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Les arquitectures populars són molt apreciades per nosaltres els 
arquitectes com aquells edificis que expressen un sistema 
cultural i, sobre tot, com aquells edificis que es fonen amb un 
territori i amb un paisatge. Que són aquest paisatge. Amb 
tranquil·litat. Sense estridències. Aquestes mateixes 
arquitectures populars són demonitzades per bona part del públic 
que no veu el que nosaltres hi veiem, sinó el sistema social que 
les va definir, molt més dur i exigent que l’actual. En gairebé 
qualsevol cultura que tingui arquitectura popular l’individu no 
compta. Compta la família. Nocions com el benestar personal, la 
felicitat, la realització, queden descartades a favor de la 
supervivència i la prosperitat d’aquesta família, una família 
entesa com un sistema complex que inclou totes les generacions i 
tots els parents fins al segon grau com a mínim, amb aliances i 
amistats i enemistats i unes vivències col·lectives que són la 
raó de ser de cada una de les persones que les formen. 
L’arquitectura popular expressa tot això. L’arquitectura popular 
a penes té noció de confort si entenem aquest confort de manera 
hedonista o ergonòmica. Ni la noció d’intimitat, ni la relació 
amb el clima (llegeixi’s les exigències contra ell) que tenim 
actualment. És un sistema actiu que s’ha d’adequar diverses 
vegades al dia per que funcioni obrint o tancant finestres, 
tirant cortines, baixant persianes, modificant la nostra 
vestimenta.  

Avui escriuré sobre els llits d’Olot, una petita història dins 
tot aquest magma que conforma l’arquitectura popular.  

Els llits d’Olot són la consciència d’un lloc i d’una cultura. 
Els llits d’Olot constitueixen una hiperespecificitat que, 
conjuntament amb moltes altres, conforma aquest magma que 
anomenem cultura popular, sempre igual i sempre diferent. 
Tolstoi va ser capaç de resumir-ho amb una sola frase: Descriu 
el teu poble i descriuràs el món.  

Primer interludi: Lady Mantell i l’iguanodont.  

Mary Ann Mantell, esposa del metge Gideon Mantell, va decidir 
fixar-se en els gravats que apareixien a les pedres usades com a 
base de les noves carreteres rurals de Sussex allà per 1822. 
Aquells dibuixos només podien ser ossos pertanyents a criatures 
antediluvianes, grans éssers desconeguts fins aleshores. Lady 
Mantell va identificar una dent que li recordava les dents d’una 
iguana que tenia conservada en formol, així que va decidir 
anomenar la criatura a qui pertanyien com a Iguanodont. Acabava 
de néixer la paleontologia.  



Els Mantell eren uns grans defensors del mètode científic dur. 
La seva confiança en ell era tal que creien que podien inferir 
tot el que era aquest animal a partir d’una única dent.  

Encara estem pagant avui en dia els errors comesos en aquella 
reconstrucció, fins i tot quan ja dècades, fins i tot segles, 
que s’ha demostrat que la realitat és massa complexa com per ser 
inferida a partir d’una única dent.  

 

No és, per tant, possible parlar de tota l’arquitectura popular 
de la Garrotxa a partir d’un llit d’Olot, fins i tot sabent que 
tenim armes tals com un coneixement històric molt superior, 
molta documentació i grans dosis de pensament lateral. Tot i 
així es poden extreure moltes conclusions sobre l’arquitectura a 
partir d’aquest objecte.  

Analitzem-lo.  

Un llit d’Olot és un llit de sis o set pams, com a mínim. Abans 
l’ample dels llits es comptava per pams i tenien noms divertits 
tals com un llit de tieta, un llit de monja o un llit turc: quan 
alguna cosa semblava confortable no podia ser local. Havia de 
ser estrangera i, pitjor encara, pagana. El llit d’Olot era, o 
és, perquè se’n conserven molts, un llit familiar. Són llits per 
a famílies acomodades. Són llits cars. Fets a mida. En ells s’hi 
naixia, s’hi moria, es concebien els fills i es guardaven les 
baralles. Dormir-hi era un dels màxims honors que es podia fer a 
un hoste. Un llit d’Olot és més o menys quadrat, perquè la gent 
era més baixeta que ara. Definia un espai-dins-d’un-espai des 
del moment en que les seves quatre cantonades remuntaven en una 
mena d’insinuació de dosser que no ho arribava a ser, només el 
just per ancorar encara més l’objecte a l’habitació. Obrim el 
plànol: El llit d’Olot es crea per a una estança molt 
específica: l’alcova. No es dormia mai a una habitació. Es 
dormia a una alcova. Les alcoves garrotxines no tenen finestres 
ni ventilació directa en un moment en que la creença popular era 
que la ventilació excessiva, els corrents d’aire, podien matar-
te. La finestra pertanyia a l’habitació, a l’espai d’accés a 
l’alcova, l’únic lloc on es podia gaudir d’un mínim d’intimitat 
en tota la casa.  

Segon interludi: Un elogi del contrallum. 

Jun’ichirô Tanizaki va publicar a 1933 un dels llibres 
teòricament més influents de tota la història de l’arquitectura 
moderna: El Elogi de l’ombra. Dic teòricament perquè al llibre, 
un elogi de la penombra i la intimitat i la lentitud i la 
contemplació, d’aquella domesticitat profunda que (això sí) ara 
sembla un ideal aspiracional, no se li ha fet massa cas, no ens 
enganyem: la gent se’l llegeix, flipa i el descarta com una cosa 
que no té utilitat real.  



La llum que es glossa en aquest llibre és el contrallum. 
L’arquitectura moderna odia el contrallum: tot són normatives 
amb luxós constants i finestres corregudes que portin la claror 
arreu i espais blanquets i diàfans. Tanizaki, en canvi, elogia 
la finestra baixa, els contrastos que crea una font de llum 
puntual, la dosi justa de claror per a que els materials tinguin 
textura, rugositat, profunditat. Alguns arquitectes 
contemporanis treballen aquest tipus de llum gairebé com si 
creessin arquitectura de resistència. El contrallum defineix les 
obres principals de Jean Nouvel, de RCR i MGM arquitectes, de 
Tadao Ando i de vegades de Kazuyo Sejima i SANAA, entre d’altres 
(més detalls a Google Imatges, recordeu). Tots ells són mestres 
de la llum zenital, però on se senten realment còmodes, on són 
realment ells mateixos, és amb els contrastos, amb el 
contrallum, que compatibilitzen amb arquitectures comercials i 
competitives.  

 

El llit d’Olot és una peça creada especialment per a ser vista a 
contrallum. El seu tret més característic és una treballadíssima 
capçalera de fusta ornada amb motius familiars, escuts, blasons, 
inicials, pintada o no i invariablement folrada amb pa d’or. El 
pa d’or capta la mínima llum que es cola a través de les 
cortines, la reflecteix i caracteritza tot l’espai. El 
revestiment de pa d’or dels llits d’Olot converteix aquests 
objectes, amb la seva posició específica, amb la no-ventilació 
de l’espai on es col·loquen, amb les petites finestres de les 
habitacions, en arquitectura pura, una arquitectura tan intensa, 
reconcentrada i emocionant com qualsevol arquitectura culta que 
es pugui conèixer. Una arquitectura mínima, que convoca i exalta 
tots els recursos a l’abast amb un sol gest.  

Curiosa també la noció de luxe d’aquestes famílies adinerades, 
que no passava per a variar la tipologia dels espais 
tradicionals, ni per invencions gratuïtes, ni per comprar temps 
o variar el model social del lloc. Passava per caracteritzar-se 
mitjançant un objecte valuós que acabava fent aparèixer l’espai. 
Tot l’espai. Us asseguro que visitar un llit d’Olot en la seva 
ubicació original és una experiència emocionant.  

Els llits d’Olot són, com ja he dit, la consciència del lloc. 
Altres llocs on hi ha arquitectura popular tenen la seva pròpia 
consciència i són capaços d’expressar coherentment el seu propi 
sentit de la bellesa. La història que tot plegat ens explica pot 
fer-nos reflexionar sobre les nostres arquitectures domèstiques, 
tan impersonals, tan alienes al lloc, genèriques, 
intercanviables, desapassionades. Amb uns mínims recursos es 
poden crear històries com aquesta.  


