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Aquest treball consisteix en l’estudi de la construcció en terra, en concret de l’ús que se’n fa al sud 

del Marroc. Es tracta d’una arquitectura molt característica de la zona, amb un gran valor patrimonial i 

que condiciona la manera de viure dels seus habitants. 

Per a exemplificar aquesta arquitectura i la seva tècnica constructiva, estudiarem el cas de Rgabi, un 

ksar, situat a l’oasi de M’hamid, la porta al gran desert del Sàhara. La seva situació fa que estigui 

exposat a condicions externes molt extremes, de manera que l’arquitectura s’ha hagut d’adaptar per a 

garantir unes condicions confortables en l’interior dels ksour.  

Per a començar farem un petit cop d’ull als cinc materials bàsics que és necessiten per a dur a terme 

aquesta tècnica; terra, fusta, aigua, palla i sorra. És molt important conèixer els materials amb els que 

es treballa i saber-ne les seves prestacions, de manera que en puguem treure el màxim rendiment. 

Amb únicament aquest cinc elements es poden executar una gran varietat de elements constructius, 

des de la tàpia, parament vertical a base de terra compactada dins d’un motlle (encofrat), fins a acabats 

molt més delicats, passant per la conformació de peces de tova, realització de canalitzacions, escales...; 

amb fusta es construeixen forjats i fusteries, desaigües, portes i finestres, eines per a la construcció... 

L’estructura tant dels espais públics com els privats està totalment adaptada a les condicions 

climatològiques de la zona, carrerons molt estrets, molts d’ells coberts, obertures a les façanes 

mínimes, un material amb gran inèrcia tèrmica, la terra; però d’altra banda també respon a les diferents 

necessitats que han tingut els seus habitants al llarg del temps, principalment la de defensar-se. 

El ksar de Rgabi n’és un clar exemple, és un petit poblat emmurallat envoltat per vuit torres de 

vigilància amb un gran interès històric i cultural. És tracta d’un assentament amb centenars d’anys 

d’història, així que és molt important preservar-lo.  

La construcció amb terra és una tècnica que requereix un gran manteniment després de la seva 

posada en obra, ja que pateix un procés de degradació molt gran pel que fa als efectes del agents 

externs. Així doncs en aquest treball és fa una enumeració de les patologies i una proposta 

d’intervenció de les façanes de les torres del ksar de Rgabi, per evitar que col·lapsin en cas de que 

vinguin fortes pluges, i per a donar-los-hi un millor aspecte. 
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Introducció 

 
 

 

Aquest treball és fruit de diverses estades que he realitzat al sud del Marroc des de fa anys, la 

primera vegada que hi vaig ser la seva arquitectura em va fascinar, la manera en com estan pensats 

tots i cada un dels elements, com, amb només els materials que es poden trobar en el medi més proper 

s’arriben a construir veritables meravelles i fins i tot com fan front a les condicions climàtiques extremes 

a les que estan exposats, és inimaginable la diferència de temperatura que hi pot arribar a haver entre 

l’interior d’una vivenda i l’exterior, a l’estiu, quan les temperatures sobrepassen els 50ºC. 

Una estada al workshop Miradas cruzadas: Taller de arquitectura sostenible. Eurmaroc 2012, que 

organitzava la UPC juntament amb la UdG, em va ajudar a conèixer de manera més profunda la 

tècnica, la importància que representa en aquesta zona que es tracti d’una arquitectura sostenible i 

com interactua l’arquitectura amb el paisatge, fonent-se en un sol element. 

Es tracta d’una tècnica aparentment senzilla, no requereix càlculs d’estructures molt complexos, ni 

eines complicades, ni una alta tecnologia; el coneixement es transmet de generació en generació, i 

amb el temps es perfecciona la tècnica. No obstant és més complex del que sembla, el procés executiu 

és molt important realitzar-lo correctament, en cas contrari l’edificació sofrirà greus defectes. En moltes 

ocasions aquesta falsa impressió de que es tracta d’un sistema assequible per a tothom, fa que gent 

sense experiència construeixi i és aleshores és quan apareixen greus patologies. 

Els habitants de l’oasi no sempre són conscients del patrimoni que tenen entre mans, i el maltracten 

sense pensar en la importància de mantenir aquests béns tan preuats de l’arquitectura. Tampoc tenen 

interès en mantenir-lo i fer-li les rehabilitacions necessàries, hi ha problemes més greus que 

requereixen una solució més immediata, com ara l‘avançament de la desertificació, la manca d’aigua, o 

d’altres problemes que perjudiquen directament l’economia dels habitants. Sumat al fet de la gran 

emigració que pateix la zona els habitatges queden buits i aquesta arquitectura es deixa perdre. 

Degut aquest fet ha nascut la necessitat, des d’associacions estrangeres, de realitzar petits 

projectes de rehabilitació de diferents elements significatius. D’aquesta manera es creen punts d’interès 

als ksour de l’oasi, atraient l’arribada de turistes, d’una manera sostenible, i reactivant l’economia. Per a 

tot això és important fer participar als habitants de l’oasi de tots els projectes que s’hi realitzin, de 

manera que s’hi vegin implicats i que, al veure que és una acció positiva, en un futur ho realitzin ells 

mateixos. 

I finalment un dels aspectes més destacats de la construcció amb terra és que es tracta d’una 

tècnica sostenible, amb una gran eficiència energètica, tant en el seu procés executiu com durant la 

seva vida útil; la tecnologia que precisa és lowtech, totes les eines son fetes de materials que es poden 

trobar en el mateix oasi, com la fusta de tamariu, i no precisen de cap tipus tecnologia; i no genera cap 

tipus de residu ni de perjudici per al medi ambient. 
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Contextualització 

 
 

 

El Marroc té una divisió natural al mig del país que el parteix en dues zones ben diferenciades, la 

serralada de l‘Atlas, que creua el país d’est a oest. Marca una clara diferència climàtica entre la zona 

nord, amb un clima mediterrani, molt fèrtil; i la zona sud, on el clima és molt àrid i sec, la porta al desert 

del Sàhara. Amb tot el que això comporta, tota la part que queda al nord està molt més europeïtzada, i 

la societat és majoritàriament urbana, en canvi tota la zona sud, totalment rural, està molt menys 

desenvolupada, molt més arrelada a les tradicions. 

Des de l’Atlas fins al Sàhara hi ha una gran extensió de valls presaharians, caracteritzats per un 

clima desèrtic que marca el paisatge i la societat de la zona. La vida es concentra al voltant dels rius on 

hi ha petits oasis i grans palmerars amb zones de cultiu. Aquesta zona té grans carències, ha estat 

aïllada durant molt temps, no disposa de la cobertura de serveis bàsics, la seva població té una 

alfabetització menor que a la resta del país, i admès s’afegeix l’avançament de la desertificació. No 

obstant té un gran valor patrimonial tan material com immaterial. 

L’oasi de M’hamid és el més meridional de tot el Marroc. Està al sud de la regió de Sous-Massa-

Draa, a la província de Zagora, a la vall del Draa. És on acaba la carretera nacional 9, que recorre el 

sud del país, donant pas a la immensitat del Sàhara. Es troba situat en el curs del riu Draa, es tracta de 

l’últim oasi abans de que el riu s’oculti. A tan sols uns 30 km hi ha la frontera amb Argèlia.  

És la porta d’entrada al desert del Sàhara, i a més es troba darrera de la gran serralada de l’Atlas, 

que constitueix una barrera per a les pertorbacions atmosfèriques. Climatològicament parlant és un 

dels indrets del Marroc amb les condicions més extremes. Al ser l’oasi més meridional del país, té un 

clima desèrtic saharià, caracteritzat per ser molt àrid.  

Arriba a assolir altes temperatures durant diversos mesos a l’any, de juny a setembre, quan els 

termòmetres pugen fins als 45ºC, arribant a pics de 50ºC en algunes ocasions. En canvi, durant els 

mesos d’hivern a la nit les temperatures arriben a baixar fins als 0ºC, però durant el dia la mitja se situa 

entre els 15-20ºC. A la primavera i tardor, d’abril a maig, i, octubre i novembre, hi ha temperatures més 

moderades, d’entre 25 i 35ºC.  

Pel que fa a la pluja, és molt escassa. Cauen entre uns 40 – 50 mm a l’any. Hi ha mesos en els que 

la pluja és nul·la, de febrer a juny, i els mesos més plujosos són els de octubre i novembre. Arribant a 

caure grans quantitats d’aigua. 

Un altre factor climatològic important de l’oasi és el vent. Durant l’estiu bufa el Cherki, forts vents 

molt secs que aixequen la sorra de les dunes del desert, provocant grans tempestes de sorra. Aquest 

fenomen fa que les dunes del desert es desplacin i que ocupin territoris habitats. 

Tots aquests factors tan extrems influeixen i caracteritzen l’arquitectura i la construcció de la regió. 

Els poblats, els ksour, s’han de protegir de la calor, del sol, del fred de l’hivern, de les tempestes de 

sorra.  
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A l’oasi hi ha actualment 9 assentaments habitats anomenats ksour repartits per a tot el palmerar, i a 

finals del segle XX es va construir el nucli urbà de M’hamid Nou, que és on es centralitza tota l’activitat 

comercial de la comunitat. La població total de l’oasi es de 7.700 habitants. El palemral queda dividit pel 

riu Draa. En la part més oriental hi trobem tres d’aquests ksour, el de Rgabi, el d’Ouled Driss i Bounnou. 

En l’altra hi ha la resta: M’Hamid Nou, Oulad Youssef, M’hamid el Ghizlane, Zaouia, Ouled M’Hia, Ait 

Aissaet Brahim i Talha. 

L’origen dels ksour que hi ha a l’oasi de M’hamid es remunta al segle XIV. És el conjunt històric més 

important que hi ha actualment. Els ksour són les formes d’assentament més antigues, les poblacions 

nòmades s’instal·laven en zones fèrtils on els agricultors podien extreure aigua subterrània i canalitzar-

la cap als camps de cultiu. L’origen d’aquestes construccions podria estar en els segles III i VIII. Es 

tracta de poblats fortificats, majoritàriament d’origen bereber, però amb el temps hi ha hagut una gran 

barreja ètnica. 

Geogràficament la regió es troba en un punt clau en el pas de les rutes de caravanes que partien 

cap a l’Àfrica Negra o cap a l’Orient, i en concret, l’oasi de M’hamid, al ser l’últim en el curs del riu Draa, 

era punt de parada obligatòria. Els àrabs van introduir la palmera, i amb això, la producció de dàtils, 

aquest fet va fer que el comerç en la regió es desenvolupés, i que esdevingués una zona molt rica. 

Aquesta època d’esplendor va començar a veure’s afectada per l’obertura de les rutes marítimes, al 

segle XVI, aleshores el comerç ja no passava exclusivament per allà. La segona davallada de l’oasi va 

arribar al segle XVIII, quan el trànsit de caravanes es va acabar definitivament. Des d’aquest punt la 

regió va començar a quedar-se aïllada i la seva principal activitat econòmica es redueix a l’agricultura 

de subsistència. Durant l’ocupació francesa, als anys 50, va seguir totalment incomunicada. 

Així doncs els ksour mantenen molt arrelades les seves tradicions. Principalment estan construïts amb 

tàpia, tova, canya, troncs i fulles de palmeres. L’arquitectura d’aquestes construccions es correspon 

amb la manera de viure dels seus habitants. La construcció utilitza materials de l’entorn, que no 

necessiten un procés de producció, la petjada ecològica es mínima. 

En l’actualitat s’ha construït un nou nucli urbá que representa el centre de tota l’activitat comercial de 

l’oasi, hi ha un petit dispensari mèdic i l’escola. Aquest nou poble, edificat a la dècada dels 80, ha estat 

construït amb blocs de formigó, deixant de banda les tècniques tradicionals, emmirallant-se de les 

tècniques occidentals que no són adequades per a la climatologia de la regió. La trama urbana també 

copia a la europea amb tot l’entramat de carrers sense cap tipus de ombra, aspecte imprescindible en 

aquesta zona. Les edificacions construïdes en blocs de formigó no s’adapta a les necessitats tèrmiques 

requerides en una vivenda. El procés constructiu no s’acaba, no hi ha cap tipus de material aïllant i no 

es revoquen les façanes. El formigó és un material amb una inèrcia tèrmica molt més baixa que la terra, 

de manera que a l’interior de les vivendes s’arriben a assolir temperatures molt més elevades que en 

les construcció en terra. S’ha implantat una falsa idea que la construcció en formigó equival a progrés, i 

la població, si té l’oportunitat, es construeix una vivenda amb aquests sistema. S’afegeix el fet que la 

construcció en formigó no requereix un manteniment com el de la construcció en terra. 

En els darrers anys, l’ocupació de l’oasi ha anat disminuint progressivament. La manca 

d’oportunitats per als joves i les condicions extremes de vida fan que els habitants de l’oasi migrin cap a 

les ciutats i inclús cap a Europa.  Els ksour queden deshabitats i poc a poc es van deteriorant. 

L’oasi té una extensió de 2.700 km2 en els quals hi ha el palmerar, camps de cultiu, els 9 ksour, el 

poble nou, el riu Draa  

 

Oasi de M’hamid 
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La construcció amb terra 

 
 

 

 

La construcció en terra crua és la predominant en tots els ksour de l’oasi de M’hamid. Es tracta 

d’una zona que ha estat aïllada del desenvolupament econòmic i cultural del món occidental fins a 

temps recents. L’economia dels habitants de M’hamid era principalment de subsistència, obtenien tot el 

que necessitaven del entorn o bé d’intercanvis amb les caravanes que hi eren de pas. No vas ser fins 

l’any 1928, data en la que es va inaugurar la primera carretera que creuava l’Atlas, que la regió va 

començar a experimentar un petit desenvolupament. Aquest fet ha condicionat fortament l’arquitectura 

de tot el sud marroquí. Totes 

les edificacions estan 

construïdes amb materials de 

l’entorn més proper i emprant 

tècniques tradicionals 

pràcticament amb cap variació 

des de els seus inicis. Cal 

destacar també que representa 

un tipus de construcció idònia 

per el tipus de climatologia de 

la zona, adaptat perfectament 

a condicions climatològiques 

extremes. Es tracta d’una 

arquitectura característica dels valls presaharians.  

Per a la construcció dels ksour que trobem al llarg de tots els valls s’utilitzen cinc elements bàsics: 

terra, sorra, palla, fusta i aigua. Tots ells formen la base dels sistemes constructius en terra crua 

mesclats en diferents proporcions. 

La terra i la sorra més fina es pot extreure del voltant de qualsevol dels ksour ja que s’hi troba en 

gran abundància degut a la proximitat del desert. Es tracta del material base d’aquest tipus de 

construcció característica en tot el Marroc. Presenta grans avantatges respecte a altres materials; en 

primer lloc és un material gratuït, també és abundant a la natura i és de fàcil extracció, gairebé sempre 

es pot obtenir del mateix lloc de construcció, així mateix també representa un material ecològic que es 

degradable i pot arribar a tenir una llarga vida útil si se’n fa un bon manteniment. Pel que fa als seus 

punts febles, la terra no és un material amb una gran resistència mecànica com la que pot presentar 

per exemple el formigó, de manera que els murs construïts amb terra tenen un gran espessor per a que 

siguin portants. Per altra banda, es veu molt afectat per l’acció de la pluja. 

La terra està composada per pedres, còdols, sorra, llim i argila. Les terres més aptes per a la 

construcció són aquelles que tenen més alt contingut d’argila, aquesta actua com a aglomerant de la 

mescla. 
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Palmeres i tamarius de M’hamid

Aplec de troncs de palmeres

Mu’allim del tabout

La palla també és un component del que se’n pot disposar fàcilment, ja que es tracta d’un oasi, 

habitat, en el que a més hi ha bestiar que s’alimenta d’aquest element.  

A l’oasi de M’hamid la vegetació que hi ha és 

sobre tot palmeres i també tamarius, de les seves 

fulles i troncs se’n extreu la fusta necessària per a 

la edificació, tot i que avui en dia degut a 

l’escassetat d’aquestes dues espècies s’opta per a 

la importació de fustes que no són originaries de la 

regió com ara el pi o l’eucaliptus. 

La palmera actualment està esdevenint 

escassa, i a més a més està patint una malaltia 

anomenada baiout que està contribuint  la seva 

desaparició. S’hi suma el fet de la falta d’aigua i de 

la salinització del sòl, que també repercuteix en 

l’extinció d’aquesta espècie. La recol·lecta de 

dàtils és una de les principals activitats 

econòmiques de l’oasi de manera que les poques 

palmeres que queden sanes es destinen per a la 

producció d’aquest fruit, de manera que per a la 

construcció queden tan sols les palmeres velles 

que de las que ja no se’n treu gran rendiment. El 

temps que triga en créixer una palmera està al 

voltant d’uns 15 anys. El tronc de la palmera es 

flexible i fibrós, de manera que quan col·lapsa no 

ho fa de manera immediata, donant un temps de reacció bastant ampli. 

Pel que fa al tamariu, representa la font de fusta més comú de l’oasi, es pot trobar en les jàsseres de 

la gran majoria de forjats i en les fusteries de portes i finestres, ja que es tracta d’un material molt dur. 

De la mateixa manera, els llindes de portes i finestres estan constituïdes de fusta de tamariu. Les eines 

que s’usen durant el procés executiu també són fetes d’aquesta fusta. És tracta d’un arbre que de 

creixement lent, per a que creixi fins a una latura d’un metre i mig cal esperar uns dos anys, però per a 

que tingui les prestencions que exigeix com a estructura portant en la construcció és necessàri esperar 

uns 15 anys. Degut a aquests dos factors, el seu gran ús i el seu lent creixement, s’ha convertit en una 

espècie protegida i se n’ha prohibit la seva tala. 

Degut a la dificultat d’extreure fusta de l’entorn de l’oasi, actualment s’opta per utilitzar fustes que 

s’importen d’altres països, generalment pi i eucaliptus, i en menor cantitat també s’usa avet. Els 

exemplars que es poden trobar al Marroc no tenen grans altures i no serveixen com a estructurqa per a 

la construcció de manera que s’importa dels països nòrdics com Suècia o Finlandia. Aquests tipus de 

fustes presenten millors prestacions en alguns aspectes com ara en la realització de llums més grans 

ens els espais interiors de les edificacions. No obstant, aquests tipus de fustes són més propenses a 

patir atacs d’insectes xilòfags, de manera que serà necessar-hi dur a terme tractaments per a protegir-

les abans del seu ús. Pel que fa el preu no representen un material amb un cost molt elevat.   

Finalment, l’aigua, tot i que es tracta d’un bé escàs, es pot obtenir de les reserves subterrànies 

extraient-la dels pous naturals que s’alimenten del riu Drâa o bé dels artificials ens els que hi arriba 

aigua potable canalitzada.  

Pel que respecta a la mà d’obra, el coneixement de la tècnica ha anat passant de generació en 

generació, de manera que a l’oasi hi a mestres constructors, anomenats mu’allim, que és tradueix de 

l’àrab com a mestre, que són els encarregats d’exercir l’ofici i de transmetre els seus coneixements. Per 

a arribar a ser mu’allim primer s’ha de passar per 

al grau d’aprenent, en el qual s’aprenen totes les 

tècniques per a la construcció, durant aquest 

període són peons. Els mestres d’obra coneixen a 

la perfecció la tècnica de la tàpia, com es col·loca i 

com es retira, com i quan la terra està compactada, 

com s’han d’utilitzar correctament cada una de les 

eines, com s’agafa i es deixa anar el picó, com es 

canvien les tapieres o quan es pot començar a 

construir sobre una filera executada. També són 

excel·lents coneixedors de la tova, quina és la 

manera correcta de col·locar-los, de revocar-los. 

Tanmateix també son experts en fusta, com s’ha 

de tallar, quines parts són les més adequades per 

utilitzar. Al tractar-se de tècniques i d’eines 

senzilles, sota les indicacions d’un mestre 

experimentat pràcticament tots els habitants de 

l’oasi poden construir, reparar i mantenir les seves 

propietats. 

Es tracta d’una sistema constructiu que s’executa en tota la seva totalitat en el lloc on estarà en 

servei. La preparació dels materials, la conformació de les diferents peces, tot és in situ. No hi ha cap 

procés industrial que intervingui en aquesta tècnica, de manera que no genera cap impacte 

mediambiental. D’altra banda, al estar completament construït amb materials que es troben en el medi, 

en el moment en el que l’edifici s’ha de enderrocar, o acaba la seva vida útil, no genera cap tipus de 
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Pati central d’una vivenda de M’hamid el Ghizlane 

Forjat del pati d’una vivenda

residu i els materials tornen al seu origen. En aquest sentit s’aconsegueix també reduir molt els costos 

de construcció, el cost del transport és pràcticament nul ja que tots els materials necessaris es troben a 

l’abast, i d’altra banda són materials que proporciona el medi, de manera que no representen un cost 

gaire elevat. Es tracta d’una arquitectura de baix cost i totalment sostenible ja que no genera cap residu 

durant la seva construcció ni després de la seva vida 

útil. 

La distribució de les vivendes tradicionals del sud 

del Marroc és bàsicament un pati central i la resta 

d’estances al seu voltant disposades de manera 

irregular. Aquest pati actua com una xemeneia creant 

corrents d’aire en l’interior de la vivenda, millorant les 

seves condicions higrotèrmiques. Una de les façanes 

dóna al carrer, i en canvi les altres tres són mitgeres. 

Són habitatges molt modestos, amb poc mobiliari i 

escasses instal·lacions, però estan perfectament 

adaptades a la manera de viure de la societat 

autòctona. Les estances són de caràcter variable, és a 

dir que no sempre tenen la mateixa funció, depenent de 

l’època de l’any en la que es trobin van variant el seu 

ús per a millorar-ne les condicions en el seu interior. 

Es composen de planta baixa més planta pis i la 

coberta. En la planta baixa no hi acostuma a haver cap 

divisòria interior, sinó que és un espai diàfan en el que s’hi emmagatzemen utensilis de treball o fa 

d’estable per al bestiar. En aquest nivell no es distingeix el pati de la resta de la planta, en canvi, en els 

nivells superiors si que hi ha un muret que separa la planta del pati. En la primera planta s’hi troben les 

diferents estances, els dormitoris comuns, on hi dorm tota la família, una sala d’estar, el menjador i la 

cuina, altres estances més petites es destinen a l’emmagatzematge d’aliments o d’altres objectes. La 

coberta és plana, i en els mesos més calorosos s’usa de dormitori. S’hi accedeix directament des d’una 

escala a planta baixa per evitar fer passar estranys davant les dones de la família, ja que es tracta 

d’una cultura islàmica. La religió està bastant present en tota l’arquitectura, i moltes de les solucions 

constructives tenen la seva explicació en la mateixa religió.  

La comunicació vertical de la vivenda es fa a través d’una escala de cargol, en els seus replans, els 

graons amb la petja més gran, hi ha l’accés a les diverses estances, de manera que no hi ha 

passadissos. Al centre de la vivenda hi ha el pati, que creua verticalment la totalitat de la vivenda. 

Representa el cor de l’habitatge, és pràcticament l’única entrada de llum i d’aire que hi ha. Al ser un 

element tant important i tant representatiu és l’únic en el que s’hi poden troba detalls ornamentals. 

Gràcies a les seves proporcions la llum solar no hi entra directament i facilita l’extracció d’aire calent 

que hi ha en l’interior. Climatitza l’ambient en l’interior de la vivenda, que manté unes condicions 

habitables. 

L’estructura de les edificacions fetes 

amb terra crua predominant a l’oasi d 

M’hamid es principalment a base de 

murs de càrrega que fan de tancament 

exterior, en els quals s’hi recolza el forjat 

de les plantes superiors, per que fa a 

l’estructura portant de l’interior es pot 

resoldre mitjançant parets de càrrega 

però la solució més adoptada es un 

sistema de pilars, normalment quatre, 

que formen el pati interior. Aquesta 

estructura es troba en totes les vivendes 

dels ksour, i també en les mesquites.  

El fonaments d’aquest tipus d’edificació consten de l’excavació d’una rasa d’un metre d’ample i 7 

centímetres de profunditat aproximadament; s’omple amb una mescla de terra i pedres amassat amb 

palla i en algunes ocasions s’hi afegeix calç. Per a la seva correcta realització seria convenient decapar 

la capa el sòl orgànic i humidificar-lo lleugerament.  

Des d’aquesta fonamentació arranca el mur de tàpia, que en el cas de tractar-se d’un tancament 

exterior té un gruix de 50 centímetres, i quan són murs de càrrega de l’interior de l’edificació tenen un 

gruix de 40 centímetres. L’alçada d’aquests murs dependrà de l’alçada dels mòduls amb els que 

s’executa la fàbrica. Sobre els murs de tàpia executats s’hi recolza el forjat, format a base de fust de 

tamariu i de palmera.  

A partir del primer forjat els murs que es construeixen per sobre es fan amb tova ja que la seva 

posada en obra és més senzilla. Elaborar un mòdul d’un mur de tàpia a una alçada considerable pot 

resultar una tasca molt complicada i perillosa de dur a terme, a més que suposaria una gran aportació 

de massa a la part superior de l’edifici, posant en perill la seva estabilitat. La tova és un material de fàcil 

transport manual, i la seva col·locació és més senzilla, no precisa de compactat, i és més fàcil de 

encaixar aquestes peces de dimensions reduïdes en els cantells dels forjats o en les coronacions dels 

murets de coberta. La fabrica de tova també pot ser utilitzada per  a l’execució de pilars, murs interiors, 

ànimes d’escales, i en general tots els elements interiors, ja que presenta més versatilitat a l’hora de 

col·locar les peces. 
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Porta de fusta de tamariu

Escala d’una vivenda

Torres del ksar de Rgabi

Tots els murs s’arrebossen tant per la seva cara exterior com la interior, amb morter de fang per a 

protegir-los de la pluja. Aquest element és imprescindible mantenir-lo en bon estat per a garantir la 

durabilitat de l’edifici.   

Per a cohesiona i unir totes les peces conformades en terra es fa servir un morter també a base 

d’aquest material. Els materials que el composen es troben en diferents proporcions en funció de l’ús 

que té. Hi ha morter per la tàpia, morter per la tova, per les juntes, per l’arrebossat... la proporció 

d’aigua que té cada un d’ells disminueix del primer a l’últim, el tabout no requereix tanta plasticitat com 

el morter per a l’arrebossat. De manera inversament proporcional la resistència que presenten cada un 

d’ells va de major a menor, el mur de tàpia requereix una resistència superior ja que és tracta d’un 

element portant que actua per massa, que no la que demana el revestiment, que requereix un morter 

amb més plasticitat i flexibilitat.  

El morter, que actua de material de subjecció entre diferents elements, com en tota la resta 

d’elements constructius, com a element d’unió, ha de tenir una menor resistència que els elements que 

uneix, de manera que absorbeixi les tensions generades i es fissuri abans el morter que l’element. 

La majoria de les cobertes són planes i amb un acabat compost a base d’una simple capa de terra 

polida. No obstant en edificis més singulars com ara les mesquites i els morabits, s’hi poden observar 

meravelloses cúpules en les cobertes. Per a l’evacuació d’aigües pluvials de coberta hi ha un sistema 

de canalització que allunya l’aigua de les arrancades dels murs i la expulsen cap a l’exterior a través 

d’unes gàrgoles fetes a base de troncs de tamariu que tenen una tenen gran llargada. 

Pel que fa a les obertures en els paraments exteriors, d’una 

banda hi ha les finestres de la primera planta, que són de 

dimensions molt reduïdes, i acabades amb una reixa de ferro 

forjat, per a evitar que entri la llum solar, permetre que flueixi 

l’aire, i mantenir la privacitat visual. D’altra banda hi ha les portes, 

conformades amb llistons de fusta de tamariu acoblades amb 

claus metàl·lics. S’encaixa per la seva part superior i inferior en 

una polleguera que permet el gir de la fulla, l’elecció d’aquest 

sistema és degut al gran pes que tenen aquestes portes. 

Pel que fa l’estructura de l’escala, aquesta es construeix al 

voltant d’un mur de mig metre d’ample a planta baixa construït 

amb fàbrica de tova, i a mida que va guanyant alçada, l’escala es 

va convertint en una escala de cargol amb un eix central de 

50x50 centímetres de tova. L’estructura de l’escala es sosté 

sobre un muntant d’escala de fusta de tamariu que, formant 

grups longitudinals, se sostén sobre d’altres que van disposats 

transversalment i recolzats a uns suports. Aquests suports 

van des del mur central de tova, o en els graons superiors, 

des de l’ànima de l’escala de cargol, fins als paraments 

exteriors. L’arrencada i els graons es fan a base de pedres i 

terra compactada, i finalment polida. Els cantells dels 

graons estan acabats amb fusta de tamariu.  

Les construccions característiques de l’arquitectura pre-

sahariana tenen un caràcter defensiu, en el seu origen, 

quan els seus habitants es van assentar, tenien la 

necessitat de defensar-se dels atacs de les tribus de 

manera que els poblats estan emmurallats i en els seus 

inicis només s’hi accedia a través de les portes d’entrada. 

Aquest espai representa un zona d’acollida als visitants que 

venien al ksar i actualment serveixen com a punt de trobada 

dels seus habitants, ja que es una zona protegida de les altes temperatures. 

L’estructura urbana d’aquests nuclis de població acostumen a ser una retícula o bé en espina de peix, 

amb un carrer principal més ample amb derivacions de carrers secundaris amb una amplada d’entre 

1,5 i 2 metres. El carrer principal sol estar descobert, i el carrerons que hi arriben ortogonalment estan 

coberts per els propis habitatges que creuen 

per sobre per protegir-los de les altes 

temperatures de l’estiu i les tempestes de 

sorra. Hi ha, de tant en tant, pous de llum 

que serveixen tant per il·luminar el carrer 

com per a ventilar-lo i aconseguir 

temperatures més agradables. En el carrer 

principal, que té un traçat irregular, s’hi 

troben els accessos als espai comins del 

ksar, com la mesquita, els banys públics, el 

pou, etc.  

En els ksour s’hi troben tots els equipaments que els habitants puguin precisar. En cap d’ells hi falta 

una mesquita dins de la pròpia muralla, que poden arribar a tenir segles d’antiguitat, però seguint amb 

la normativa que el govern marroquí últimament ha dictat, les més antigues i construïdes amb terra 

s’han de derrocar i en construeixen de noves amb blocs de formigó a les afores de la muralla. També hi 

podem trobar escoles, que a vegades serveixen a més d’un ksar, també són de construcció amb 

tècniques que no són les tradicionals i sempre estan situades a les afores de les muralles. No hi 

manquen, en cap dels ksour els pous, són un element imprescindible per a la vida dels seus habitants. 
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Porta d’entrada al ksar de Rgabi

Les portes d’entrada també representen un element molt important en aquests poblats, es tracta de 

patrimoni històric valuós que cal preservar. I finalment també cal destacar els morabits, que són 

edificacions funeràries que es troben a les afores de la muralla on hi ha enterrada alguna persona que 

va ser un referent religiós, es tracta també d’un element amb un interès patrimonial que cal preservar.   
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Tabout durant el seu procés executiu

TÀPIA 

La tàpia és una de les tècniques de construcció més antigues, els seus orígens estan a 

Mesopotàmia i Egipte, també els ibers construïen les seves vivendes amb terra crua. La civilització 

romana va desenvolupar i transmetre la tècnica, que van adoptar els bizantins i més endavant els 

berbers del nord de l’Àfrica (almoràvits, almohades i marínides)  

 “Murs de fang als que anomenen de motlle (parietes formacei) perquè s’aixequen buidant-les entre 

dos taulons. Aquests murs duren segles per ser immunes a la pluja, al vent, al foc, sent més fortes que 

qualsevol ciment.” (Plinio Naturalis historia) 

La principal característica d’aquesta 

tècnica tradicional és que el material 

es conforma al mateix lloc en el que 

estarà en servei. Entre dos taulons de 

fusta que fan d’encofrat, s’aboca el 

material, la terra, i es picona, s’espera 

a que acabi el procés d’adormiment, i 

es retiren els taulons per a prosseguir 

amb el següent tram. Tot i tractar-se 

d’una tècnica aparentment senzilla no 

s’ha de deixar de tenir cura de les 

exigències del mur i del seu procés 

executiu. Els murs s’aixequen per 

fileres horitzontals, les juntes 

constructives han de ser a contrajunt, 

s’ha de tenir especial cura a les 

trobades de les cantonades, i a tots 

aquests elements, entre d’altres, s’hi 

afegeixen les limitacions que presenta 

la posada en obra. 

Al Marroc les tàpies, els taulons de 

fusta que actuen d’encofrat, es 

denominen tabout que en àrab 

literalment vol dir arca. Es denomina 

així ja que actua com a cofre on es 

tanca i es conforma la terra que formarà el mur. Aquest sistema de construcció de murs de càrrega 

s’estén per tot el nord d’Àfrica i pel Pròxim Orient. Al parlar de tàpia ens referim indistintament a 

l’element que serveix d’encofrat, també es pot anomenar tapiera, i a la pròpia fàbrica construïda. 

Les eines necessàries per a la execució de la tàpia estan totes conformades amb fusta de tamariu ja 

que es tracta d’una fusta amb una gran resistència. El tabout consta de les següents peces 

- Dues tapieres 

- Dos frontals 

- Sis costelles 

- Tres agulles 

- Una soga 

- Un estampidor 

Les tapieres, anomenades en l’oasi tafrout, estan formades per taulons de 2 centímetres d’espessor, 

i una longitud de 146 centímetres col·locats horitzontalment fins a una altura de 84 centímetres. Estan 

units mitjançant dos llistons verticals amb unes dimensions de la base de 7,5x4,5 centímetres, se situen 

als extrems dels taulons i un va en la cara interior i l’altra en l’exterior. Els de la part interior fan de límit, 

fixant el frontal en la seva posició. Durant l’execució de la tàpia, de mòdul a mòdul les tapieres es van 

girant 180º, de manera que s’alterna l’ús de les cares evitant així que sempre estigui en contacte amb 

la terra humida la mateixa cara, aconseguint allargant la bona conservació durabilitat d’aquest 

instrument. D’aquesta manera els llistons també alternen la seva funció. Les tapieres, en la seva part 

central tenen una esmotxadura per a facilitar el seu transport, i en cada un dels laterals n’hi ha dues 

més, de manera que dues persones el puguin manipular en els seus canvis de posició. 

. Taulo s e= c  

. Llisto s , x , x  c  

. Es otxadura ce tral 

. Es otxadures laterals 
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Plomada Merkel

Càvec Pala Cabàs Picó petit Picó

 

Els frontals també estan conformats per taulons de 2 

centímetres d’espessor i de 10 centímetres d’amplada, en 

aquest cas col·locats verticalment, també està units per 

llistons, aquí horitzontals. Un dels taulons és més llarg que la 

resta facilitant la col·locació del frontal. L’amplada d’aquesta 

peça dependrà de l’amplada que tingui el mur que s’ha de 

construir, els més comuns en l’oasi són de 40 o 50 

centímetres. Per a l’execució de la tàpia es necessiten 

almenys dos frontals, però un cop realitzat el primer mòdul de 

mur, la secció vertical del mòdul que s’acaba de desencofrar 

serveix d’encofrat. 

Les costelles són llistons de fusta, semblats als que 

uneixen els taulons dels frontals i de les tapieres, de 7,5x4,5 

centímetres, amb una longitud variable que oscil·la entre els 

118 centímetres. N’hi ha sis, tres per cada tapiera. En la part 

superior tenen una curvatura per a facilitar la col·locació de la 

soga. I en la base tenen forma punxeguda de manera que es 

pot encaixar en els forats que tenen les agulles, i en el cas de 

es tracti de la tàpia d’arrencada es pot clavar directament en el 

terreny. 

Les agulles, localment conegudes pel nom de shkal són 

peces com els llistons d’unió, amb unes dimensions de 7,5x4,5 

centímetres i amb una longitud de 75 centímetres. N’hi ha tres, 

cada un d’ells disposa d’un orifici en un extrem i dos en l’altre, 

en els que s’hi col·loquen les costelles. El motiu pel qual hi ha 

dos orificis en un dels extrems és per poder executar murs de 

dos espessors diferents, o bé de 40 o bé de 50 centímetres. 

La soga és l’element que actua de tirant, uneix els caps de les costelles i evita que les tapieres 

s’obrin en el moment del compactat de la terra. La tensió que té la soga quan està en servei és la 

pròpia que li hagi donat l’operari. 

L’estampidor en aquest cas no té una funció estructural com a tal, sinó que es tracta d’un tros de 

nervi d’una fulla de palmera, que normalment es talla in situ, per a comprovar i anivellar la separació de 

les tapieres en la seva part superior. 

Les eines necessàries per al procés executiu són senzilles també; les podem dividir en dos grups, 

d’una banda les que s’utilitzen per a la col·locació de les tapieres, i d’altra banda les necessàries per al 

transport i la compactació de terres.  

Per que fa a la col·locació de les tapieres es precisa d’una plomada per anivellar els taulons i en 

algunes ocasions es fa servir el picó, localment conegut com a merkel, per clavar les costelles i el 

frontal. 

 

 

 

 

 

 

Pel que respecta a l’abocament i compactat de terres les eines utilitzades són: el càvec, per a 

excavar la terra; la pala, per treure, carregar i mesclar la terra; un cabàs per a transportar la terra, el 

picó per a compactar-la, un picó més petit, d’una sola mà, per allisar la superfície, i per obrir les regates 

on es col·locaran les agulles s’utilitza de forma auxiliar un pic. 

 

 

El nombre mínim d’operaris per a l’execució del tabout són dos, tot i que normalment l’equip 

acostuma a tenir-ne més, ja que en el procés d’abocament de terra durant la compactació és més ràpid 

i fàcil si són més de dos. 

El procés executiu consta dels següents passos: 

1. El primer pas és la col·locació de les agulles. En el cas del primer tabout només se n’utilitza una 

de manera que es pugui retirar fàcilment, en aquest cas les costelles van clavades directament al 

terreny. En el cas que es tracti de la realització de tabouts de filades superiors, amb el pic s’obren tres 

 

 
 

. Taulo s e= c  

. Tauló és llarg 

. Llisto s , x , x  c  
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Mu’allim col·locant les tàpieres amb l’ajuda del merkel

Mu’allim allisant la superfície de la primera filada del tabout

Mur de tàpia 

regates en el mur inferior on aniran les agulles. Un cop situades les agulles s’hi posa una capa de 

pedres o d’adob per a facilitar la seva 

extracció en el procés de desencofrat. Les 

costelles es fixen amb l’ajuda del picó. 

2. Quan ja estan les dues tapieres 

col·locades, amb la plomada s’aplomen els 

taulons de fusta, i es procedeix a col·locar el 

frontal.  

3. Amb els elements disposats al seu lloc, 

amb la soga es fixa tot el conjunt, sempre amb 

l’ajuda de l’estampidor per a mantenir un 

ample constant en la part superior.  

4. Un cop lligada la soga, amb el picó, fent-lo servir 

de martell, es fixen bé les costelles, ja sigui en el terreny, 

o bé en els caixons que tenen les agulles.   

5. Immediatament després d’haver disposat el 

tabout de manera correcta es procedeix a l’abocament de 

terres. Es fonamental que la terra sigui lleugerament 

argilosa i que hi hagi presència d’humitat. Per a 

comprovar si la quantitat d’aigua és la suficient s’ha 

poder amassar una bola amb una mà sense que aquesta 

es desfaci o quedi massa enganxosa. Així doncs és 

necessària l’addició d’aigua, que es fa en el mateixa zona 

d’extracció de terra. La terra s’aboca per petites tongades 

de 15 a 20 centímetres d’espessor; i el 

mu’allim es posa a l’interior del tabout i va 

piconant, primer amb els peus s’estén per tota 

la superfície i després, amb l’ajuda del picó es 

compacta la terra. 

6. Pel que fa a la última capa, s’allisa i es 

compacta amb l’ajuda d’un picó de mides més 

reduïdes. 

7. Es habitual col·locar fustes de tamariu 

entre les diverses capes de terra de manera 

que fan de trava, donant-li cohesió al mur. 

8. Es desmunta l’encofrat i es procedeix a començar amb el mòdul següent, per a construir en 

filades superiors s’ha d’esperar entre 5 i 7 dies per a que la terra estigui completament seca.  

És tracta d’un material amb una gran resistència mecànica de manera que el tabout és una tècnica 

idònia per a la execució de murs de càrrega. En alçades superiors no és comú trobar-ho aquesta 

tècnica constructiva ja que la seva posada en obra resulta dificultosa en altura, no es veuen alçades 

superiors a tres o quatre mòduls. També és comú trobar murs de tàpia en les separacions de terrenys. 

Pel que respecta a la inèrcia tèrmica 

de la tàpia representa un material idoni 

per a ser utilitzat en climes com els del 

Marroc. Té bones propietats pel que fa 

a la transferència de calor, acumulació 

i alliberació lentament d’aquest. Aquest 

sistema constructiu és el més adequat 

per a zones en les que hi ha un clima 

càlid i sec, i on les variacions de 

temperatura entre el dia i la nit són molt 

grans, ja que actua per quantitat de 

massa, i en aquest cas n’hi ha molta. A l’hivern, durant el dia, quan les 

temperatures són més elevades, la calor s’acumula en el mur, i s’evita que s’escalfi les estances 

interiors; i durant la nit, quan baixen les temperatures, aquesta es va desprenent poc a poc i va 

escalfant l’interior de l’edificació. Tot i les grans variacions tèrmiques que hi ha en tot un dia sencer, 

dins d’una edificació de tàpia hi ha una temperatura i humitat constant al llarg de les 24 hores del dia. 

La terra té una alta densitat, i els murs que es construeixen tenen un gruix bastant gran, en 

comparació al que resulta d’altres sistemes constructius. De manera que a més a més de representar 

un bon aïllant tèrmic degut a la seva inèrcia tèrmica també és a la vegada un bon aïllant acústic. D’altra 

banda no es un material que estigui amenaçat pel foc, així que davant d’aquest perill no es vulnerable. I 

pel que fa als insectes, tampoc es tracta d’un material que es vegi afectat per aquests agents biòtics. 

Propietats tèrmiques  

Densitat  2000 kg/m3 

Conductivitat tèrmica 1,1 W/m·ºC 

Resistència tèrmica 0,14 m2·ºC/W 
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Arc en procés de construcción realitzat amb tova Detalls ornamental realizats amb tova

Pala Aixada Carretó Rasclet Bastons

TOVA 

La tova, de la mateixa manera que la tapia, és una de les tècniques constructives més antigues que 

es coneixen que han perdurat fins als nostres dies. S’han trobat restes de construccions executades 

amb aquestes peces de terra crua amb més de cinc mil·lennis d’antiguitat per a tot el món. En àrab es 

coneix com al-tub d’aquí en deriva la paraula adobe, que es com es diu en castellà, i tova que és el 

nom que rep en català. 

Es tracta d’un maó que no ha estat cuit. La conformació dels materials també acostuma a ser in situ, 

s’utilitza la terra que hi ha a l’entorn proper i manualment es prepara la massa, fet amb argila i sorra, 

mesclat amb palla, modelat amb forma de paral·lelogram en un motlle especial per a aquest ús, i 

assecat al sol. Amb aquestes peces es poden construir diversos elements constructius, murs, ja siguin 

portants o no, arcs, pilars, elements ornamentals...  

        

Es tracta també d’una tècnica molt senzilla, i les 

eines necessàries per a la producció de les peces de 

tova són simples i rudimentàries. En primer lloc es 

necessita una tovera, el motlle amb el qual es fan els 

maons. És una peça rectangular feta amb llisons de 

fusta de tamariu de 2 centímetres d’espessor i 6,5 

d’amplada. N’hi ha tres de disposats longitudinalment; 

els que estan situats als extrems són més llargs, de 

40 centímetres, i acabats (els 15 cm de la punta) amb 

una amplada menor per a poder desemmotllar-lo més fàcilment; el que es troba al mig té una llargada 

de 25 centímetres i permet l’execució de dues peces en una tongada. Transversalment n’hi ha dos, 

amb una llargada de 26 centímetres que limiten la longitud del cantell de la peça de tova. D’aquesta 

maner surten dues peces de 25x12x6 centímetres. 

Les peces de tova poden tenir mides variables, en funció de l’ús que se’ls hi donarà. N’hi ha de 

grans mides de fins a 35 centímetres de soga o els de mides més reduïdes que fan 25 centímetres.  

Les eines necessàries per a la fabricació de la tova són similars a les que es necessiten per al 

tabout d’una banda una pala, una aixada per treballar la terra, un carretó per a transportar-la i un 

rasclet per la palla. Finalment també s’utilitzen uns bastonets de fusta per a ajudar al desemmotllament.  

 

 

En aquest cas el nombre d’operaris necessaris per a la fabricació de tova no és un aspecte molt 

important, dependrà del nombre de toveres de les que es disposi, i en quan a la preparació de la massa, 

com més elevat sigui el nombre d’operaris més ràpid la tindran apunt. 

En el procés de fabricació de les peces de tova se segueixen els següents passos: 

1. En primer lloc es comença per la 

preparació de la terra. Amb el carretó es 

transporta la terra fins al lloc on es 

procedirà a fabricar els maons. S’aboca 

la mescla de sorra i argila, la proporció 

d’aquests dos components és molt 

important, ja que un excés d’argila 

comportaria l’aparició de fissures, però si 

en canvi, en falta, no hi hauria la cohesió 

necessària i la peça es fragmentaria. La 

proporció òptima es troba entre un 15 % 

i un 30 % d’argila. La terra s’hi afegeix 

aigua per humitejar la terra i també palla que evita que s’esquerdi la tova. Aleshores es procedeix a 

amassar-ho tot amb els peus. Es recomana deixar reposar la massa durant una nit per que 

aconsegueixi una consistencia tova.  
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Col·locació de la terra dins del motlle Extracció del motlle

Peces de tova assecant-se al sol Aplec de peces de tova

2. Un cop esta la massa preparada s’agafen dos grapats d’aquesta i es posa dins de les toveres, 

pressionant bé la terra amb les mans. 

3. Una vegada compactada la terra s’extreu el motlle i es deixa assecar al sol. 

  
 

4. El procés de secat dura uns 4 o 5 dies, i les peces s’han de girar per tal que la humitat surti de 

les dues cares. S’ha d’evitar el contacte amb la pluja durant aquest procés, però, al tractar-se d’una 

zona en la que la pluja és escassa, i es concentra en periodes concrets de l’any, no representa un 

problema.  

5. Un cop ja s’han assecat es pot procedir a la seva posada en obra. El lligam entre les peces 

funciona de manera similar que en la fàbrica de maò. Per a unir totes les peces que conformen la 

fàbrica es fa servir morter de fang tambe, fet a base de sorra i argila. 

6. Un cop s’ha executat l’element constructiu s’ha de revestir per a protegir-lo de la pluja, 

s’arrebossa amb un morter de fang també. El manteniment d’aquest arrebossat es molt important per a 

garantir la durabilitat de l’edifici. 

         
 

La tova serveix per a coronar els tancaments exteriors, on la tàpia ni hi pot arribar, és a dir que a 

partir del primer forjat hi trobem fàbrica d’aquest tipus. També serveix fer a la construcció d’elements 

estructurals de seccions reduïdes com ara els pilars de secció quadrada. També es poden executar 

divisòries interiors, i per a la formació de graons. D’altra banda permet l’execució d’elements 

arquitectònics més complexos com ara de voltes i arcs en mesquites i morabits. Un altre ús que se li 

dóna a les peces de tova és el de fer detalls ornamentals. Pel que fa a aquesta última aplicació es resol 

per la combinació de diferents tipus d’aparell aconseguint tot tipus d’elements geomètrics. L’ús de la 

tova per a detalls ornamentals es reserva per a les vivendes de les famílies més acomodades ja que 

representa un cost més elevat, ja no només perquè suposar un major temps de secat de les peces, 

sinó  que requereix un tècnica més complexa. La tova també s’usa per a la construcció de merlets e l 

coronació de les torres de vigilància. 

Igual que la tàpia es tracta d’una arquitectura completament sostenible, en el seu procés d’execució 

no genera cap residu, i a més a més el cicle dels materials esta totalment tancat, ja que s’extreuen del 

medi més proper i, quan l’edifici acaba enderrocat, els materials tornen als seu origen. Pel que fa a les 

seves propietats higrotèrmiques, té el mateix comportament que el tabout, és a dir que representa un 

bon aïllant tèrmic, gracies a la seva inèrcia tèrmica; i acústicament també aïlla les estances interiors de 

les exteriors. No pateix atacs biòtics i i té bon comportament en contacte amb altres materials d’origen 

vegetal. 
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Forjat de fusta de palmera i tamariu

Fulles i troncs de palmera per a forjats

Cobertes d’Aït Ben Haddou

Coberta d’una vivenda de M’hamid el Ghizlane

Evacuació d’aigües de coberta del ksar 
de Aït Ben Haddou

FORJATS 

Els forjats que es troben en les construccions en terra de l’oasi 

són principalment de fusta de tamariu i rames de palmera. La fusta 

de tamariu constitueix un material molt resistent de manera que és 

ideal per a la construcció d’aquest element estructural.  

Els troncs es col·loquen directament, sense ser treballats, de 

manera que presenten una forma irregular. La seva llum màxima és 

de 2,5 metres, de manera que condiciona la distribució interior. 

Sobre aquestes jàsseres s’hi recolzen troncs de palmera a mode de 

biguetes. L’entrebigat es resol mitjançant un entramat de fulles de 

palmera. En primer lloc es col·loca un entramat dels nervis de les 

fulles teixits entre sí, a vegades esta fet de canya també. Sobre es 

disposen les fulles senceres que faran de base del material 

d’acabat del paviment. Un cop ja s’ha executat l’estructura del forjat es 

procedeix a la pavimentació de la planta, mitjançant l’aplicació d’una capa de terra més argilosa que es 

s’aboca, es compacta i s’enllueix. 

La confecció de l’entramat de nervis de palmera o de canyes 

és un procés que requereix una gran elaboració. En primer lloc 

s’ha de recollir les canyes i tallar-les totes a la mateixa mida, la 

que el forjat requereixi. Aleshores es poleixen traient totes les 

rametes o fulles que hi pugui haver. Seguidament es requereix el 

treball de un grup nombrós de persones, situades en els dos 

extrems de l’entramat, van teixint les canyes nuant un cordill. 

La fusta de palmera és molt 

fibrosa però molt resistent, i la seva flexibilitat i la fletxa que es produeix 

en les biguetes augmenten amb el temps. Tot i això té una llarga 

durabilitat i capaç de suportar grans càrregues. La separació de les 

biguetes és de 60 centímetres. 

Així doncs el forjat està conformat per una combinació de dos tipus de 

fusta, la de tamariu per a les jàsseres, i la de palmera per a les capes 

superiors. S’ha de tenir en conte que són fustes susceptibles a patir 

atacs biòtics de manera que és essencial protegir-los adequadament per 

a evitar que es vegin afectats. 

En les cases de les famílies més acomodades es poden trobar forjats amb molts detalls ornamentals, 

són sostres molt elaborats amb una gran bellesa. 

COBERTES 

Pel que fa a les cobertes, l’últim forjat es 

construeix amb un pendent de 2,5º per a poder 

evacuar correctament l’aigua de la pluja. Aquestes 

pendents condueixen l’aigua cap a la façana on hi 

ha les gàrgoles que envien l’aigua a l’exterior de 

l’edifici. Les edificacions que hi ha actualmet a 

l’oasi no sempre tene aquest pendent que seria la 

solució òptima, tenen un pendet d’un 2%, fet que 

impossibilita en gran mesura la correcta 

evacuació d’aigües. 

El forjat es construeix de mateixa manera que en les plantes 

inferiors, i en aquest cas es cobreix amb una capa més gruixuda de 

terra per a garanir la impermeabilització de coberta, aquesta capaté 

uns 15 centímetres d’espessor, i sobre d’aquesta s’hi afegeix una 

capa més prima en la qua s’hi ha addiciona palla per aconseguir 

que sigui més impermeable i garantir l’ailleament tèrmic de l’interior 

de la vivenda, aquesta útima capa té un gruix de 3 a 5 centímetres. 

Per a millorar les prestacions d’aquestes últimes capes de l’edifici, 

en algunes ocasions s’hi afegeix calç o fins i tot en alguns casos 

ciment, aconseguint una terra amb una qualitat superior que en la 

resta de l’edifici, ja que les seves exigències o requereixen. 

La palla és un material, que a més a més d’impedir el pas de 

l’aigua a l’interior de l’edifici, evita una excessiva contracció del 

material 

durant el procés de secat prevenint l’aparició 

de fissures per retracció.  

No obstant, i encara que M’hamid sigui una 

zona el la que no plou gaire, hi ha perill de 

filracions d’aigua de coberta si no es realitza 

un manteniment adquat periodicament. Es 

recomanable fer-ho un cop l’any, 

preferiblement abans de l’hivern, que és 

l’época de pluges.  
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Escopidors del Ksar Aït Ben Haddou

Gàrgola de tamariu de Rgabii

Canalització de PVC i erosió sota

Diferencia entre una zona arrebossada i 
una altra degradada d’una torre de Rgabi

Arrebossat en bon estat Arrebossat en mal estat

EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Pel que fa a l’evacuació d’aigües hi ha dos elements 

fonamentals a tenir en compte, d’una banda hi ha els 

escopidor i d’altra banda les gàrgoles.  

El escopidor està conformat a base d’un entramat de 

canyes cosides entre sí que eviten les filtracions d’aigua 

dins del mur, realitzat de la mateixa manera que es fa en 

els forjats, pero en aquest cas la llargada té unes mides 

que s’adapten a l’espessor del mur, uns 50 centimetres. 

Sobre s’hi col·loca una capa d’una massa eta a base de 

terra i àrids més grossos per a subjectar-la en la seba 

posició, i també per a impermeabilitzar més el conjunt. Ha 

de tenir una lleugera inclinació cap a la cara exterior de la 

façana. Com la resta d’elements constructius, té una 

posada en obra poc precisa, de manera que la col·locació 

i les mides o són sempre exactes. 

Pel que respecta a les gàrgoles són de fusta de tamariu 

o de palmera, se n’agafa un tronc, es parteix per la meitat i 

es buida el seu interior. Es col·oquen a a façana i 

sobresurten uns 50 centímetres. És imprescindible 

realitzar-hi un goteró evitant que l’aigua transcorri per la 

part interior de la gàrgola i baixi pel mur, provocant l’erosió 

de la façana, no és una 

pràctica habitual de 

l’oasi de maner que 

aquestes erosions són 

parologies molt comuns en totes les edificacions. Actualment 

aquestes canalitzacions de fusta es substitueixen per algunes de 

PVC, trencant totalment amb l’estètica de l’edifici, i abandonant la 

idea de construir únicament amb materials provinents de la natura, 

en els que no hi hagi hagut cap tipus de procés industrial. 

 

ARREBOSSATS 

Per tal de protegir, ja sigui la tàpia com la tova dels elements 

externs és imprescindible revestir els murs. Els factors 

climatològics de la regió representen una greu amenaça de la que 

s’han de protegir els edificis. Com es tracta d’una zona en la que 

les tempestes de sorra són molt comuns, les diferents edificacions 

es veuen afectades per l’abrasió que provoca la sorra transportada 

a grans velocitats pel fort vent. A més a més, al tractar-se de 

construcció en terra representa una arquitectura molt vulnerable a 

l’acció de la pluja, ja que aquesta desfà el material. Tot i que no és 

un fenomen freqüent, no deixa de ocórrer, i quan ho ha és de 

manera severa, així que cal tenir-ho en compte, i preveure que 

l’arrebossat es veurà degradat per l’acció de la pluja i se li haurà 

de fer un manteniment periòdic, recomanablement cada quatre 

anys. L’erosió deguda a l’ús també representa un perill per l’edifici, 

és un material poc resistent als cops, així que el trànsit de vianants, 

bestiar, carros, materials, ets, malmeten l’edifici. L’arrebossat 

també té una funció estètica, donant-li a la façana un acabat 

homogeni i amb un millor aspecte, s’hi poden realitzar també 

elements decoratius. 

 

 

Per a la massa que es fa servir pel revestiment es prepara un morter de fang a base de sorra i argila, 

i en la que s’hi afegeixen alguns additius com per exemple la palla, que serveix per a impermeabilitzar 

el mur, també excrements de burro o sabó negre, de manera que s’aconsegueix millorar la seva 
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Pala plana Remolinador 

Procés d’arrebossat d’un arc

Procés d’arrebossat d’un mur de tova

Coronació dels murs d’Aït Ben Haddou

capacitat de resistència davant a l’aigua i a l’erosió. L’arrebossat interior no requereix les mateixes 

prestacions que l’exterior, no està exposat a l’acció directa de la pluja, de manera que el material per a 

revestir el mur en la seva cara interior no porta tanta palla i és una mescla més arenosa, per a garantir 

la durabilitat del mur. 

S’ha de garantir la impermeabilitat del mur i evitar que l’aigua de la pluja penetri en l’interior; però a 

l’hora ser transpirable perquè la humitat que la terra tingui en el seu interior no quedi retinguda i flueixi 

cap a l’exterior. 

Pel que fa a les eines necessàries per a la realització de l’arrebossat són pràcticament les mateixes 

que es fan servir per a la tova, la preparació del material és la mateixa, de fet en moltes ocasions 

s’aprofita la mateixa terra que s’ha fet per a fabricar la tova. Així que a part de totes les eines que es 

fan servir per a treballar la terra es necessita també una pala plana i un remolinador per a allisar 

l’acabat del mur.  

 

 

Pel que fa al procés executiu, també es realitza en la seva 

totalitat en el lloc on es troba el mur a revestir. Es segueixen els 

passos següents: 

1. En primer lloc es prepara la terra amb la pala, el pic i 

l’aixada. S’hi afegeixen els additius, la palla principalment, i s’hi 

poden afegir alguns àrids de mida més gran, i es comença a 

amassar la massa trepitjant amb els peus. També s’hi acostuma 

a afegir excrements de burro per a estabilitzar la mescla. 

2. En segon lloc s’humiteja el mur amb l’ajuda d’una 

mànega per a garantir l’adhesió de l’arrebossat. 

3. Seguidament s’aplica el material directament amb la mà, 

es fan uns petites boles que es projecten al mur llançant-les 

amb la mà, i al cap d’uns minuts s’allisa també manualment. Es 

tracta de la base de l’acabat final. S’haurà d’esperar entre un i 

dos dies per a procedir amb la següent capa d’arrebossat. 

4. Després s’hi realitza una segona capa, aquesta vegada més fina i amb l’ajuda de la pala plana 

per a realitzar pressió i del remolinador per acabar d’allisar la superfície. Aquest últim revestiment està 

fet d’argila, aigua i palla de secció més fina, aquesta mescla es tamisa.  

 

 

Els espessors dels arrebossats que es poden trobar a l’oasi estan entre un i dos centímetres, al no 

ser una tècnica que utilitzi elements de precisió no és una mesura exacte. Tot i això s’ha de controlar la 

quantitat de material que es posa, ja que un excés d’espessor podria provocar el despreniment del 

revestiment, i si en canvi l’espessor és insuficient no compliria amb la seva funció. 

És molt important tenir especial cura en la coronació 

dels murs, el revestiment en aquest cas és molt 

important, ja que l’aigua hi arriba verticalment de forma 

directa. Es prepara una massa amb arids molt més 

gruixuts la qual es disposa en la coronació del muret de 

coberta, sobre una base de palla, evitant així que l’aigua 

penetri en l’interior del mur, i actuant, la vegada de 

escopidor. 
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Vivenda d’un gobernador a Tamnougalt

Ksar de M’hamid el Ghizlane

Com hem pogut veure, la terra és 

el material essencial en l’arquitectura 

del sud del Marroc. En tots els 

elements constructius la podem 

trobar, ja sigui en elements portants, 

fonaments, forjats, cobertes, 

revestiments, escales, toves, 

morters, etc. 

És tracta d’un material que 

presenta grans avantatges, sobretot 

en aquesta regió. És una técnica que 

havia estat molt emprada en l’antiguitat i que, avui en dia, està en 

desús en els països industrialitzats. Es té una concepció errònia del que representa aquest element, 

atribuint-lo a una construcció pobre i reservada per a aquells amb menys recursos ecònomics. Per 

contra, la terra representa un material amb unes grans prestacions en la construcció a més de ser un 

material completament sostenible.  

- La terra és un material, que si no ha estat contaminat, no conté cap substància tòxica, de 

manera que és un material innocu. 

- Es tracta d’un element totalment reciclable, en el moment de l’enderrocament de l’edifici, la terra 

torna al seu origen, integrant-se de nou amb el medi, sempre i quan no s’hagin emprat altres materials 

de construcció com el formigó o el ciment, que és una tendència habitual en els darrers temps en la 

nova construcció. 

- L’entorn de l’oasi esta rodejat de terra, de manera que és un material molt fàcil d’obtenir, i 

pràcticament tota la terra que hi ha en la regió és apta per a la construcció. D’aquesta manera s’elimina 

el transport de material, abaratint els costos i no representant una amenaça per al medi ambient. 

- Pel que respecta al consum energètic durant el seu procés executiu es molt mínim. La 

construcció amb terra crua no requereix cocció dels materials, no tampoc gaire transport. Es tracta 

d’una tècnica en la que la mà de l’home és molt més important que la de les màquines. 

- Durant es seu procés executiu i al final de la seva vida útil, la construcció amb terra representa 

una tècnica que no genera residus. 

- L’obtenció d’aquest material no suposa cap amenaça per a l’exhauriment dels materials, ja que 

s’extreuen del mateix lloc on es construirà sense provocar un gran impacte, la terra en aquesta zona és 

més que abundant. 

- Pel que fa a les seves propietats tèrmiques, presenta unes altes prestacions, es tracta d’un 

material amb una gran capacitat per a emmagatzemar calor, i cedir-lo poc a poc, és a dir que té una 

gran inèrcia tèrmica. S’aconsegueix així unes condicions estables en l’interior de la vivenda, disminuint 

els canvis de temperatura externs i millorant-ne el confort. 

- La terra és un material transpirable que permet el pas de la humitat a través dels murs, de 

manera que de forma natural es regula la presència d’humitat de l’interior de l’edifici, evitant l’aparició 

de condensacions en la superfície del mur. 

- D’altra banda també representa un excel·lent aïllament acústic ja que la terra és un material que 

no transmet les vibracions sonores, de manera que l’interior queda totalment aïllat de l’exterior. 

- És un material que no pateix l’atac del foc, tampoc d’agents biòtics i tampoc no es podreix, és 

així ja que s’extreu de les capes superiors del sòl, on hi ha més quantitat de material orgànic. 

- La tècnica constructiva és molt simple sempre que sigui guiada d’un mestre d’obra experimentat, 

però qualsevol persona és capaç de construir amb terra, les eines són senzilles i no precisa de cap 

tipus de tecnologia, es tracta d’una tècnica low tech. 

- És un recurs econòmicament assequible, sobretot pels habitants de l’oasi que viuen al llindar de 

la pobresa, inclús pot ser gratuït ja que es troba en el mateix lloc de construcció. Tot el procés executiu 

tampoc representa un cost gaire elevat, la mà d’obra per exemple, en moltes ocasions són els mateixos 

propietaris. 

- Pel que fa a l’estètica de la arquitectura en terra, representa una factor molt important, es tracta 

d’una arquitectura que cuida molt els detalls ornamentals, és d’una gran bellesa i d’un gran valor 

patrimonial. S’integra perfectament en el territori i es confon amb el paisatge, ja que té la mateixa 

tonalitat. 
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Alçat est de la muralla del ksar de Rgabi

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ksar Rgabi Aït Hassou 

 
 

L’objecte d’estudi d’aquest projecte són les vuit torres de defensa que hi ha al ksar de Rgabi. Aquest 

ksar situat a l’entrada nord de l’oasi és el primer assentament que es trobaven les tribus que venien a 

atacar, per això té un aspecte diferent als altres, es diferencia pel seu caràcter defensiu, amb torres 

situades al llarg del seu perímetre i una successió de portes que fan de barrera defensiva per protegir-

se dels atacs freqüents. 

El ksar de Rgabi es va fundar al segle XIX per una tribu guerrera berber, els Aït Atta. El seu 

perímetre està envoltat per una gran muralla, amb una porta principal d’entrada, que com ja s’ha 

comentat són dues portes successives fins a arribar al carrer principal. La porta d’entrada ha estat 

restaurada recentment per una associació d’arquitectes amb l’objectiu de preservar el patrimoni 

arquitectònic de l’oasi. 

A diferencia d’altres 

ksour, a Rgabi la plaça 

que acostuma a haver-hi 

un cop s’ha travessat la 

porta d’entrada es troba 

a l’exterior del poble. 

L’estructura dels carrers 

d’aquest ksar consisteix 

en un carrer principal i 

un conjunt de carrers 

ortogonals que van cap 

a les diferents vivendes. 

Sempre són carrers 

estrets i protegits del sol i de les tempestes de sorra.  

El poble ha anat creixent i s’ha construït un conjunt 

d’edificacions noves que envolta l’antic ksar. Aquestes noves vivendes és on actualment hi viuen la 

major part dels 335 habitants que té el conjunt de Rgabi. El ksar es petit, i juntament amb les noves 

edificacions ocupen una superfície de 0,47 Ha. 

Al voltant del nucli antic, per on passa la muralla, hi ha les vuit torres de vigilància del ksar. Són una 

clara representació de l’arquitectura tradicional del sud del Marroc. S’hi pot apreciar perfectament el 

domini de la construcció. Estan en bastant bon estat de conservació en comparació a altres torres de 

l’oasi, però les pluges són molt perjudicials, i ja l’any 2013 va caure la torre més alta que hi havia en tot 

l’oasi situada a Ouled Driss, actualment, les més altes són les de Rgabi. Són un testimoni molt 

important de la tradició i del patrimoni arquitectònic de l’oasi. És per aquest motiu que és necessari dur-

hi terme una bona rehabilitació per evitar una altra pèrdua tan valuosa.    
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Les torres 

 
 

 

 

 

 

La primera torre la trobem just a sobre de la porta d’entrada (torre 1), les tres següents torres estan 

situades a la façana est de la muralla (torres 2, 3 i 4), a la façana sud hi ha únicament una torre (torre 

5), la següent està a la cantonada entre la façana sud i oest (torre 6), i les dues últimes es troben a la 

façana oest (torre 7 i 8), per on s’han fet les noves edificacions. 
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Cares nord i est de la torre 1

Porta del ksar i cara nord de la torre 1

Cara est de la torre 2

Cara nord de la torre 2 des de la coberta

TORRE 1 

És la primera torre que trobem al entrar al ksar. Està 

situada sobre la porta principal d’entrada, la nord, que ha 

estat restaurada recentment per un equip d’arquitectes que 

estant duent a terme molts projectes de restauració del 

patrimoni arquitectònic en tots els ksour de l’oasi de 

M’hamid. Amb una alçada de 14,20 metres, és la més alta 

de totes vuit. En la seva base, cada costat fa entre 7 i 8 

metres, i en la secció que hi ha a l’alçada de la terrassa es 

redueix fins a uns 3 metres. S’hi accedeix a partir d’una 

terrassa que hi ha sobre l’accés al ksar però actualment no 

és accessible i la torre es troba abandonada. Com la resta 

de torres presenta uns petits detalls ornamentals en la part 

superior, i en la coronació del mur hi ha quatre merlets. 

La base del mur està construïda per tàpies, en canvi en 

la part superior el que hi trobem són peces de tova, i 

després tota la façana va revestida amb l’arrebossat. L’evacuació d’aigües 

pluvials es resol mitjançant un escopidor conformat per pedres que coronen el muret que hi ha a la 

coberta, i amb una gàrgola a la façana nord a base d’un tronc partit per la meitat i buidat pel seu interior. 

Aquests elements són fonamentals per a la bona 

conservació de la torre, de manera que s’hauran 

de reparar i fer-li el manteniment adequat. 

No presenta greus patologies, tot hi així és 

necessària una restauració i manteniment, a 

façana sud hi ha una petita finestra que presenta 

una esquerda important, s’haurà de reforçar per 

tal d’eliminar-la i que no torni a aparèixer.  

TORRE 2 

Es tracta de la primera torre que es troba a la 

façana est. Annexionada a aquesta s’hi ha construït 

la nova mesquita, amb blocs de formigó intentant 

imitar l’estil de la construcció amb terra, però com ja 

s’ha comentat no presenta les mateixes prestacions 

que una edificació construïda a la manera tradicional. 

La base fa uns tres metres tant per la façana est 

com per la sud, i té una alçada de 9,60 metres. 

L’accés a la torre es troba a l’interior del ksar i 

actualment, de la mateixa manera que la primera, 

està abandonada. La torre té unes ornamentacions 

en la part superior i en aquest cas també en té una 

altra filera més avall. 

La base de la torre està construïda en tàpia, i de 

la mateixa manera que la torre 1, la part superior 

s’ha construït amb tova. L’evacuació d’aigües es 

realitza de la mateixa manera que la torre 1, un 

escopidor de pedra que en aquest cas està molt més malmès, és 

pràcticament inexistent; i una gàrgola que tampoc presenta bon estat de conservació situada a la 

façana sud, fet amb fusta de tamariu. 

Presenta un estat de conservació pitjor que la 

torre 1, l’arrebossat està en pitjor estat i la 

coronació també està més degradada. La gàrgola 

està bastant malmesa, així que s’haurà de 

considerar la opció de substituir-la. Tot i això no 

presenta esquerdes importants que posin en perill 

l’estabilitat de la torre. 
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Façanes sud i est de la torre 3

Façana nord de la torre 3

Façanes sud i est de la torre 4

Façanes nord i est de la torre 4

TORRE 3 

Aquesta torre es troba també a la part est de la 

muralla, és just la que queda al mig, entre les torres 2 i 4. 

Té una altura menor que les altres torres, amb 8,90 

metres. Sobresurt de la muralla longitudinalment un mica 

menys de 3 metres, i la part frontal, la façana est, en la 

seva base mesura poc més de 4 metres. L’accés a 

aquesta torre també es troba a l’interior de la muralla, i 

s’hi accedeix des d’una vivenda que està en desús. La 

façana oest forma part del mur de la vivenda, de manera 

que no és exterior, no n’hi ha. L’ornamentació d’aquesta 

torre és com el de la torre 2, una filada amb tres motius 

geomètrics a la part superior i una altra més avall. En 

l’alçat est i nord, degut a arrebossats posteriors a la seva 

construcció aquests detalls han desaparegut; un dels 

aspectes de la restauració de les torres serà tornar a fer-

hi els detalls decoratius que han desaparegut. 

Igual que les altres torres la base està construïda amb 

tàpia i la part superior amb tova, ja que exigeix un espessor més 

petit degut a la altura. L’evacuació d’aigües pluvials es resol de la mateixa manera que en els casos 

anteriors, un escopidor a base de pedra. S’hi troben dues gàrgoles però, la que hi ha a la façana sud, 

són simplement dos troncs que no estan oberts que no tenen cap funció, i la que hi ha a la façana est 

presenta una gran erosió degut al 

recorregut de l’aigua. 

Es tracta de la torre que 

presenta més patologies. És la 

que està en pitjor estat de 

conservació. S’hi pot observar 

una greu esquerda en la façana 

sud, i en la nord també n’ha 

aparegut una a l’alçada de la 

finestra. L’arrebossat es troba en 

bastant mal estat i la coronació 

del mur també, els merlets estan 

pràcticament derruïts, així com el escopidor que també es troba en mal estat. 

TORRE 4 

La torre 4 és l’última de la façana est, es troba 

embeguda dins de la muralla, en sobresurt una mica 

menys de 1,5 metres. Pel que fa a la façana frontal, la de 

la cara est, té una amplada d’uns 3,5 metres, com la resta 

de torres la façana no és vertical i la secció de la torre en 

la part superior és menor. Té una altura de 9,05 metres. 

L’accés a la torre també es troba en l’interior de la muralla, 

en aquest cas la torre pertany a una vivenda que està 

habitada, de manera que l’estat de conservació d’aquesta 

torre és bastant més bo que el de les anteriors. 

L’ornamentació és la mateixa que en els casos anteriors, i 

en aquesta torre també s’hi ha fet arrebossats posteriors i 

les han tapat, de manera que s’hauran de tornar a fer. 

Segueix el mateix sistema constructiu que les altres 

torres, una combinació de tàpia per a la part amb més 

espessor del mur, i quan comença a reduir-se aquest es fa 

servir la tova. El escopidor, que com en les altres torres 

està fet de pedra, i els merlets de la coronació del mur han 

estat restaurats recentment i presenten un bon esta de 

conservació. La gàrgola es troba en la façana sud de la 

torre, i no presenta un estat de degradació greu. 

En aquesta torre s’hi pot veure una restauració recent, 

ja que com es tracta d’una torre la qual està habitada, els 

seus propietaris n’han tingut cura, i s’han encarregat del 

seu manteniment. És pot veure com l’arrebossat ha estat 

reparat i la part del escopidor i dels merlets han estat 

refetes recentment ja que es troben en perfecte estat, tret 

d’una part a la façana nord que s’ha després i s’ha de 

reconstruir. A més a més, l’arrebossat necessita ser 

reparat de nou ja que la pluja l’ha anat erosionant.   
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Façana nord de la torre 5

Façana sud de la torre 5

Façana sud de la torre 6

Façana est de la torre 6

TORRE 5 

És la única que es troba en aquest tram de la 

muralla, està en la part sud del ksar però es troba en 

un retranqueig de la muralla que dona a la cara oest. 

Té unes dimensions semblants a les de les altres 

torres; uns 3,5 metres d’amplada per la façana 

principal, en aquest cas la oest, i tan per la nord com 

per la sud, que queda embeguda dins de la muralla, 

d’1 a 2 metres. Té una alçada de 9,12 metres. 

L’accés a l’interior d’aquesta torre es realitza per 

l’interior de la muralla. En aquesta part es troba 

l’entrada sud del ksar, la segona porta del poble. Pel 

que fa a l’ornamentació només és present en la 

façana oest i sud degut al manteniment que s’hi ha 

fet que han tapat les que hi havia a la façana nord. 

Esta construïda seguint la mateixa tècnica que 

les altres torres del ksar, tàpia a la base i la part més 

esvelta del mur a base de tova. L’evacuació d’aigües 

es resol de la manera igual, amb un escopidor de pedra 

que es troba en bastant mal estat; i amb les gàrgoles, que 

igual que en les alres torres és un tronc de tamariu situat 

en la façana oest. 

De les vuit torres la 5 és la que presenta menys 

patologies. Els 4 metres inferiors de la torre han estat 

arrebossats molt recentment, presenta un perfecte estat de 

conservació. Però la part superior no ha estat restaurada 

de manera que caldria intervenir-hi. Sobretot cal prestar 

especial atenció a la coronació del mur i a l’evacuació 

d’aigües pluvials. 

TORRE 6 

La torres 6 es troba a l’extrem sud-oest de la muralla, és la 

única torre que es troba en una de les cantonades de la 

muralla. Les dimensions, com les altres torres, són 3,5 metres 

d’amplada a la base de les façanes sud i oest, i una alçada de 

9,60 metres. L’accés de la torre es troba dins del ksar, també 

pertany a una vivenda, en aquest cas està habitada però no 

s’hi aprecia cap manteniment recent tot i que no es troba en 

mal estat de conservació, tret d’algun elements. 

L’ornamentació és similar a les altres, dues fileres amb 

elements decoratius a les façanes est, sud i oest. 

Segueix el mateix sistema constructiu que la resta de torres; 

tàpia i tova. L’evacuació d’aigües és igual també, un escopidor 

fet amb pedra, que en aquest cas no està destruït, i un tronc 

de tamariu fent de gàrgola a la façana oest que està bastant 

malmès. En aquest cas a la coronació del mur hi ha un merlet 

central, que s’ha conservat a diferència de les altres torres. 

L’estat de conservació de la torre es bastant bo, no obstant 

un manteniment de l’arrebossat i una reconstrucció de la coronació del mur són 

procediments necessaris per a la bona conservació de la torre. 
.
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Façana sud de la torre 7

Erosió dota la gàrgola de la façana nord de la torre 7

Façana nord de la torre 8

Façana nord de la torre 8

TORRE 7  

Aquesta torre es troba a la cara oest de la 

muralla, és la que està situada al mig, entre la 6 i la 

8. En aquesta part de la muralla s’hi ha construït, 

cap a l’oest, el nou poble, de manera que les torres 

7 i 8, especialment la 7, queden més protegides, ja 

que es troben en un carrer, a diferencia de les 

altres que estan exposades directament als factors 

climatològics com el vent i la pluja. Les dimensions 

són similars a les de les altres torres, uns 3,5 

metres d’amplada per la base de la façana principal, 

en aquest cas la oest, i poc menys de 3 metres de 

profunditat. Té una alçada de 9,80 metres. 

L’ornamentació en aquesta torre no és massa 

visible, segurament a l’arrebossar-la per a fer-hi el 

manteniment no es va conservar, al tractar-se d’una 

torre que no queda tan a la vista com la resta no 

s’ha tingut cura de mantenir els detalls decoratius. 

El sistema constructiu utilitzat per a construir aquesta torre és 

el mateix que en les altres, base de tàpia i part superior 

de tova. L’evacuació d’aigües d’aquesta torre està 

pràcticament derruïda, es gairebé inexistent. Hi ha una 

gàrgola, a la façana nord, que està trencada i sota 

d’aquesta s’ha produït una gran erosió. 

A trets generals la torre 7 presenta un bon estat de 

conservació, ja que es tracta de la torre més protegida de 

totes. L’arrebossat no presenta un avançat procés de 

degradació, però tot i això un manteniment seria bo fer-li, 

sobretot a la part superior, per a la seva bona 

conservació. Degut a l’ús, una porta que hi ha en el terrat, 

està erosionada per la part de la llinda, ja que és de 

dimensions reduïdes. Però on presenta més problemes 

és en l’evacuació d’aigües, com ja s’ha comentat el 

escopidor s’ha de reconstruir, i la patologia més greu 

d’aquesta torre és la fora erosió que hi ha sota la gàrgola. 

TORRE 8 

Per últim, a la mateixa cara oest de la muralla, 

seguint el carrer, es troba la torre 8. Aquesta, de la 

mateixa manera que la set es troba resguardada 

darrera el poble nou. Com les altres torres l’amplada 

de la façana principal per la seva base fa uns 3,5 

metres, i sobresurt de la muralla uns 2,5 metres, i té 

una alçada de 10,37 metres, la més alta d’aquesta 

cara de la muralla. L’accés a la torre es realitza des 

de l’interior d’una vivenda deshabitada del ksar de 

manera que està abandonada. Pel que fa a 

l’ornamentació, està bastant degradat, consta tan 

sols d’una filera amb motius decoratius gairebé 

inapreciables. 

Com la resta de torres el sistema constructiu es 

basa en la combinació de tàpia i tova, pel que fa a la 

construcció dels murs. En aquesta torre el escopidor 

esta totalment destruït, s’haurà de procedir a 

construir-ne un de nou. La gàrgola, situada a la façana nord de la 

torre, està situada just per sobre de l’obertura d’una finestra, de 

manera que l’aigua evacuada entra cap a l’interior. 

En la façana nord, aquesta torre presenta una esquerda en la 

seva base, deguda a la falta de cohesió del mur. S’haurà de 

prestar especial atenció a l’hora de intervenir en aquesta 

patologia per evitar que torni a aparèixer. Pel que fa a la 

coronació del mur, es troba en molt mal estat, s’ha de reconstruir 

la totalitat del escopidor. L’arrebossat també precisa d’un 

manteniment. 
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Patologies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patologies que afecten a les torres són generalitzades a la resta de ksour que hi ha a l’oasi. 

Venen causades per diversos factors; naturals, biòtics, humans i a errors ens els sistemes i tècniques 

de construcció. Si a aquests defectes li afegim una manca de manteniment i conservació i 

l’abandonament de les diferents edificacions dels ksour, les conseqüències poden ser irreversibles. 

Respecte als factors naturals i biòtics, no són controlables, per tant s’hauran de prendre mesures 

preventives protegint l’edifici dels possibles danys que pogués patir en cas de fortes pluges, o 

tempestes de sorra, o d’atacs de tèrmits. Utilitzant fustes que siguin més resistents als atacs produïts 

pels agents biòtics, i protegint-les degudament. 

Pel que fa als factors humans, les patologies aparegudes estan relacionades amb el mal ús de 

l’edifici i el seu conjunt. Un bon ús de les edificacions i dels espais comuns dels ksour i per aconseguir-

ho una bona educació dels seus habitants, previndria en gran mesura la presència d’aquests tipus de 

defectes. 

I finalment la tècnica emprada en la construcció i els materials utilitzats , ja siguin tradicionals com 

nous, afecten directament a l’aparició de certes patologies. L’ús d’una bona tècnica a l’hora de construir 

i de rehabilitar evitaria l’aparició de patologies degudes a aquests factors. 

Cap d’aquest factors apareix aïlladament, sinó que s’acostuma a produir una combinació de tots ells 

que fa que l’edifici entri en estat de ruïna. El correcte ús i manteniment de l’edificació i la protecció 

adequada envers als factors externs evitarà que l’edifici col·lapsi. 

A continuació s’enumeren les diferents tipologies de patologies presents en les torres, i que es 

poden fer extenses a la resta de les edificacions construïdes amb terra de la resta de l’oasi. 
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FACTORS NATURALS 

 Acció directa de la pluja 

La terra és un material adequat per a zones poc plujoses, ja que amb l’acció de les precipitacions 

pateix degradacions importants. Tot i que la pluja a la zona és escassa, els habitants de l’oasi opten per 

a construir les noves vivendes amb formigó per evitar inconvenients deguts a factors meteorològics. Els 

ocs dies de pluja poden ser llargs i poden arribar a causar greus desperfectes, sobretot les parts més 

afectades són els paraments i les cobertes. 

Les parts no protegides de la pluja queden exposades a la degradació. Els punts on s’haurà de 

prestar especial atenció per evitar la degradació per la pluja serà al tractament, a la correcta execució i 

el manteniment de les cobertes, així com els arrebossats i els protectors dels paraments verticals. 

 Erosió per esquitx 

Aquest factor causa aquelles patologies produïdes quan l’aigua de la pluja rebota al terra i esquitxa 

la base del mur provocant una erosió a la part baixa del parament. Es produeix tant a causa de l’aigua 

directa de la pluja, com per aquella que cau pels desaigües que l’evacuen de les parts superiors de 

l’edifici. 

Els defectes sorgeixen per la manca de sòcol al perímetre del parament exterior. En la construcció 

en terra es necessària la col·locació d’un sòcol fins a una certa alçada, ja sigui de pedra o d’un material 

resistent a l’acció de l’aigua i als cops per tal d’evitar que el material sofreixi l’acció directa de l’aigua. 

Es tracta d’una part de l’edifici dèbil per la seva situació i a la vegada molt important. 

A l’oasi de M’hamid les pedres no són abundants, per tant obtenir-les es converteix en tasca que 

presenta una dificultat, de manera que en les construccions de terra que trobem a l’oasi podem 

observar la manca d’aquest material, ja sigui en sòcols com en fonamentació.  

 Erosió específica 

Hi ha certes zones de l’edifici que són especialment sensibles a patir efectes d’erosió, son aquelles 

que es veuen més exposades al pas de l’aigua, on aquesta hi flueix i convergeix. Aquests punts 

específics acostumen a ser al voltant de les gàrgoles i canalitzacions d’aigua, les obertures ens els 

paraments exteriors per finestres i portes i e les trobades entre coberta i façana. El danys ocasionats er 

aquest tipus d’acció poden aparèixer en curts períodes de temps. 

Gàrgoles 

Al tractar-se de construcció en terra, l’evacuació d’aigües es fonamental, i se n’ha de fer un fon 

disseny i un perfecte manteniment. Sobretot cal ser especialment curós a l’hora de fer l’evacuació de 

l’aigua de coberta. La solució més utilitzada en tot l’oasi és una gàrgola de mitja canya fetes amb un 

tronc buit d’uns 50 cm. Aquest sistema no consta de cap element que actuï de goteró, fet que fa que 

l’aigua que evacua retrocedeixi fins el mur i baixi per per tot el parament de terra, enduent-se tot 

l’arrebossat. Hem d’afegir el fet de que les juntes que hi ha en la trobada entre la gàrgola i el mur no 

sempre estan ben resoltes i l’aigua acaba circulant per la zona causant greus desperfectes al parament. 

Canals 

Un altre sistema d’evacuació d’aigües pluvials i per transportar-les d’una coberta a una altra és la 

realització de canals sobre la coronació del mur amb un material resistent a l’aigua. Tradicionalment 

aquests canals es construïen amb morter de calç, resistent i estable a l’aigua. Aquests sistema té un 

bon funcionament ja que la calç té un bon comportament envers l’aigua i la transporta fora de l’edifici. 

Els problemes apareixen quan la terra que es troba al voltant del canal es mulla i com a conseqüència 

es desprèn. Hi ha diversos motius que fan que apareguin aquestes patologies: quan el canal es massa 

estret per transportar tot el cabal d’aigua, quan l’arribada de l’aigua al terra no està ben resolta o bé 

quan hi ha hagut alguna deficiència en la realització del canal. Quan es donen aquests factors la terra, 

que no està protegida, es mulla i l’aigua l’acaba arrossegant i deteriorant causant despreniments. 

Actualment es substitueix la calç per ciment, sense tenir en compte les conseqüències que això 

comporta. Pel que fa al comportament del ciment amb l’aigua, es tracta d’un material resistent i 

impermeable, però s’ha de tenir en compte que no deixa que el mur transpiri, actuant com a barrera de 

vapor. S’ha de tenir en compte que la terra es un material de construcció amb una gran permeabilitat al 

vapor d’aigua, esdevenint un bon regulador de la humitat, això fa que sigui estrictament necessari que 

tots aquells materials que estiguin en contacte amb la terra transpirin. És per aquest motiu que el 

ciment no és un material adequat per combinar amb la construcció amb terra. L’aigua present a 

l’interior del mur, que s’ha filtrat per capil·laritat, quan intenta sortir es troba amb l’impediment del 

ciment, que com fa de barrera de vapor, impedeix que aquesta surti a l’exterior, degradant i desfent poc 

a poc el mur. La terra es va estovant i provoca la separació de la capa de ciment de la terra. Això no 

només passa en els canals sinó que apareix en totes aquelles zones on hi ha ciment. 

Manca de escopidor a la coronació dels murs 

En el moment de realitzar el manteniment del les edificacions construïdes en terra es molt important 

tenir especial cura a la part de la coronació dels murs. Es tracta d’una zona que està completament 

exposada a l’acció de la pluja, de manera que exigeix la col·locació d’una protecció per evitar la seva 

degradació. La solució més utilitzada és la col·locació d’una capa de canyes o de fustes, en zones amb 

més humitat pot arribar a ser de pedra, que sobresurt uns 10 centímetres cap a l’exterior, evitant així 

que l’aigua transcorri pel mur. Sobre aquestes canyes o fustes s’hi fa una capa de coronació, fet amb 

terra, des del que en sortiran els merlets. Tradicionalment aquests merlets tenien forma triangular, 

construïts a base de tres maons de tova disposats horitzontalment amb els angles recoberts de terra.  
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 Escorrentia d’aigua 

Els carrers dels ksour actuen d’evacuadors de l’aigua de la pluja, sense que hagin estat dissenyats 

per això. Els danys que la pluja pot causar per escorrentia seran més o menys destructius en funció de 

la morfologia del terreny, la seva composició i la seva capacitat d’absorció. Els torrents que es generen 

els pocs dies de pluja intensa destrueixen al seu pas la base dels murs. Com que les parts inferiors 

dels murs no disposen de cap tipus de protecció i afegint el fet que absorbeixen aigua per capil·laritat 

fent que es el parament es degradi en aquest punt, l’escorrentia accelera l’aparició i la degradació 

d’aquests defectes. 

 Estancaments d’aigua i infiltracions 

L’aigua de la pluja en algunes ocasions pot quedar estancada en alguns zones arribant a provocar el 

col·lapse dels murs, el transport de materials o el bloqueig dels elements d’evacuació. La mala 

execució dels pendents de la coberta també provoca l’acumulació d’aigua. Si en aquests casos les 

juntes de coberta no estan ben realitzades, o no se li fa un correcte manteniment es produeixen 

infiltracions a l’interior de l’edifici. 

L’aigua que aconsegueix filtrar-se a l’interior redueix les propietats cohesives que te la terra. Es 

tracta d’un material de construcció que absorbeix la humitat i l’evapora. La humitat pot arribar a ser un 

problema quan comença a mullar la terra fent que perdi les seves propietats cohesives i que s’estovi. 

Aquest material que queda degradat se’l pot emportar el vent, la pluja, torrents d’aigua, o en el pitjor 

dels casos, pot provocar la deformació estructural o el col·lapse de l’edifici. 

La solució per evitar aquests defectes no passa per la col·locació de capes impermeables, ja que en 

aquest cas evitaria que el vapor d’aigua i la humitat sortissin.  

Filtració d’aigua de coberta 

El principal problema que causa les filtracions a coberta es la falta de manteniment de la capa 

d’argila de la coberta, que fa d’impermeabilitzant per evitar que l’aigua es filtri per les per les esquerdes 

presents. Si hi afegim el fet de que les pendents no estan ben realitzades, provocant l’aparició 

d’estancaments d’aigua, accentua aquesta perillositat. 

Trobada amb el mur 

La correcta formació de pendents a la coberta es és un punt clau a l’hora de evacuar l’aigua que cau 

de la pluja, una incorrecta execució d’aquestes causa nombrosos defectes que són molt perjudicials en 

les edificacions construïdes en terra. S’acumula l’aigua normalment a la trobada entre la coberta i el 

muret exterior, causant la filtració d’aigua pel parament i l’aparició d’humitats a l’interior. 

 

 

 Capil·laritat 

La capil·laritat no és un problema molt important en aquesta zona, ja que com que es tracta d’un 

clima molt sec, l’aigua que cau durant les escasses pluges es absorbida ràpidament pel terreny. No 

obstant s’ha de tenir en compte perquè també genera desperfectes. La manca de sòcol als murs, que 

actuen de protecció, entre d’altres coses, contra el contacte amb el terra, fa que l’aigua dels bassals 

que es generen quan plou que està en contacte directe amb el mur pugi pel parament per capil·laritat. 

Aquest fet fa que la terra de l’arrebossat es dissolgui fent que aquest es desprengui, o incús en 

situacions extremes que un tros de mur arribi a caure. 

 Erosió per vent i tempestes de sorra 

L’oasi de M’hamid es una zona en la que són freqüents les tempestes de sorra. El fort vent 

arrossega la sorra de les dunes del desert amb una acció molt abrasiva. Les parts mes afectades de 

les edificacions són els paraments exteriors, que estan exposats directament al seu efecte, accelera 

exponencialment la degradació dels murs i dels seus revestiments, sobretot si ja han estat afectats per 

la presència d’aigua. 
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FACTORS BIÓTICS 

 Insectes xilòfags 

Els insectes que principalment afecten a les edificacions de l’oasi són els tèrmits i el corc. Aquests 

petits organismes s’alimenten de la fusta i dels seus derivats que conformen els forjats, provocant 

greus danys a les bigues arribant fins al punt de col·lapse. La fusta present en l’oasi és de palmera o de 

tamarit, la primera té una alta porositat, convertint-se en un aliment perfecte degut a aquesta 

característica, de manera que és la més afectada per aquests insectes. En canvi la segona, al tenir na 

estructura interna molt compacta, resulta poc atraient als xilòfags, així que no és gaire atacada. 

La presència de tèrmits en tot l’oasi e general es extremadament alta, és la causa de patologies molt 

greus en les estructures de les edificacions. Gairebé tots els col·lapses de forjats i cobertes que es 

produeixen en les construccions són degudes a aquests insectes. 

Les mesures preventives que es prenen front aquesta patologia són molt rudimentàries. Bàsicament 

s’utilitzen dos productes per evitar que els insectes ataquin la fusta; per una banda, oli pel motor de la 

moto, i per l’altra una dissolució d’un colorant natural anomenat poudre rouge (pols vermella). Aquests 

dos productes, que són de fàcil obtenció a l’oasi, s’usen com a pintures, i la seva aplicació es redueix 

als caps de les bigues, que són les zones que queden més exposades. Evidentment no es tracta d’una 

solució per atacar i eradicar el problema, però, si més no evita que en part els tèrmits hi tinguin un ràpid 

accés. La construcció en terra representa un medi en el que els insectes es poden desplaçar fàcilment, 

travessant els arrebossats i les parets per arribar fins a la fusta. 

FACTORS HUMANS 

La vida a l’oasi és molt dura, les condicions són extremes, i les perspectives de futur són escasses, 

de manera que els habitants de l’oasi emigren en busca de noves oportunitats i de millors condicions 

de vida. Això, juntament amb la falta de manteniment, representa la principal causa de la degradació 

dels ksour de l’oasi de M’hamid. Les edificacions s’abandonen i es deixa que es vagin degradant poc a 

poc, sense tenir en compte que es tracta d’un patrimoni molt valuós. 

 Propietat 

La principal causa de l’abandonament i de la falta de manteniment és la propietat. Al morir el 

propietari d’un immoble, aquest es transmet per herència a la resta de la família. S’ha de tenir en 

compte que les famílies en aquesta zona són molt nombroses, per tant l’immoble passa ser propietat 

d’un o més hereus. Com que les noves generacions marxen cap a les grans ciutats acaben venent-se 

les propietats o deixant-les morir amb el pas del temps. 

 

 

 

 Transformacions físiques 

En els darrers anys s’han realitzat projectes de millora en els ksour, s’hi han introduït noves 

instal·lacions, com l’electricitat i l’aigua, que no havien estat previstes en el moment de la construcció. A 

l’hora d’instal·lar-les sovint no és té en compte les necessitats d’integració en l’arquitectura, ni els 

sistemes necessaris de protecció. El cablejat va sempre vist, al descobert, exposat a tots els agents 

mediambientals amb tots els perills que això comporta. L’aigua corrent cada cop és és freqüent en els 

diferents habitatge dels ksour, però la seva incorporació s’ha fet de manera desordenada i sense 

preveure en molts casos sanejament. Aquest fet comporta greus defectes en la construcció, actualment, 

a l’oasi, s’està duent a terme un projecte de sanejament i de recuperació d’aigües. 

Al ksar d’Rgabi encara no h ha aigua corrent a les cases així que per a les torres no suposa un 

problema greu. En canvi el cablejat vist si que és un aspecte a considerar. 

 Erosió deguda a l’ús 

Les cantonades del mur, freqüentment estan erosionades pel trànsit. El principal medi de transport 

dels habitants de l’oasi és un carro arrossegat per un burro. Les mesures dels carros d’avui en dia 

difereixen de les que hi havia antigament, de manera que si no es condueixen amb cura es produeixen 

cops als murs, causant l’erosió d’aquests. 
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FACTORS DEGUTS ALS ERRORS EN SISTEMES I TÈCNIQUES DE 

CONSTRUCCIÓ 

Les patologies sorgides pels defectes de construcció estan directament relacionades amb la zona, la 

cultura i les habilitats i coneixement de la tècnica dels treballadors locals. Els coneixements de la 

tècnica i de les limitacions de la construcció en terra a M’hamid no sempre són els suficients, i en 

moltes ocasions causen l’aparició de greus patologies. 

 Incorrecta elecció de materials 

Cada sistema constructiu ha d’adequar-se a unes exigències determinades, la qual cosa cal escollir 

bé el tipus de terra amb la que es construirà i els seus additius. No tots els materials són compatibles 

entre sí, per exemple, el ciment, que és un material que s’utilitza en nombroses ocasions per a 

reemplaçar o reforçar bigues o pilars, no és compatible amb la terra, per tant és una opció a descartar. 

Hi ha diversos factors a tenir en compte a l’hora de escollir els materials, com ara la respiració dels 

murs, les barreres de vapor, dilatacions solidaries entre materials. 

S’ha de considerar que una terra més arenosa té menys retracció que una que sigui més argilosa, 

però té també menys cohesió entre les seves partícules. A l’hora de fer una intervenció en qualsevol 

edificació és molt important consolidar la terra que es disgrega i tenir en compte la seva cohesió. 

 Esquerdes per manca de fonamentació 

Els murs de la construcció en terra, degut a que tenen un gran espessor, tenen un gran pes, i no 

sempre s’hi realitza una correcta fonamentació. Si no s’excava fins a arribar a les capes del sòl que 

siguin suficientment resistent es poden produir esquerdes per assentaments diferencials dels murs. 

 Esquerdes per càrregues puntuals 

Degut a que la terra no treballa bé a tracció ni a flexió, no es pot sotmetre a càrregues puntuals, sinó 

que s’ha de construir un cèrcol perimetral per repartir les càrregues dels forjats aconseguint així que tot 

el sistema treballi conjuntament. La falta de coneixements, o vegades de mitjans, fa que en algunes 

ocasions el cèrcol perimetral es substitueixi per una peça allargada de fusta col·locada als caps de les 

bigues que reparteix la càrrega puntual transmesa per aquestes. Aplicant aquesta solució l’única cosa 

que s’aconsegueix es desplaçar l’esquerda. És una patologia bastant freqüent en tot l’oasi, on es 

troben els caps de les bigues acostumen a produir-s’hi esquerdes per un mal repartiment de les 

càrregues. 

 

 

 

 Esquerdes per falta de cohesió 

Per aconseguir que el mur de tàpia funcioni com un únic element és imprescindible col·locar les 

tàpies a trencajunt, aconseguint amb la intercalació que les juntes no coincideixin i que els sistema 

funcioni com a un conjunt únic. És una patologia bastant comú en totes les edificacions de l’oasi, és 

freqüent trobar juntes totalment verticals que fan que el mur quedi dividit en varies part. En aquests 

casos el mur treballa per separat i les diferents parts es van separant provocant l’aparició de grans 

esquerdes verticals. 

És pot observar la mateixa patologia a les cantonades de les construccions. Al no haver disposat de 

un sistema de trencajunt, les juntes verticals fan que la unió de les cantonades no quedi ben resolta i 

que el sistema no tingui cohesió. Com que els murs treballen per separat apareix una esquerda. 

Segurament es podria atribuir aquesta patologia a factors econòmics, ja que el sistema de trencajunt 

encareix el pressupost de la obra. Per solucionar correctament les trobades de paraments verticals és 

imprescindible realitzar mitges tàpies, fet que allarga la execució del mur i en fa més cara la seva 

construcció. 

 Caiguda dels arrebossats 

L’arrebossat és un element al que cal prestar-hi especial atenció, ja que és l’encarregat de protegir 

el mur dels factors externs. La pèrdua d’aquesta capa pot ser deguda a diversos factors. 

D’una banda, si el mur no ha estat ben netejat abans de l’aplicació de l’arrebossat, aquest no 

s’adhereix bé i acaba caient. D’altra banda la gran irregularitat que presenten els murs de tàpia fa que 

l’arrebossat no tingui el mateix espessor en tot el seu conjunt, en algunes parts és excessiu i en d’altres 

escàs, de manera que el procés de secat no es regular i apareixen fissures de retracció. D’una altra, si 

l’arrebossat té un espessor excessiu té conseqüentment un pes més gran del que la força d’adhesió 

pugui suportar provocant despreniments. També si en la mescla que s’ha preparat per l’arrebossat hi 

ha un excés d’aigua, o experimenta un adormiment ràpid apareixen fissures per retracció, accelerant el 

procés de degradació. I finalment l’aigua, el vent i les tempestes de sorra desgasten més ràpidament 

l’arrebossat, sobretot si no s’utilitzen additius especial per evitar tant com es pugui la seva acció. 
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Fitxes patologies 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació hi ha les fitxes de les patologies presents en les vuit torres del ksar. Se’n detallen les 

causes, una breu explicació i una proposta de solució acompanyat de fotografies. Les patologies s’han 

de observar en el conjunt en el que es troben i, a l’hora de aplicar-hi una solució s’ha de tenir en 

compte la resta de l’edifici i de patologies.  

No es tracta d’una construcció que es trobi en mal estat o en estat de ruïna, el seu estat de 

conservació es bastant bo, no hi ha cap actuació d’urgència que es pugui observar. Tot i això es 

necessari intervenir en alguns punts per evitar la seva degradació, i que en un futur pugui arribar a 

col·lapsar. A més a més es tracta d’un element del patrimoni arquitectònic molt valuós de la regió que 

cal conservar, per a la preservació de la cultura, cridar l’atenció dels turistes i afavorir l’activitat 

econòmica de l’oasi, en el qual hi podem trobar petits tresors de la construcció. 
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F1 Degradació de l’arrebossat 

Torres afectades: 1, 2, 3, 4, 6, 8 (intervenció 

necessària); 5,7 (hi ha hagut un manteniment 

en la part inferior) 

Patologia: degradació i despreniments de 

l’arrebossat 

Localització: Paraments verticals exteriors 

Gravetat: mitja Observacions: l’arrebossat del mur és la 

successió de capes que el protegeix envers als 

factors externs, per tant, és necessari realitzar-hi 

un manteniment regular, ja que són les capes 

que quedaran més exposades i les que estan 

destinades a degradar-se per a evitar que ho faci 

el mur. En quan l’arrebossat es desprèn, es perd, 

el mur comença a veure’s afectat, patint 

deformacions i arribant a col·lapsar. 

Si a l’hora de realitzar-lo no es fa amb una bona 

tècnica o no s’escullen els materials adequats pot 

provocar que l’arrebossat caigui o que sigui 

necessari un manteniment més exhaustiu que 

l’habitual. 

Per al seu correcte manteniment és 

imprescindible que a la mínima que apareguin 

fissures, per petites que siguin, o danys lleus 

s’actuï immediatament, en cas contrari, poc a poc 

l’arrebossat anirà caient i els danys 

augmentaran, i per tant el manteniment que s’hi 

haurà de fer serà més urgent i gran. 

Quan es realitza l’arrebossat s’han de prendre 

una sèrie de mesures per al seu correcte 

Causes:  - acció directa de la pluja 

- erosió per esquitx 

- erosió específica 

  gàrgoles  

  canals 

  manca de escopidor 

- escorrentia  

- erosió per vent i per tempestes 

de sorra 

 

 

Factors 

naturals 

Factors 

humans - Falta de manteniment 

Errors de 

construcció 

- Incorrecta elecció dels materials 

- Caigudes per excés de material 

Fotografies:  

 

 

 

funcionament. En primer lloc és necessari que la 

superfície estigui suficientment neta per garantir 

una bona adhesió. En segon lloc la superfície ha 

de ser també rugosa per poder sostenir 

l’arrebossat. És important que no li toqui 

directament el sol, i si és així humitejar el mur 

cada cert temps. És també important que les 

capes tinguin un espessor prim per evitar que 

caiguin degut al pes durant el procés de secat. 

Cal tanmateix que la superfície base sigui regular 

de manera que el secat es realitzi de manera 

homogènia. 

 

Solució: com les causes són diverses les 

mesures que s’hauran d’aplicar seran diferents. 

Si el que s’ha de fer és protegir el mur de l’aigua 

haurem de fer servir additius ..... .En canvi si el 

que cal és reduir la retracció per evitar l’aparició 

de fissures els additius seran.... 

Aconseguir una bona mescla; suficientment 

sorrenca per a que no es produeixin fissures, 

però amb la suficient quantitat d’argila per a una 

bona cohesió; i afegint-hi additius per ajudar a la 

retracció com la palla, i per millorar la cohesió 

com els excrements de burro, farà que el 

manteniment sigui molt menor. 
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F2 Erosió sota les gàrgoles 

Torres afectades: 2,3,7 Patologia: degradació de l’arrebossat sota les 

gàrgoles de coberta. 

Gravetat: mitja Localització: Sota les gàrgoles en els paraments 

verticals exteriors 

Observacions: és una patologia bastant 

freqüent, ja no només en les torres, sinó que té 

una alta presència en l’oasi.  

La insuficient inclinació de la gàrgola i la manca 

de solapament de làmina impermeable de 

coberta fan que l’aigua provoqui danys en 

l’arrebossat i en el mur en el que se situa la 

gàrgola. 

L’aigua comença danyant lleument l’arrebossat, 

hi ha zones en les que simplement aquest perd 

part de l’argila dels àrids deixant la part de sota 

de la gàrgola amb un aspecte més rugós que la 

resta de parament.  

Cal prendre mesures front aquesta patologia, ja 

que en cas contrari les conseqüències poden ser 

molt greus. S’ha de realitzar el manteniment 

necessari al mur perquè sinó l’arrebossat es va 

degradant fins al punt de deixar el mur a la vista. 

La patologia pot avançar fins arribar al mur 

provocant l’aparició de fissures i esquerdes o en 

casos de estat avançat de degradació es poden 

arribar a produir forats al mur. 

Causes:   

 

-Erosió específica 

 

Factors 

naturals 

Factors 

humans - Falta de manteniment 

Errors de 

construcció 

- Insuficient inclinació de la 

gàrgola 

Fotografies:  

 
 

 

 
 

 

 

Solució: a l’espera de la solució definitiva cal 

prendre mesures provisionals, poc a poc anar 

donant la inclinació deguda a la gàrgola, 

comprovar que el desaigua no està embussat i 

protegir tant com sigui possible el mur de les 

filtracions d’aigua. 

Per evitar que el problema torni a aparèixer s’ha 

de garantir una correcta evacuació de l’aigua de 

coberta, comprovar l’estat de la gàrgola, i en el 

casos en els que sigui necessari reemplaçar-les. 
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F3 Desgast en la part inferior del mur 

Torres afectades: 3, 4, 8. Les torres 5 i 7 han 

estat restaurades recentment. 

Patologia: degradació de la base del mur, 

pèrdua d’espessor del parament. 

Gravetat: mitja Localització: en la part inferior dels murs que 

queden exposats a un carrer descobert. 

Observacions: els dies de pluja a l’oasi són 

escassos al llarg de l’any, però els dies que plou 

ho fa amb gran intensitat i durant un llarg període 

de temps provocant grans danys. Al ser un 

fenomen poc freqüent no es prenen les mesures 

necessàries i apareixen aquestes patologies. 

Es tracta d’una patologia que afecta a un gran 

nombre de murs. L’aigua de la pluja no es 

canalitza correctament i no es té en compte el 

recorregut que fa pels carrers dels ksour, 

provocant la formació de torrents i d’acumulació 

d’aigua.  

La part de les edificacions que es veuen mes 

afectades és la zona inferior de l’arrebossat que 

es desprèn poc a poc. 

Si l’arrebossat ha arribat a caure la patologia 

comença a afectar al mur, que queda 

desprotegit. 

S’ha de tenir en compte que una terra que és 

argilosa resisteix molt millor el pas de l’aigua que 

una terra més arenosa, l’ús de palla augmenta en 

certa mesura la resistència a l’aigua. En algunes 

Causes:   

-Erosió específica 

- Escorrentia d’aigua 

Factors 

naturals 

Factors 

humans 
- Falta de manteniment 

- Erosió deguda a l’ús 

Errors de 

construcció 

- Mala ejecució de l’evacuació 

d’aigúes de coberta 

Fotografies:  

 
 

 

 
 

 

 

ocasions s’usa també excrements de burro, que 

quan han estat ferments amb la terra, aporten 

resistència a l’aigua també tot i que no la 

suficient. 

 

Solució: per evitar la degradació de la part 

inferior del mur haurem de protegir-lo de l’aigua 

degudament, a més de preveure el recorregut 

que pren l’aigua de manera que no quedi 

estancada o que no danyi al mur. 

També cal fer un estudi d’escorrentia d’aigua en 

el ksar per poder actuar sobre les zones més 

exposades i evitar l’acumulació d’aigua en zones 

properes a les edificacions.   
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F4 Deformació de la llinda i ampit de finestres 

Torres afectades: 1, 3 Patologia: flexió del llinda de la llum de les 

finestres. Manca de reforç en l’ampit. 

Gravetat: alta Localització: llindes i ampits de portes i 

finestres. 

Observacions: la fusta més utilitzada a l’oasi és 

la fusta de tamariu, presenta més resistència als 

esforços i als atacs dels insectes xilòfags.  

A més la fusta que hi ha a les edificacions 

generalment no s’ha tractat adequadament. I en 

els casos que si que s’ha tractat la fusta, es fa 

només en les zones més vulnerables, deixant la 

resta de la peça desprotegida envers l’entrada 

d’insectes. 

En algunes ocasions les edificacions dels ksour 

experimenten canvis d’ús, la qual cosa implica a 

vegades l’aparició de càrregues puntuals que no 

s’havien previst, aleshores la capacitat resistent 

de la llinda minva, i es produeix una deformació, 

amb el risc de que arribi a col·lapsar. 

 

 

 

Causes:   

 

-Insectes xilòfags 
Factors 

biòtics 

Errors de 

construcció 
- Errors de previsió de càrregues 

Fotografies:  

 

 

 

 
 

 

 

Solució: en situacions extremes, si es preveu 

que el mur pugui arribar al punt de col·lapse, 

caldrà prendre unes mesures cautelars de 

manera provisional per evitar l’esfondrament 

d’una part de l’edificació o de la totalitat 

d’aquesta.  

La solució a adoptar serà substituir la biga 

afectada de manera que el conjunt pugui resistir 

les càrregues d’ús. 

S’apuntalarà la llinda per poder substituir-la i 

evitar que es segueixi deformant l’obertura de la 

finestra, i que l’esquerda vagi avançant. 
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F5 Desgast coronació del mur 

Torres afectades: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.  Patologia: degradació de la coronació del mur. 

Merlets parcial o totalment destruïts. Escopidors 

degradats. 

Gravetat: mitja Localització: en la part superior dels murs. 

Observacions: aquest tipus de degradació es un 

procés continu que té lloc al llarg del temps, en el 

qual hi interactuen diversos factors i van danyant 

al mur cada vegada més ràpidament.  

Cada cop és més freqüent que els diversos 

habitatges dels ksour quedin abandonats, deixant 

que l’edificació es deteriori poc a poc amb el 

temps. El mínim manteniment que pogués tenir 

l’edificació per a que fos habitable es deixa de 

fer. 

A més a més s’afegeix el fet de que l’oasi de 

Mhamid està situat a una zona molt afectada per 

les tempestes de sorra, un fenomen molt 

agressiu per les edificacions de terra. Són molt 

freqüents i intenses, i afecten greument les 

edificacions, sobretot les parts més altes. La 

sorra té un efecte molt abrasiu sobre les 

construccions degradant l’arrebossat i castigant 

als elements que evacuen l’aigua, 

desencadenant l’aparició de problemes deguts a 

la presència d’aigua. 

Els merlets i els escopidors s’han malmès o en 

alguns casos han desaparegut, de manera que 

s’accelera el procés de degradació del mur, ja 

que l’aigua llisca pels paraments lliurement. 

Causes:   

-Acció directa de la pluja 

- Erosió específica 

- Erosió per vent i tempestes de 

sorra 

Factors 

naturals 

Factors 

humans 
- Falta de manteniment 

- Propietat 

Errors de 

construcció 

- Mala ejecució de l’evacuació 

d’aigúes de coberta 

Fotografies:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució: es important fer una correcta execució 

de tots els elements de la coronació del mur. Tot 

i així és inevitable la degradació d’aquesta part 

de les construccions, i més en les torres, ja que 

sobresurten de la resta d’edificacions i queden 

desprotegides totalment. Així doncs és també 

important realitzar un manteniment periòdic. 

La solució a adoptar passa per la reconstrucció 

de tota la part superior del mur, refer els merlets, 

realitzar una correcta evacuació d’aigua de la 

pluja. 
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F6 Erosió deguda a l’ús 

Torres afectades: 4, 7, 8.  Patologia: danys a les cantonades sobretot si es 

troben en una zona de pas. Obertures dels 

paraments desgastades. 

Gravetat: mitja Localització:cantonades dels murs i obertures 

dels paraments. 

Observacions: el transport més utilitzat de l’oasi 

són els carros arrossegats per burros. 

Antigament aquests carros tenien una mida més 

reduïda, i els carrers dels ksour no estaven 

previstos per als carros utilitzats avui en dia, més 

amples, causant la degradació de les cantonades 

per cops i pel trànsit diari. 

Les portes d’entrada als habitatges no són molt 

grans fent que l’ús del dia a dia les malmeti, 

provocant desgast i despreniments dels angles 

de les obertures. 

 

Solució: per reparar aquesta patologia és molt 

important tenir en compte les necessitats actuals 

dels habitants del ksar. Amb el pas del temps 

han anat variant i aquest canvi no sempre ha 

anat acompanyat d’una adaptació de l’entorn, de 

manera que normalment no és fàcil la adequació 

dels diferents espais als nous mètodes de vida. 

Per a reparar aquests defectes es reconstruirà 

Causes:   

 

- Erosió per l’ús Factors 

humans 

 

 

 

Fotografies:  

 

 

 

 
 

 

 

les parts que s’han vist afectades, estudiant en 

cada cas si ser necessari fer-hi alguna adaptació 

en casos com en els que, per exemple, el gir d’un 

carro en un carrer sigui dificultós. 
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F7 Desgast en la part inferior del mur 

Torres afectades: 3. Patologia: aparició d’una esquerda degut a 

diversos factors 

Gravetat: mitja Localització: la trobem en la torre 3 on, en la 

junta de dos tabouts s’ha practicat una obertura 

Observacions: aquesta esquerda ha aparegut a 

causa de diferents factors. 

D’una banda, al trobar-se a la junta de les 

tapieres podem deduir que hi ha manca de 

cohesió entre les dues tàpies a l’hora de fer el gir 

a la cantonada. 

D’altra banda, just en aquest punt s’hi ha 

practicat una obertura nova, que ha accentua la 

falta de cohesió 

Finalment’ la manca de revestiment, ja sigui per 

despreniment, o per una manca d’espessor, ha 

fet que els agents externs penetressin a l’interior 

del mur. Les filtracions d’aigua ha desfet la terra 

que hi ha en l’interior del mur i ha obert 

l’esquerda 

 

 

 

 

Causes:   

-Erosió específica 

- Escorrentia d’aigua 

Factors 

naturals 

Factors 

humans 
- Falta de manteniment 

Errors de 

construcció 

- Mala ejecució dels tabouts 

 

Fotografies:  

 

 

 
 

 

 

Solució: al no tractar-se d’una esquerda de 

caràcter estructural, amb un simple reomplert del 

forat amb morter de fang plàstic, és a dir amb 

una alta proporció d’aigua i baixa d’àrids gruixuts, 

n’hi hauria prou. 
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F8 Esquerda per a falta d’unió entre tabouts 

Torres afectades: 8. Patologia: esquerda vertical en la unió de dos 

tabouts diferents 

Gravetat: mitja Localització: únicament en la torre 8, en la 

trobada del gir de dos tabouts de cantonada de la 

primera filada 

Observacions: l’aparició d’aquesta patologia es 

deguda a que al moment de executar la tàpia no 

s’han col·locat correctament les tapieres, no 

s’han utilitzat mitges tapieres que seria la solució 

ideal per a les cantonades per a evitar llargues 

juntes verticals. 

D’altra banda en les cantonades és comú posar-

hi pedra o fusta per a que els dos tabouts quedin 

ben units i treballin com a un únic element en 

conjunt. 

Tot i no estar en estat avançat és necessari 

intervenir-hi ja que en cas contrari les dues tàpies 

s’aniran separant i aleshores si suposarà un 

problema greu. A més pot representar l’entrada 

d’aigua dins del mur, l’esquerda esta totalment 

exposada als agents atmosfèrics com l’aigua de 

la pluja i les tempestes de sorra. 

 

 

 

 

 

Causes:   

 

- Falta de cohesió en el mur Errors de 

construcció 

 

Fotografies:  

 

 

Solució: per eliminar l’esquerda i evitar que torni 

a aparèixer és convenient la col·locació de 

connectors a tot el llarg de l’obertura de manera 

que s’uneixin les dues parts i desprès reomplir-la 

amb morter 
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F9 Obertures noves a les façanes 

Torres afectades: 1, 3, 6, 8. Patologia: realització descontrolada d’obertures, 

i tancament d’altres sense acabats. 

Gravetat: baixa Localització: façanes de les torres, les noves 

obertures acostumen a trobar-se en la planta 

baixa, i les que es tanquen en les superiors 

Observacions: ens els darrers anys les noves 

necessitats dels habitants dels ksar ha portat a la 

modificació de les façanes de les edificacions. La 

incorporació de l’electricitat, n’és un clar 

exemple. En molts casos s’ha fet sense cap tipus 

de cura i s’han realitzat regates que després han 

quedat en desús i no s’han reomplert.  

D’altra banda, les modificació de l’ús de les 

estances interiors també han provocat l’obertura 

o el tancament de nous forats a la façana. 

L’abandonament de les vivendes també accentua 

aquest fenomen ja que les vivendes 

abandonades tenen les finestres tancades amb 

peces de tova. 

Sempre que es realitzi una nova obertura s’haurà 

de valorar si és possible o no, si el mur presenta 

una baixa cohesió haurem de desestimar la idea. 

Si es tracta d’una terra més arenosa haurem de 

realitzar una major subjecció en l’apuntalament 

que si es tracta d’una terra més argilosa. 
 

Causes:   

 

- Incorreca execució de les noves 

obertures. 

Errors de 

construcció 

  

Fotografies:  

 
 

 

 
 

 

 

Solució: per a solucionar aquesta patologia i 

donar un aspecte homogeni a la façana serà 

necessari omplir tots els buits de les regates que 

presentin els murs, i desprès revestir-ho tot 

homogèniament. 

Pel que fa a les noves obertures es reconstruiran 

i allisaran les obertures. 
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Torre 1 X   X X    X 4 

Torre 2 X X   X     3 

Torre 3 X X X X X  X  X 7 

Torre 4 X  X   X    3 

Torre 5 X    X     2 

Torre 6 X    X    X 3 

Torre 7 X X   X X    4 

Torre 8 X  X  X X  X X 6 

 8 3 3 2 7 3 1 1 4  
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INTERVENCIÓ TORRE 1 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F4.  Deformació de la llinda i ampit de les finestres 

F5.  Desgast coronació del mur 

F9.  Obertures noves a les façanes 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat 

INT.3.  Substitució de la llinda 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

INT.9.  Reparació d’esquerdes 

INT.4.  Reparar noves obertures i tapiar les necessàries 

 

 

 

 

INTERVENCIÓ TORRE 2 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F2.  Erosió sota les gàrgoles 

F5.  Desgast coronació del mur 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

 

INTERVENCIÓ TORRE 3 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F2.  Erosió sota les gàrgoles 

F3.  Desgast en la part inferior dels murs 

F4.  Deformació de la llinda i ampit de les finestres 

F5.  Desgast coronació del mur 

F7.   

F9.  Obertures noves a les façanes 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat 

INT.7.  Canalització de l’aigua 

INT.8.  Protecció inferior del mur 

INT.3.  Substitució de la llinda 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

INT.9.  Reparació d’esquerdes 

INT.4.  Reparar noves obertures i tapiar les necessàries 

 

 

INTERVENCIÓ TORRE 4 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F3.  Desgast en la part inferior dels murs 

F6.  Erosió deguda a l’ús 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat 

INT.7.  Canalització de l’aigua 

INT.8.  Protecció inferior del mur 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

INT.2.  Reconstrucció parcial del mur 
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INTERVENCIÓ TORRE 5 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F5.  Desgast coronació del mur 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat superior 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

 

INTERVENCIÓ TORRE 6 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F5.  Desgast coronació del mur 

F9.  Obertures noves a les façanes 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

INT.4.  Reparar noves obertures i tapiar les necessàries 

 

INTERVENCIÓ TORRE 7 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F2.  Erosió sota les gàrgoles 

F5.  Desgast coronació del mur 

F6.  Erosió deguda a l’ús 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat superior 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

INT.2.  Reconstrucció parcial del mur 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓ TORRE 8 

Patologies: F1.  Degradació de l’arrebossat  

F3.  Desgast en la part inferior dels murs 

F5.  Desgast coronació del mur 

F6.  Erosió deguda a l’ús 

F8.  Esquerda per falta d’unió entre tabouts 

F9.  Obertures noves a les façanes 

Intervencions: INT.1.  Substitució de l’arrebossat 

INT.7.  Canalització de l’aigua 

INT.8.  Protecció inferior del mur 

INT.5.  Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

INT.6.  Substitució de la gàrgola 

INT.2.  Reconstrucció parcial del mur 

INT.10 Connexió entre murs 

INT.4.  Reparar noves obertures i tapiar les necessàries 
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INT.1 Substitució de l’arrebossat 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Dos ajudants 

 

 
Passos: 

1. Picar tor l’arrebossat fins a arribar a eliminar-lo tot, deixant la 

superfície rugosa per a facilitar l’adhesió del nou revestiment. 

2. S’humiteja el mur per evitar que aquest absorbeixi l’aigua 

que hi ha en l’arrebossat i apareguin fissures per retracció. 

3. En el cas que el mur hagi perdut secció es repararà en 

aquest moment reconstruint-lo de nou. 

4. Es procedeix a aplicar la primera capa de l’arrebossat, una 

mescla de terra, sorra i palla, de 2,5 centímetres d’espessor. La 

mescla d’aquesta primera capa ha de ser més argilosa que les 

següents, però no ho pot ser més que la del mur on s’adhereix. 

S’aplica manualment. Un cop aplicada la primera capa es deixa 

assecar. 

5. Un cop seca la primera capa de l’arrebossat es procedeix a 

la segona, aquesta d’1 centímetre d’espessor. En aquest cas la 

palla que es fa servir és més curta i la proporció de sorra és més 

elevada que en la capa anterior, garantint la resistència. També 

és d’aplicació manual i amb l’ajuda d’un remolinador. S’espera a 

que acabi el procés de secat. 

6. L’ultima capa, la de l’acabat, és una mescla a base de sorra 

i argila, és la capa que té una proporció de sorra més gran de les 

tres, té un espessor de 0,5 centímetres.  

7. Un cop l’última capa ha assolit un punt en el que, al posar-hi 

el dit per sobre no deixa marca, però encara es pot notar humida 

la terra, es procedeix a allisar l’acabat amb l’ajuda d’una pala 

plana 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua 

  

Eines : Pic  

Pala plana 

Remolinador 

Bastida 

 

Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 

INT.2 Reconstrucció parcial del mur 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Ajudant  

 

 

Passos: 
No es tracta d’una afectació molt greu, els murs s’han malmès 

a causa de l’ús de manera que amb una reconstrucció de la zona 

afectada n’hi ha prou. 

1. En primer lloc es retira tota la part afectada del mur, amb 

l’ajuda d’un pic fins a arribar a la part del mur sana. 

2. Per a tal de garantir la connexió entre la part sana i la part 

nova haurem de assegurar que la superfície està ben rugosa, i 

l’haurem de mullar amb una mànega per a activar les argiles i 

aconseguir així cohesió entre les dues parts. 

3. Es reconstrueix el mur amb la mateixa massa que la tàpia, 

és important que els materials siguin els mateixos que el mur 

existent per així tenir les mateixes característiques i per a que 

treballin solidàriament el mur existent amb la part reconstruïda. Al 

tractar-se de zones de poca envergadura simplement amb 

l’aplicació de la terra de forma manual serà suficient. En les bases 

del mur serà convenient que hi hagi un major espessor, ja que es 

tracta d’una zona exposada als cops. 

4. Finalment es procedeix a l’arrebossat del mur. 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua 

 

Eines : Pic  

Pala plana 

Remolinador 

 

Torres 4, 7, 8 
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INT.3 Substitució de la llinda 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Dos ajudants 

 

 

Passos: 
1. En primer lloc cal apuntalar el mur en el que es recolza la 

llinda. El primer pas que es du a terme és apuntalar el forjat. Es 

col·loca una biga de fusta de tamariu just sota de les biguetes 

recolzada sobre els sotaponts, els puntals i finalment els 

dorments. 

2. Un cop l’apuntalament entra en servei i la llinda deixa de 

rebre esforços podem procedir a retirar-la, picant el morter que hi 

ha als extrems. 

3. Seguidament es col·loca la nova llinda i s’omplen els buits 

amb morter, el mateix que es fa servir per unir la fàbrica de tova. 

4. Finalment, un cop s’ha assecat el morter i el conjunt ja esta 

preparat per entrar en càrrega es procedeix a desapuntalar les 

biguetes. 

Materials: Llinda de fusta 

Protecció fusta 

Terra 

Palla 

Aigua  

 

Eines : Serra dentada 

Pic  

Maça  

Nivell  

Puntals  

Bastida  

Torres 1, 3 

 

INT.4 Reparar noves obertures i tapiar les necessàries 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Dos ajudants 

 

 
Passos: 

Noves obertures 

1. Sanejar bé tota l’obertura repicant la superfície repicant amb 

un pic, traient tota la terra que estigui en mal estat. 

2. Seguidament amb l’ajuda d’un nivell refarem la geometria de 

la finestra, allisant-ne les cantonades.  

3. Procedim a arrebossar la superfície. 

 

Obertures tancades 

1. Es col·loquen peces de tova per a cobrir el buit que ja no 

són útils. 

2. Es procedeix a l’arrebossat tant de la cara exterior com de la 

interior. 

 

Materials: Terra  

Aigua 

 

Eines : Pic  

Nivell 

Pala plana 

Remolinador  

 

Torres 1, 3, 6, 8 
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INT.5 Substitució del escopidor i reconstrucció dels merlets 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Ajudant 

 

 

Passos: 
Cal valorar si és necessari substituir tot l’escopidor o 

simplement algunes peces. Pel que fa a la torre 1 el substituirem 

tot, en el cas que hi hagués peces en bon estat es s’aprofitarien 

per al nou. El de la torre 2 s’ha de reconstruir de nou, només 

queden les peces de sota els merlets, que pel pes que exerceixen 

aquests sobre les pedres, no s’han desprès. La torre 3 és 

pràcticament com la 2, està en millor estat però s’haurà de 

reconstruir per complet. La 4 es troba en bastant bon estat de 

manera que tan sols és necessari col·locar 5 peces que han 

caigut, no li cal una gran intervenció. L’escopidor de la torre 5 està 

en condicions similars que el de la 1, de manera que procedirem 

de la mateixa manera. L’escopidor de la torre 6 tampoc es troba 

gaire afectat de manera que únicament es reconstruiran les parts 

afectades i es substituiran les peces en mal estat. Tant la 7 com la 

8 estan en molt mal estat, com l’escopidor de la torre 2, de 

manera que es reconstruirà la totalitat de l’escopidor. 

1. El primer pas serà repicar tot l’acabat que hi ha sobre del 

mur. El retirarem tot per  fer-lo de nou. 

2. Retirem les peces de pedra malmeses recuperant les que 

estan en bon estat. 

3. Es prepara la superfície on es col·locaran les peces de nou, 

donant-li rugositat i mullant-la per a garantir l’adhesió.  

4. Amb morter es col·loquen les peces, i es deixa assecar. 

5. Es prepara la massa que anirà a sobre de les pedres, a 

base de terra i de còdols per assegurar que les peces no es 

desprenguin. 

6. Un cop seca aquesta capa es procedeix a la realització dels 

merlets, amb toves, reomplint les cantonades per a donar-li una 

forma triangular, com les que hi ha a totes les torres. 

7. Finalment es procedeix a l’arrebossat del muret de coberta. 

 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua 

Còdols 

Pedres  

 

Eines : Pic  

Pala plana 

Remolinador 

 

Torres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8 

 

INT.6 Substitució de la gàrgola 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Ajudant 

 

 
Passos: 

En primer lloc es valorarà si és necessari substituir la gàrgola 

per una de nova o simplement donar-li la inclinació adequada per 

a que evacuï correctament l’aigua. En el cas que no fos 

necessària la seva substitució, si el tronc es troba en bon estat, 

simplement es desembussaria i després se li donaria la inclinació 

necessària, obtinguda a partir de la realització de proves in situ. 

En el casos en els que el tronc es troba en mal estat es procedirà 

amb els següents passos. 

1. Es retira la gàrgola existent. 

2. Es neteja la obertura de les possibles impureses que hi 

pugui haver. 

3. Es repica la superfície per a sanejar-ho tot i que la nova 

gàrgola s’adhereixi bé. 

4. S’arrebossa la superfície del forat per evitar possibles 

filtracions dins del mur. 

5. Es col·loca la nova gàrgola que s’adhereix amb morter. 

S’hauran de fer comprovacions per a trobar la inclinació adequada 

per a evacuar tota l’aigua de coberta. 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua  

Fusta  

 

Eines : Martell  

Pic  

Pala  

Pala plana  

 

Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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INT.7 Canalització d’aigua 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Ajudant 

 

 
Passos: 

1. S’excava una rasa al voltant del perímetre de la torre però 

sense tocar-la, a uns 20 centímetres de distància de la seva base. 

La seva profunditat és d’uns 20 centímetres i d’amplada uns 50. 

2. Un cop ja s’ha excavat tota la rasa es procedeix a omplir-la 

de terra i pedres, es convenient que la mescla no sigui massa 

argilosa per a garantir que es filtri tota fins la part més baixa i la 

correcta evacuació d’aigua. 

3. Un cop s’ha omplert tota la rasa s’ha de compactar per a 

que es pugui transitar per sobre sense cap problema. 

4. Finalment es procedeix a la protecció de la base del mur, 

sempre que hagi estat reconstruït en els casos que sigui 

necessari. 

Materials: Grava, pedres 

Terra  

Aigua  

 

Eines : Pic  

Pala  

 

Torres 3, 4, 8 

 

INT.8 Protecció inferior dels murs 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Ajudant 

 

 
Passos: 

Tenim dues opcions que passen per a fer-ho amb terra o bé 

amb pedra, en aquest cas la millor opció seria fer-ho amb pedra, 

ja que es troben en el perímetre exterior del ksar i es una zona de 

l’edificació que queda molt desprotegida, amb la pedra 

aconseguim una millor resistència. 

1. En primer lloc procedirem a reconstruir el mur. 

2. Amb una massa feta a base de terra i palla es construeix 

just a la base del mur un petit talús amb una alçada de 50 

centímetres per a donar-li la inclinació adequada per a que l’aigua 

llisqui cap a la canalització d’aigua. 

3. Finalment es procedeix a la col·locació de les peces 

d’acabat, les quals són pedres tallades adherides amb el mateix 

morter que s’utilitza per a unir les peces de tova. 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua  

Pedra  

 

Eines : Pic  

Pala  

Pala plana  

Remolinador 

 

Torres 3, 4, 8 
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INT.9 Reparació d’esquerdes 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Ajudant 

 

 
Passos: 

1. Es repica l’arrebossat i s’extreu 

2. En el cas de l’esquerda que hi ha a la torre 3 sorgida arrel 

de l’obertura de una nova finestra, al no tenir un espessor superior 

a 10 mil·límetres, el que s’ha de fer en primer lloc es ampliar-la 

fins a que assoleixi aquesta mida amb l’ajuda del pic. Aquest 

procés s’ha de fer amb molta cura per a no malmetre el mur. En 

canvi les que han sorgit a les llindes de les finestres ja tenen 

aquesta mida, i com que se substitueix la part estructural ja s’ha 

actuat en la causa. 

3. Es neteja bé l’interior de les esquerdes, eliminant tota la pols 

i les impureses que hi puguin haver. 

4. Es reomple l’espai de l’esquerda amb morter de fang amb 

una alta proporció d’argiles donant-li la plasticitat necessària per a 

arribar a omplir tots els espais buits. 

5. S’arrebossa de nou 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua  

 

Eines : Pic  

Pala plana 

Remolinador 

Bastida  

 

Torres 3 

 

INT.10 Connexió entre murs 

 

Mà d’obra: 

 

Mestre  

Dos ajudants  

 

 
Passos: 

1. En primer lloc es procedirà a netejar l’esquerda, traient-li tota 

la pols i l brutícia que hi pugui haver. 

2. S’obren les regates en les que s’allotjaran els quatre 

connectors de fusta. Cada un d’ells amb una longitud de 50 

centímetres. Les regates, horitzontals, tindran la mateixa llargada 

que els connectors, i es realitzaran amb una separació de 50 

centímetres. La profunditat d’aquestes regates serà variable, 

alternant profunditats fins a 15 centímetres, la màxima, amb 

d’altres inferiors, en la que els connectors queden en la part més 

externa del mur. 

3. Es col·loquen els connector en les regates realitzades. 

4. S’omplen els buits de les regates i la totalitat de l’esquerda 

amb morter de fang. 

Materials: Terra 

Palla 

Aigua  

Fusta   

 

Eines : Pic  

Martell  

Pala plana 

Remolinador  

 

Torres 8 
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Conclusions 

 
 

 

 

 

 

Al llarg de les meves estances a M’hamid, m’he adonat que els seus habitants, amb els escassos 

recursos que tenen a l’abast, són capaços de fer coses impensables, aquesta manca ha aguditzat 

l’ingeni de les seves gents, i n’ha fet un poble amb un gran potencial.  

Així doncs, la proposta d’intervenció a les torres del ksar de Rgabi, pot resultar un projecte eficient 

del que se’n pot treure un gran rendiment. La intervenció de les torres, juntament amb altres projectes 

als altres ksour pot resultar molt positiu per a la comunitat. 

D’una banda representa un gran atractiu turístic, generant activitat econòmica i donant sortides 

laborals a molts joves que es veuen obligats a abandonar el ksar per a buscar noves oportunitats de 

vida. Els turistes que venen per aquesta zona només hi són de passada, per a visitar les dunes del 

desert, i ignoren la gran quantitat de punts d’interès que pot oferir l’oasi. És important garantir un 

turisme sostenible. 

D’altra banda és una manera de preservar el patrimoni arquitectònic i historic de l’oasi. El govern del 

Marroc no inverteix en cultura, de fet ordena derruir aquelles construccions que es troben en mal estat 

en lloc de rehabilitar-les. D’aquesta manera s’estan perdent poc a poc l’arquitectura tradicional, 

canviant-la per una de mes “moderna”, però que a efectes pràctics no funciona, ja que no està 

adaptada a les condicions climatològiques i el seu cos és bastant més elevat, per no mencionar 

l’impacte mediambiental que genera, a més de visual. 

L’execució de projectes en els que s’involucra la gent del poble són importants també per a donar-

los consciencia que tenen una arquitectura fràgil, però molt valuosa i eficient, i que el que han de fer és 

mantenir-ho de manera adequada per a que no es deteriori. En aquest sentit seria interessant fer 

cursos de formació, i intercanvi de coneixements entre els ma’allim locals i experts estrangers. 

Realitzant aquest treball i parlant amb els habitants de M’hamid m’he adonat de la importància i 

l’impacte que poden tenir tots aquest aspectes pels habitants de l’oasi, que avui en dia veuen un futur 

poc encoratjador per al seu poble. 
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