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La tàpia és una tècnica mil·lenària de cons-
trucció amb terra crua que ha estat present
al llarg de la història, des de les primeres ci-

vilitzacions fins a temps recents, en innumerables
àmbits geogràfics. 

Tot i que en el món occidental se n’ha extingit
l’ús, encara avui podem trobar indrets a l’Àfrica,
a l’Àsia i a Llatinoamèrica on localment la tàpia
és una pràctica habitual en la construcció. Pot-
ser aquest és un dels motius pels quals no s’a-
costuma a associar aquesta tècnica a àmbits
geogràfics europeus, però el cert és que ha estat
molt present i molt important en el nostre con-
text i, avui dia, la desconeixença del seu pes his-
tòric i cultural, i de la gran influència que ha
exercit en l’evolució dels sistemes constructius,
es dóna en la mateixa mesura en què s’ignora el
volum i el valor del patrimoni construït amb
tàpia que encara existeix. 

A Catalunya, a les zones on la tàpia va perviure
fins a temps més recents, podem trobar encara
una gran quantitat de patrimoni construït amb
aquesta tècnica. Però inclús als llocs on el seu ús
desaparegué segles enrere també queden traces,
sovint amagades, que ens parlen d’un passat on a
gran part del territori es construïa amb tàpia, i és
una de les tècniques més importants en la cons-
trucció d’edificis al llarg de la història fins al s. XIX.
Aquesta realitat és sovint ignorada, i se sol creure

que la tàpia fou una pràctica local i aïllada, lligada
a determinats contextos rurals. 

Arreu del territori queden edificis o parets de
tàpia que quan són objecte de reforma o rehabili-
tació s’enderroquen sistemàticament, ja que la
desconeixença del mateix material i del sistema
constructiu crea tal desconfiança que el fet d’ha-
ver resistit dempeus perfectament durant segles
no és motiu suficient per considerar que es poden
conservar. L’eliminació d’aquests testimonis és
causa i efecte del desconeixement d’aquesta tèc-
nica, de la seva història i evolució i de la rellevàn-
cia que ha tingut en l’evolució de les tècniques
constructives, i duu a la creença que és una tèc-
nica pobra, fins i tot confinada a l’autoconstruc-
ció, i que només ha tingut per objecte cobrir una
mancança econòmica i tècnica local.  

És important evitar aquesta imprecisió i
aquest treball vol incidir en això, perquè encara
que els últims testimonis de la tàpia formen part
d’una pervivència local i rural, crec important en-
tendre el context global i històric d’aquesta pràc-
tica constructiva tant en el territori català com en
un àmbit més extens per no sumar un error més i
alhora per poder entendre’n la mateixa pervivèn-
cia local. 

S’ha d’entendre, doncs, que l’ús de la tàpia a les
terres de Ponent no és un fet originat per unes
condicions locals, sinó que l’origen es remunta a

Introducció
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un moment on se’n feia un ús generalitzat arreu
del territori català, peninsular i mediterrani, i
també en l’àmbit europeu i mundial. La seva per-
vivència sí que es deu a unes condicions més lo-
cals, però l’origen no. 

Dit això s’entén que el títol d’aquest escrit faci
referència al context global de Catalunya, ja que
tot i que al cap i a la fi la zona geogràfica on s’ha
dut a terme aquest treball és el Pla d’Urgell i els
voltants i s’ha incidit en totes les circumstàncies
locals de l’ús de la tàpia en aquesta zona, no es vol
passar per alt una realitat històrica sovint igno-
rada: que la tàpia fou una tècnica generalitzada
arreu i que justament és aquí on en queden els úl-
tims testimonis.  

El treball que teniu entre les mans és la síntesi
dels resultats d’una recerca duta a terme durant
l’estiu de 2007. Aquesta recerca tenia per objecte
analitzar els factors de la pervivència de la tàpia
al Pla d’Urgell fins a temps relativament recents a
través del testimoni de la gent que visqué l’època
en què encara es tapiava. El treball de camp i les

entrevistes que es feren durant aquells mesos són
la base d’aquest estudi que, sense ànim de ser una
investigació exhaustiva, es presenta com un re-
cull d’informacions al voltant del tema.

D’altra banda, voldria fer esment del fet que
quan es dugué a terme la recerca va ser difícil tro-
bar referències escrites sobre el tema. Buscant in-
formació sobre algun edifici concret fet amb
tàpia, és corrent trobar escrit que és de pedra, o
bé no trobar cap referència al sistema construc-
tiu. A banda d’alguns articles referenciats en àm-
bits molt concrets, no es van trobar estudis sobre
el context general de la tècnica ni de la seva his-
tòria en l’àmbit de Catalunya, exceptuant la tesi
doctoral de l’arquitecte Albert Cuchí i Burgos que
porta per títol «Les construccions de terra a Cata-
lunya. La tècnica de la tàpia» (Escola Tècnica Su-
perior d’Arquitectura de Barcelona, setembre de
1994). Aquest treball va tenir com a punt de par-
tida les conclusions que s’exposen en dita tesi, i
animo a qui estigui interessat en el tema a llegir-
la amb deteniment.  
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Construcció d’un mur de tàpia 
(foto: Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya)

Construcció d’un mur de tàpia (Colòmbia)
(foto: Fundación Tierra Viva)

Construcció actual d’un mur de tàpia (sud del Marroc)
(foto: José Manuel López Osorio)
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La construcció amb terra és una pràctica que ja
trobem en les civilitzacions més antigues i que
s’ha mantingut al llarg de la història en diferents
cultures i contextos geogràfics arreu del món.
Entre les diverses tècniques de construcció amb
terra, la tàpia és una de les més usuals, caracte-
ritzada per l’execució de murs a través de la com-
pactació de la terra dins d’un encofrat que es va
movent a mida que s’executa el mur. El mur, així,
es constitueix per la suma de cada una de les parts
que s’ha encofrat (tapiades), i és una obra de fà-
brica realitzada in situ.  

Segons les evidències d’alguns jaciments ar-
queològics, l’origen de la tàpia es remunta al neo-
lític. El seu ús al llarg de la història és molt extens,
tant en el temps com en l’extensió geogràfica en
tots els continents. A Europa, al llarg de diferents
èpoques, la tàpia és present a gran part del terri-
tori, tant al sud com al nord, amb un fort arrela-
ment a França i Alemanya, que seran els
principals exportadors de la tècnica a les colònies
americanes. 

Si ens centrem en el nostre context podem dir
a grans trets que a la península Ibèrica, així com
en general a tota la conca del Mediterrani, la cons-
trucció amb tàpia també es remunta al neolític i
no deixa de ser present en totes les èpoques, i és
especialment significativa en certs moments de
la història, com ara en els poblats ibers del Medi-

terrani. La tàpia es continua utilitzant durant l’è-
poca romana, i a l’edat mitjana és una tècnica
constructiva molt habitual. Durant les èpoques
musulmanes se’n fa un gran ús en la construcció
de fortificacions (l’alcassaba de l’Alhambra n’és un
bon exemple), de palaus i en tot tipus de cons-
truccions. L’ús generalitzat de la tàpia a la penín-
sula arriba fins al segle XIX.  

A Espanya aquesta tècnica és especialment
present en les actuals comunitats de Castella i
Lleó, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Co-
munitat de Madrid, Castella-la Manxa i algunes
zones d’Andalusia i Extremadura, és a dir, a gran
part del territori peninsular. En totes aquestes
zones la tàpia anirà desapareixent entre el segle
XVIII i el segle XIX tot i que perviurà localment en
l’arquitectura popular d’alguns àmbits rurals i
aïllats fins ben entrat el segle XX, com és el cas del
Pla d’Urgell, àmbit en el qual se centra aquesta re-
cerca.  

Tot i que en aquest treball no s’ha fet un estudi
comparatiu amb altres zones de la península on la
tàpia ha perviscut fins a èpoques recents, cal
entendre que s’han donat casos similars, d’alguns
dels quals se’n coneix l’existència. En algunes
zones d’Extremadura pervisqué fins a mitjan
segle XX, a la província d’Albacete sembla ser que
cap als anys seixanta encara era una tècnica local
relativament habitual, a la comarca dels Ports

Alguns apunts sobre el context històric 

i geogràfic de la tàpia
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(Castelló) la tàpia pervisqué fins als anys cin-
quanta i a la Franja de Ponent s’ha trobat algun
testimoni de l’ús de la tàpia fins als anys quaranta.
En tots aquests casos i tots els que pugui haver-hi
de similars, el context rural i d’aïllament geogrà-
fic sembla ser decisiu en la pervivència de la
tècnica.

Murs de tàpia a les torres de l’alcassaba de l’Alhambra, s. XIII (Gra-
nada). Foto: José Manuel López Osorio.

Mur d’obra de fàbrica i tàpia al Convento de las Freylas, a Mérida, s.
XVI. Foto: Víctor Centellas Ortigosa

Tanca de tàpia al camp d’Extremadura (Malpartida de la Serena).
Foto: Víctor Centellas Ortigosa
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«LA TÀPIA HA ESTAT la tècnica constructiva més an-
tiga i tradicionalment més emprada per bastir
murs a Catalunya. 

Des dels seus orígens, com a mínim als poblats
ibers, fins a l’absorció de l’extraordinari creixe-
ment demogràfic del segle XVIII, quan Catalunya
dobla el seu nombre d’habitants, la tàpia ha estat
el sistema més emprat per a construir murs, fins
al punt de transformar les seves mides en unitats
de mesura d’altres tècniques, com succeí a Barce-
lona, tal com reflexen les Consuetuts medievals
que regulaven les relacions entre edificacions
veïnes. 

Present a pràcticament tot el Principat, la seva
lenta desaparició va acompanyada d’una autèn-
tica campanya de desprestigi que, després de re-
duir la seva utilitat a la pobresa i la ruralitat,
acaba reflectida al costumari de Joan Amades
amb dites despectives, que neguen unes virtuts
tradicionalment reconegudes, quan no es produ-
eix el cas pitjor, com reduir al silenci la seva exis-
tència.» 

Aquestes són algunes de les conclusions que es
recullen a la tesi d’Albert Cuchí i Burgos, «Les
construccions de terra a Catalunya: la tècnica de
la tàpia». 

Tal com se’ns descriu en aquest treball, tot i
l’existència d’altres tècniques de construcció

amb terra, la tàpia és probablement la més utilit-
zada en el territori català, tant en l’àmbit urbà
com en el rural, i ha esdevingut un dels sistemes
constructius més importants en la història de
Catalunya. 

El moment àlgid de l’ús de la tàpia es dóna du-
rant el s. XVIII a causa del gran creixement que ex-
perimenten les ciutats derivat de l’explosió
demogràfica d’aquest segle. Inicialment, el volum
de construccions que es fan necessàries davant el
fort augment de població i que constitueix els an-
tics ravals de les ciutats catalanes es construeix
en la majoria de comarques i de manera força ge-
neralitzada, amb tàpia. Encara avui dia podem tro-
bar restes d’aquestes construccions en moltes
ciutats catalanes, les anomenades «tàpies fòssils»
que conformen algunes parets mitgeres, que han
quedat amagades dins d’edificacions posteriors. 

Però més endavant, els mateixos canvis que
acompanyen aquest creixement demogràfic i les
transformacions tecnològiques que se’n deriven,
a poc a poc van originant noves necessitats en els
materials de construcció i noves tipologies edifi-
catòries. La tàpia no té la capacitat, com a tècnica,
d’adaptar-se a aquestes noves necessitats i aquest
és l’inici de la seva desaparició en el context urbà.
A Barcelona, l’ús de la tàpia desapareix al final del
s. XVIII; en altres ciutats catalanes continua utilit-
zant-se de manera habitual durant el segle segü-

Alguns apunts històrics de l’ús de la tàpia a Catalunya 



16

ent. Podem entendre la importància de la tàpia en
l’àmbit urbà i en el context arquitectònic en l’e-
xemple de l’ús que en fa a la seva obra l’arquitecte
Gaudí (per exemple als murs de la Finca Güell, de
1884-87), tot i que en aquelles alçades a Barce-
lona ja no s’utilitza la tàpia. 

Durant el s. XIX els materials de construcció pa-
teixen una gran revolució que busca la possibili-
tat d’homogeneïtzar les seves propietats i
mecanitzar-ne la producció. Al final de segle co-
mencen a fabricar-se els primers ciments artifi-
cials a Catalunya, i arreu del territori es comença
a industrialitzar el sector de la ceràmica cuita (el
maó). Paral·lelament també hi ha una revolució en
les tipologies edificatòries i en les formes d’orga-
nització laboral dins la pràctica de la construcció.  

Aquesta evolució de la construcció generada
per la introducció de nous materials i noves tèc-
niques és la causa principal que es comenci a dei-
xar d’utilitzar la terra com a material i la tàpia
com a tècnica, tot i que en certs contextos locals
seguirà utilitzant-se fins molt més endavant.  

Els llocs on l’ús de la tàpia s’estendrà més en el
temps i arribarà fins ben entrat el segle XX seran
algunes zones rurals on els canvis socials, econò-
mics i tecnològics trigaran més a arribar. És el cas
de la plana de Lleida, i concretament de l’àmbit
geogràfic del Pla d’Urgell, d’on es pot dir que fou
l’últim lloc a Catalunya on s’utilitzà la tàpia de
terra tradicional per a la construcció d’edificis.

Casa al carrer de Coïmbra al barri d’Horta de Barcelona. S’observa
la tàpia de terra amb filades de maó als cossos superiors. 
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Molí de Ca l’Almirall, a la Pobla de Claramunt,
construït amb tàpia a mitjan segle XVIII. 

Com en molts altres pobles, al casc antic de Piera podem trobar una
gran quantitat d’edificacions fetes amb tàpia, tot i que estan arre-
bossades i no s’aprecien els murs de terra. 

Mur de tàpia que ha quedat al descobert. Piera
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En el cas del Pla d’Urgell on, com a la resta del ter-
ritori català, l’origen de la tàpia és antic i la seva
pràctica s’estén al llarg de la història, sabem que és
una tècnica habitual durant els segles XV i XVI en la
construcció de tot tipus d’edificacions. Hem de su-
posar que l’explosió demogràfica del s. XVIII també
té una incidència directa en l’ús de la tàpia. D’altra
banda, es té notícia que aquesta explosió demo-
gràfica porta altres conseqüències que cal tenir en
compte, tal com explica Miquel Torres i Benet en
l’article «Cabanes de tàpia en el món rural», refe-
rint-se a un estudi centrat en la història de l’ús de
la tàpia a Sant Martí de Maldà (Urgell):

«LA SEGONA MEITAT del segle XVIII té una rellevància
importantíssima, donat que la gran expansió de-
mogràfica i agrària de les viles farà que les famí-
lies pageses riques i la nova burgesia agrària
d’antic règim ressaltin la seva potència econòmica
i social amb la construcció de grans casals cons-
truïts en pedra, de dos o tres plantes d’alçada. A
partir d’aquest segle les diferències socials entre
la pedra i la tàpia començaran a ser notables, però
això no privarà que algunes cases importants con-
tinuïn la construcció tradicional de tàpia.» 

Durant el segle XVIII i XIX, però, se segueix cons-
truint amb tàpia tot tipus d’edificacions, tant si-
guin cases pairals de famílies riques com cases

humils o edificacions agràries, ja que la terra de
la plana és molt adequada per a la construcció i la
pedra gairebé inexistent. Veiem, però, en aquesta
incipient diferenciació social, un dels orígens del
desprestigi i la mala fama que se li atribuirà a la
tàpia, i que incidirà més endavant en la desapari-
ció de l’ús de la tècnica en edificis de certa impor-
tància. 

El gran creixement dels pobles de la plana,
però, té lloc durant el s. XIX i el primer terç del s.
XX, tal com explica l’autor en el mateix article. Tot
i referir-se a Sant Martí de Maldà, ens parla d’una
situació extrapolable als pobles de la plana:

«DURANT EL SEGLE XIX i primer terç del segle XX, la
construcció en tàpia tindrà una revifalla per la
construcció de cases de pati per a la classe treba-
lladora, majoritàriament jornalers i cabalers, així
com altres edificacions com corrals, tanques de
corrals, horts, i altres elements de petites dimen-
sions. Les cases de pati, arrenglerades majorità-
riament en els nous ravals del poble estan
clarament vinculades amb l’augment demogràfic
d’aquestes dates.» 

Aquest procés de creixement dels ravals do-
narà lloc a les anomenades «cases de pati», ja que
un pati era la unitat de parcel·lació urbana que es
donava als cabalers per construir la seva casa.

El cas del Pla d’Urgell 
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Aquest procés donarà fruit a la tipologia de la casa
de tàpia entre mitgeres que avui conforma el tei-
xit urbà de la gran majoria de pobles del Pla d’Ur-
gell. En alguns casos puntuals aquest procés de
creixement amb cases entre mitgeres s’allargarà
una parell de dècades més, fins la dècada de 1950,
i seguirà fent-se amb tàpia. 

D’altra banda, a partir de mitjan segle XIX, les
desamortitzacions de terres, amb el canvi social i
geogràfic que provoquen, motiven la parcel·lació
de petites extensions de terra on s’aniran cons-
truint cabanes (o torres) de tàpia, que es converti-
ran en una tipologia edificatòria molt lligada a la
mateixa tècnica, i que serà l’últim bastió de la
tàpia que perviurà fins a finals dels anys 50 i pun-
tualment fins una dècada més. D’aquesta tipolo-
gia se’n farà un ús molt popular i que en molts
casos serà el motor de l’ús de la tàpia en l’auto-
construcció. 

La pervivència de l’ús de la tàpia al Pla d’Urgell
fins ben entrat el segle XX es deu, doncs, a unes
condicions socials que generen un augment de
l’activitat constructiva i al mateix temps a unes
condicions d’aïllament, de ruralitat i de cert re-
tard en l’evolució tecnològica, tot això sumat al fet
que la terra de la plana sol ser molt bona per fer
tàpia i que altres materials com la pedra són in-
existents. 

A través de les informacions que s’han anat re-
copilant en el treball de camp s’ha pogut aprofun-
dir una mica més en els últims temps de vigència
de la tàpia: la tàpia de terra s’utilitza de manera
generalitzada fins ben entrats els anys cinquanta
tant per construir habitatges com edificis públics,
industrials o cabanes i altres edificacions agríco-
les. Cap al començament dels anys seixanta el seu
ús ja és més puntual, i es trobarà més limitat a la
construcció de cabanes (o torres).  

A partir de mitjan anys cinquanta, mentre la
tàpia de terra comença a estar en declivi, a poc a
poc comença un procés de canvi en la tècnica que
serà molt significatiu, els resultats del qual faran
que el material per tapiar passi de ser terra a ser
formigó, i apareix així la «tàpia de formigó» o ci-
mentada, que substituirà per complet la tàpia de
terra. Aquest procés, que més endavant s’analit-
zarà a través de les conclusions del treball de
camp, esdevé una evolució, un canvi, i alhora una
certa pervivència d’una tradició constructiva. Es
tracta d’un fet molt localitzat, que sembla ser que
només s’ha donat al Pla d’Urgell.  

S’utilitza la tàpia de formigó sobretot per fer
coberts, granges i edificis agrícoles auxiliars. Es
tapia amb formigó fins ben entrats els anys vui-
tanta, i aïlladament fins alguns anys més tard.
L’arribada de tècniques constructives de prefa-
bricats de formigó i obres de bloc de formigó as-
sequibles i molt més ràpides fa que es vagin
deixant de fer coberts de tàpia de formigó, al ma-
teix temps que la mateixa tècnica es va conver-
tint en inviable a causa, entre d’altres, del
problema de la seguretat laboral que suposa. Al-
gunes iniciatives de modernitzar la tàpia i fer-la
més segura s’han donat puntualment des d’ales-
hores, tant amb formigó com, en altres zones de
Catalunya, amb terra, però les característiques de
la tàpia tradicional s’han perdut en aquest canvi. 

La present recerca ha partit del coneixement
de la pervivència d’aquesta tècnica al Pla d’Urgell
fins fa unes dècades i ha volgut ser un recull de
testimonis d’aquests últims temps de la tàpia.
Aquests testimonis han estat antics tapiadors,
persones coneixedores de la tècnica i testimonis
del moment en què encara es tapiava. Paral·lela-
ment hi ha hagut tota la informació proporcio-
nada per un altre tipus de testimonis: totes les
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edificacions existents fetes amb tàpia que con-
formen el paisatge agrari i també l’urbà.  

La gran quantitat de patrimoni construït amb
tàpia als pobles del Pla d’Urgell és una pàgina
oberta de les diferents èpoques i contextos en què
fou construït. Els habitants dels pobles coneixen
bé aquest tipus de construccions, atès que gran
part d’ells viuen en cases de tàpia, i molts les ve-
ieren construir. Aquest coneixement generalitzat
sobre la tàpia ha ajudat molt que la recerca no se
centrés només en l’estudi d’una tècnica i un ofici
extingits ja que, d’alguna manera, tot i que ja no
existeix l’ofici ni la pràctica, la tàpia encara exis-
teix en l’actualitat per mitjà del patrimoni i del co-
neixement generalitzat de la població. 
Els antics tapiadors que s’han pogut trobar han
anat explicant com es tapiava, com era l’ofici de
tapiador, fins quan s’hi van dedicar i tot un seguit
d’anècdotes referents a l’ofici que ajuden a dibui-
xar el context social i cultural en el qual la tàpia
prenia sentit i ens fan entendre les causes de la
seva pervivència, evolució i desaparició.

Casa i tanca de tàpia. Vallverd

Tapieres parades
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Una de les incògnites que hi havia de partida en la
recerca era fins a quin punt existia, en aquests úl-
tims temps de la tàpia, l’ofici de tapiador, si l’ús
d’aquesta tècnica es donava espontàniament com
una pràctica més en l’ofici de paleta o si, en canvi,
es donava com a pràctica d’autoconstrucció. 

El treball de camp va revelar des d’un inici que
els tres tipus de pràctica es donaven, però que de
manera majoritària i generalitzada la tàpia l’exe-
cutaven tapiadors especialitzats, i fàcilment es
van anar trobant, en diferents pobles, antics ta-
piadors, persones que treballaren en algun mo-
ment de la vida en alguna colla de tapiadors i
persones coneixedores de la tàpia i del seu context
social. Les converses i entrevistes que es feren són
el material principal en què s’ha basat aquest tre-
ball i del qual s’han extret certes conclusions. 

De tot el material que es recopilà, cal remar-
car les entrevistes amb les persones següents:

Miquel Ardèvol, paleta del Poal 
Joan Hernández, antic tapiador de Linyola
Francisco Rius, antic tapiador d’Ivars d’Urgell
Roberto Tell, antic tapiador de Vilanova de
Bellpuig
Josep Nadal, antic ajudant i seguidor de Vila-
nova de Bellpuig
Mingo Mitjans, antic tapiador de Bellvís
Miquel Figuerola, antic tapiador de Barbens 

Cal dir que s’ha tingut notícia d’altres antics
tapiadors que per algunes raons no s’han pogut
entrevistar, i que es té la seguretat que n’hi ha més
que no s’han localitzat durant la recerca, en l’àm-
bit del Pla d’Urgell i pels voltants. Però, més enllà
de fer una recerca exhaustiva de tots els testimo-
nis de l’ofici, el treball se centra a posar en comú
les diferents informacions que sorgiren dels in-
formants que s’anaren trobant durant el temps
que es va poder dedicar al treball de camp.  

L’ofici i la pràctica

Com ja s’ha apuntat, tot i practicar-se l’autocons-
trucció, la pràctica més generalitzada la duien a
terme els tapiadors d’ofici. Les converses amb Mi-
quel Ardèvol, paleta del Poal, donen molta infor-
mació respecte de la diferenciació entre l’ofici de
paleta i l’ofici de tapiador.  

Ens explica que tant el seu avi com el seu pare
eren paletes i no havien tapiat mai, que l’ofici de
paleta estava considerat de més categoria que no
pas el d’un tapiador. Podia ser que alguns paletes
tinguessin prou nocions per executar murs de
tàpia, però només ho feien puntualment en casos
de construccions de poca envergadura o bé en re-
paracions; si es tractava de fer un edifici es cri-
dava una colla de tapiadors. 

Així, l’ofici de tapiador era molt concret, els ta-

L’ofici de tapiar i els tapiadors del Pla d’Urgell
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piadors feien parets de tàpia, mentre que les al-
tres parts de l’edifici, com ara les portalades, les
cobertes, els trebols (forjats), l’enguixat, l’enrajo-
lat i totes les altres obres que formaven part de la
construcció d’una casa eren executades pel pa-
leta, el fuster, el ferrer, etc.  

El fet que al Pla d’Urgell existís l’ofici de ta-
piador fins als últims dies de la tàpia és molt sig-
nificatiu, ens trobem davant la desaparició, no
només d’una tècnica, sinó d’un ofici.  

A la Franja de Ponent, un altre context geo-
gràfic local on la tàpia pervisqué fins gairebé mit-
jan segle XX, s’ha trobat, en canvi, que la diferen-
ciació entre l’ofici de paleta i el de tapiador era
inexistent. En les converses mantingudes amb Ra-
fel Trenc, paleta del Campell que heretà l’ofici de
l’avi, ens explica que antigament tots els paletes
sabien tapiar, i que els tapiadors eren considerats
paletes i viceversa, és a dir, que dins l’ofici del pa-
leta s’englobava com una pràctica més l’execució
de tàpies. Podem suposar que si anéssim molt més
enrere en el temps trobaríem l’existència de l’ofici
especialitzat també en aquest context geogràfic,
sobretot analitzant el patrimoni existent amb tà-
pia en aquesta zona, on es donen exemples d’una
qualitat arquitectònica i tècnica alta, però el cas és
que en les últimes dècades en què s’utilitzà, la tà-
pia era una feina més del paleta. 

Tornant al Pla d’Urgell, cal dir que tot i que l’o-
fici de tapiador és un factor clau en la pervivèn-
cia de la tàpia, l’autoconstrucció també n’és un de
molt important. 

Miquel Ardèvol explica que antigament (es pot
deduir que parla genèricament de la primera mei-
tat de segle) moltíssimes cases del poble, les ano-
menades cases de pati, se les autoconstruïen els
cabalers amb l’ajuda de jornalers o mossos, i que
només a les cases on hi havia diners es podien per-

metre fer venir una colla de tapiadors. Per tant,
això d’entrada ens dóna indicis que molta gent
que no era de l’ofici o que no s’hi guanyava la vida
també construïren amb tàpia. També ens parla de
la importància que tenien els treballs a jova, és a
dir, els treballs comunitaris que es feien entre tots
a canvi de res, pel bé comú del poble. La jova tenia
un paper important en la construcció d’edificis co-
munitaris que, evidentment, es construïen amb
tàpia.  

Com veurem més endavant, l’autoconstrucció
també té relació amb certs factors no només eco-
nòmics sinó també referents a la mateixa orga-
nització de les colles de tapiadors.  

Les colles de tapiadors

Si bé fins ara s’ha parlat de l’ofici de tapiador, cal
entendre que el procés de la construcció amb
tàpia el duia a terme no només un tapiador sinó
un equip: una colla de tapiadors. L’estructura i
l’organització de les colles va molt lligada a la di-
nàmica i al context social en què existia l’ofici. Per
les descripcions que han anat apareixent en les
converses podem entendre diverses figures i je-
rarquies en la seva organització. 

Tots els informants han coincidit que l’equip
per tapiar havia d’estar format per cinc persones.
Les dues figures més importants eren les del ta-
piador i el seguidor. Tots dos treballaven sobre el
mur maçonant la terra dins l’encofrat i movent i
recol·locant les tapieres un cop executada cada ta-
piada. El tapiador era el més experimentat i el que
dirigia totes les operacions. L’equip es completava
amb les tres persones que treballaven al peu del
mur, i que s’encarregaven d’anar esbarriant la
terra, anar omplint els coves i anar pujant-los amb
la corriola fins la tapiera. Les persones que treba-
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llaven a baix amb la terra rebien el nom d’ajudants
(vegeu l’annex 2).  

Pels casos que s’han trobat, les colles no sem-
pre eren estables. El paper dels ajudants a vega-
des el feien els homes de la casa que havien
sol·licitat els serveis del tapiador; això, com veu-
rem, tindrà a veure amb la pràctica de l’autocons-
trucció. 

La mateixa organització de les colles influïa
molt en l’aprenentatge de l’ofici, perquè, pel que
han dit els informants, no solia ser un ofici que
s’heretés de generacions anteriors, tot i que a di-
versos tapiadors els vingués de família. La majoria
de casos que s’han trobat l’ofici s’aprengué com a
ajudant.  

Era una opció de guanyar diners que tenia l’a-
vantatge de cobrar-se a preu fet per tapiada (unes
trenta cinc pessetes la tapiada, recorda Joan Her-
nández parlant, suposadament, dels anys cin-
quanta-seixanta). Tots els tapiadors amb qui s’ha
parlat han remarcat com a important que es co-
brés a preu fet. Això, en un context íntimament
lligat amb les feines de l’agricultura, era una cosa
a tenir en compte, donada la inseguretat econò-
mica del treball al camp, i un incentiu per apren-
dre l’ofici, i ha estat valorat per molts entrevistats
com un factor que feia de tapiar un bon ofici. D’al-
tra banda, també s’ha comentat que, si es feia ne-
cessari, es combinava la tàpia amb altres feines
del camp, com per exemple la collita de l’alfals,
que també es cobrava a preu fet. 

Així, sembla ser que era fàcil i relativament
atractiu entrar en una colla com a ajudant i apren-
dre a tapiar. És el cas de Joan Hernández, que n’a-
prengué fent d’ajudant amb lo Maginet, a Linyola,
i que aviat es posà pel seu compte. O Francisco
Rius, que feu de tapiador a Ivars d’Urgell, que ex-
plica que precisament al seu poble no n’hi havia

gaires i per això ell s’hi posà. Aprengué l’ofici po-
sant-se a treballar de seguidor amb lo Valets, un
tapiador del poble, substituint un altre seguidor
que s’havia posat malalt. 

Era usual que el seguidor es posés pel seu
compte, es convertís en tapiador i formés una
nova colla. També succeïa que si pel que fos fal-
tava el seguidor, aquest se substituïa per un
ajudant. Hi ha un fet que es repeteix en les infor-
macions, i és que en molts casos quan s’entrava
d’ajudant o seguidor d’un tapiador aquest no
pagava o pagava molt menys al seguidor, i això
ajudava que alguns ràpidament es posessin pel
seu compte.  

La figura de l’ajudant, fos aquest part de la
colla o bé col·laborador puntual, és molt important
en el moment en què s’analitza la pràctica de la
tàpia en l’àmbit de l’autoconstrucció. El fet que
molta gent hagués treballat d’ajudant en algun
moment feia que hi hagués un coneixement ge-
neralitzat de la tècnica, i en molts casos eren
aquestes persones que havien tingut una expe-
riència directa en la construcció d’algun edifici les
que demanaven un joc de tapieres i s’autocons-
truïen la cabana, el tancat o elements similars.
Sembla ser que en general l’autoconstrucció es
practicava, bàsicament, en tipologies edificatò-
ries senzilles o bé en reparacions d’edificacions
existents. 

Un dels fets que il·lustra molt bé l’extensió de
la pràctica més enllà de les colles de tapiadors és
el cas d’en Tomata, un tapiador de Vilanova de
Bellpuig, que tenia tres colles formades i diversos
jocs de tapieres que llogava. El fet que es pogues-
sin llogar les eines ens dóna força indicis de l’ús
de la tàpia per part de persones que no eren de l’o-
fici, ja que tots els tapiadors tenien cada un les
seves eines i el seu joc de tapieres. 
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Tothom està d’acord, però, que es nota molt si
una paret l’ha feta un bon tapiador o no. I a través
de les converses mantingudes amb gent que no
era de l’ofici, s’extreu que l’autoconstrucció tenia
uns límits ben coneguts, i que per construccions
de certa envergadura no es dubtava a fer venir els
tapiadors. 

Pel que fa al factor quantitatiu, es pot dir que
cap als anys cinquanta i seixanta, hi havia colles
de tapiadors a molts pobles del Pla d’Urgell, a ga-
irebé tots, i en molt dels pobles n’hi havia diver-
ses en actiu. 

A tall d’exemple, a Vilanova de Bellpuig en To-
mata tenia tres colles de tapiadors i quatre o cinc
jocs de tapieres llogats, explica el seu fill Roberto
Tell, que hi treballà,  Josep Nadal, que també
formà part de les colles d’en Tomata. A part de les
colles d’en Tomata n’hi havia, com a mínim, dues
més. Josep Nadal explica que a Vilanova arribaren
a ser cinc colles de tapiadors, dels quals només
queda viu ell, en Roberto i un dels seguidors, lo
Selmo.  

Mingo Mitjans, de Bellvís, explica que hi
havia tres o quatre colles de tapiadors al seu
poble. Joan Hernández esmenta alguns tapia-
dors que hi hagueren a Linyola: a Cal Pixeres, a
Cal Eusebio, el Povora vell, lo Felip de Vilama-
jor i també Jordi d’Ivars. Francisco Rius parla
dels tapiadors de Barbens i de la Fuliola. Són
alguns exemples que de seguida ens fan tenir
una idea de la gran importància que tenia
aquest ofici. 

Un factor característic de l’ofici era la neces-
sitat de desplaçar-se constantment. És evident
que els tapiadors treballaven allà on fos l’obra, i
cal entendre que en el cas de la tàpia de terra, la
lentitud de l’execució estava molt determinada
pel temps que calia esperar un cop fets dos o tres

cossos que aquests s’assequessin i adquirissin la
màxima rigidesa per continuar tapiant a sobre.
Això feia que mentre s’esperava el temps adient
per continuar una obra, se’n fes una altra en una
altra banda.  

El radi d’acció geogràfic d’una colla no estava
gaire definit, anaven allà on els demanaven, però
en tot cas mai no es tractava de distàncies tan
grans com per desplaçar-se per temporada. Josep
Nadal explica que es cansà de tapiar perquè era
pesat anar amunt i avall. Joan Hernández, de Li-
nyola, esmenta que tapià a Linyola, Bellcaire, el
Poal, Sidamon, Miralcamp, Golmés, Vallverd, Mo-
llerussa i el Palau d’Anglesola. Francisco Rius d’I-
vars d’Urgell recorda haver tapiat a Ivars, a
Vallverd, al Castell del Remei, a Barbens i a la Fu-
liola, entre altres llocs que no anomena. Atès el
gran nombre de colles de tapiadors que hi havia
s’entén que en una mateixa àrea n’hi treballessin
diversos regularment.  

Les colles de tapiadors d’un poble a un altre es
coneixien entre si en alguns casos, però sembla
ser que hi havia diferents àmbits on solien treba-
llar unes determinades colles, i en molts casos no
hi havia contacte entre uns i altres. Roberto Tell i
Josep Nadal recorden una dita que inventà el To-
mata, el pare d’en Roberto, que ens parla una mica
d’aquesta zonificació:

«A Bellpuig tapia en Xex,
a Castellnou lo Pina
a Vilanova el Tomata,
i a Arbeca el Xirinxina.»

Aquesta dita parla de pobles que geogràficament
estaven connectats i on es coneixien els tapiadors,
en canvi no esmenta altres pobles relativament
propers, on també hi havia tapiadors. 
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Potser és significatiu el fet que dels tapiadors
amb qui s’ha parlat només dos es coneixien per-
sonalment entre si.

Les habilitats del tapiar

Les habilitats i els coneixements per ser un bon
tapiador passaven per saber les característiques
adequades del material, és a dir, de la terra. El ta-
piador havia de conèixer quina era la terra ade-
quada i pel tipus de terra, quina era la quantitat
d’aigua que aquella terra demanava o el temps ne-
cessari per deixar-la confitar i que estigués al
punt per tapiar. En el cas de la tàpia de formigó,
això canvia, ja que un cop trobada la dosificació
idònia de grava, ciment i aigua, ja sempre s’utilit-
zava la mateixa fórmula.  

Una altra habilitat important que havia de
tenir el tapiador era la de saber moure’s bé en el
treball en alçada. El risc de caure del mur on es
treballava era el principal perill de l’ofici. Josep
Nadal de Vilanova de Bellpuig, que treballà de se-
guidor i ajudant, explica que al principi era dur
perquè l’alçada feia molt de respecte i feia ballar
el cap, però que després un s’acostumava. En al-
guna conversa s’ha explicat el cas d’algun tapia-
dor que ho havia deixat perquè li havia agafat por
a l’alçada.  

Tot això s’entén quan hom es posa davant
d’una casa de tàpia amb tres pisos d’alçada i s’i-
magina dues persones dalt de tot del mur de terra
amb les tapieres parades, movent de posició els
plafons de gairebé dos metres per metre, amb l’ú-
nic recolzament del mateix mur, per sobre del
qual el tapiador treballava. Tots els tapiadors han
fet referència al treball en alçada, i han coincidit
que tota l’habilitat i el bon coneixement de l’ofici
passava per saber moure’s bé allà dalt. Els tapia-

dors estaven exposats a un risc alt, i en alguna
conversa amb els veïns ha aparegut el record d’ha-
ver sentit d’algun cas en què morí un tapiador ca-
ient del mur. 

Les parets, si estaven ben fetes, havien de
tenir cert moviment, la qual cosa se sumava a l’al-
çada. I a dalt de tot, quan s’havia de fer el carener,
s’afegien unes condicions de risc encara pitjors, ja
que les tapiades destinades a formar el pendent
del carener no omplien la totalitat de l’encofrat,
de manera que les tapieres no tenien un punt de
recolzament normal que donés estabilitat al con-
junt, això sumat al fet que com que eren tapiades
que s’executaven més de pressa perquè contenien
menys terra, no tenien tant de temps per assecar-
se i agafar rigidesa. Així, a dalt de tot, el tapiador
treballava amb més inestabilitat de l’encofrat,
sobre un mur menys rígid i a la màxima alçada.
Aquesta situació ha estat descrita per tots els ta-
piadors amb qui s’ha parlat. 

L’ofici de tapiar era dur, Josep Nadal explica
que, fent d’ajudant, les mans s’encetaven de fer
anar la corda per pujar els coves plens de terra.
Joan Hernández recorda que es treballava de sol a
sol i sense parar, i que arribaven a fer 40 tapiades
en un dia (de formigó).  

Es tractava, doncs, d’una feina dura i amb una
perillositat força remarcable. Tot i així tots els ta-
piadors que hem trobat en tenen un bon record.
Joan Hernández assegura que era un ofici alegre
on era important el companyonatge que es creava
entre l’equip de tapiadors. També explica el cos-
tum de jugar-se qualsevol cosa, com per exemple
una cervesa, a veure qui anava més de pressa cor-
rent per damunt del mur de tàpia. Aquest costum
de fer curses a la tàpia també l’hem sentit explicar
a Vilanova de Bellpuig. 
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Extinció de l’ofici

Gairebé totes les persones que s’han trobat que es
dedicaren a tapiar en algun moment de la seva
vida són els últims de cada poble que ho feren.
S’ha d’entendre que els testimonis vius d’aquest
ofici van viure la desaparició de la tàpia i, per tant,
tots acabaren dedicant-se a altres oficis.  

Com s’ha introduït anteriorment i s’explicarà
en més detall més endavant, durant les últimes dè-
cades de pervivència de la tàpia es produí una evo-
lució del material que a poc a poc passà de ser terra
a ser formigó. D’aquesta manera, la tàpia de terra
es deixà de fer i aparegué la tàpia de formigó.

Com veurem, aquest canvi és molt significatiu.
Però cal esmentar que els tapiadors amb qui s’ha
parlat en gairebé cap moment feien distincions
entre la tàpia de terra i la de formigó quan es re-
ferien al procés de tapiar. 

Sigui com sigui, podem dir que en algun mo-
ment la tàpia de terra desaparegué i donà lloc a la
tàpia de formigó, i que aquesta s’extingí unes dè-
cades després.  

Es fa difícil donar-ne una cronologia exacta; el
més difícil de datar és el pas de la terra al formigó,
ja que els mateixos tapiadors no solen recordar ni
donar importància al fet. Però comparant les
dades que cada tapiador ha pogut concretar més o
menys, podem arribar a certa aproximació crono-
lògica.

Joan Hernández de Linyola va néixer l’any
1929, va tapiar des de mitjan anys cinquanta fins
al 1976 aproximadament. A l’inici tapià amb terra,
però ell mateix explica que ja estava bastant en
desús quan ell començà i que de seguida es dedicà
a tapiar amb formigó.

Francisco Riusd’Ivars d’Urgell va néixer l’any
1928, va tapiar des del final de la dècada de 1940

fins a l’any 1967 aproximadament. Sempre va ta-
piar amb terra, i diu que fou l’últim, probablement,
que ho feia. És l’únic tapiador que s’ha trobat que
no tapià mai amb formigó.

Roberto Tellde Vilanova de Bellpuig va néixer
el 1940, va tapiar des que tenia uns 15 anys i ga-
irebé fins als 30, és a dir, aproximadament des del
1955 fins al 1970. Als inicis féu alguna tàpia amb
terra, però majoritàriament tapià amb formigó.

Josep Nadalde Vilanova de Bellpuig va néixer
el 1928, va tapiar fent d’ajudant i de seguidor des
dels 15 anys fins a gairebé els 30, és a dir, des del
1943 fins al 1958, aproximadament. Va tapiar
quasi sempre amb terra.

Mingo Mitjansde Bellvís va néixer el 1927, va
tapiar des dels anys setanta fins a mitjan anys vui-
tanta. Sempre tapià amb formigó. Explica que
quan ell tapiava ja no quedava ningú a Bellvís que
ho fes, foren els últims.

Miquel Figuerolade Barbens té 45 anys apro-
ximadament, tapià des del final dels anys setanta
fins a l’inici dels noranta. Sempre tapià amb for-
migó.

Les causes d’haver deixat l’ofici són diverses.
Joan Hernández trobà un ofici millor, de munta-
dor de naus amb prefabricats de formigó. Fran-
cisco Rius es dedicà al bestiar, cansat d’anar
amunt i avall tapiant. Roberto Tell es posà a tre-
ballar en un escorxador. Josep Nadal es cansà de
tapiar perquè era molt dur i es posà de vaquer.
Mingo Mitjans deixà de ser tapiador en jubilar-
se. Miquel Figuerola deixà de tapiar per causa
d’un accident i ara és pagès. 

Això no ens dóna una informació gaire signi-
ficativa, però preguntant als tapiadors quins cre-
uen que foren els motius de la desaparició de
l’ofici ens donen altres respostes.  

Mingo Mitjans comenta que en un moment
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donat la gent va començar a creure que la terra no
era un bon material per a les cases i caigué en des-
prestigi. També diu, referint-se a la tàpia de for-
migó, com també diuen altres tapiadors, que per
motius de seguretat ja no es podia continuar amb
la tècnica tradicional, ja que no reunia les condi-
cions de seguretat mínimes per complir les nor-
mes. Finalment comenta, com també ho fan altres
tapiadors grans, que sense gent a les cases es feia
difícil, ja que abans els homes joves de les cases on
s’anava a tapiar feien d’ajudants, i que arribà un
punt on a les cases no hi havia jovent, només vells
i ningú podia ajudar a tapiar. Una altra causa que
comenten gairebé tots els tapiadors és que van
aparèixer les naus fetes amb elements prefabri-
cats de formigó molt més fàcils i ràpides de fer i
la gent deixà de voler-les de tàpia.  

Els últims tapiadors utilitzaren, en la majoria
de construccions que feren, tàpia de formigó, tot i
que gairebé tots feren alguna cosa amb tàpia de
terra quan eren molt joves. Només hem trobat un
tapiador, Francisco Rius d’Ivars d’Urgell, que tapià
exclusivament amb terra, i ho féu fins gairebé al
final dels anys seixanta. La resta de tapiadors amb
qui hem parlat en aquells anys ja tapiaven amb for-
migó. Tots en van aprendre, però, tapiant amb terra
exceptuant Mingo Mitjans i Miquel Figuerola, que
només tapiaren amb formigó. 

El cas de Miquel Figuerola és una excepció; es
tracta d’un tapiador molt jove, que ronda els 45
anys i que aprengué l’ofici del seu pare i el seu avi.
Sempre tapià amb formigó, mai no utilitzà la
terra, ja que es posà a tapiar cap al final dels anys
setanta, quan la tàpia de terra ja no s’utilitzava.
Ell hagués continuat l’ofici modernitzant el pro-
cés i millorant les condicions de seguretat, però
un accident no li permeté tenir les condicions fí-
siques per continuar.  

D’esquerra a dreta i de dalt a baix : Josep Nadal, Roberto Tell. Josep
Nadal, Roberto Tell i els amics del tros. Joan Hernández (esquerra)
i Josep Caba, amic i veí del poble
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Com s’ha vist, l’evolució que experimentà la tèc-
nica de la tàpia en les últimes dècades de
pervivència es focalitzà en la progressiva trans-
formació del material. Així com el material va
evolucionar, el procés de tapiar i les eines ho
feren poc, tant en les últimes dècades com més
antigament. 

En un context geogràfic més global es pot dir
que les eines i les peces de la tàpia experimenta-
ren molt poques variacions al llarg del temps, i es
pot afirmar que les últimes eren gairebé iguals
que alguns centenars d’anys enrere. Si les compa-
rem amb llocs com el sud del Marroc, on encara
podem trobar tapiadors en actiu, tampoc trobem
diferències importants amb les eines trobades al
Pla d’Urgell (vegeu l’annex 2).  

En l’àmbit geogràfic que ens ocupa sembla ser
que s’utilitzava un sistema comú a tots els pobles,
tot i que cada tapiador tenia les seves eines i po-
dien tenir unes dimensions diferents les unes de
les altres, sobretot la mida de les tapieres que
solia diferir en alguns centímetres i en proporció.  

A més a més alguns elements patiren una evo-
lució per facilitar el procés, és el cas de l’element
que trava els travessers, que inicialment era de
corda i després es féu amb jous que es collaven
amb rosca de ferro. Joan Hernández ens explica
que fou ell el primer a inventar aquest sistema, i
que aviat s’estengué per la zona.  

Les tapieres tenien un cert desgast a mida que
la fusta anava cedint, i calia canviar-les al cap
d’uns quants anys. Els tapiadors han explicat que
ells mateixos se les feien fer per algun fuster local. 

Joan Hernández explica les diferències entre
les seves tapieres i les d’altres tapiadors. Esmenta
que n’hi havia uns que no tenien barretes de ferro
que lliguessin els taulons de la tapiera, i que això
feia cedir molt més la fusta i les parets no queda-
ven llises. També explica que es notava molt en l’e-
xecució del mur si les mides i les proporcions de
les tapieres estaven bé, i que n’hi havia que les te-
nien més llargues, o més altes. En els últims temps
ell mateix inventà la manera de fer les tapieres
més lleugeres i maniobrables, substituint els tra-
vessers que lligaven els taulons per rodons de
ferro interiors. 

Sembla ser que els risells fa molt de temps que
es feren amb ferro i no amb fusta, com probable-
ment havien estat antigament.  

Així, s’anaven introduint petites modifica-
cions i perfeccionaments per enginy d’algun ta-
piador i ràpidament s’estenien per la plana.  

S’han trobat algunes diferències entre les
eines i les peces que s’utilitzaren al Pla d’Urgell i
les que s’utilitzaren en altres zones on la tècnica
de la tàpia pervisqué menys temps. Per exemple,
a la comarca dels Ports, a Castelló, on es deixà de
tapiar cap als anys cinquanta s’utilitzaven jous de

Tradició i evolució: pervivència i desaparició de la tàpia



fusta amb falques i no s’hi donà el sistema de
rosca. A la Franja de Ponent, on es deixà de tapiar
cap als anys quaranta, la tècnica era més rudi-
mentària, ja que no tingué tant temps d’evolucio-
nar com al Pla d’Urgell. Al Campell (Llitera) no
s’utilitzava la cabra, sinó que es pujava amb esca-
les, segons ens ha explicat Rafel Trenc, i mai no
van substituir-se les cordes que lliguen els tra-
vessers amb jous, igualment que a Albacete i Ex-
tremadura. D’altra banda, els risells, els coves, les
tapieres i els captaulons eren gairebé iguals a
totes aquestes zones.

Però pel que fa a l’evolució de la tècnica, com
hem vist, un dels trets singulars de la tàpia al Pla
d’Urgell és l’evolució que experimentà el material
amb què es treballava que donà com a resultat,

cap a mitjan anys cinquanta, la tàpia de formigó.  
Com a resum del que s’ha explicat fins ara

sobre aquest fenomen, podem dir que en el mo-
ment en què la tàpia de terra començava a ser
menys utilitzada va materialitzar-se el resultat
d’un procés on la terra és substituïda pel formigó. 

Per entendre aquesta introducció del ciment,
cal fer una breu explicació dels tipus de tàpia i de
materials que s’hi solien afegir. De fet, la tàpia és
un tipus de construcció molt donada a poder
introduir algun material per millorar el compor-
tament d’alguna part de la construcció o del
material en si, sigui pedra, maó, calç, palla, o bé a
coexistir amb altres elements de la construcció
elaborats amb altres tècniques o materials. 

No s’ha parlat, aquí, dels diferents tipus de
tàpia que han existit, ja que al Pla d’Urgell trobem
gairebé exclusivament tàpia de terra o el que en
alguns estudis s’anomena tàpia ordinària, i que es
caracteritza per estar feta únicament amb terra.  

Dins del que s’engloba amb el nom de tàpia de
terra, trobem lleugeres variants, com per exem-
ple les que inclouen puntualment calç per refor-
çar juntes entre tapiades o cantonades, i que
s’elaboren fent una estesa de morter de calç i
arena en el moment de fer la junta, la qual cosa en
altres indrets es pot trobar fet amb morter de
guix. Al Pla d’Urgell trobem nombrosos exemples
de tàpies de terra amb junta de calç. També tro-
bem, tot i que més puntualment, alguns exemples
del que s’anomena tàpia de terra crostada. En
aquest cas la calç es col·loca en el parament de les
tapieres, en el moment de maçonar, per tal de con-
formar un revestiment o «crosta» que protegeixi
el mur en els paraments exteriors. Segons han co-
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Risells del pare de Roberto Tell i risell que fou de l’avi de Rafel
Trenc, del Campell (Llitera)
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mentat algunes persones dels pobles, aquest tipus
només es donava quan es tractava de famílies adi-
nerades, que es podien permetre el luxe de com-
prar la quantitat de calç necessària. Hem
d’entendre que això es referia als últims temps de
la tàpia en què aquesta s’utilitzava en molts casos
per motius econòmics, ja que moltes construc-
cions més antigues i, com se sol dir, més nobles,
evidencien que la tàpia crostada era usual. 

L’ús de la calç, doncs, sembla ser un antecedent
del que després es faria amb ciment. L’explicació
que els tapiadors i coneixedors de la tàpia han
donat és que quan el ciment va començar a ser as-
sequible es va utilitzar per fer reforços puntuals
en cantonades o juntes, tal com antigament s’ha-
via fet amb calç. Josep Nadal ens explica que quan
encara feien tàpies de terra a vegades feien una
junta de ciment cada dos cossos. 

Cantonada del Castell del Remei feta amb pedra  i un element de recolzament de les encavallades fet amb maó per repartir esforços al mur
de tàpia, també del Castell del Remei

Esquerra. Casa al Poal, on s’aprecia la tàpia de terra crostada  en els cossos inferiors, i la tàpia de
terra ordinària en els cossos superiors.
Centre. Edifici a Mollerussa, on s’aprecia la tàpia crostada. 
Dreta. Casa al Poal, on es poden veure les juntes de calç cada dos cossos.
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Els tapiadors expliquen que quan el ciment en-
cara fou més assequible se’n barrejava certa quan-
titat amb tota la terra i tota la massa esdevenia
terra reforçada amb ciment. D’aquí, veient que la
resistència augmentava favorablement i que era
més fàcil de maçonar, s’anà afegint ciment a la
barreja, fins al punt que es va fer un últim salt de-
cisiu; el ciment es barrejava amb grava i es pres-
cindia de la terra.  

És molt important entendre que aquesta sub-
stitució esdevé essencial, ja que eliminant la terra
com a material base i utilitzant grava i ciment s’a-
consegueix que el material sigui homogeni, sem-
pre igual, es pot dosificar degudament i no depèn
de factors no quantificables. D’altra banda, el for-

migó és molt més resistent, i això permet fer grui-
xos més petits i estalvia feina i volum de material. 

Joan Hernández parla que per fer un mur de
40 cm de gruix, la dosificació per tapiada era de
mig metre cúbic de grava i dos sacs de ciment. I
que aquesta dosificació es repetia sempre. També
diu que la tàpia de terra era més difícil precisa-
ment per això, perquè no hi havia una dosificació
constant del material i l’aigua, que cada terra era
diferent i n’hi havia que no resultaven bé. 

En el moment que es comença a fer tàpia de
formigó la tàpia de terra deixa de fer-se, tot i que
puntualment encara pervisqui algun temps.
Estem parlant d’un període comprès, aproxima-
dament, entre inicis dels cinquanta i mitjan anys
seixanta. Després d’aquest període només es ta-
piarà amb formigó. 

La tàpia de formigó allarga la vida de la tàpia
un parell de dècades, però ens hauríem de pre-
guntar si realment és una pervivència de la tàpia
o bé la seva fi, perquè, tot i tenir totes les simili-
tuds quant a tècnica, ja que les eines eren les

A dalt, esquerra. Cantonada reforçada amb ciment. Vila-sana 
Centre. Cantonada reforçada amb ciment. Vallverd 
Dreta. Reforç amb ciment 
Esquerra. Juntes entre tapiades fetes amb ciment. Castell del
Remei
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mateixes i el procés de bastir els murs també, hi
ha un seguit de factors socials, econòmics i estra-
tègics que anaven lligats al material terra i no al
formigó.  

Si bé en molts casos, com ja s’ha comentat,
quan els tapiadors han parlat sobre l’ofici no feien
distincions entre la tàpia de terra i la de formigó,
hi ha un seguit de causes i efectes i un context que
anava més enllà de la tècnica com a sistema cons-
tructiu que era propi del material terra.  

En primer lloc, i com a element més important,
la terra era de franc i es trobava abundantment.
Estem parlant, doncs, d’un factor econòmic pri-
mordial. La tàpia es basava en l’explotació dels re-
cursos locals, factor evidentment relacionat amb
la seva pervivència quan parlem d’un àmbit que
patí cert aïllament i cert retard en l’arribada dels
canvis tecnològics i econòmics. Però el material
terra no només era gratuït, al voltant del seu ús
com a material de construcció es donaven un se-
guit de fets significatius. 

Tot el que feia referència a l’aprofitament de la
terra anava més enllà del simple subministra-
ment de material, esdevenia una activitat que
tenia ressonància en el funcionament d’altres me-
canismes socials o laborals, o bé constructius. Per
exemple, a Vilanova de Bellpuig, on la terra on
s’assenta el poble és molt bona per tapiar, s’ex-
treia del mateix solar on s’edificaria la casa, i do-
nava lloc a la creació del celler. Al Poal, en canvi,
on el nivell freàtic és molt alt i no es poden fer so-
terranis, qui tenia terres feia anar els qui volien
fer una construcció amb tàpia a buscar-hi terra de
franc i així de retruc li aplanaven el terreny en cas
d’haver-hi algun tossal. Per tant, amb l’eliminació
del material terra desapareixen un seguit de ca-
racterístiques intrínseques de la tradició de ta-
piar, tant aquelles referents a la mateixa tècnica,

com a les tipologies edificatòries, com les que se
situen en un àmbit més social. 

Tampoc no es pot oblidar que les característi-
ques dels murs de terra pel que fa a inèrcia tèr-
mica no són les mateixes que les del formigó, i
això els mateixos tapiadors i la gent que coneix
aquest tipus d’edificacions ho saben prou bé. 

D’altra banda, és evident que les mides de les
tapiades, el tipus d’eines i tota l’estructura per ta-
piar és fruit d’una experiència centenària que ha
anat perfilant la tècnica de la construcció amb
terra, i que probablement no és la més idònia per
al formigó. 

Així, aquesta substitució sembla ser, per una
banda, el fruit d’una evolució i, per l’altra, un canvi
de la tècnica que l’elimina com a tradició.  

La necessitat de rendibilitzar el treball i el fet
que el ciment es tornés un material assequible són
factors que expliquen l’evolució fins a la tàpia de
formigó, però potser no són els únics condicio-
nants que en motivaren l’aparició. Crec que falta
informació per entendre quan i com succeí, i si hi
hagué algun condicionant extern. No sé si és una
coincidència que just abans que comencés a pas-
sar això al Pla d’Urgell —estem parlant de la dè-
cada de 1950— als Estats Units s’hagués començat
cap als anys quaranta a fer experiments amb murs
de tàpia fets de terra estabilitzada amb ciment,
tal com explica detalladament Anthony F. Merrill
en el seu llibre Casas de tierra apisonada y suelo-
cemento. 

Als anys noranta un seguit d’arquitectes i apa-
relladors s’interessaren per la tàpia de formigó i
per construir el que havia de ser el teatre munici-
pal de Balaguer amb aquesta tècnica. Demanaren
a Miquel Figuerola que donés les pautes i els co-
neixements als tècnics i als manobres que havien
de construir l’edifici. El constructor que s’encar-
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regà de l’obra féu construir un joc de tapieres i els
paletes que treballaven per ell pujaren les parets
de tàpia. Es canviaren alguns aspectes del mun-
tatge per donar més seguretat als tapiadors,
col·locant bastides per no haver de treballar
només en el gruix del mur, però bàsicament es pot
dir que s’utilitzà la tàpia tradicional, si bé amb for-
migó. Com a anècdota m’agrada esmentar que un
dels paletes que treballà bastint aquests murs va
comentar que ja havia tapiat abans, ja que al poble
extremeny d’on és d’origen encara es tapiava quan
ell era més jove.  

La tàpia de formigó, doncs, és una evolució i un
trencament, i si pensem en la introducció de mit-
jans més moderns per executar-la, com ara ele-
ments per compactar, com per exemple vibradors
o maçons pneumàtics, o encofrats la mida dels
quals no depengui de la necessitat de ser manipu-
lats per un sol home, no podem deixar de pensar
en les tècniques actuals de murs de formigó en-

cofrat. No és casualitat que un dels tapiadors en-
trevistats, en passar al costat d’una edificació nova
executada amb formigó armat encofrat in situex-
clamà: «Això també és tàpia, però moderna». 

Teatre Municipal de Balaguer

A la dreta, antic cobert de tàpia de terra amb les cantonades re-
forçades amb formigó, i a l’esquerra, cobert fet posteriorment amb
tàpia de formigó.

Mur d’una nau feta amb tàpia de formigó. Barbens
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Tàpia de terra Tàpia de terra amb juntes de calç

Tàpia de terra amb juntes de ciment Tàpia de formigó, amb ciment pobre

Tàpia de formigó Tàpia de formigó. Teatre de Balaguer
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La gran quantitat de patrimoni construït amb
tàpia que trobem al Pla d’Urgell no és més que un
indicador evident de la recent vigència del seu ús.
Podem dir que, als pobles, hi ha un percentatge
molt elevat d’edificacions de tàpia, en alguns la
gran majoria de cases ho són.  

Sense ànim de fer un inventari del patrimoni
construït amb tàpia al Pla d’Urgell, a continuació
es fa una breu síntesi de les tipologies edificatò-
ries més lligades a la tàpia i més significatives que
hi podem trobar.

Torres, coberts o cabanes

El paisatge rural del pla es caracteritza per l’es-
tesa de camps conreats i l’aparició, de tant en tant,
d’una torreta de terra. És una de les tipologies prò-
pies de la tàpia del Pla d’Urgell.  

Es tracta d’edificis senzills que eren utilitzats
per guardar eines, per descansar de les feines del
camp o pernoctar. En algunes zones de la plana
se’ls anomena cabanes, en altres llocs se’ls diu
torre o cobert. Normalment consten d’un sol espai
rectangular amb coberta de teula a una o dues ai-
gües, s’hi accedeix per una porta gran i consta d’al-
guna petita obertura de finestra, a vegades cap.
Sembla que aquestes torres tenen el seu origen
cap a mitjan segle XIX, on diferents processos com
ara la desamortització i la venta de parts de terra
per part de grans propietaris a pagesos afavoriren

El testimoni del patrimoni construït

Torre de l’espardenyer. Vilanova de Bellpuig

Cobert. Vallverd 
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la creació de parcel·les de petites dimensions. La
majoria foren construïdes durant la primera mei-
tat del segle XX fins als anys seixanta, quan la
tàpia de terra ja es deixà d’utilitzar. A tall d’e-
xemple, l’última torre de tàpia de terra que es
construí a Vilanova de Bellpuig, segons ens ex-
plica Josep Albet, veí del poble, fou la seva i es féu
l’any 1966. 

Masos

També trobem, en el paisatge, construccions més
elaborades dedicades a usos més fixos. Es tracta
d’habitatges de temporada o bé de permanents,
masos o cases. Consten de diversos pisos i els de-
talls d’execució són més acurats. Tenen més ober-
tures que no pas els coberts. En molts casos les
parets d’aquestes construccions es troben reves-
tides per protegir la tàpia dels agents atmosfèrics.
Es tracta d’edificacions que en general són més
antigues, ja que a les acaballes de l’ús de la tàpia de
terra ja només se’n feien coberts i construccions
de caire auxiliar.

Cobert. Linyola Mas. Bellpuig 

Mas. Bellpuig 
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Detall de la cornisa del mas de Bellpuig 

Naus agrícoles i granges

Una altra tipologia que trobem dispersa en el pai-
satge o bé als afores dels nuclis urbans són les
grans construccions d’ús agrícola, magatzems
d’alfals o gra, cellers, granges, etc. 

Un exemple extraordinari són les naus del
Castell del Remei, fetes amb una tàpia de terra im-
pecable. Aquestes naus, executades a la dècada de

1950, són un indicador de la vigència de la tàpia en-
cara en aquells anys, tot i que és possible que es trac-
ti de l’última gran edificació construïda amb ter-
ra. Per tapiar-les s’hi féu anar tapiadors de diferents
pobles, alguns dels quals encara són vius i n’han do-
nat testimoni; diuen que s’hi estigueren tapiant tres
anys. El sòcol de pedra i les cantonada de pedra i
obra, així com l’estructura d’encavallades de fer-

Nau. Els Arcs

Naus. Castell del Remei
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ro forjat ens parlen d’una construcció dirigida i pen-
sada per un mestre d’obres. 

Aquesta tipologia edificatòria de gran edifici
d’ús agrícola és la que s’acabarà construint amb
tàpia de formigó a partir de la dècada de 1950 en
endavant. Als afores de molts pobles podem tro-
bar grans coberts fets amb tàpia de formigó, els
més moderns daten dels anys vuitanta i possible-
ment alguns foren fets als noranta. 

La gran majoria d’edificacions fetes amb tàpia
de formigó són coberts i granges, tipologia que a
poc a poc anirà substituint la tècnica de la tàpia
de formigó per la construcció amb elements de
formigó prefabricat.

Cases de pati 

Dins els pobles la tipologia edificatòria més signi-
ficativa que trobem construïda amb tàpia són les
cases de raval, cases de pati, que constitueixen el
creixement dels nuclis de població al final del
segle XIX i durant la primera meitat del segle XX.
En alguns casos es tracta d’edificacions d’ús agrí-

cola, sovint barrejades amb habitatges. Moltes
estan revestides de manera que no s’aprecia la
tàpia. Això pot donar una idea errònia sobre la
gran abundància d’aquestes construccions. En
molts pobles asseguren que hi ha carrers sencers
on totes les cases són de tàpia, i si s’observen els
gruixos dels murs i els tipus d’obertures que pre-
senten, s’endevina que realment la majoria de
cases en aquests pobles encara són de terra. 

Nau de tàpia de formigó. Barbens Cases de pati. El Poal
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Casa de pati. Vallverd

Cases pairals

Queden, també, cases senyorials més antigues que
testimonien que la tàpia fou una tècnica cons-
tructiva no només popular. A Barbens, per exem-
ple, trobem Cal Veciana, una casa pairal del segle
XVIII (a la llinda hi ha la data de 1742, però pot ser

Cases de pati. Vila-sana Cal Veciana. Barbens

Casa pairal a Linyola. A la llinda hi ha inscrita la data de 1817
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que l’origen de l’edifici sigui més antic). Es pot
apreciar que el pis superior està fet amb tàpia de
terra i filades de maó. Al Poal trobem un exemple
particular, Cal Graells, del segle XVIII, mentre l’edi-
ficació principal està executada amb maçoneria de
pedra, la nau annexa, d’ús agrícola, està execu-
tada amb tàpia de terra crostada amb calç. 

Edificis públics

Trobem, per acabar, edificacions fetes amb tàpia
destinades a l’ús col·lectiu. És el cas d’edificis com
els casals de poble, molts dels quals tenen unes
amplades de llum que difícilment es pensaria que
la tàpia pot suportar. Un exemple és el Cafè Mo-
dern, a Castellnou de Seana, la llum interior del
qual ronda els dotze metres. Fou construït l’any
1932 com a seu social de la Joventut Republicana
i actualment és un espai d’oci que consta de la sala
del bar i la sala de ball. Les seves parets de tàpia,
ben arrebossades, només s’intueixen pel gran gruix
dels murs, i es poden apreciar els paraments de
terra únicament en un pati interior i a les golfes.

El patrimoni viu 

Un dels indicadors de la pervivència fins a temps
recents de la tàpia al Pla d’Urgell és el fet que la
gent que hi viu en coneix molt bé la tècnica. Això
és un fet important, ja que fa que es tingui una
confiança en les edificacions de tàpia i que el pro-
cés de substitució de les edificacions no sigui tant
ràpid com podria ser. No és estrany que se’n cone-
guin les característiques, ja que és possible que la
gran majoria de gent dels pobles del Pla d’Urgell
visqui en cases de terra. 

La gent gran i bona part de gent més jove co-
neix perfectament tot el procés de tapiar, i també
coneix els avantatges d’una construcció de tàpia i
els seus inconvenients. 

Parlant amb la gent que viu als pobles, ha sor-
git sempre a la conversa que les cases de tàpia
funcionen molt bé tèrmicament, molt més que les
cases modernes. Asseguren que a l’estiu s’hi està
molt fresc, i que a l’hivern el fred no hi penetra
tant com en una casa de maó. És coneguda la ca-
pacitat d’inèrcia tèrmica de la tàpia.  

Cal Graells. El Poal. Cafè Modern. Castellnou de Seana
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En el cas dels coberts es veu molt clar, diuen
que un cobert per a bèsties fet amb elements de
formigó prefabricat necessita molt més aire con-
dicionat i calefacció que no pas un de tàpia de for-
migó, i en el cas de ser de terra encara molt menys.
Tot això és sabut per la gent que viu als pobles, i
valoren molt aquestes capacitats de la tàpia, so-
bretot quan es refereixen a la tàpia de terra. 

També expliquen que les cases de terra, si
estan ben mantingudes, són molt resistents, fins
i tot sense tenir fonaments, ja que una gran part
de les edificacions no en tenen. La gent sap que
moltes de les cases dels pobles tenen més de cent
anys i estan en un estat molt bo.

Acostumen a coincidir en el fet que un dels in-
convenients és que s’ha de reparar el mal que fa
l’aigua al mur de terra, ja que és un factor decisiu
perquè la casa estigui en bones condicions.

L’actuació de reparació en cases fetes de tàpia
per part de paletes tendeix a substituir algunes
parts per altres materials, però a manera de man-
tenir el mur existent. Els baixos dels murs, per ex-
emple, on no s’ha fet un sòcol de pedra, solen tenir

una patologia comuna de la tàpia, que és el des-
gast del material per causa de les humitats que
pugen del terreny per capil·laritat. En aquests
casos s’acostuma a sanejar el mur traient la part
exterior que es desprèn i a fer-hi un sòcol amb
maó o bé amb formigó. 

Hem de pensar que una edificació de tàpia, si
no té un manteniment i una certa cura amb les hu-
mitats que la puguin afectar, pot ser que acabi pa-
tint patologies greus i que es malmeti molt
ràpidament. 

D’altra banda, hi ha molts exemples d’amplia-
cions de mur que es fan amb un altre material
sobre la tàpia; això és significatiu, ja que indica
que es coneix la capacitat del mur de terra i per
tant no s’enderroca.

Moltes cases de tàpia s’arrebossen molts anys
després d’haver estat fetes. No és un fet casual,
sinó que es coneix que la paret ha d’estar erosio-
nada i desgastada per l’aigua de pluja per tal de
tenir una superfície rugosa que doni més adhe-
rència a l’arrebossat. Aquesta és l’explicació que
moltes cases estiguin sense arrebossar o tot just

Mur de tàpia remuntat amb maó Mur de tàpia amb protecció de la base i remuntat amb maó
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s’estiguin arrebossant en l’actualitat, tot i que en
el cas d’edificacions com ara coberts i torres, o bé
petites edificacions agrícoles auxiliars, s’acos-
tuma a estalviar l’arrebossat ja que la poca plu-
viometria del lloc no en fa perillar la resistència i

no es consideren edificacions que hagin d’estar
tan ben mantingudes com els habitatges.  

Tot això ens parla de la coneixença que encara
hi ha de la tàpia, tot i que ja no se’n faci des de fa
quaranta anys (en el cas de la tàpia de terra). 
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La pervivència o la desaparició d’una tècnica és un
símptoma de la pervivència o la desaparició de
moltes altres coses referents a l’economia i a l’or-
ganització social i laboral, però també té molt a
veure amb la voluntat cultural d’un poble, i amb el
grau d’arrelament de la mateixa tècnica com a co-
neixement comú. Darrere d’una tècnica hi ha un
seguit de mecanismes que la fan possible i alhora
la fan necessària.  

Al Pla d’Urgell la tàpia ha estat necessària fins
fa poques dècades. El mecanisme de funciona-
ment econòmic i social dels pobles englobava
aquesta activitat: la terra era de franc i era l’ade-
quada, sobrava en alguns llocs i s’aprofitava per
construir; no hi havia accés assequible a altres
materials; l’aprenentatge de l’ofici era ràpid i per-
metia donar feina a qui no en tenia; a les cases hi
havia homes per treballar com a ajudants, mà d’o-
bra de franc que feia possible la construcció d’un
edifici sota les ordres d’un sol tapiador o dos, en
una època on, a més a més, molts treballs de cons-
trucció es feien a jova, i on tothom sabia en certa
mesura fer moltes feines diferents. Aquest és el
context on s’entén la pervivència d’aquesta tèc-
nica constructiva tradicional i tot el que genera
en l’àmbit social i cultural. 

Amb el canvi de context canvia la tècnica: a
falta de mà d’obra es fa necessari un rendiment
del treball més alt, s’experimenta amb el ciment

per tal d’aconseguir un material més homogeni, la
qual cosa s’aconsegueix absolutament quan s’usa
formigó, de manera que no existeix la feina d’a-
nar a buscar la terra, de conèixer les seves pro-
pietats i preparar-la, això fa menys necessària la
mà d’obra, just en el moment en què comença a no
haver-hi gent a les cases. L’ús de la tàpia es va des-
vinculant del context social a poc a poc, alhora que
redueix el camp de les tipologies constructives a
una de sola, els coberts, d’execució senzilla i pro-
vada àmpliament. Perviu la tècnica despullada de
tot el que la feia necessària i lògica, però perviu,
encara que evolucionada, ja sense la terra com a
matèria primera, perquè d’alguna manera està
molt arrelada a la cultura local. Probablement és
l’única manera que té la tàpia de continuar exis-
tint molt més enllà del que sembla coherent. I per-
viu fins a la dècada de 1980 perquè encara hi ha
un substrat cultural que la fa possible. 

Avui en dia el context encara ha canviat més, i
construir amb tàpia ja no sembla possible. Els ta-
piadors amb qui hem parlat, quan els preguntà-
vem pel possible futur de la tàpia, ens deien tots
que de futur no n’hi ha. Queda tot el que ells van
construir, i el coneixement de com i per què va ser
construït. Quan es perdi aquest coneixement es
perdrà el valor d’aquestes construccions i comen-
çarà el procés de substitució de les edificacions
fins a esborrar les traces dels murs de tàpia. És el

Algunes conclusions
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que ha passat a la resta de Catalunya, on sembla
que ningú no sap que abans bona part de les edifi-
cacions d’arreu del territori eren de terra. 

Actualment hi ha un interès per part d’alguns
tècnics, arquitectes i constructors de recuperar
certes tècniques que poden millorar les condi-
cions de sostenibilitat de les construccions. En
aquest àmbit la tàpia de terra es reinventa amb
mitjans moderns, i s’aposta per donar paràmetres
científics de característiques resistents i de com-

portament estructural. És l’única manera que hi
ha per poder optar per aquest tipus de construc-
cions, ja que han d’estar dins la normativa d’edifi-
cació i han de poder demostrar que el material i la
tècnica estan a l’alçada dels materials més co-
muns amb què es construeix actualment. 

Però recuperar una tècnica, o més aviat rein-
ventar-la, mai no significarà recuperar un entorn
social i cultural del qual sigui fruit. La desapari-
ció de la tàpia és la desaparició d’aquest entorn.
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Les eines per tapiar
Les eines i peces per tapiar són moltes. La ma-

joria formen la caixa de l’encofrat anomenat ta-
piera, nom que també rep la peça que forma les
parets laterals d’aquest encofrat. D’altra banda, hi

ha totes les eines per treballar, transportar i abo-
car la terra. A continuació es descriuen resumi-
dament les eines que utilitzaren els últims
tapiadors del Pla d’Urgell. Les que hem trobat són
de Roberto Tell; les tapieres les féu fer a un fuster
del poble quan encara es dedicava a tapiar, els ri-
sells són més antics, probablement del seu pare.
En Roberto no té totes les peces, però sí les més
importants.

Tapiera 
Paret de l’encofrat que té unes dimensions

d’uns 80 cm d’alt per uns 180 a 200 cm de llar-
gada. Està formada per quatre taulons de fusta

ANNEX 1. Les eines de l’ofici

Joc de tapieres d’en Roberto Tell muntades amb totes les seves
peces. Els travessers s’han fet fer per poder tenir el conjunt, però
la resta són dels anys en què encara es tapiava.

Tapiera, maçó i risells
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d’uns vint centímetres d’ample cada un i uns 2’5
cm de gruix. Els taulons estan units per unes bar-
retes de ferro interiors, i deixen entre ells uns
tres mil·límetres de separació com a màxim per tal
de permetre la sortida de l’aigua expulsada pel
maçonament i absorbir les mateixes dilatacions de
la fusta. Un travesser transversal als taulons en
cada extrem els uneix. Al mig un forat serveix de
maneta per carregar la tapiera un sol home, i als
extrems dues fenedures ajuden a la seva mani-
pulació.

Els cantells de la tapiera estan folrats amb una
xapa de ferro per tal de protegir-la i fer-la lliscar
més fàcilment per damunt dels risells.

Captauló (tapió)
Peça de fusta que fa de testa de l’encofrat. Té

l’amplada del mur i està format per taulons que es
disposen verticalment i que s’uneixen amb tra-
vessers.

Risell (agulla)
Peça de ferro on es carrega la tapiera i sobre

la qual llisca. Se n’utilitzen tres, col·locats per-
pendicularment al mur i en la seva base, dos als
extrems i un al mig. Una nansa permet que
siguin extrets un cop acabada la tapiada, i els
forats de l’extrem oposat permeten ajustar-se al
gruix del mur.

Tapiera, detall de l’extrem Captauló
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Bastons
Peça de fusta, de forma troncocònica i de la

llargada del gruix del mur. Se’n col·loquen tres, a
l’interior de la tapiera, a la part superior de l’en-
cofrat, coincidint amb els risells i serveixen per
donar rigidesa a la caixa i alhora formar els forats
dins la tapiada on aniran els risells de la tapiada
superior.

Maçó
Eina de fusta amb un mànec llarg i acabada

amb un cap per maçonar la terra dins la tapiera.

Maçó i risells Maçó i bastó

Cabra i corriola



52

Travessers
Peces de fusta que s’encaixen sobre els risells,

tres a cada banda de la tapiera i que es traven su-
periorment amb cordes o jous amb rosca.

Cabra
Travesser més alt situat en el risell central on

carregarà la corriola.

Escaire
Peça de fusta utilitzada per marcar el pendent

del carener dins la tapiera.

Coves de terrejar
Cove de vímet no gaire gran per abocar la terra

dins la tapiera.

Plom
Peça de ferro lligada a una corda per compro-

var si la tapiera està ben aplomada.

Aixades, arpiots i pales
Eines per barrejar la terra, esbarriar-la i om-

plir els coves.

Escaire i cordes
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El present treball no tenia per objectiu fer una
descripció rigorosa sobre el procés de tapiar des
d’un punt de vista tècnic. Es poden trobar algunes
publicacions on s’especifica exemplarment com
es fa un mur de tàpia i quines característiques ha
de tenir l’execució i el material pel que fa a com-
posició per tal que el mur assoleixi una determi-
nada resistència, etc. L’explicació del procés de
fer una tapiada que s’explica a continuació és una
síntesi del que han anat explicant els diferents
tapiadors amb qui s’ha parlat, i no pretén descriure
l’execució perfecta d’un mur, sinó com ells ho re-
corden.

El procés de construcció d’un mur de tàpia s’i-
nicia triant la terra adequada que s’utilitzarà. Si
la del mateix local de la construcció no és bona
s’ha d’anar a buscar fora.  

La terra bona es coneix per experiència del ta-
piador, si bé es pot tapiar amb diferents tipus de
terra, el tapiador ha de buscar, si pot, que tingui
una bona dosi de pedretes, que sigui graverosa,
com diuen, i una mica argilosa, però no gaire, i ha
d’eliminar la capa vegetal. La qualitat de la terra
incidirà de manera molt important en la resistèn-
cia i cohesió del mur.  

Depenent de la terra que s’hagi aconseguit s’ha
de deixar confitar a l’aire lliure durant un temps
indeterminat havent-la mullat o bé utilitzar-la
immediatament. A vegades portaven la terra i la

ANNEX 2. Construcció d’un mur de tàpia de terra

Esbarriant la terra

Omplint els coves
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deixaven tot l’hivern confitant-se. Si la terra no
s’ha deixat confitar temps abans de fer-la servir,
es procedeix a fer unes basses per tal de mullar-
la i barrejar-la i esbarriar-la bé. Amb l’ajuda de
pales i arpiots es barreja bé amb l’aigua fins a
aconseguir una pasta uniforme.  

És important que la quantitat d’aigua sigui l’a-
dequada, ja que si se’n posa massa es fa difícil ma-

çonar-la i que tingui prou cohesió per aguantar
dempeus un cop treta la tapiera, i si se’n posa poca
no s’aconsegueix que les partícules cohesionin
amb el maçonat i tampoc agafa cos. 

Un cop es té la terra ben barrejada i a punt es
procedeix a muntar la caixa de les tapieres amb
totes les seves parts.  

L’estructura d’encofrat que conformen les ta-

Omplint els coves Abocant la terra

Abocant la terra Detall del bastó
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pieres, els captaulons i totes les peces auxiliars
que la rigiditzen té unes dimensions variables se-
gons les eines de cada tapiador, però en general
han de tenir una mida aproximada de 150 centí-
metres de llargada, 100 centímetres d’alçada i de
50 a 60 centímetres de gruix, que és el gruix del
mur.  

El gruix del mur varia segons el tipus d’obra
que s’estigui construint, i està determinat per
l’amplada dels captaulons i els bastons. El para-
ment de la primera tapiada es pot fer sobre un fo-
nament, sobre un sòcol fet prèviament amb pedra
o obra, o bé sobre mateix del terra en cas que no
es facin fonaments.  

Es col·loquen els tres risells a la base, perpen-
diculars al que serà la base del mur; un a cada ex-
trem de l’ample de la tapiada i un al mig.  

Es col·loquen les tapieres sobre els risells for-
mant l’encofrat del que serà el mur, i en els late-
rals, entre tapiera i tapiera, es col·loquen els cap-
taulons que tanquen la caixa pels costats.  

Per tal que l’estructura quedi ben travada es
col·loquen tres barres a manera de travessers per

Maçonant Maçonant

Retocant els cantons
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fora de cada tapiera coincidint amb els tres punts
dels risells. Aquests travessers queden travats in-
feriorment amb els risells i superiorment es lli-
guen amb cordes o bé amb algun element una
mica més sofisticat com un jou amb rosca. 

A l’interior de l’encofrat coincidint amb els
tres punts on hi ha els risells i l’estructura dels
travessers però a la part superior de la caixa es

col·loquen els tres bastons que tenen la mida ex-
acta del gruix del mur i que asseguren, junt amb
els captaulons, que la caixa no es tanqui cap en-
dins. Aquests bastons, un cop maçonada la terra
dins la caixa, es treuen i el forat que deixen ser-
virà per col·locar els risells de la tapiada superior.  

Un cop parades les tapieres amb totes les
peces es procedeix a abocar la terra i maçonar-la.

Aquesta feina l’han de fer dos tapiadors, un a
cada extrem de la tapiera, mentre tres persones
més van omplint coves i els els van passant.  

Els tapiadors aboquen els coves dins la tapiera
i després d’haver abocat un determinat volum de
terra d’uns deu centímetres de gruix maçonen la
terra amb el maçó, cada un el seu tros, a còpia de

Rematant la tapiada

Tapiada acabada
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picar repetidament fins que la terra quedi ben
compactada.  

Aquesta acció s’ha de repetir fins que tota la
caixa de la tapiera estigui plena i ben maçonada. 

El procediment següent consisteix a moure
tota l’estructura de les tapieres a la posició segü-
ent, és a dir, al costat de la tapiada ja maçonada
per tal de continuar el mur lateralment.  

El moviment de les tapieres és molt important
i, de fet, les peces que conformen el conjunt de la
tapiera estan pensades per poder executar aquest
moviment d’una manera còmoda i efectiva quan
es treballa en alçada.  

Sempre s’han de moure les tapieres en la ma-
teixa direcció fins a fer tot un cos, que és una fi-

Deslligant els travessers

Traient les tapieres

Traient els captaulons
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lada d’alçada. Un cop fet un cos es col·loquen les
tapieres sobre el mur executat i es comença un
cos nou. 

En la filada inferior (cos), que toca a terra, no
hi ha cap problema a tornar a muntar la tapiera al
costat, ja que el tapiador està treballant al nivell
del terra, però és en les filades superiors on s’ex-
plica tota la tècnica de moure les tapieres.  

En primer lloc es desmunten els dos travessers

més allunyats de la nova posició i s’afluixa el que
queda, que serà un punt comú de trava de les dues
tapiades. Les tapieres queden lliures de moviment
lateral i llisquen sobre els risells, sense separar-
se gaire del mur. Es treu el risell més allunyat de
la nova posició i es col·loca en el punt final de la
nova posició per tal de fer lliscar les tapieres fins
allà. Un cop col·locades les tapieres en la nova po-
sició es col·loca el risell central i es trava el sis-

Col·locant la tapiera de nou

Col·locant captaulons Detall del risell

Alineant tapieres
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tema amb els travessers. Així la tapiera queda en-
cavalcada un tros en la tapiada ja executada de
manera que s’assegura una certa estabilitat. El ri-
sell, entre una tapiada i la següent és compartit, i
en el moment de moure tota l’estructura es queda
en el mateix lloc. Aquest procediment es repeteix
conformant per filades o cossos tot el mur, sem-
pre a trencajunts. 

Quan l’alçada passa els dos cossos es munta, en els
travessers del mig de la tapiera, un sistema de cor-
riola que al Pla d’Urgell rep el nom de cabra, per
tal de poder pujar els coves de terra. 

Col·locant risell central

Forat deixat pel bastó

Tapiada un cop tretes les tapieres

Col·locant bastó i lligant
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CABALER: en l’organització tradicional de la fa-
mília, el fill no constituït hereu i que rep el seu
dret hereditari —normalment llegítima— en una
quantitat de diner o cabal en contreure matrimoni
o en morir els pares. En el cas del Pla d’Urgell,
mentre l’hereu heretava la casa pairal, els caba-
lers solien heretar un pati (solar) on es constru-
irien la casa.

CARENER: aresta superior de la coberta, formada
per la intersecció dels vessants d’aquesta. 

COBRAR A PREU FET: per un preu o una quantitat
fixats per endavant, no a jornal. En el cas de la
tàpia, es cobrava a tants diners per tapiada ex-
ecutada.

COS: filada de tapiades. El mur es constitueix de
diversos cossos, i cada un és de l’alçada d’una ta-
piada.

ENCOFRAT: element que serveix de motlle per
donar forma al material amb què s’ompli, en el cas
de la tàpia s’anomena tapiera.

ESBARRIAR: escampar. En el cas de la tàpia, és
l’acte de barrejar i remoure la terra perquè esti-
gui al punt per ser maçonada.

FILADA DE MAÓ: filada de maó, en el cas de la
tàpia existia la pràctica de col·locar filades de maó
en el gruix del mur de tant en tant per donar re-
sistència o fins i tot per crear elements que facili-
tessin l’adherència de l’arrebossat.

INÈRCIA TÈRMICA: és la capacitat d’un element
de mantenir la seva temperatura constant, o dit a
l’inrevés, la resistència que presenta un element a
canviar de temperatura. Els murs de tàpia de terra
tenen molta inèrcia tèrmica, tant pel material
terra com pel gruix del mur, això significa que tri-
guen molt de temps a escalfar-se o refredar-se i
que els edificis de tàpia tendeixen a mantenir una
temperatura constant encara que hi hagi canvis
bruscos de temperatura exterior.

JORNALER: treballador pagat a jornals.

JOU: peça que subjecta o trava. A les tapieres,
trava els travessers que donen estabilitat al con-
junt.

MAÇONAR: (de maçó) piconar, compactar un sòl
per l’acció d’un picó o d’una piconadora. En el cas
de la tàpia és l’acte de compactar la terra dins la
tapiera amb l’ajuda del maçó.

PATI: antiga unitat de parcel·lació urbana. Solar.

ANNEX 3. Glossari
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TÀPIA CROSTADA: tàpia de terra a la qual s’afe-
geix una capa de calç exterior que protegeix la
terra i dóna més rigidesa. Per fer-la, la capa de
calç es col·loca als cantons de la tapiera per tal que
constitueixi l’arrebossat del parament.

TERRA CONFITADA: terra que té el grau adient
d’humitat, ja sigui perquè s’ha deixat «confitar» a
l’aire lliure, o bé perquè s’ha anat esbarriant per-
què agafi l’aigua homogèniament.
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Durant el treball de camp que es féu al Pla d’Ur-
gell es van recollir un seguit d’entrevistes a antics
tapiadors i veïns coneixedors de la tàpia. Alguns
proposaren de fer una demostració de com es ta-
piava, que a més a més fou una demostració de la
seva generositat i la seva alegria. 

L’execució de la tapiada s’enregistrà en vídeo
i és la base de la pel·lícula de l’arxiu adjunt a
aquest pdf. No pretén ser una explicació tècnica
del procés de tapiar, més aviat vol ser una mirada
que més enllà de la descripció d’una tècnica ens
parli una mica del context inherent a la cultura
popular de la qual forma part. 

Vull agrair la col·laboració i l’amabilitat de tots
els que participaren a fer la tapiada i la cassola de
tros (que en realitat es mereix una pel·lícula a
part), i especialment a en Jaume Macià per la seva
disponibilitat absoluta i la seva confiança.

La terra que no trepitgem
Fitxa tècnica:
Durada: 27 min
Format de rodatge: Mini DV
Format projecció: DVD (PAL)
Guió, realització i edició: 
Adriana Salvat Torregrosa
Ajudant de realització: 
Marc Montañez Miralles
Càmera: Adriana Salvat Torregrosa 
Marc Montañez Miralles

ANNEX 4. La terra que no trepitgem
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LA TÀPIA ésuna tècnica constructivaperbastirmursde terrapresental llarg
de la història i en nombroses àrees geogràfiques arreu delmón. ACatalunya
té el seu origen comamínimals poblats ibers i es pot dir que, fins al s. XIX, fou
una de les tècniquesmés utilitzades en la construcció.

La construcció amb tàpia a les nostres terres tingué el seumoment àlgid du-
rant el s. XVIII a causa del creixement que experimentaren les ciutats arran
de l’explosió demogràfica del moment, però les transformacions tecnològi-
ques posteriors motivaren l’aparició de nous sistemes constructius i noves
tipologies edificatòries.Això, entred’altres causes, fa quedurant el s. XIX vagi
desapareixent l’ús generalitzat de la terra com amaterial i de la tàpia com a
tècnica. En certs contextos locals, però, segueix existint fins ben entrat el s.
XX, bàsicament enalgunes zones rurals onels canvis socials, econòmics i tec-
nològics triguenmésaarribar. És el cas de la planadeLleida i, singularment,
l’àmbit geogràfic delPlad’Urgell, on es tapià amb terra fins als anys seixanta
i amb formigó fins als vuitanta. Aquesta recerca intenta buscar les claus de
la pervivència de la tàpia en aquest àmbit geogràfic i recollir el testimoni
dels qui la visqueren.

El treball s’ha basat en el testimoni viu d’un seguit de persones: antics tapia-
dors, persones coneixedoresde la tècnica i testimonisdelmoment enquèen-
cara es tapiava. Paral·lelamenthi hahagut tota la informació proporcionada
per un altre tipus de testimonis: totes les edificacions existents fetes amb
tàpia que conformen el paisatge agrari i també l’urbà. La gran quantitat de
patrimoni construït amb tàpiaals poblesdelPlad’Urgell ésunapàginaoberta
de lesdiferents èpoques i contextos enquè fouconstruït. Els antics tapiadors
ques’hanpogut trobarhananat explicant comes tapiava, comera l’ofici de ta-
piador, fins quans’hi vandedicar i tot unseguit d’anècdotes referents a l’ofici
que ajuden a dibuixar el context social i cultural en el qual la tàpia prenia
sentit i les causes de la seva pervivència, evolució i desaparició.

ADRIANASALVAT TORREGROSA (Barcelona, 1975) és arquitecta per l’ET-
SAB (UPC), postgraduada en antropologia visual per la UB i realitzadora

de vídeo. És autora de diverses recerques de caire antropològic
vinculades a l’arquitectura i l’urbanisme sobre la base
de les quals ha realitzat diversos documentals.




