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POBLE NOU DEL DELTA, EXEMPLE D’ARQUITECTURA DE COLONITZACIÓ.
A. López Daufí, arquitecte
La intensa política agrària i social desenvolupada pel règim del general
Franco –sobretot després de l’etapa autàrquica- va tenir un rellevant
episodi arquitectònic en allò que s’anomenà poblados de colonización.
Lligats a les diferents conques hidrogràfiques espanyoles, aquests pobles
de nova fundació sorgiren per allotjar els pagesos que conreaven les
zones regables de nova creació i van ser projectats, construïts i dirigits
per l’Instituto Nacional de Colonización (INC), organisme depenent
del Ministerio de Agricultura. Obeïnt una estudiada planificació i
incorporant el bagatge teòric i pràctic de polítiques colonitzadores
d’anteriors etapes, aquestes actuacions entroncaven directament amb
les Bonifica Integrale, operacions de sanejament de diverses
zones insalubres del territori Italià desenvolupades
sota la reforma agrària (1931-38) endegada per
Mussolini.
Situat a l’hemidelta dret, a tocar de
la llacuna de l’Encanyissada, Poble
Nou del Delta (originàriament,
Villafranco del Delta) fou
projectat l’any 1952 per José
Borobio Ojeda (Saragossa,
1907-1984), arquitecte en cap
de la delegación regional del
Ebro de l’INC. El seu traçat urbà
repeteix un patró caracteritzat
per la implantació física en una
cruïlla de vials que dóna lloc a
la plaça principal on s’ubiquen
els edificis públics i a partir de
la qual es genera l’estructura
urbana amb una xarxa reticular
d’illes rematades per carrers en
forma de rondes perimetrals.
Tot aquest disseny reflectia de
forma deliberada els requisits
de jerarquia, ordre i control
sempre presents a l’ideari del
planejament franquista.
Un dels aspectes que es projectà
i s’executà amb més atenció fou el centre cívic on s’agrupaven els
equipaments destinats a satisfer les necessitats de caràcter religiós,
cultural, sanitari, administratiu, comercial, recreatiu i cooperatiu de
la nova població. A més de millorar les condicions de la vida rural,
aquests edificis públics eren els encarregats de proporcionar identitat
a la comunitat agrícola i en el seu tractament i disposició es concentrà,
principalment, la càrrega ideològica de l’operació colonitzadora. Així, a
l’entorn de la irregular plaça principal, s’ubicaren l’església amb la casa
rectoral; l’edifici administratiu; l’edifici social (apte per a projeccions

de cinema); les escoles (es mantenia
la preceptiva separació entre xiquets i
xiquetes); els habitatges del metge, dels
mestres i dels botiguers. En aquesta petita
àgora i estratègicament emplaçat sobresortia
el campanar en torre de l’església el qual
esdevé orientació permanent i veritable
signe identificador de la població.
Definint una proporcionada mida de parcel•la
(12,5x25 m) i a partir d’una necessària
diversificació tipològica que evitava la
uniformitat i facilitava l’encaix en la trama
urbana, es combinaren quatre tipus diferents
d’habitatge, d’una o dues plantes, però
sempre ajustats a un programa residencial
basat en criteris econòmics, higiènics i de
circulació. D’aquesta manera, es detecta un
esforç per projectar la sala cuina-menjador el
més ampla, ventilada i agradable possible. A
les tipologies de cases resoltes en dos nivells
se separaven clarament la zona del dia de la
de nit i tots els habitatges disposaven, sota
el rebost, d’una cisterna per emmagatzemar
l’aigua de pluja.
Cal destacar l’acurat disseny de la dependència
agrícola associada a cada habitatge. Amb
un accés independent, disposava d’una
quadra apta per a dues cavalleries i una cria,
un paller i, en alguns casos, un cobert per
als carros. Un altre aspecte que no passa
desapercebut al visitant és l’encertada
elecció de l’arbrat públic on predominen les
palmeres i que juntament amb la plasticitat
de la volumetria edificada confereixen al
conjunt una reconeixible imatge de colònia
d’ultramar.
Abans d’esgotar el termini de vint-i-quatre
mesos fixat per a l’execució de les obres, el
dia 4 d’abril de 1956 tingué lloc el lliurament
als colons beneficiaris de noranta-quatre dels
noranta-sis habitatges finalment construïts.
S’ha de precisar, però, que, malgrat l’ingent
esforç planificador de l’aparell franquista,
les infraestructures del poble (aigua, llum i
clavegueram) no es van instal•lar fins alguns
anys després.

La projectació dels poblats de Colonització cal entendrela com una mena de ruralística moderna on no es tracta
tant d’ordenar el territori i de preveure futurs creixements
com de resoldre el problema residencial dels colons. En
cada actuació es fa evident la voluntad per part de l’Estat
de construir un habitatge funcional i econòmic actualitzant
la tipologia de la casa rural i incorporant tots els avenços
socials de l’arquitectura de preguerra.
Com a assentament humà, Poble
Nou del Delta ofereix baixa densitat
i alta varietat; asolellament continu
i ventilació creuada; identitat
col•lectiva i dignitat individual; vida
al carrer i un pati interior d’immensa
privacitat.

la preeminència que l’urbanisme del segle XIX atorgava
al sistema viari. L’arquitectura del Poble Nou participa
de la sensibilitat moderna, tot evitant caure en els
dogmatismes del Moviment Modern i, sense renunciar
a les solucions constructives procedents de l’arquitectura
popular, qüestiona la presumpta incompatibilitat entre
tradició i modernitat. En aquesta conciliació arquitectònica
es deixa notar el tarannà avantguardista i l’optimisme
vital del seu autor. Malgrat el rigurós control i el dirigisme
centralitzat de l’INC, José Borobio aplica a Poble Nou aquell
estil modern, cúbic i sense ornamentació, que ja apareixia
a la seva obra gràfica de joventut i que, posteriorment,
havia conreat a l’Escola d’Arquitectura de Madrid sota el
mestratge dels arquitectes de la capdavantera generació
de 1925.

A banda del valor arquitectònic dels edificis oficials, al
Poble Nou cal considerar positivament la seva tipologia
edificatòria de procedència racionalista i la forma d’ocupar
la parcel•la. La confiança que la definició i agrupació
d’un tipus edificatori pugui arribar a generar la forma
urbana és una hipòtesi moderna, allunyada, doncs, de

Formant part d’un llegat arquitectònic de prop de trescents poblats a tot el territori espanyol, Poble Nou del Delta
constitueix una de les escasses mostres d’arquitectura de
Colonització realitzades pel franquisme a Catalunya. Des
de 1993, el nucli rural primitiu està catalogat com a bé
cultural d’interès local (BCIL).

