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Des de l’inici de l’arquitectura, ara fa més 
de 10.000 anys, les diferents cultures 
del planeta han donat resposta als 
requeriments funcionals, estructurals i 
estètics de la comunitat, maximitzant l’ús 
dels materials locals. Aquesta capacitat 
amb què cada comunitat ha resolt les 
seves necessitats és el que anomenem 
la cultura local. Aquests coneixements 
tradicionals han generat una diversitat 
tecnològica immensa que encara avui està 
pendent de desxifrar-se.

Amb la revolució científica primer, i 
la implantació del sistema capitalista 
després, tots aquests coneixements varen 
quedar deslegitimats. En la nova societat 
complexa urbana es feien necessaris 
nous mitjans de control dels sistemes 
productius. Concretament en el camp 
de l’arquitectura, ara fa uns 100 anys, la 
irrupció dels nous materials industrials 
va capgirar la manera de produir, pensar 
i utilitzar els nous edificis. En paral·lel, 
a la contundent expansió d’aquesta 
arquitectura anomenada moderna, les 
tècniques tradicionals varen caure en 
la marginalitat. Tot i així, les tècniques 
tradicionals han sobreviscut fins a 
l’actualitat bàsicament en tres àmbits 
concrets:

—Afortunadament en l’anomenat món 
subdesenvolupat les comunitats no 
han perdut la capacitat de generar 
l’habitabilitat, tot i la pressió dels materials 
industrials imperants.

—Des dels inicis de la implantació del nou 
sistema productiu hi ha hagut moviments 
contraculturals que han pres les tècniques 
vernacles com a bandera de resistència, 
desvinculant-se dels poders dominants.

—En els últims decennis, alguns 
especialistes en la restauració del 
patrimoni arquitectònic han continuat 

aplicant tècniques preindustrials, 
coneixedors del pèssim comportament 
dels nous materials en edificacions 
tradicionals.
Segurament per aquests motius, des del 
nostre gremi d’arquitectes s’ha tingut una 
percepció vers les tècniques tradicionals 
com quelcom de poc prestigi, d’estètica 
dubtosa o pròpies de projectes de 
restauració.

Estat actual
Quan finalment la societat percep els 
límits de l’actual sistema productiu i la crisi 
ambiental i social que representa, es fan 
necessàries relectures crítiques en cada 
una de les disciplines del coneixement 
científic. En l’arquitectura, amb una inèrcia 
major, la crisi de la modernitat ha estat 
més lenta, però ja és present a les noves 
generacions de tècnics. El coneixement 
tradicional està entrant de nou al repertori 
de materialització de molts projectes 
recents, amb una tendència clarament a 
l’alça. Reconeguts arquitectes han abraçat 
el potencial d’aquestes tècniques per 
desenvolupar obres de prestigi i, sobretot, 
joves arquitectes que, sense prejudicis 
sobre què vol dir modernitat, utilitzen 
l’enorme repertori que aquestes amaguen. 
Alguns dels motius que impulsen aquest 
renaixement són:

—Motivació sostenibilista: Com no 
pot ser d’una altra manera, els projectes 
actuals han de confrontar-se amb les 
imperants variables de sostenibilitat. Una 
de les estratègies per donar resposta 
a aquest repte és la recuperació de 
tècniques tradicionals que, malgrat 
pertànyer durant mil·lennis a economies 
de subsistència, avui en dia poden donar 
lliçons a l’actual societat postmoderna.

—Motivació social: El pas d’un 
metabolisme orgànic a un metabolisme 
industrial ha comportat una crisi de 
civilització que no tan sols és ecològica i 
econòmica, sinó que també és social. Les 
virtuts de l’ús de tècniques tradicionals 
sobrepassen el camp estricte de 
l’arquitectura, ja que tenen conseqüències 
positives a escala territorial i social. Per 
exemple, la figura de l’artesà és cabdal a 
l’hora d’incorporar aquest coneixement 
tradicional, i el seu rol en el procés del 
projecte implica una coordinació amb 
l’arquitecte.

—Motivació estètica: Cada cop són més 
els arquitectes crítics amb les solucions 
formals hereves de les icones de la 
modernitat. Existeix una demanda de 
recuperació de patrons arquitectònics 
fonamentals, previs a l’arquitectura 
moderna. Una bellesa atemporal 
que escapi de les modes estètiques 
vertiginoses. Cal que els arquitectes 
recuperin una sintaxi perduda, per a poder 
compondre construccions adaptades als 
requeriments formals actuals.

—Motivació professional: En mig d’una 
gran polarització del sector, l’arquitecte 
ha perdut, en bona part, el control dels 
processos productius. Sovint la creativitat 
es redueix a la fase prèvia del projecte, 
mentre que la major part de la definició 
tècnica i el control d’obra està passant 
a equips tècnics externs. Treballar amb 
tècniques tradicionals i artesans evita, 
en part, aquesta alienació laboral. Quan 
l’arquitecte recupera, juntament amb els 
artesans implicats, el control dels processos 
productius a l’obra, la seva creativitat es 
fa imprescindible en totes les fases del 
projecte.

No és fàcil per als arquitectes reprendre 
l’ús d’aquestes tècniques que no han 
format part de l’ensenyança reglada i 
que estan oblidades pels agents que 
conformen el sector de la construcció. La 
responsabilitat de l’arquitecte en l’actual 
societat garantista és enorme i aquestes 
tècniques ancestrals estan mancades de 
certificacions i controls oficials; per això 
un dels grans reptes que afrontem és la 
validació d’aquestes tècniques dins la 
normativa vigent.

No podem menysprear tot el coneixement 
que la revolució industrial i científica 
pot aportar en l’execució d’obres 
contemporànies amb tècniques ancestrals. 
Saber conjugar aquests dos coneixements, 
és també un repte per als arquitectes d’avui 
en dia.

Més enllà de garantir una execució 
correcta, la figura de l’arquitecte es 
fa imprescindible per a una adequada 
conceptualització. Cal evitar les 
aproximacions pintoresques, les 
descontextualitzacions culturals o les 
paròdies formalistes, que trobem a vegades 
en aquest camp. No és fàcil però, conjugar 
tècniques vernacles amb les exigències del 
sistema productiu i els requeriments de la 
societat actual.

També és responsabilitat de l’arquitecte 
aconseguir que la recuperació d’aquestes 
tècniques no signifiqui un sobrecost 
excessiu. Cal actualitzar la producció i la 
posada en obra, per tal d’adaptar-se a les 
exigències del sistema productiu vigent. 
Sols així serà possible que aquest immens 
patrimoni immaterial es converteixi en 
una alternativa creïble per a construir 
edificacions tècnicament sostenibles i 
socialment acceptades.
  
Oriol Roselló, arquitecte i comissari 
de la jornada

Antecedents Reptes de futur



17.30-18.00 h  
Pausa berenar

18.00-18.30 h
Allò que val la pena recuperar de les 
tècniques tradicionals 
Sr. Albert Cuchí i Burgos, doctor 
arquitecte director de Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura del Vallès, UPC.

18.30-19.30 h 
Taula rodona amb tots els ponents
Moderador: Sr. Albert Cuchí

21.00 h 
Sopar a Mas Marroch, Celler 
de Can Roca 

9.30-9.35 h
Benvinguda per part del Sr. Marc Riera, 
president de la Demarcació de Girona 
del COAC.

9.35-10.00 h
Introducció a la jornada
Sra. Olga Muñoz, directora de GRETA

Tècniques tradicionals en l’actualitat, 
la disjuntiva ineludible
Sr. Oriol Roselló, arquitecte director de 
la jornada. Reflexió sobre la necessitat i 
oportunitat que representa el coneixement 
i ús de les tècniques tradicionals 
en la construcció de l’arquitectura 
contemporània.

10.00-11.00 h
Reintroduciendo la arquitectura 
tradicional. Adaptación y texturas versus 
cosméticos internacionales
Sr. Pedro Bel Anzue, arquitecte i 
arquitecte tècnic. San Mateo del Gallego 
(Saragossa).
Amb despatx propi: Arquitectura de 
Entorno. Premi Construcción Sostenible 
2018.

11.00-11.30 h
Pausa cafè

11.30-12.30 h
Aprendiendo de la tradición para la 
arquitectura de hoy
Sra. Camilla Mileto, doctora arquitecta, 
catedràtica de la Universitat Politècnica de 
València. Codirectora de Res-Arquitectura.

12.30-13.30 h 
History producing contemporaneity
Sr. Rocco Borromini, arquitecte per la 
Universitat Politècnica de Milà Fundador 
de l’Estudi Borromini en què desenvolupa 
obres de rehabilitació d’arquitectura 
anònima.

14.00-16.00 h  
Pausa dinar

16.00-16.30 h
Introducció a la sessió de tarda

Sr. Melitó Camprubí, arquitecte. Cap del 
Servei d’Arquitectura de la Diputació de 
Lleida. Cofundador arpArq.

16.30-17.30 h
Alga, marès, i quatre fustes velles
Sr. Carles Oliver Barceló, arquitecte de 
l’Institut Balear de l’Habitatge. 
Premi FAD 2018.
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Carles Oliver 
Director del projecte Life Reusing Posidonia, finançat 
pel programa europeu LIFE+. Membre del Departament 
Tècnic de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), alguns 
projectes del qual han estat premiats. Aquestes obres han 
estat àmpliament publicades i exposades. Arquitecte per 
l’ETSAB. Durant els seus estudis, va rebre beques per a 
UCLA (Los Ángeles), TU Delft i ETSAM. Mestre d’obres 
per necessitat professional. 

Pedro Bel
Fundador de l’estudi Arquitectura de Entorno on 
s’especialitza en intervencions en l’arquitectura rural. 
Doctorand a la Universitat de Granada: La rehabilitació de 
l’arquitectura aragonesa tradicional. Professor col·laborador 
al Màster Ciència i Tecnologia en Patrimoni arquitectònic 
(Universitat de Granada). Màster Ciència i Tecnologia en 
Patrimoni arquitectònic (Universitat de Granada). Arquitecte 
per l’ETSA-UPV i Becari Sèneca (Universitat de Sevilla). 
Project Management per Högskoland i Halmstad (Suècia). 
Arquitecte Tècnic per ETSGE-UPV.

Oriol Roselló / Director de la Jornada
Múltiples expedicions en àrees rurals d’arreu per tal 
d’aprendre de l’arquitectura anònima. Fundador del 
despatx Bangolo, especialitzat en l’ús de tècniques 
tradicionals. Arquitecte per l’ETSAV. Director del projecte 
de cooperació per al mercat municipal de Bangolo 
(Costa d’Ivori). Com a professor de la UdG participa en 
la fundació del grup de recerca CATS. Soci fundador 
del projecte GRETA i impulsor del curs de Mestratge en 
Tècniques Tradicionals. Professor de l’Escola Origen de 
temàtica de bioconstrucció local. Autor d’articles, ponent 
en congressos i obra pròpia publicada sempre al voltant 
de les tècniques tradicionals.

Rocco Borromini
Arquitecte per la Universitat Politècnica de Milà. Fundador 
de l’estudi Borromini on desenvolupa obres de rehabilitació 
d’arquitectura anònima. Obra pròpia àmpliament publicada 
en premsa especialitzada. Els seus projectes maximitzen 
les possibilitats de materials preindustrials per a una 
estètica contemporània. Treballa íntimament i experimenta 
als tallers amb artesans locals per actualitzar tècniques 
tradicionals. Qualificat com arquitecte profesional. Membre 
de l’Associació d’Arquitectes de Sondrio.

POnEntS
Camilla Mileto 
Dr. arquitecta i catedràtica al Departament de Composició 
Arquitectònica (ETSA-UPV). Arquitecta per l’Escola 
d’Arquitectura de Venècia (IUAV). Màster en Conservació 
del Patrimoni Arquitectònic (UPV). Directora del Màster 
Oficial de Conservació del Patrimoni Arquitectònic. 
Imparteix classes en diferents escoles internacionals com 
Venècia, Oxford, Pennsilvània, Milà, etc. És directora de la 
revista científica Loggia i ha escrit nombrosos llibres sobre 
patrimoni arquitectònic. Ha rebut nombrosos premis tant 
per l’obra realitzada com per recerques i publicacions.

Melitó Camprubí
Arquitecte. Màster universitari en Patrimoni Cultural i 
Desenvolupament Local. Cap del Servei d’Arquitectura 
de la Diputació de Lleida. Professor associat d’Història de 
la Construcció i convidat al Màster d’Art a la Universitat 
de Lleida. Cofundador i actual president de l’Associació 
de Restauradors de Patrimoni Arquitectònic amb seu a 
Lleida. Impulsor del concepte de Restauració per Afinitat. 
Ha realitzat més d’un centenar d’obres de restauració 
de patrimoni arquitectònic. Promou i realitza cursos 
sobre actituds, tècniques i materials en la restauració de 
patrimoni arquitectònic.  

Albert Cuchí
Arquitecte director de la ETSAV i professor titular del 
departament de Construccions Arquitectòniques. 
Coordinador del Máster Universitari d’Intervenció 
Sostenible en el Medi Construït (UPC). Professor al 
Máster Universitari Arquitectura, Energia i Medi Ambient 
(UPC). Professor al Máster Universitari en Ciències i 
Tecnologia de la Sostenibilitat (UPC). Membre fundador 
de l’agrupació AuS, de GBC Espanya i del Grup de Treball 
per a la Rehabilitació GTR. Dirigeix tesis i treballs de 
recerca sobre relacions entre l’arquitectura i l’exigència de 
sostenibilitat. Ha publicat nombrosos articles científics  i 
llibres sobre arquitectura i sostenibilitat.
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