitats diferents al paisatge deltaic (Imatge 4.6).  

El conreu de l’arròs és el que ha condicionat, i condiciona, tot l’aspecte i funcionament del Delta 

de l’Ebre. Es va canviar el paisatge amb la creació dels canals, que permetien l’entrada d’aigua 

dolça del riu fins als arrossars, i dels desaigües, que la conduïen dels camps d’arròs fins a les 

basses, i d’aquestes sortia al mar. Els arrossars es troben plens d’aigua durant bona part de 

l’any (primavera i estiu), cosa que fa que actuïn com a petites llacunes, afavorint l’aparició i 

reproducció d’espècies tant animals com vegetals. El naixement de moltes cries animals, 

principalment ocells, coincideix amb l’època de més productivitat en l’arrosar, endarrerint-se 

respecte altres zones del planeta amb condicions climatològiques similars. 

  

Imatge 4.6: Els quatre colors del Delta. 

Primavera Estiu 

Tardor Hivern 

Imatge 4.5: Evolució del Delta de l’Ebre. 
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4.1.2 El Parc Natural del Delta de l’Ebre 

 
El Parc Natural del Delta de l’Ebre 

fou creat l’any 1983 per petició 

popular dels habitants del Delta 

que veien com s’estaven 

dessecant algunes llacunes per 

convertir-les en terra per poder-hi 

cultivar arròs. Davant la pressió 

exercida amb manifestacions i 

ocupacions pacífiques, la 

Generalitat de Catalunya va 

arribar amb un acord amb 

l’Ajuntament de Deltebre i el dia 4 

d’agost de 1983 es va signar el 

Decret que donava protecció als 

espais naturals de l’hemidelta 

esquerre. L’any 1986 aquesta 

protecció es va ampliar, estenent-se també a l’hemidelta dret. 

Actualment compta amb una superfície protegida de prop de 8.000 hectàrees, que inclou tota la 

zona costanera; les penínsules de la punta de la Banya i la del Fangar; les diferents llacunes 

formades a l’interior del delta; els Ullals de Baltasar i els de Casablanca; i les illes de Buda, 

Sapinya i Sant Antoni (Imatge 4.7). 

Per a la construcció de barraques, en un principi, no va ser massa beneficiosa la creació del 

Parc Natural. No hem d’oblidar que tots els materials que participen en la construcció d’una 

barraca són naturals i autòctons de la zona, i que en un espai catalogat com a Parc Natural 

també es protegeix el que hi ha a dintre, és a dir, no se’n pot agafar ni extreure cap animal ni 

planta. El borró, per exemple, neix a les dunes d’arena del litoral deltaic i aquestes entren dintre 

la zona de protecció, el que prohibia la seva  extracció per utilitzar-lo en les cobertes de les 

barraques. Finalment es va poder arribar a un acord amb el Parc Natural per poder extreure’n 

una petita quantitat i a partir d’aquí s’ha conreat en terrenys propis per disposar-ne amb facilitat. 

4.1.3 Llacuna “La tancada” 

 
Al Delta de l’Ebre hi trobem un conjunt de llacunes litorals o basses formades a partir de la 

constant evolució del territori. Moltes d’elles eren badies que s’han tancat amb l’aportació de 

sediments o desembocadures del riu que van perdre el pas de l’aigua. En l’antiguitat eren 

llacunes salades degut a la seva connexió amb el mar, però des del conreu de l’arròs al Delta hi 

predomina l’aigua dolça aportada per desaigües i canals.  

A l’hemidelta dret trobem l’Encanyissada, la Tancada, la Platjola i l’Alfacada. A l’Illa de Buda hi 

ha el Calaix Gran i el Calaix de Mar. Pel que fa a l’hemidelta esquerre, hi ha la petita bassa de 

les Olles, la del Canal Vell i el Garxal a la zona de la desembocadura. 

Pel que fa a la llacuna de 

La Tancada (Imatge 4.8), 

que és on es troben les 

dues barraques 

estudiades, és la segona 

bassa més gran del Delta 

amb una superfície de 

312 Ha i la única que no 

té una obertura natural i 

directa al mar. Llinda amb 

el Mar Mediterrani per 

l’est i amb la Badia dels Alfacs pel sud, la resta es troba envoltada d’arrossars. Hi predomina 

una vegetació típica d’aigües dolces, així com també les espècies d’ocells que hi nidifiquen i els 

peixos existents. Però degut a la proximitat del mar i de les petites salines de Sant Antoni també 

hi podem trobar vegetació d’ambients salins.  

Com a reserva natural que és, està prohibida la caça de qualsevol espècie d’aus. No passa el 

mateix amb els peixos, que si que se’n permet la pesca, essent l’únic aprofitament que se’n fa 

de la llacuna. La confraria de pescadors de Sant Pere de Sant Carles de la Ràpita té els drets 

d’explotació durant els mesos d’hivern, on principalment s’hi pesquen anguiles (Anguilla anguilla) 

i llobarros (Dicentrarchus labrax). 

Imatge 4.7: Zona protegida pel Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

Imatge 4.8: Llacuna “La Tancada”. 
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4.2 Breu història (ús i vida) 

Es pràcticament impossible 

datar amb exactitud la 

construcció de les dues 

barraques originals de La 

Tancada ja que no es 

disposa ni s’ha trobat cap 

documentació que ho pugui 

justificar. Pels coneixements 

de la gent de l’època es creu 

que van ser construïdes 

sobre els anys 60 o 70 per 

pescadors de la llacuna.  

En aquella època estava molt regulada i pràcticament prohibida la pesca a la llacuna de La 

Tancada. Es per això, que els pescadors que volien construir-se allí les barraques, van haver 

d’adquirir unes petites parcel·les d’arrossar i justificar que les barraques eren per viure mentre 

es dedicaven al conreu de l’arròs, tot i que en realitat les fessin per pescar. 

Així doncs, pescadors van haver de reconvertir-se en pagesos per poder obtenir el permís per 

construir. Com era d’esperar, no era gaire quantiosa la producció d’arròs que en feien, d’aquesta 

manera tenien més temps per a pescar, que és el que realment els importava. 

Eren dues barraques petites, amb una planta rectangular de 4’70 x 3’20 metres i una alçada de 

2’50 metres. Distribuïdes interiorment amb dues estances, una per cuinar i menjar i l’altra per 

dormir. La xemeneia estava feta a l’exterior de la barraca per tal de no perdre més espai a 

l’interior, que ja era prou reduït.  

Passats els anys, i com la majoria de barraques de la zona, es van abandonar, caient en l’oblit i 

en la seva lenta desintegració. Fins que un dia, i gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament 

d’Amposta i el Parc Natural del Delta de l’Ebre, es va arribar a un acord per restaurar-les, o millor 

dit, construir-les de nou seguint els patrons i característiques de les originals. 

Un cop reconstruïdes les dues barraques, i finalitzades l’any 1999, van quedar idèntiques a les 

originals, amb la petita diferència que es van posar unes portes i finestres amb millors qualitats. 

Però un cop més s’han tornat a quedar abandonades, ni el Parc Natural ni ningú se n’ha fet 

càrrec mai més. Fins i tot una de les dues va sofrir un incendi, que no es pot assegurar que fos 

un acte vandàlic, que va cremar tota la coberta de fusta i borró, quedant-se ensorrada dintre la 

barraca. L’altra continua d’en peu, però amb una manca de cura i manteniment més que evident. 

4.3 Reconstrucció per l’Escola Taller Baladre 

L’Escola Taller Baladre d’Amposta va ser l’encarregada de la reconstrucció de les dues 

barraques existents a la llacuna de La Tancada.  

4.3.1 Escola Taller Baladre 

Aquesta escola taller neix l’any 1997 fruit de la voluntat de l’Ajuntament d’Amposta de donar 

formació a un grup de joves de la població en diferents àmbits. Estava dividia en tres mòduls: 

construcció; espais naturals i medi ambient; i gestió turística. 

Tenien com a objectiu la recuperació i difusió del patrimoni etnològic de la zona posant en comú 

el treball dels membres dels tres mòduls existents. Així, mentre uns recuperaven i construïen, 

els altres s’encarregaven de l’explotació turística. La idea que englobava tot el grup de l’Escola 

Taller Baladre era la de crear uns itineraris turístics per dinamitzar el turisme i potenciar el 

patrimoni històric i cultural de la zona del Montsià.  

En el tema barraques en van fer dos: primer van 

recuperar les dues barraques existents a la 

llacuna de La Tancada; posteriorment, i amb les 

tècniques constructives adquirides van fer la 

barraca de la Casa de Fusta (Imatge 4.10), a la 

llacuna de l’Encanyissada, de nova construcció. 

Era una barraca més gran, que havia de tenir 

funció de Centre d’Interpretació Turística i 

Agrobotiga del Delta de l’Ebre, on els alumnes 

del mòdul de turisme havien de posar en pràctica 

Imatge 4.9: Barraca original de La Tancada. 

Imatge 4.10: Primera barraca de l’Encanyissada. 
Construïda per l’Escola Taller Baladre. 
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el seu aprenentatge. Aquesta barraca però, va ser cremada intencionadament en un acte 

vandàlic poc després de finalitzar la seva construcció. 

Les diferents tasques que van dur a terme els alumnes de l’Escola Taller Baladre intentaven 

posar en comú els tres mòduls, permetent així que en una mateixa actuació hi poguessin 

participar conjuntament, i que de la construcció, reparació o creació realitzada per uns en 

poguessin treure profit i potenciar-ho uns altres. El llistat d’actuacions que van realitzar a l’Escola 

Taller Baladre és: 

- Construcció d’un jardí botànic a la Torre de la Carrova, Amposta. (Jardí del Bou). 

- Condicionament i manteniment d’àrees naturals de l’Ajuntament d’Amposta. 

- Restauració de les barraques de la Tancada. 

- Construcció de la barraca de la Casa de Fusta. 

- Construcció del Centre d’Artesania de Balada. 

- Arranjament de la plaça Baladre Monumental, a Balada. 

- Disseny i itineraris turístics pel Montsià. 

- Activitats de monitoratge. 

- Creació d’una Agrobotiga. 

 

4.3.2 Intenció del projecte 

 
Com venia sent habitual en l’Escola Taller Baladre, el que es volia era recuperar una construcció 

tradicional fortament lligada al territori deltaic, que havia caigut en l’oblit i pràcticament 

desaparegut del paisatge. 

Es per això que es va proposar al Parc Natural del Delta de l’Ebre la restauració i recuperació 

d’una part del patrimoni etnològic de la zona com són les barraques. Es van escollir les 

barraques de La Tancada ja que van ser de les últimes en aguantar d’en peu (Imatge 4.11), i al 

trobar-se dintre de la zona de protecció de la llacuna podia garantir-ne una mica més la seva 

conservació. El fet de que fossin construïdes en una ubicació que garanteix una gran difusió 

gràcies a la seva funció com a aparador també va ser un punt a favor per als criteris d’elecció. 

Al principi van aparèixer algunes discrepàncies amb la junta del Parc Natural pel que fa a la 

metodologia constructiva a seguir, materials a utilitzar, etc. Finalment però, es va arribar a un 

acord de col·laboració que permetia la restauració de les barraques seguint en tot moment les 

tècniques constructives tradicionals. 

La interacció dels tres mòduls consistia en: el mòdul de construcció s’encarregava de la 

restauració de les dues barraques; el mòdul d’espais naturals i medi ambient havia de recuperar 

la vegetació típica de la llacuna al voltant de les barraques per garantir-ne la integració; per últim, 

el mòdul de gestió turística havia de redactar un pla de desenvolupament i potenciació turística 

que inclogués la llacuna i les barraques de La Tancada. 

4.3.3 Execució de l’obra 

 
La realització dels treballs va fer-se seguint les tècniques tradicionals de l’antiguitat. Això va ser 

possible gràcies a la col·laboració del Sr. David Monllau, l’últim mestre barraquer que encara 

queda actualment, coneixedor de les autèntiques tècniques de la construcció de barraques. 

La seva funció era la de dirigir i ensenyar als alumnes els passos a seguir per tal d’aconseguir 

el resultat esperat. No existeix cap documentació gràfica sobre el projecte d’aquestes barraques, 

de fet, no existeix cap plànol sobre cap de les barraques construïdes pel Sr. Monllau. Doncs tots 

els coneixements que necessitava saber els tenia dintre del seu cap. No s’ha d’oblidar que les 

Imatge 4.11: Barraques originals de La Tancada. Una en primer pla i l’altra al fons. (1983). 
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barraques del Delta de l’Ebre, com a construccions vernaculars que són, s’han fet sempre a 

base d’experiència i coneixements adquirits amb la pràctica, es tracta d’una arquitectura sense 

arquitectes.  

Es va començar preparant el terreny on s’ubicarien les dues barraques i també la zona 

d’apilaments dels materials a utilitzar. Posteriorment es van preparar i classificar els materials 

(fusta, canyes, borró, etc.), alguns d’ells a la mateixa zona de treball per a una major facilitat en 

l’execució de les feines, tot en funció de l’ordre d’utilització. 

El següent pas consistia en delimitar l’àrea que ocuparia la primera barraca (d’ara endavant 

barraca 1). Un cop marcats els tancaments i els punts on es clavarien els puntals es va procedir 

a l’excavació dels forats i la preparació dels puntals per a la seva posterior col·locació. Per tal 

de dotar d’homogeneïtat a l’estructura es va posar l’anguileta a sobre els puntals, continuant 

amb la resta de l’estructura de la coberta: carener i costelles. 

Seguidament, i amb l’estructura ja definida, es va construir la xemeneia, que era exterior a la 

barraca però connectava amb l’interior. Es va fer de blocs d’argila cuita que posteriorment també 

es van cobrir de fang. A continuació es va començar a cobrir de canyes tota la barraca, tant murs 

com coberta. Col·locant les canyes mestres primer, clavades al terra, i lligant-hi a sobre la resta 

de canyís que conformarien els tancament. Durant l’execució d’aquest pas es van col·locar els 

marcs per a les portes i les finestres. Aquests es subjecten gràcies a l’ajuda de barres d’acer 

clavades als puntals i que actuen com a guia on s’aguantaran els marcs.  

Aprofitant que l’execució del canyís acaba per la coberta, es va aprofitar per col·locar-hi el borró. 

Es va començar per la part inferior del faldó i es va anar pujant fins a la carena, superposant les 

capes, cosint-les i lligant-les a les canyes i a les costelles. 

Tot seguit es va preparar la mescla de fang, palla i aigua i, amb la massa obtinguda es van cobrir 

tots els tancaments de la barraca. Revestint, tant interior com exteriorment, els paraments 

verticals de canyes. Pel que fa a la coberta, només es va revestir per la part interior.  

Com a punts finals es van fer els acabats, que van consistir en la creació d’una capa de formigó 

per a que actuï com a paviment. –Recordem que aquest tret és característic de les barraques 

més actuals-. També es van pintar els murs exteriors amb calç, així com també tots els 

paraments interiors i el carener. Per finalitzar es van col·locar les portes i finestres. 

Aquests passos es van repetir idènticament en la barraca 2. 

Per finalitzar el projecte es va netejar tota la zona de treball i es va plantar vegetació autòctona 

al voltant de les barraques per garantir-ne la total integritat d’aquestes dues amb el paisatge i la 

llacuna. 

Imatge 4.12: Estat final de la reconstrucció de la barraca 1 de La Tancada. 

Imatge 4.13: Estat final de la reconstrucció de la barraca 2 de La Tancada. 
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4.3.4 Mapa de proximitat 

 

 

Fusta de l’estructura 

Canyes 

Fang 

Palla 

Borró 

Calç 

 

Barraques de La Tancada 

 

  

Imatge 4.14: Mapa de proximitat dels materials utilitzats respecte les barraques de La Tancada. 
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Fusta de l’estructura: 

En tota la plana deltaica de l’Ebre no existeix ni una sola zona boscosa, la més propera a les 

barraques la trobem a la Serra del Montsià. És ben cert també que la fusta no provenia sempre 

dels boscos, sinó que utilitzaven aquella de la que disposaven. Ja podia ser la d’algun arbre 

proper, algun tronc que baixava pel riu o la fusta d’algun vaixell abandonat a la platja. Per a la 

reconstrucció es van reciclar pals de línies elèctriques. 

 

Canyes: 

La llacuna de La Tancada es caracteritza per tenir un ambient marí, on predomina la vegetació 

salada, per tant, no creixen canyes. La zona més pròxima amb una canyar suficientment extens 

és la llacuna de l’Encanyissada, on l’aigua dolça és més present, cosa que afavoreix el 

creixement d’aquesta planta. També es poden trobar canyars extensos a la ribera dels grans 

desaigües i del riu. 

 

Fang: 

La proximitat al mar de la ubicació d’aquestes dues barraques fa que els arrossars pròxims a les 

dues barraques continguin sòls arenosos, no aptes per a la realització del revestiment. És per 

això que per trobar terra de bona qualitat ens hauríem de situar cap al centra del delta, 

preferiblement a la riba del riu, on hi ha més presència d’argiles. 

 

Palla: 

En qualsevol dels arrossars pròxims a les barraques es pot trobar la palla d’arròs un cop s’ha 

segat la collita. 

 

 
 

 

 
 

Borró: 

El borró creix a les dunes d’arena del litoral, i per trobar-ne una quantitat suficientment gran per 

fer les dues cobertes s’hauria de buscar un lloc amb una quantitat elevada d’aquesta planta. 

Aquest lloc podria ser la zona del Fangar, un espai desert i verge, amb la presència de grans 

dunes on creix el borró. També en podem trobar en altres zones on hi són presents les dunes, 

com per exemple la platja de Riumar o a la barra del Trabucador. Actualment però, l’existència 

del Parc Natural del Delta de l’Ebre ens impediria extreure’n d’una zona protegida. És per això 

que se’n conrea en uns terrenys privats, per disposar-ne amb major facilitat. 

 

Calç: 

La inexistència de roca calcària en el subsòl del delta obligava a què la calç utilitzada per 

emblanquinar els paraments fos importada. Els forns de calç més pròxims a les barraques de 

La Tancada que s’han trobat se situen a la Serra del Montsià. 

 

Altres materials auxiliars i utilitzats en la construcció d’aquestes dues barraques ja provenien de 

fora del Delta de l’Ebre, com per exemple les tatxes i claus metàl·lics o el cordill d’espart. 
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4.4 Estat actual de les dues barraques 

Actualment les dues barraques es troben abandonades i molt deteriorades. Són propietat del 

Parc Natural del Delta de l’Ebre però ningú no se’n fa càrrec. Una de les quals es troba amb la 

coberta ensorrada a causa d’un incendi que va sofrir, els murs però estan en peu. L’altra es 

troba amb tots els elements estables, però amb una falta de manteniment molt evident. 

4.4.1 Descripció arquitectònica 

La barraca 1 es troba amb tots els elements estructurals en un correcte estat, no s’evidencia cap 

risc d’ensorrament. Si que es pot observar però, una manca de manteniment degut a 

l’abandonament de la construcció. Els tancaments de canyes estan correctament, però si que 

seria necessària una nova aplicació del revestiment de fang i palla, ja que en algunes parts ha 

caigut, així com també la pintura de calç. El paviment de formigó es troba en bon estat. No és el 

cas de la coberta, que presenta una disminució considerable de la capa de borró, fent necessària 

la seva reparació aportant més material i col·locant una xarxa de protecció per evitar-ne 

novament la pèrdua. Pel que fa a les fusteries, cal un envernissat tant de marcs com de portes 

i la reparació d’alguns vidres (Imatges 4.15, 4.16, 4.17 i 4.18).  

Pel que fa a la barraca 2 es troba en un estat clarament de ruïna. Degut a un incendi sofert fa 

una quants anys la coberta es va ensorrar i va caure dintre la barraca, trobant-se allí les runes 

encara. Pel que fa als tancaments, no es va cremar la seva totalitat, però si parcialment 

l’estructura i el canyís de l’interior dels murs. El fang va evitar que el foc es propagués parets 

avall però no va aconseguir evitar la calcinació de les parts superiors dels troncs de l’estructura 

i les canyes dels tancaments. Així doncs, per tal de recuperar aquesta barraca a un bon estat, 

el més convenient seria derruir-ne la part que encara queda alçada i dur-ne a terme una nova 

construcció des del principi (Imatges 4.19 i 4.20). 

Imatge 4.15: Estat actual de la barraca 1. Imatge 4.16: Part posterior de la barraca. 

Imatge 4.17: Part frontal de la barraca 1. Imatge 4.18: Estat interior de la barraca 1. 

Imatge 4.19: Estat actual de la barraca 2. Imatge 4.20: Part posterior de la barraca 2. 





L’ARQUITECTURA VERNACULAR DEL DELTA DE L’EBRE. CONSTRUCCIONS TRADICIONALS I DE PROXIMITAT. 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 5 

ESTUDIS REALITZATS AL LABORATORI 
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5 ESTUDIS REALITZATS AL LABORATORI 

Com a part final d’aquest projecte s’ha decidit estudiar una mica més a fons els tancaments 

verticals d’una barraca a partir de diversos assajos realitzats al Laboratori de Materials de 

l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 

Aquests s’han efectuat sobre dos mostres diferents: una extreta d’una barraca ja construïda i 

l’altra sent una recreació pròpia. Amb l’objectiu de poder comparar els resultats finals d’ambdós 

casos. 

5.1 Extracció de la mostra 

L’extracció de la mostra va ser possible gràcies a la col·laboració del Parc Natural del Delta de 

l’Ebre, que em va facilitar l’accés a la barraca nº 2 de la llacuna La Tancada (la que es troba en 

ruïnes) per extreure’n una porció del tancament vertical. 

Per extreure una part del mur de tancament (d’uns 60x50 cm) de la barraca va ser necessària 

l’ajuda d’eines com una serra manual o una radial de bateria. Es va començar marcant el 

perímetre de la part a extreure pels dos costats del tancament, tallant amb la radial el revestiment 

(Imatges 5.2 i 5.3). 

 

Seguidament es van tallar les canyes interiors manualment amb una serra, lligant el revestiment 

per evitar que es desintegrés (Imatge 5.4). 

 

Un cop extreta la mostra es va poder comprovar que la massa del revestiment estava 

composada per morter de ciment i terra, sense la presència de palla. 

 
Imatge 5.1: Mostra extreta. 

Imatge 5.2: Tall amb la radial. Imatge 5.3: Perímetre marcat. 

Imatge 5.4: Subjecció de la mostra. Imatge 5.5: Barraca 2 amb la mostra extreta. 
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5.2 Construcció de la recreació 

La recreació es va construir 

seguint les tècniques 

tradicionals ensenyades 

pels constructors actuals i 

utilitzant els materials 

autòctons de la zona. Es va 

començar per pelar les 

canyes (Imatge 5.6) i 

preparar l’estructura de 

suport (Imatge 5.7). Seguidament es va preparar el canyís (Imatge 

5.8)  i es va lligar a l’estructura de canyes mestres (Imatge 5.10). 

La terra es va quartejar, i la 

palla es va trossejar. Amb 

una proporció de 50-50 de 

volum de terra i palla, i amb 

una quantitat d’aigua entre el 15 i 20% del pes total es va 

preparar la massa per fer el revestiment (Imatge 5.11). Es 

va col·locar el revestiment (Imatge 5.12), donant fins a 

dues capes per tal d’aconseguir el gruix de tancament 

adequat, resultant un valor mitjà d’uns 4 cm a cada costat. 

 

Es va deixar assecar el fang durant uns 20 dies a temperatura 

ambient.  

Restava per fer l’acabat de calç, així doncs, es va procedir a 

l’apagat de la calç viva (Imatge 5.14) i a emblanquinar el 

parament (Imatge 5.16). 

 

  

Imatge 5.6: Canyes pelades. Imatge 5.7: Estructura suport. 

Imatge 5.8: Nus entre canyes. 

Imatge 5.9: Terra, palla i aigua. 

Imatge 5.11: Amassada de la massa pel 
revestiment. 

Imatge 5.10: Canyís lligat a l’estructura. 

Imatge 5.12: Aplicació manual del revestiment. Imatge 5.13: Revestiment de fang i palla acabat. 

Imatge 5.14: Apagada de la calç. 

Imatge 5.16: Recreació emblanquinada i acabada. Imatge 5.15: Secció de 
la recreació. 
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5.3 Classificació del sòl 

Per tal de tenir més informació sobre la terra procedent del Delta de l’Ebre i utilitzada en la 

creació del revestiment de fang de la recreació s’ha volgut caracteritzar per poder conèixer la 

seva dosificació exacta i composició.  

Cal recordar la gran varietat de sòls existents al delta degut a l’aportació de diferents sediments 

pel riu Ebre durant milers d’anys. Així doncs, podem trobar terrenys argilosos prop de la llera 

actual del riu o per zones que havien estat antigues desembocadures. També hi ha sorres per 

la costa i prop de les llacunes d’aigua salada, així com llims en les zones interiors. 

L’estudi de les característiques de la terra es realitzarà seguint els següents assajos 

normalitzats: 

• Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. UNE 103101:1995. 

• Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande. UNE 103103:1994. 

• Determinació del límit plàstic d’un sòl. UNE 103104:1993. 

5.3.1 Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat 

Amb aquest assaig es pretén classificar el sòl segons la classificació unificada de Casagrande. 

Els materials, estris i procediment a seguir en aquest assaig es troben exposats en la norma 

UNE 103101:1995. La terra utilitzada es procedent del Delta de l’Ebre, extreta de la riba d’una 

llacuna artificial d’aigua dolça ubicada enmig dels arrossars. 

El procés seguit ha consistit en realitzar una granulometria per via humida. Pesant les terres 

retingudes en cadascun dels tamisos, i amb aquest valors elaborar la Taula 5.1, on s’expressen 

els pesos retinguts, els acumulats, la massa i el percentatge retingut en cadascun dels tamisos. 

 

 

 

 

 

Tamisos. 
Designació i 

obertures (mm) 

Retingut 
tamisos 

parcial (g) 

Retingut 
acumulat tamisos 

total (g) 

Retingut 
tamisos 

parcial (%) 

Passa en mostra total 

(g) (%) 

8 0,00 0,00 0,00 593,01 100,00 

4 0,00 0,00 0,00 593,01 100,00 

2 0,20 0,20 0,03 592,81 99,97 

1 0,00 0,20 0,00 592,81 99,97 

0,5 1,49 1,69 0,25 591,32 99,72 

0,25 1,49 3,18 0,25 589,83 99,47 

0,125 5,94 9,12 1,00 583,89 98,46 

0,063 60,92 70,04 10,28 522,97 88,19 

0 522,97 593,01 88,19 0,00 0,00 

 593,01  100,00   

Taula 5.1: Granulometria de la terra utilitzada. 

Com es pot observar, al tamís de 0,063 mm hi passa la major part de la mostra (un 88,19%), el 
que ens indica que ens trobem davant d’un sòl cohesiu. 

 

 

 

* Veure ANNEX E: Dades de la classificació del sòl.  
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5.3.2 Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de 
Casagrande 

Amb aquest assaig es pretén determinar la humitat necessària per 

a que un sòl perdi la seva plasticitat i no pugui ser modelat. 

Els materials, estris i procediment a seguir en aquest assaig es 

troben exposats en la norma UNE 103103:1994. Les dades 

obtingudes es recullen en la següent taula (Taula 5.2), on es 

relaciona la humitat de la terra per a cadascuna de les 

determinacions de l’assaig. 

 

 

 

 

 
 

Taula 5.2: Resultats assaig amb la cullera de Casagrande. 

Els resultats s’han representat en la Gràfica 5.1, on es relaciona el nombre de cops amb la 

humitat de la mostra, en escala logarítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

En la gràfica obtinguda es traça una línia paral·lela –blau clar- a les línies de traç inclinades, 

que equidisti dels dos punts determinats entre 25-15 i 35-25 cops. El valor de la humitat del 

punt d’intersecció d’aquesta recta amb l’abscissa corresponent a 25 cops és el límit líquid. 

En el nostre cas, el límit líquid és del 24% d’humitat. Es corrobora la dada anteriorment 

expressada, on en la construcció de la recreació el contingut d’aigua estava comprès entre el 

15-20%, aconseguint la plasticitat adequada sense arribar al límit líquid. 

5.3.3 Determinació del límit plàstic d’un sòl 

Amb aquest assaig es pretén determinar la humitat mínima necessària per a que un sòl pugui 

ser modelat. 

Els materials, estris i procediment a seguir en aquest assaig es troben exposats en la norma 

UNE 103104:1993. Aquest assaig consisteix en fer rodar la mescla de terra i aigua entre les 

mans i una superfície llisa (preferiblement un vidre) fins obtenir un cilindre de 3 mm de diàmetre 

on apareguin fissures.  

En el nostre cas, no ha estat possible determinar el límit plàstic de 

la terra seguint aquest procediment. Doncs no s’ha aconseguit el 

cilindre de 3 mm de diàmetre sense que es partís abans de fissurar. 

Això ens demostra que tenim una terra composada bàsicament per 

llims, sòls on predominen els grans fins entre 0,063-0,002 mm de 

diàmetre, i que es troben classificats entre les sorres (0,063-2 mm) 

i les argiles (<0,002 mm). 

 

5.4 Estudi de la retracció / fissuració 

Amb aquest assaig es pretén determinar la retracció que pateix el revestiment de fang durant el 

procés d’assecatge, així com la possible aparició de fissures.  

Els materials, estris i procediment a seguir durant l’amassada ha estat el mateix que l’explicat 

anteriorment en el punt 5.2. També s’ha utilitzat un motlle de goma de dimensions 241,30 x 

146,90 mm on s’ha col·locat la massa. S’ha dut a terme un procés de control de l’assecatge, 

fotografiant periòdicament la mostra. Imatges que es mostren a continuació.  

Mostra 
Determinacions 

Entre 25-15 cops (humit) Entre 35-25 cops (sec) 

Nombre de cops 17 31 

Pes humit (g) 8,19 6,22 

Pes sec (g) 6,56 5,07 

Pes d’aigua (g) 1,63 1,15 

Humitat (%) 24,85 22,68 

Imatge 5.17: Cullera de Casagrande. 

Imatge 5.18: Trencament del 
cilindre. 10

100

10 100

n
u

m
. 

d
e
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o

p
s

% de Humitat

% Humitat sec % Humitat humit

Gràfica 5.1: Resultats assaig de determinació del límit líquid.
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Imatge 5.19: (20/12/14) 12:45h. Imatge 5.20: (20/12/14) 13:30h. Imatge 5.21: (20/12/14) 15:00h. Imatge 5.22: (21/12/14) 12:00h. 

Imatge 5.23: (24/12/14) 12:00h.                                   Imatge 5.24: (28/12/14) 12:00h. Imatge 5.25: (01/01/15) 12:00h.                                     Imatge 5.26: (11/01/15) 12:00h. 

L’amassada es va realitzar el dia 20/12/14 a les 12:40 h. 
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Les primeres mostres de retracció no apareixen 

fins al dia 28 de desembre, 8 dies després de 

l’amassada. En el cos de la proveta no ha 

aparegut cap fissura ni esquerda, possiblement 

degut a la poca superfície de la mostra, al gruix 

de l’element (de 3 cm) i a la palla, que actua com 

a element d’unió. Si que han aparegut però, 

signes de creixement biogènic en la superfície 

de la mostra, possiblement degut a la humitat 

elevada de l’espai on es va realitzar l’assaig, així com al possible contingut d’humitat de la terra 

utilitzada en l’amassada. També perquè no s’ha realitzat cap neteja de la terra i les llavors ja hi 

eren. 

Els resultats obtinguts es mostren en la Taula 5.3. 

 Motlle Proveta Variació (mm) Variació (%) 

Eix  X (mm) 241,30 231,80 9,50 3,94 

Eix Y (mm) 146,90 141,90 5,00 3,40 

Superfície (cm2) 354,47 328,92 25,55 7,21 

Taula 5.3: Resultats de l’assaig de retracció. 

Es pot observar com la variació en els dos eixos, en %, és 

molt semblant. Mostra d’una retracció més o menys uniforme. 

En la recreació del tancament, explicada en el punt 5.2, sí que 

han aparegut fissures coincidint amb la posició de les canyes 

de l’estructura suport. Això pot ser degut a una major 

superfície i a un menor gruix de revestiment en el punt on es 

troben les canyes mestres, d’entre 1 i 2 cm,. 

 

5.5 Determinació de la conductivitat tèrmica 

Amb aquest assaig es pretén determinar la conductivitat tèrmica dels tancaments verticals. 

S’ha utilitzat l’aparell Quickline-30, basat amb la norma ASTM D5930, que segueix un mètode 

de determinació dinàmic per obtenir la conductivitat tèrmica, la capacitat tèrmica del material i el 

coeficient entre la quantitat d’energia calorífica transmesa a un cos i el canvi de temperatura que 

experimenta, és a dir, la quantitat de calor necessària per elevar un grau la temperatura del 

material. 

5.5.1 Sobre la mostra 

Primerament s’ha realitzat l’assaig sobre la mostra extreta de la barraca nº 2 de La Tancada. 

S’han estudiat diferents punts en les dues 

cares del tancament, i el resultat mitjà 

obtingut es mostra en la Taula 5.4. 

 

* Veure ANNEX E: Dades Quickline-30. 

 
Conductivitat tèrmica Difusió tèrmica 

λ (W/mk) α (m2/s) * E -6 

MOSTRA EXTRETA 0,699 4,585 

Taula 5.4: Resultats de l’assaig de conductivitat tèrmica en la mostra extreta. 

Imatge 5.29: Determinació de la conductivitat tèrmica 
amb Quickline-30 sobre la mostra. 

Imatge 5.27: Secció de la proveta. 

Imatge 5.28: Fissura de la recreació. 
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5.5.2 Sobre la recreació 

El mateix procediment s’ha realitzat sobre la 

recreació construïda, estudiant-la per ambdós 

costats, el resultat mitjà obtingut es mostra en la 

Taula 5.5. 

* Veure ANNEX E: Dades Quickline-30. 

 

 

 
Conductivitat tèrmica Difusió tèrmica 

λ (W/mk) α (m2/s) * E -6 

RECREACIÓ 0,382 2,470 

Taula 5.5: Resultats de l’assaig de conductivitat tèrmica en la recreació. 

 

5.5.3 Comparació de resultats 

A menor conductivitat tèrmica més aïllant és un material. Per tant, podem observar com la 

recreació funciona millor tèrmicament que no pas la mostra extreta, doncs el valor de la 

conductivitat tèrmica és inferior (0,382<0,699). Això és degut als materials que conformen el 

revestiment. Cal recordar que a la mostra extreta estava feta amb morter de ciment, mentre que 

en la recreació només s’han utilitzat materials naturals, amb una elevada presència de fibres 

vegetals, que degut a la seva estructura interna tenen una gran capacitat aïllant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Determinació de l’absorció de l’aigua líquida 

Amb aquest assaig es pretén determinar la velocitat d’absorció d’aigua dels paraments verticals 

estudiats. 

Aquest assaig no està normalitzat, però els materials, estris i procediment a seguir es troben 

exposats recomanació II.4, Absorción de agua a baja presión, de la Comisió 25-PEM RILEM. 

Cal tenir en compte que s’han realitzat dues modificacions respecte l’assaig original: una ha 

estat la utilització de paper de filtre entre el tub i el parament per tal d’evitar la disgregació de la 

part que es troba en contacte amb l’aigua; I la segona és que cada cop que el volum d’aigua 

descendia 1 ml es tornava a reomplir fins a la cota 0 ml, per tal de conservar, de manera més o 

menys constant, l’efecte de pluja i vents de 100 km/h. 

5.6.1 Sobre la mostra 

Primerament s’ha realitzat l’assaig sobre la 

mostra extreta. A part del contingut de ciment, 

cal tenir en compte l’absència de l’acabat de 

calç en la mostra, que en teoria és el que 

proporciona impermeabilitat al tancament. 

S’han estudiat diferents punts en la cara 

exterior del tancament, en dues tongades 

diferents, i el resultat mitjà obtingut es mostra 

en la Taula 5.6. 

*Veure ANNEX F: Dades tubs Karsten. 

Temps 
(min) 

Absorció d’aigua 
Mitjana (ml) 

0' 0 

2' 0,16 

5' 0,28 

10' 0,41 

15' 0,50 

30' 0,79 

Taula 5.6: Resultats de l’assaig d’absorció d’aigua en la mostra extreta. 

Imatge 5.30: Determinació de la conductivitat tèrmica 
amb Quickline-30 sobre la recreació. 

Imatge 5.31: Assaig amb els tubs Karsten sobre la 
mostra extreta. 
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5.6.2 Sobre la recreació 

El mateix procediment s’ha realitzat en la 

recreació construïda, on s’han estudiat tres 

punts diferents de la cara exterior per obtenir 

un resultat mitjà, expressat en la Taula 5.7. 

Cal especificar que l’acabat de calç no va 

quedar com es desitjava al principi, ja que es 

quartejava tot. És per això que va ser 

necessària l’adició de més capes, sent el 

producte aplicat cada cop més líquid.  

 

*Veure ANNEX F: Dades tubs Karsten. 

 

Temps 
(min) 

Absorció d’aigua 
Mitjana (ml) 

0' 0 

2' 0,87 

5' 2,03 

10' 3,37 

15' 4,50 

30' 6,6 

Taula 5.7: Resultats de l’assaig d’absorció d’aigua en la recreació. 

 

5.6.3 Comparació de resultats 

Si ens fixem en la Gràfica 5.2, on es mostren els resultats dels dos assajos: sobre la mostra i 

sobre la recreació, podrem comparar els resultats obtinguts. 

 

Gràfica 5.2: Comparació de l’absorció d’aigua entre la mostra i la recreació. 

S’observa clarament com la recreació és la que té major absorció d’aigua ja des d’un principi. 

En l’equació de la recta de regressió (marcada amb punts) d’ambdues mitjanes, el primer valor 

correspon a la velocitat d’absorció expressada amb ml/min, si els comparem s’observa com en 

la recreació és molt superior a la mostra. La velocitat d’absorció de la recreació és de 1,29 

ml/min, mentre que per a la mostra és de 0,15 ml/min. 

 

 

 

y = 0,15x - 0,15

R² = 0,97

y = 1,29x - 1,63

R² = 0,98

0

1

2

3

4

5

6

7

0' 2' 5' 10' 15' 30'

A
b

so
rc

ió
 d

'a
ig

u
a

 (
m

l)

Temps (min)

Comparació Absorció Mostra/Recreació

Mitjana mostra Mitjana Recreació

Imatge 5.32: Assaig amb els tubs Karsten sobre la 
reconstrucció. 
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6 CONCLUSIÓ 

La construcció popular és una arquitectura sana i ecològica, que neix com a resposta a les 

necessitats de la gent que l’habitarà. Cada construcció vernacular està lligada a la zona on es 

troba, doncs presenta una total integritat en el paisatge, utilitzant aquells materials que li 

proporciona, sent aquests reintegrables al medi quan la construcció finalitzi la seva vida útil. 

L’arquitectura tradicional del Delta de l’Ebre es pot considerar com efímera, doncs els materials 

utilitzats són fungibles (terra, palla, fusta, etc...) i acabaran desgastant-se. Les barraques neixen 

de la terra, i en morir, els materials són retornats a ella. Retornant també els sentiments que va 

posar-hi en la seva construcció la família que la va aixecar. 

Durant aquest treball s’ha pogut comprovar la senzillesa en la morfologia i en les característiques 

de les barraques deltaiques. De com aquestes encaixen a l’entorn, utilitzant materials de 

proximitat i complint les necessitats d’habitabilitat exigides en temps passats. Sempre però, des 

del costat de l’austeritat. Ens trobem doncs, davant d’una tipologia arquitectònica pràcticament 

única, amb unes característiques constructives molt primitives i d’escassa evolució. 

Les barraques recuperades en l’actualitat pràcticament no han sofert cap canvi respecte les 

característiques tradicionals, només s’han adaptat alguns punts a les facilitats constructives que 

ofereixen les tècniques actuals. 

Gràcies als estudis realitzats al laboratori s’ha pogut determinar, entre d’altres, el funcionament 

dels tancaments verticals, comparant una mostra extreta d’una barraca ja construïda amb una 

recreació del sistema original. 

En la mostra extreta ens vam trobar amb una quantitat de morter de ciment entre la massa del 

revestiment que dista de les tècniques tradicionals. En canvi, la recreació es va fer seguint el 

procediment popular. En la classificació de la terra utilitzada es va determinar que comptàvem 

amb un sòl cohesiu, format per llims, amb un límit líquid del 24% d’humitat i on no va poder 

determinar-se el límit plàstic. Els llims, tot i estar en la granulometria dels sòls cohesius, no 

aconsegueixen donar la plasticitat que presenten les argiles. 

En l’estudi de la retracció/fissuració s’ha comprovat que amb un gruix superior als 2 cm, i gràcies 

a la palla (que actua com a aglutinant) mesclada amb el fang, no apareixen fissures. En canvi, 

és un sistema amb una retracció mitjana de 3,67% en els eixos longitudinals, i del 7,21% pel 

que fa a la superfície. Això és degut a la quantitat d’aigua utilitzada en l’amassada, per la qual 

cosa també necessita una llarg temps d’assecatge. 

Pel que fa a l’estudi de la conductivitat tèrmica, la recreació funciona millor que no pas la mostra. 

Per a la recreació s’ha obtingut un valor per la λ de 0,382 W/mK, i per la mostra ha estat de 

0,699 W/mK. Cal recordar que a menor conductivitat tèrmica més aïllant és un material. Si ho 

comparem amb un maó convencional, amb una conductivitat tèrmica sobre els 0,8 W/mk, ens 

trobem que en ambdós casos funcionen millor. Hem de tenir en compte però que el maó només 

composa una capa del tancament, mentre que els resultats obtinguts en el nostre estudi es 

refereixen a la totalitat del tancament. 

Per últim, en l’estudi de la velocitat d’absorció de l’aigua líquida s’ha comprovat com la mostra 

té millor comportament, doncs la presència de morter de ciment li proporciona un major grau 

d’impermeabilitat a l’aigua líquida que no pas la recreació de fang amb acabat de calç. La 

recreació també té una absorció superior perquè es tracta de llims, que tenen una alta absorció. 

Si s’hagués utilitzat argila la velocitat d’absorció hagés estat inferior perquè són més permeables. 

Els objectius marcats a l’inici d’aquest treball crec que han estat assolits. Amb la recerca històrica 

s’ha pogut explicar-ne l’aparició i l’evolució que han sofert les barraques al Delta de l’Ebre. 

També s’han detallat totes les característiques constructives del sistema, i per últim s’ha estudiat 

el comportament dels tancament verticals. Una part que no s’ha estudiat al laboratori, i que 

podria ser una via de continuació experimental d’aquest treball, és l’estudi i comparació dels 

diferents sistemes utilitzats en la construcció de les cobertes. El més utilitzat era, i és, el borró, 

però també es va utilitzar altres plantes com la palla d’arròs, el jonc o la bova. Això però, només 

és una mera proposta. 
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7 LÈXIC 

Arquitectura vernacular: Arquitectura popular i tradicional, nascuda de les necessitats 

d’adaptar les edificacions al medi i als materials dels quals es disposa a l’entorn. 

Low Tech: De tecnologia poc avançada. Referit a l’arquitectura són les construccions 

tradicionals, fetes amb processos manuals. 

Tros: Referit a la porció de terra que hom treballa. En aquest cas, superfície de terreny propi 

per al cultiu de l’arròs. 

Brossa: Anomenat així de forma genèrica qualsevol dels vegetals utilitzat per a la construcció 

de les cobertes de les barraques (palla d’arròs, espartina, borró, junc,etc.) 

Cap forcat: Referit als puntals de l’estructura, quan tenien la part superior dividida en dues, 

permetent així el recolzament d’un altre element. 

Anguileta: Tronc de fusta col·locat horitzontalment i recolzat sobre els puntals de tancament de 

la barraca. Serveix per homogeneïtzar l’estructura i transmetre les càrregues de la coberta als 

puntals. 

Carena: Tronc de fusta col·locat horitzontalment i recolzat sobre els puntals de cap forcat. Crea 

el punt més elevat de la coberta. 

Costella: Tronc de fusta inclinat, recolzat per la part superior al carener de la coberta i per la 

part inferior a l’angulieta.  

Creveta: Peça de fusta, col·locada horitzontalment, que donava un major lligam a l’estructura 

unint els puntals de cap forcat amb les costelles inclinades.  

Blavet: Concentrat industrial de pintura de color blau, mesclat amb la calç per emblanquinar feia 

més pur el color blanc. 

Bordís: Germinació en forma de rama que creix del tronc d’un arbre o d’una altra rama, 

normalment sol ser borda (que no produeix fruits). 

 

 

Pallissa: Espai interior en una barraca mixta situat a sobre de l’estable on estaven els animals. 

En aquest espai es guardava la palla per alimentar el bestiar, i també servia de zona de descans 

i pernoctació de la gent.
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9 LLISTAT D’IMATGES, TAULES I GRÀFIQUES 
 

REGISTRE D’IMATGES 
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22 
Centre d’Interpretació de les Barraques del Delta de l’Ebre 
Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 
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Imatge 3.10: Detall recobriment i acabat interior. 25 Centre d’Interpretació de les Barraques del Delta de l’Ebre. Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 

Imatge 3.11: Agrupació de barraques a La Cava, actual Deltebre (1920). En la 
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25 http://tortosaantiga.blogspot.com.es/2011/07/les-barraques-del-delta.html (05/01/15) 
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(2011, Discmedi). 

25 http://www.ara.cat/premium/estiu/Celio-Noi-Mut-barraca_0_532746724.html  (05/01/15) 

Imatge 3.13: Arròs (oryza sativa). 27 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Rice_Plants_(IRRI).jpg  (06/01/15) 

Imatge 3.14: Jonc marí (juncus maritimus). 27 
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Imatge 3.24: Cordill d’espart. 27 Fotografia pròpia 
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Imatge 3.35: Diferents capes de borró. 29 Cedida per Ramón Montesó 

Imatge 3.36: Última filada de borró. 29 Cedida per Ramón Montesó 

Imatge 3.37: Subjecció del borró amb bordissos. 29 Cedida per Ramón Montesó 

Imatge 3.38: Tamisant la terra. 30 Cedida per Ramón Montesó 

Imatge 3.39: Pastadora moderna. 30 Cedida per Ramón Montesó 

Imatge 3.40: Pastada tradicional. 30 Cedida per David Monllau 

Imatge 3.41: Barraca amb la coberta finalitzada i totes les parets amb revestiment 
de fang. 

30 Cedida per Ramón Montesó 
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ANNEX A 
Desenvolupament de la construcció (amb imatges) 

Primera barraca de David Monllau: 

 

 

 

: 

  

 

 

 

 

 

* Fotografies cedides per 

David Monllau. 

 

 

Primera barraca de l’Encanyissada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografies cedides per Isabel Villalbí,  
Directora de l’Escola Taller Baladre, d’Amposta. 
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Primera barraca Salvador Gómez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Fotografies cedides per Ramon Montesó 
Il·lustració del procés: 

 

 
 
 

* Dibuixos fets per Mª Carme Queral 
Etnológa del Museu de les Terres de l’Ebre  

 
 

Font: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8333/45167_2.pdf?sequence=1  
(10/01/15) 
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* Imatge cedida per Ramon Montesó 

 

ANNEX C 

Secció d’una barraca actual 
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TERRA DELTA EN HUMIT) 

Tamís Pes tamís T + M Mostra   
       

16     0,00 g 
8     0,00 g 
4     0,00 g 
2     0,20 g 
1     0,00 g 

0,5     1,49 g 
0,25     1,49 g 
0,125     5,94 g 
0,063     60,92 g 
Base     522,98 g 

       
   593,01 593,01 g 
     

1. HUMIT fins 2mm 

Tamís Pes tamís T + M Mostra   
       

16 0 0 0,00 g 
8 0 0 0,00 g 
4 544,8 544,8 0,00 g 
2 507,5 507,7 0,20 g 

Base 353,7 355,9 2,20 g 
       
    2,40 g 
       

Mostra 2,5   Pèrdua -4,00% 
     

 
 
 
 
 

2. HUMIT fins fons 

Tamís Pes tamís T + M Mostra   
       

1 478,90 478,90 0,00 g 
0,5 447,50 447,60 0,10 g 
0,25 419,20 419,30 0,10 g 
0,125 406,30 406,70 0,40 g 
0,063 414,70 418,80 4,10 g 
Base 354,70 354,80 0,10 g 

       
   4,84 4,80 g 
       

Base rentat 121,70 143,70 22,00 g 
       
    26,80 g 
       

Mostra 26,90   Pèrdua -0,37% 
 

3. HUMIT FONS 

Tamís Pes tamís T + M Mostra   
       

Base 353,70 366,80 13,10 g 
          

 
 

 
   

TERRA DELTA(HUMITAT HIGROSCÒPICA) 

     

REF. TARA 74,87   

TARA  + SÒL + AIGUA 94,87   

TARA  + SÒL + AIGUA 94,77   

AIGUA 0,10   

SÒL 19,90   

FACTOR CORRECCIÓ 1,00   

     

HUMITAT 
HIGROSCÒPICA 

0,50 
  

ANNEX D 

Dades de la classificació del sòl 
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4. DE 2mm a FONS TOTAL 

Tamís Pes tamís T + M Mostra   
       

1 478,90 478,90 0,00 g 
0,5 447,50 447,60 0,10 g 
0,25 419,20 419,30 0,10 g 
0,125 406,30 406,70 0,40 g 
0,063 414,70 418,80 4,10 g 
Base - - 35,20 g 

       
    39,90 g 
       
Muestra 40,00   Pèrdua -0,25% 

     

     

     

 

20mm - 2mm 
 

2mm - BASE 
 

   

   

     

 TOTAL DE TERRA SÓN 594,5g 
 

  

 0,20  594,30  
   592,81 Pèrdua 
     

     

     

5. DE 2mm a FONS TOTAL COMPENSAT 

Tamís Mostra par. % Mostra total   
       

1 0,00 0,00 0,00 g 
0,5 0,10 0,25 1,49 g 
0,25 0,10 0,25 1,49 g 
0,125 0,40 1,00 5,94 g 
0,063 4,10 10,28 60,92 g 
Base 35,20 88,22 522,98 g 

       
  39,90 100,00 592,81 g 
       

Mostra 39,90   Mostra real 592,81 
 

TERRA DELTA 

tamissos gr retingut %  retingut %reting acu % que passa 

25,4 0,00 0,00 0,00 100,00 

20 0,00 0,00 0,00 100,00 

16 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 0,00 0,00 0,00 100,00 

4 0,00 0,00 0,00 100,00 

2 0,20 0,03 0,03 99,97 

1 0,00 0,00 0,03 99,97 

0,5 1,49 0,25 0,28 99,72 

0,25 1,49 0,25 0,53 99,47 

0,125 5,94 1,00 1,54 98,46 

0,063 60,92 10,28 11,81 88,19 

0 522,97 88,19 100,00 0,00 

  593,01   1,14   
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PUNTS ESTUDIATS DE LA CARA INTERIOR DE LA MOSTRA EXTRETA: 

1           

  1r 2n 3r  Ẋ1 

λ (W/mK) 1,51 1,58 1,59  1,560 

cp (J/m³K) * E+6 0,425 0,391 0,487  0,434 

α (m²/s) * E-6 3,55 4,04 3,27  3,62 

      

2           

  1r 2n 3r  Ẋ2 

λ (W/mK) 1,5 1,49 1,52  1,503 

cp (J/m³K) * E+6 0,331 0,326 0,334  0,330 

α (m²/s) * E-6 4,52 4,57 4,55  4,547 

      

3           

  1r 2n 3r  Ẋ3 

λ (W/mK) 0,798 0,784 0,782  0,788 

cp (J/m³K) * E+6 0,166 0,163 0,165  0,165 

α (m²/s) * E-6 4,8 4,81 4,75  4,787 

      

4           

  1r 2n 3r  Ẋ4 

λ (W/mK) 0,623 0,726 0,73  0,693 

cp (J/m³K) * E+6 0,128 0,154 0,156  0,146 

α (m²/s) * E-6 4,86 4,72 4,67  4,75 

      

5           

  1r 2n 3r  Ẋ5 

λ (W/mK) 0,483 0,492 0,491  0,489 

cp (J/m³K) * E+6 0,112 0,112 0,113  0,112 

α (m²/s) * E-6 4,32 4,38 4,35  4,350 

 
 
MITJANA PUNTS  INTERIOR MOSTRA            

  Ẋ1 Ẋ2 Ẋ3 Ẋ4 Ẋ5  ẊT 

λ (W/mK) 1,560 1,503 0,788 0,693 0,489  1,007 

cp (J/m³K) * E+6 0,434 0,33 0,165 0,146 0,112  0,237 

α (m²/s) * E-6 3,62 4,547 4,787 4,75 4,35  4,411 

 
 

 
 

 
 

PUNTS ESTUDIATS DE LA CARA EXTERIOR DE LA MOSTRA EXTRETA: 

 

1         

  1r 2n  Ẋ1 

λ (W/mK) 0,612 0,629  0,621 

cp (J/m³K) * E+6 0,134 0,145  0,140 

α (m²/s) * E-6 4,56 4,35  4,455 

     

2         

  1r 2n  Ẋ2 

λ (W/mK) 0,236 0,254  0,245 

cp (J/m³K) * E+6 0,052 0,047  0,050 

α (m²/s) * E-6 4,59 5,36  4,975 

     

3         

  1r 2n  Ẋ3 

λ (W/mK) 0,397 0,424  0,411 

cp (J/m³K) * E+6 0,089 0,09  0,090 

α (m²/s) * E-6 4,44 4,71  4,575 

     

4         

  1r 2n  Ẋ4 

λ (W/mK) 0,281 0,283  0,282 

cp (J/m³K) * E+6 0,056 0,056  0,056 

α (m²/s) * E-6 5,03 5,02  5,025 
 

 

MITJANA PUNTS  EXTERIOR MOSTRA          

  Ẋ1 Ẋ2 Ẋ3 Ẋ4  ẊT 

λ (W/mK) 0,621 0,245 0,411 0,282  0,390 

cp (J/m³K) * E+6 0,14 0,050 0,09 0,056  0,084 

α (m²/s) * E-6 4,455 4,975 4,575 5,025  4,758 
 

 

 

 

 

MITJANA TOTAL MOSTRA EXTRETA 

λ (W/mK) 1,007 0,39  0,699 

cp (J/m³K) * E+6 0,237 0,084  0,161 

α (m²/s) * E-6 4,411 4,758  4,585 

ANNEX E 

Dades Quickline-30 
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PUNTS ESTUDIATS DE LA CARA INTERIOR DE LA RECREACIÓ: 

1         

  1r 2n  Ẋ1 

λ (W/mK) 0,266 0,274  0,270 

cp (J/m³K) * E+6 0,087 0,085  0,086 

α (m²/s) * E-6 3,07 3,22  3,145 

     

2         

  1r 2n  Ẋ2 

λ (W/mK) 0,443 0,46  0,452 

cp (J/m³K) * E+6 0,224 0,225  0,225 

α (m²/s) * E-6 1,98 2,05  2,015 

     

3         

  1r 2n  Ẋ3 

λ (W/mK) 0,403 0,41  0,407 

cp (J/m³K) * E+6 0,187 0,189  0,188 

α (m²/s) * E-6 2,15 2,17  2,160 

     

4         

  1r 2n  Ẋ4 

λ (W/mK) 0,502 0,513  0,508 

cp (J/m³K) * E+6 0,514 0,517  0,516 

α (m²/s) * E-6 0,977 0,991  0,984 
 

MITJANA PUNTS INTERIOR RECREACIÓ         

  Ẋ1 Ẋ2 Ẋ3 Ẋ4  ẊT 

λ (W/mK) 0,270 0,452 0,407 0,508  0,409 

cp (J/m³K) * E+6 0,086 0,225 0,188 0,516  0,254 

α (m²/s) * E-6 3,145 2,015 2,16 0,984  2,076 
 

PUNTS ESTUDIATS DE LA CARA EXTERIOR DE LA RECREACIÓ: 

1         

  1r 2n  Ẋ1 

λ (W/mK) 0,375 0,383  0,379 

cp (J/m³K) * E+6 0,142 0,146  0,144 

α (m²/s) * E-6 2,64 2,61  2,625 

     

2         

  1r 2n  Ẋ2 

λ (W/mK) 0,253 0,255  0,254 

cp (J/m³K) * E+6 0,07 0,072  0,071 

α (m²/s) * E-6 3,63 3,54  3,585 

     

3         

  1r 2n  Ẋ3 

λ (W/mK) 0,43 0,433  0,432 

cp (J/m³K) * E+6 0,18 0,183  0,182 

α (m²/s) * E-6 2,39 2,37  2,380 
 

 

MITJANA PUNTS  EXTERIOR RECREACIÓ       

  Ẋ1 Ẋ2 Ẋ3  ẊT 

λ (W/mK) 0,379 0,254 0,432  0,355 

cp (J/m³K) * E+6 0,144 0,071 0,182  0,132 

α (m²/s) * E-6 2,625 3,585 2,38  2,863 
 

 

 

 

 

 

MITJANA TOTAL RECREACIÓ 

λ (W/mK) 0,409 0,355  0,382 

cp (J/m³K) * E+6 0,254 0,132  0,193 

α (m²/s) * E-6 2,076 2,863  2,470 
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• PUNTS ESTUDIATS SOBRE LA MOSTRA EXTRETA: 

Tongada matí: 
 

Sobre Mostra (amb paper de filtre) 

Data 17/12/2014 

Hora 11:15 h 

 

Condicions inicials Condicions finals 

Temperatura parament 20,1 °C Temperatura parament 21 °C 

Temperatura ambient 20 °C Temperatura ambient 21 °C 

Humitat parament 100% Humitat parament 100% 

Humitat ambient 47% Humitat ambient 47% 

 

Temps (min) 
Absorció d'aigua (ml) 

Mitjana 
Tub 1 Tub 2 Tub 3* Tub 4 

0' 0 0   0 0 

2' 0,3 0,4   0,1 0,27 

5' 0,5 0,6   0,2 0,43 

10' 0,6 0,8   0,2 0,53 

15' 0,7 0,9   0,3 0,63 

30' 1,2 1,2   0,4 0,93 

 
* La pipeta nº3 no es va segellar correctament i va sortir tota l’aigua. Per això no s’ha tingut en compte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tongada tarda: 
 

Sobre Mostra (sense paper de filtre) 

Data 17/12/2014 

Hora 15:25 h 

 
Condicions inicials Condicions finals 

Temperatura parament 22 °C Temperatura parament 21 °C 

Temperatura ambient 20 °C Temperatura ambient 21 °C 

Humitat parament 100% Humitat parament 100% 

Humitat ambient 48% Humitat ambient 49% 

 

Temps (min) 
Absorció d'aigua (ml) 

Mitjana 
Tub 1 Tub 2 Tub 3 Tub 4 

0' 0 0 0 0 0 

2' 0,15 0 0,05 0 0,05 

5' 0,3 0,05 0,1 0,05 0,13 

10' 0,7 0,15 0,15 0,1 0,28 

15' 0,9 0,2 0,2 0,15 0,36 

30' 1,2 0,4 0,3 0,7 0,65 
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Dades tubs Karsten 
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MITJANA DE LA MOSTRA EXTRETA: 

 

Temps (min) Mitjana matí Mitjana tarda MITJANA TOTAL 

0' 0 0 0 

2' 0,27 0,05 0,16 

5' 0,43 0,13 0,28 

10' 0,53 0,28 0,405 

15' 0,63 0,36 0,495 

30' 0,93 0,65 0,79 

 

 

 

 

• PUNTS ESTUDIATS SOBRE LA RECREACIÓ: 

Sobre Recració (amb paper de filtre) 

Data 19/01/2015 

Hora 16:00 h 

 

Condicions inicials Condicions finals 

Temperatura parament 21,30 °C Temperatura parament 19,60 °C 

Temperatura ambient 20 °C Temperatura ambient 20 °C 

Humitat parament 17% Humitat parament 18% 

Humitat ambient 47% Humitat ambient 46% 

 

Temps (min) 
Absorció d'aigua (ml) 

Mitjana 
Tub 1 Tub 2 Tub 3 

0' 0 0 0 0 

2' 0,9 0,9 0,8 0,87 

5' 1,8 2,3 2 2,03 

10' 3,6 3,4 3,1 3,37 

15' 5,8 4 3,7 4,50 

30' 8,6 5,6 5,6 6,6 
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English translation 

 

0 INTRODUCTION 

All vernacular buildings are linked to the traditions and culture where they are built. That is why 

the constructions are adapted depending on the needs of the users and the facilities they have.  

The architecture of Ebro Delta is a very good example, with simple buildings that represent the 

affability of the population. Although simple, they are very useful as a proof of the adaptive 

capacity to the environment of the people and the ability to take benefit of the resources they 

have all around.  

The desire to know and release these constructions to the world is what made me to choose this 

topic. Maybe for to the fact that have been almost forgotten and are not appreciated as an 

important part for our ancestors’ life. Maybe because many people see them as an ancient 

buildings from a poor and austere period, or just because they want to make a step forward 

towards a better future. All we have lived but, have brought us where we are and what we are, 

the huts and life of that time are part of our history and I think it is worth remembering. 

When huts are mentioned, almost everyone thinks about Valencian huts and the lack of 

information from the huts of Ebro Delta has only increased my interest to learn more and show 

these typical buildings from my land.  

This project emerges from the will, for my part and that of DAC department in Environmental 

Impact and Energy Rehabilitation, to deepen the knowledge of a type of vernacular architecture 

of our house quite forgotten and undocumented. 

Huts have been present of the territory since always, so one of the main targets of this project is, 

thanks to an historic research, unveil the origin and evolution of these constructions in Ebro Delta. 

When they started and show why they are typical buildings of the zone, built by the own residents.  

From this research, the construction process will be detailed, showing all elements, native 

materials, their origin and main usage. Describing in detail the different parts of the construction 

process thanks to the knowledge and explanations of one of the last master huts builder in the 

zone. This project is completed with a real case, being two rebuilt huts that will be used as a 

perfect example of these constructions.  

To end up, and in order to have more information about the working method, a series of trials 

and practises in the materials laboratory of EPSEB will be made to know in detail specific values 

from the huts such as water repellence, walls transmittance.etc. 

With this project, what I want do is an acknowledgement of the traditional and popular 

architecture of Ebro Delta and all that people who made it possible, from the perspective of 

history, theory and technique.

Image 0.1: Current hut in Ebro Delta. 
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3 CONTEXT OF EBRO DELTA’S HUTS 
 
 
Just few constructions all over the world are so integrated with the environment as the barracks 

of Ebro Delta are. High-level links between these building and the zone they are laid down exist 

since time ago, and this is the reason they have left nowadays a cultural heritance as a traditional 

habitat model.  

 

3.1 A little history 

Unlike many people can believe, the huts of “Delta de l’Ebre” are not buildings taken from damp 

locations of Valencia and brought to Catalonia. There is evidence of them in the Delta very time 

ago before rice colonization, performed by Valencians mainly, that the zone suffered between 

the nineteenth and twentieth centuries, which is the period that appearance of deltaic barracks 

have been always said to take place. These constructions are nothing more than an evolution of 

Palaeolithic huts, when caves were abandoned to build and make life from what nature provided 

all around.  

A fact giving an evidence that these barracks 

are not only exclusively Valencian is the 

presence of buildings almost equal in other 

environmental and naturally similar zones to 

Ebro Delta. Huts in Llobregat Delta existed 

before although are missing nowadays 

(Image 3.1). In the rest of Spain, apart from 

the huts from Horta and Albufera of Valencia, 

huts can also be found in Múrcia, Oriola and 

Segura and Guadalquivir rivers. In the 

European case, French Camargue and Po 

and Danube rivers, in Italy and Romania respectively, are places with evidence of huts, as well 

as in the Portuguese island of Madeira. 

Coming back to Ebro Delta, it is almost impossible to know the exact birth date of the huts. Before 

rice culture, “Delta de l’Ebre” was a natural resources exploitation area such as fishing, salt 

extraction, animal pasture or soda crops. These temporal activities required buildings where 

workers stayed to, as well as, tools and crops and then is when first huts appeared. 

In 1148, the “Carta de Poblament de Tortosa” written by Ramon Berenguer IV (Count of 

Barcelona and Prince of Aragon) yielded to the population of Tortosa all Ebro Delta fields to be 

used and exploited through activities like fishing or salt production. This fact shows how much 

old are these activities in the Delta.  

Some other documents relate the existence of huts in Ebro Delta during the Medieval age. Just 

to name a few, Josep Pitarch Lopez’s book titled “Les salines del Delta de l’Ebre a l’edat mitjana” 

shows a document from 1338 talking about Oliver’s family salt production (relevant salt producer 

and trader family from Tortosa) and how workers lived temporarily in huts during salt harvesting 

season. 

The “Stabliments dels Peixadors” (1557) book, lately collected by José Foguet Marsal in the work 

“Cofradias-Gremios especialmente fluviales de la ribera del Ebro”, talks about the possible 

places where freshwater fishermen from gaps were built the huts. 

In the second half of the eighteenth century and during Charles III reign, he had a vision of 

converting Sant Carles de la Ràpita (name chosen due to the monarch) port to one of the most 

important in the Mediterranean area. As a project made by Juan Saliquet Negrete’s Charles III 

engineer in 1799 shows, the expansion of the population and port of the city was huge, and huts 

appear as a residences for military that protected Alfacs Port from pirates. These huts are drawn 

with plan, section and elevation layouts (Image 3.2) identical to the ones used by the most recent 

farmers from Ebro Delta. Nevertheless, it was only a project and never became real but it is 

relevant how they defined the parts of the huts with very common words used also in the Delta 

area.  

Image 3.1: Fishermen’s hut in Llobregat Delta. 
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Image 3.2: “Plan, section and elevation of a hut”. Plan from 1799 for building military hut. 

 

It is true that the highest expansion of huts in Ebro Delta was during the second half of nineteenth 

century and beginning of the twentieth century, which is when the rice cultivation started. Rice 

crops were not possible until the construction of irrigation channels (Right Channel opened in 

1860 and Left Channel in 1912), which allowed to share freshwater throughout all Delta, fertilizing 

the fields and optimizing them to cultivate rice, that little by little was replacing the very much 

extended wheat and barley crops. 

The process was not easy at all, and farmers had to spend a lot of hours to start obtaining the 

desired benefits. This fact, aggravated by difficulties and slow transport means (horse carriage 

or on foot) forced people to build constructions near their fields and this is how huts started in 

Ebro Delta. 

The first ones were little huts 

isolated to spend the nights, but 

little by little were bigger and 

whole families stayed for longer 

working periods such as planting 

and harvesting. Later, appeared 

huts groups in big rice fields to 

be used by workers to stay 

(Image 3.3) in high-demanding 

working periods.  Agricultural 

expansion provoked 

immigration of people from 

nearby towns to work in the Delta, which converted huts as permanent houses that induced to 

improve the building techniques to make them more lasting and comfortable.  

 

Image 3.3: Huts group (1925). 
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Huts became important and were 

very common in the Delta. They 

were built by the own families that 

had to live there or were ordered to 

masters of huts. Technological 

improvements in twentieth century, 

including not only building 

techniques but also transport and 

agricultural aspects supposed the 

disappearance of the most 

traditional huts by 1960.  

The mechanization of agriculture allowed to work faster and easier in the rice fields and there 

was not a need to spend all day and night there. Transport improvements reduced distances 

between towns and people left the huts to move to the town and build more comfortable and 

hygienic houses. Then, huts were wearing little by little in the loneliness, where each of the 

materials came back to their origin, the nature.  

The desire of certain people to 

recover their youth homes, feel that 

sensations and live that experiences 

again lead to the reappearance of 

the deltaic huts. It was in the 90s 

(Image 3.5) when huts appeared 

again driven by nostalgic people. 

The construction is based on the 

same techniques and materials that 

were used back then, but with some 

improvements that make all easier. 

 

 

Nowadays, in Ebro Delta we can find around fifty huts recovered during last years. They are used 

as residences, but touristic use is much extended as well; as farmhouses and rural tourism, 

restaurants, information centres, showrooms or museums.  

 

3.2 Construction features 

Ebro Delta’s huts are one the most antiques constructions from Catalonia, with a very primitive 

construction techniques. They are primitive, in the sense that are based on the natural resources 

found all around (wood, reeds, mud and grass) and maintaining a special relationship and 

equilibrium with the environment and the landscape that surrounds the area.  

Huts have a simple typology: rectangular base split in two main rooms, wood structure and two-

slope vegetal rooftop, and walls made of reeds and mud (Image 3.6). 

 

Image 3.4: One of the lasts barracks in Ebro Delta (1970). 

Image 3.5: First hut rebuilt in the ninetieths. 

Straw roof Ligth Reeds Reeds Ridge Crest Image 3.6: 
Hut’s scheme 

 

Main Strut 

Rib 

Transverse 

trunk 

Strut 

Thick Reeds Mud coating 
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3.2.1 Structure 

The vertical structure is 

based on the struts that 

shape the hut plus the higher 

struts that support the roof.  

The horizontal structure 

consist of a transversal trunk, 

also known as “anguileta”, 

which lays down over the 

lower struts going from end to 

end. Over the central struts, a 

crest trunk is placed and 

between this crest and the 

“alguileta”, forming the slope 

of the roof, we have the ribs. Such ribs used to protrude from the main structure to create a 

cantilever for rain and sun protection. To strengthen the structure, the vertical struts from the 

centre are joint to the ribs by the "crevetes". 

3.2.2 Walls 

Vertical closures were covered with thick reeds overlapped and sewn between them and to the 

struts. Then, mud and straw were used to coat both sides of the wall until reaching a width of 

10cm. 

In the case of the roof, reeds over the ribs were the basis and above that, 35-40 cm of grass 

sewn to the ribs and reeds. Years after, another layer was added, even not thicker than the 

previous, to guarantee the impermeability of the roof. 

Internal closures had the same features than external ones, with mud and reeds as coating.  

 
                     Image 3.8: Covering the structure with reeds 

 

 
                     Image 3.9: Grass placed in the roof and mud coating in process. 

 

Image 3.7: Barrack’s wood structure. 
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3.2.3 Finish details 

The ground was not modified, being 

the same soil from the beginning but 

compacted as much as possible. 

Internal walls were covered with a thin 

mud layer just for visual purposes 

(Image 3.10) and were whitened, 

internal and external ones, with lime 

and “blavet”, which is a quite common 

blue material in Delta. The internal part 

of the roof was also covered it with mud 

and whitened afterwards. 

 

 

3.2.4 Special features 

Experienced acquired during the years allowed to improve the techniques and important features 

such as the orientation of the huts. 

Ebro Delta is a very windy zone coming from NW (also called “Vent de Dalt”), which forced to 

build the back of the huts towards NW direction, with the building entrance towards southeast 

(SE). Usually, the back was strengthened with more struts as a wind protection.  

Solar incidence was also taken into account to choose the orientation of the huts, as the rooms 

were placed where the sun had more incident hours per day in order to get the higher heat as 

possible. Little windows were used to avoid heat lose and, sometimes, only the entrance door 

were built, which didn’t allow the sun, the light and the heat to enter.  

Another special feature of the huts in Ebro Delta was the “solibert” (Image 3.11), a kind of shed 

placed in the front part built by extending the top roof a little beyond the entrance front wall. 

 
Image 3.11: Group of barracks in La Cava, known as Deltebre nowadays (1920). Left hut shows the 
“solibert” shed. 

When collecting the building materials used in the construction of a hut, certain season criterias 

had to be taken into. For example, reeds and marram grass had to be collected 20 days before 

or after Christmas day, exactly in the waning moon phase, because it is when there is no plant 

sap, which increases the lifetime of the material. 

Acoustically, huts have a good 

behaviour. Music groups such as Quico 

el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries and 

the Valencian singer Pep Gimeno 

Botifarra decided to record a music disc 

in an Ebro Delta’s hut.  The good 

behaviour is not only due to the volume 

and shape of the huts, but also the 

attenuating materials that provide a 

natural and genuine sound.  

 

 

Image 3.10: Detail of coating and internal finishes. 

Image 3.12: “La Barraca” (2011, Discmedi) music disc 
recording inside a hut.  
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3.2.5 Materials 

All the materials used in the construction of the huts were natives, where people previously chose 

and classified them depending on the quality. 

These materials had to have special characteristics such as water repellence and resistance. 

Thus, the choice of the materials were crucial in order to have a good quality and lasting hut.  

Most used materials were:  

• Grass. Used in the rooftops. It was tied with a rope to be well tightened and increase the 

resistance against the strong winds of the area. The grass, depending on the quality, can 

be classified as the following: 

 

o “Empall” (rice straw) is the straw remaining after harvesting the rice plant (oryza 

sativa) (Image 3.13). It was the poorest grass type in terms of quality with only 3 

years of lifetime. 

 

o “bulrush” (Juncus sp), grow up in sea area (Image 3.14). It was a type of grass with 

a little more quality than the previous one with 8 years of lifetime.  

 
 

o Typha (Typha sp.) (Image 3.15), placed in the banks of the lakes and lasted until 

14 years. It was not as resistant as “Jonc” but once tied in bunches and placed 

properly above the rooftop it was a very good solution. 

 

o Marram grass (Ammophila arenaria) was the most resistant as could last until 30 

years. It is a perennial plant type that grows in the dunes and coastal beaches, with 

the special features that is water repellent (Image 3.16). It is the most used still 

nowadays. 

 
 

 

 

• Reeds (Arundo donax) (Image 3.17). Two sizes, the thicker ones to be used in the 

enclosure of the huts and also known as “master reeds”, and the thinner ones, that are 

placed above the first ones and tied one beside the other to coat the hut.  

 

• Wood. Very important material that was linked to the lasting of the building. Everyone was 

not able to use high quality wood. Different types could be choosen:  

o Poplar (Populus sp.) (Image 3.18), was the most lasting wood, fact that leaded it to 

be used along many years. 

o Olive wood (olea europaea) (Image 3.19), was also very resistant but due to the 

irregularity in the shape it was very difficult to find logs long enough and straight 

enough. It was usually used just as a part of the hut or for little huts. 

o Eucalyptus (Eucalyptus sp.) (Image 3.20), the resettlement that the area suffered 

by this species suitable for dry land, caused many farmers to realize their great 

strength and durability, which leaded to be the most used in the construction of the 

huts. 

 

• Mud and straw. Mud was a mixture of clay and water, resulting to a very resistant material 

once dry. It came from the rice fields (Image 3.21). The straw was basically the rice plant 

(Image 3.22), but could also wheat plant. 50% of each component was extended way to 

coat the closures of the huts. 

 

• Other materials. Among other materials used we can find tacks (Image 3.23) (to join 

wood pieces to the structure), the rope (Image 3.24) (used to tie reeds and sew the grass 

to the top roof as once tightened, it doesn’t untie), the lime and the “blavet” (Image 3.25) 

(mixed to whiten the walls). 
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Image 3.13: Rice (oryza sativa). Image 3.14: Bulrush (juncus maritimus). Image 3.15: Typha (Typha sp.). Imatge 3.16: Marram grass (Ammophila arenaria). 

Image 3.21: Flooded rice field. Image 3.22: Rice straw. Image 3.23: Tacks. 

Image 3.17: Reeds (Arundo donax). Image 3.18: Poplar (Populus sp.). Image 3.19: Olive tree (olea europaea). Image 3.20: Eucalyptus (Eucalyptus sp.) 

Image 3.24: Rope. Image 3.25: Lime and 
“blavet”. 
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3.3 Construction process 

First step is to smooth the ground, think about the dimensions and where the main struts from 

the centre and internal rooms will be placed. 

Simplicity in the structure allow to build huts without foundations. Therefore, the next step is to 

dig the holes for the struts that are 

filled with the same soil extracted 

and stones, taking care of obtaining 

a vertical tilt (Image 3.26). Struts are 

nailed leaving a separation between 

axes of 1.2 meters and dug 90cm of 

depth leaving 1.8 meters above the 

surface. 

 

 

The next step is to place the 

“anguileta” above the lateral struts 

to join them, and the crest trunk 

over the central struts, going both 

from end to end. Then, ribs are 

installed, laying down between the 

crest trunk and the “anguileta” 

(Image 3.27). To increase stability, 

ribs and master struts are joint using 

crossbar trunks called “crevetes”.  

The other wood joints are 

performed using tacks. 

 

Nowadays, a concrete base is placed as a ground for the hut (Image 3.28) and it is covered with 

waterproof painting to avoid humidity coming from the ground. (Image 3.29) Formerly, the ground 

was just compacted. 

Once defined the size and shape of the hut and built the structure, closures must be set. To the 

bottom part, and as a reinforcement and animal blocking, perforated bricks are installed today, 

that are also used as a support for the master reeds of the vertical closures. 

As a start, reeds are placed in walls and roof. 

First, master reeds are put between struts in a 

vertical way and then are tied together with 

horizontal reeds and struts using a cord. 

(Image 3.30). These reeds are placed in the 

outside part of the building. 

As reeds have a base wider than the tip, 

alternatively (one reversed to the previous) 

reeds are put in order to maintain always the 

same wall height. 

Image 3.26: Struts placement 

Image 3.28: Concrete base Image 3.29: Concrete base painted 

Image 3.27: Finished structure  

Image 3.30: Reeds placement 
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Possible windows must be taken into account at this step of the process, in order to locate them 

and not do coating that part with reeds. Nowadays, a wooden frame is put and attached to the 

pillars with a steel bar and then cut the reeds. In the external part, in order to provide more 

subjection to the closure reeds, a wooden bar is nailed along each strut (Image 3.31). 

The same procedure is performed to put the reed over the ribs. It is a slow and repetitive process. 

The grass rooftop is the next process. Starting from the bottom part (Image 3.33), the layers are 

being overlapped in ascending, guaranteeing the thickness and compaction that, together with 

the slope of the roof, will avoid the water to enter the building (Image 3.35). 

The subjection of the different marram 

grass layers is done thanks to a 

horizontal reed joint with a cord using a 

1 meter long needle and 2 people (one 

at the roof and another inside the hut). 

The process consist of tying the reeds 

that subject the grass to the reeds of the 

roof and the ribs of the structure. The 

needle helps to pass the cord inside and 

outside the building sewing all the parts. 

This process is done again and again 

until the desired width of marram grass 

is achieved in order to not let the water enter. 

 

It is a slow process until the crest is reached, where the grass is now tied with American reeds, 

instead of native reeds (Image 3.36), as there is less marram grass protection and more durability 

is needed. Marram grass is also used to protect the rear part of the hut. In this case, it is a vertical 

work in which the last marram grass layer is not tied with a reed but, instead, an olive-based 

cantilever (Imatge 3.37) is built, which is also durable and easier to handle as it allows to bend 

it.  

Imatge 3.33: First layer of marram grass. 

Image 3.36: Last layer of marram grass. Image 3.37: Cantilever at the rear part of the roof 

Image 3.31: Wooden frame and bars  Image 3.32: Closure seen from the inside 

Imatge 3.34: Marram grass rooftop. Imatge 3.35: Diferents layers of marram grass. 
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The next step consist of coating the internal 

and external walls, the internal part of the roof 

and the crests. To do so, first a mixture of mud 

and straw must be prepared. The straw can be 

from rice or wheat and the soil needs to be 

sifted in order to avoid big granules (Image 

3.38). Nowadays, mixers are used to perform 

the mixture (Image 3.39), but formerly holes 

were made putting inside water, soil and straw 

and all mixed with the feet (Image 3.40). 

The crest is the first part to coat, then the walls (Image 3.41) and the internal part of the roof 

(Image 3.42). This coating process is done by hand, sharing the mixture regularly to all the 

surfaces. The mud closures provide a better durability, thermal isolation and hygienic aspect than 

the ones done by grass.  

 

* See ANNEX B: Desenvolupament de la construcció (amb imatges) 

 

 

In actual huts, the next step is to put ceramic tiles in the ground, kitchen walls and bathroom, as 

well as the connection of water and electricity facilities.  

Finally, to finish the hut, the walls were whitened using lime. (Image 3.43). 

This process is used to build a home hut, which can vary depending on the type of hut and the 

use.  

Image 3.38: Sifting the soil. 

 

Image 3.39: Modern mixer. Image 3.40: Traditional mixing. 

Image 3.41: Hut with completed roof and mud coating in 
the walls. 

 Image 3.42: Internal mud coating. 

Image 3.43: Completed hut. 
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3.4 Different types of huts 

Delta population had different necessities and possibilities which leaded to long variety of huts. 

Each of them was adapted to the use that the owner wanted to but almost always with the same 

structure and main features.  

Thus we can find this types:  

• Home hut. Probably the most known 

and common, which is the one we 

have been explaining up to now. The 

typical hut of the Delta farmers and 

used only by those people that had 

to spend all year in the Delta. 

Consisting of, generally, 4 rooms, a 

kitchen and a dining room with a 

chimney. They were actually big, 

covering around 12 meters long and 

5.5 meters wide and a lot of facilities. 

Their mean surface occupied around 65 m2. 

 

• Stable hut. It was usually an 

adjacent construction used to store 

cattle (bulls and horses used to work 

the land). They had a similar shape 

and structure than home huts. The 

internal walls were covered by wood 

planks to protect the reeds from the 

hits of the animals. Surrounding the 

stable there were feeders hanging 

from planks. Some spaces to store 

the carriage, agricultural tools and 

livestock feed. They used to have 45 m2. 

 

• Mixed hut. Used only temporarily by families in high demanding working periods.  The 

rice sowing and harvesting were the chosen times to leave the permanent town homes 

and live in the mixed huts.  

These huts had a space inside left for the cattle, so families and cattle shared the hut. The 

ground was divided into two: the kitchen-dining room with chimney and the cattle zone. 

The surface varied depending on the amount of time to spend in the hut.  

 

• Fishermen hut. Usually just made by 

grass, where the roof reached the 

ground, without mud and straw walls. 

The structure was made by using wood 

from old boats or just the one found in 

the coast, but also pine and olive wood. 

They were strong constructions, but 

temporal, occupied only during the 

fishing season and then they were 

abandoned. Used to be between 5 and 

6 meters long and 3 or 4 wide, with a rectangular base with no rooms and just one entrance 

door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3.44: Home hut model by David Monllau. 

Image 3.45: Stable hut model. 

Image 3.46: Fishermen hut model. 

Image 3.47: Fishermen hut (1970). 
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• Poultry hut. Hut with the same structure and shape than the traditional farmers huts but 

smaller. With rectangular shape and divided in two main rooms to breed hens and 

chickens in one, and ducks in another. They had a surface of 45 m2. 

 

• Hut for pigs. Intended for breeding pigs. They had a peculiar shape and a strong structure 

to avoid the pigs to destroy it. Wood trunks were used for the structure with the walls and 

roof coated by reeds and grass. Usually, the entrance wall was opened and not covered. 

The surface was about 20 m2.  

 

• Hut for rabbits. Used to breed rabbits. 

They were characterized by high a meter 

and a half from the ground to avoid the 

rabbits to scape by making holes in the 

ground or just to avoid other animals to 

attack the rabbits. Squared shaped, wood 

structure, and metallic net closures, grass 

rooftop with four slopes. Surface of 10 m2.  

 

 

 

 

• Commune hut. Construction apart from the house to be 

used as toilet. Shape and structure very similar to the huts 

for the pigs, but smaller. As there was not running water, 

the lifetime of this type of huts was limited and every 3 

years there were destroyed and built a new one. Surface 

of 2’5 m2.  

 

 

 

• “Barracot” huts. Bigger than home huts, there were built in big fields to accommodate 

all workers coming to Delta to work. Internally, they were not divided in rooms, just beds 

with a surface up to 150 m2. 

 

• Hut for onions. Just used by those families had dedicated themselves to the cultivation 

of onions. They had a rectangular shape, but more long than wide.  The structure was not 

coated using mud or grass, but yes with reeds to have a good ventilation. Surface of 20 

m2. 

 

• Crops' hut. Small hut used to store 

tools, food and crops. Other uses 

were to protect crops against thieves 

or from the sun in the peak. Their 

structure was very similar to a tent, 

made with wood and covered with 

reed and grass or straw.  

 

Image 3.48: Model of a hut for pigs 
(front). 

Image 3.49: Model of a hut for pigs (side). 

Image 3.50: Model of a hut for rabbits. 

Image 3.51: Model of a commune hut.

Image 3.52: Model of a crops’ hut. 
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• Shelter hut. Little hut used by the 

farmers to protect them from the 

rain, wind or storms. They had a 

structure very similar to the home 

barracks but with external walls 

covered with grass, with the 

exception of the entrance wall, 

which was covered by mud and 

straw. Surface of 12 m2.  

 

 

 

• Tavern hut. Big hut used for leisure. They consisted of a rectangular shape and similar 

structure than home barracks. A cantilever in the entrance was used to provide shadow 

during summer and where some tables and some chairs were placed. Internally, a 

fireplace and tables inside a big dining room and a room for the owners of the hut. Surface 

of 70 m2. 

 

 

3.5 Life in the barracks 

Only those over 70 years are now able to recall and describe the experiences lived in the huts in 

Ebro Delta. They remember fondly their childhood when lived in temporal huts, in group of 

permanent huts in big fields, or shared with the cattle. 

In the maximum expansion moment, almost all families had their hut, but they were different in 

size depending on the use and the people who had to live there. The owner was who defined the 

main characteristics, but it is true that each master hut builder had his own building techniques. 

All huts had a rectangular shape but internally were very different between them. The materials 

were caught from everywhere. The wood, for example, was taken from surrounding trees or 

abandoned huts but there were families that bought the wood if they could afford it. Most of the 

fishermen huts were built using wood from old boats or just the one found in the coast. In this 

cases, the quality of the materials was not an important matter as once fishing season was over, 

the huts were abandoned.  

At the beginning, only one opening was used (main door) placed at front or at one side. Lately, 

the first windows started to appear. Usually, the huts were distributed in two rooms, one as a 

kitchen and another as a dining and sleeping room. In the case of the mixed huts, they had a 

Image 3.54: Model of a shelter barrack 

Image 3.55: Settlement of fishermen's huts near the mouth of the Ebro. (1912). 

Imatge 3.53: Crops hut (1970). 
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attic with straw above 

where people slept using 

a sack. Fishermen 

barracks (Image 3.56) 

had just one room, only 

used to sleep, as no tools 

were needed. 

In austere times, without 

luxuries and comfort, 

when everybody worked 

all day, the main uses of 

the huts were to sleep 

and rest using mattresses 

made of straw or above 

wool. Some had 

chimneys to cook, but 

more than once caused 

fires in some oversight. 

Thus, in good weather seasons, people used to cook and eat outside the huts. In small huts, the 

chimney was built outside to have the maximum space possible inside the hut. Toilets were not 

common, so commune huts were used instead or just outdoors. Without electricity, they had no 

light and running water, so a luminaire was used to have light and they got up very much early 

to take advantage of the maximum hours of sunshine 

As expected, basic food was rice but they traded with fishermen and other farmers in order to 

have varied food. Thus, could be seen exchanging rice for fish, meat or vegetables and also for 

other garden products. Without fridges, salt and oil were used to preserve the food.  

All the population of the Delta were forced to rush to accept these conditions of life, and because 

of hard work in the field will downplay these deficiencies in housing. 

 

3.6 The huts of Ebro Delta today 

The resurgence in the construction of traditional huts in the Ebro Delta in the 90s has made easy 

to observe them with a walk in the Delta. But they are not exactly the same as the original ones 

as they have been adapted to the modern times, improved and equipped with more comfort. 

3.6.1 Cataloguing existing huts 

With the help of one of the few master huts builder that are remaining today, Mr. David Monllau, 

and with one of the main modern huts builder, Mr. Salvador Gómez, we have elaborated a 

catalogue with all huts that can be found in the Ebro Delta.  

We have just taken into account these traditional huts, not the ones made with modern materials 

like bricks and cement or just imitating the shape of the old ones.  

The placement of the different huts to the Ebro Delta’s map has been possible thanks to the 

knowledge from both people mentioned before, as they have been key in the recovery of the 

deltaic huts, being the two main hut builders that can be found today.

Image 3.56: Visit to fishermen that are eating outside the barrack (1933). 




