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7.1.-Tipologia Tardo-medieval:

Correspondria a les edificacions més antigues del nucli històric. Donat que queden molts pocs 

exemples de façanes renaixentistes o barroques, hem optat per incloure en aquest grup les 

edificacions que són el trasllat del model rural a la retícula urbana. Edificis de finals del XVIII 

fins a mitjans del XIX, i que es van prodigar en totes les construccions unifamiliars i populars.  

 

Deixant de banda els palaus i casals nobles, les construccions més antigues del teixit històric 

compten amb un sistema constructiu de murs de càrrega de paredat ordinari de còdols i reblè 

de calç o tapial, embigats de fusta i teulada ceràmica amb vol de tortugades. Les obertures són 

simples emmarcaments de pedra combinant finestres i balcons.  

 

Amb la densificació de l’ocupació es va anar incorporant l’escala de veïns amb accés inquivit 

en la façana i transformant-se en habitatges plurifamiliars de pisos de renda i baixos de portal 

d’arc adovellat i ús menestral. En aquesta evolució la façana comença a organitzar-se segons 

eixos verticals amb jerarquització del vol dels balcons, decreixents en alçada. Fets amb llosana 

de forja i rajola i amb baranes de passamà quadrat i extrems elicoïdals. Combinen les 

obertures amb balconada amb les de simples finestrals, totes elles disposades verticalment. 

L’ornamentació és inexistent i els emmarcaments, sòcols, balcons, cantoneres i cornises són 

l’únic element d’estructuració de l’alçat. Els revestiments de façana són arrebossats de calç 

simplement remolinats o emblancats blancs de calç incorporant terres naturals ocres. El 

contrast cromàtic l’aporten els complements generalment de pedra o pintats imitant-la. En 

casos excepcionals el parament tenia un simple especejament imitant carreus fets amb 

filetejats o esgrafiats geomètrics. 
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Elements de l’arquitectura tardo-medieval 
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Exemples de tipologia tardo-medieval 
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7.1.a.- Exemples combinacions cromàtiques de la tipologia Tardo-medieval: 
 

 
 

 A       B       C       D

 

 PARAMENT 

RELLEUS 

FUSTERIA 

SERRALLERIA 

D6.25.55 

F2.05.75 

S0.05.55 – (7001) 

E0.05.25 

F5.11.79 

E8.15.55 

C3.29.21 – (8012) 

H8.07.47 – (7033)

E8.25.75 

E8.15.65 

L9.22.26 – (6028) 

T5.05.29 – (7015) 

U0.10.70 

F2.10.60 

C6.14.16 – (8017)

T5.05.29 – (7015) 
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7.1.b- Colors representatius de la tipologiaTardo-medieval:

 

 

PARAM ENTS  RELLEUS/COM P  FUSTERIA  SERRALLERIA

       

D6.25.55  E4.10.40  C3.29.21 – 8012  E0.05.25 

       

E4.20.60  E8.15.55  C6.14.16 - 8017  H8.07.47 - 7033 

       

E4.20.70  E8.15.65  L9.22.26 - 6028  T5.05.29 - 7015 

       

E8.15.75  F2.05.75  S0.05.55 - 7001   

       

E8.25.75  F2.10.60     

       

F5.11.79       

       

G4.07.80       

       

G4.15.65       

       

U0.10.70       

(Els colors reproduits poden presentar distorsió degut al sistema d’impressió). 


