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La evolución de esta técnica constructiva recurrió al uso de anchas hiladas 

horizontales que permitían absorber el desnivel generado por la elevación de los 

mampuestos irregulares y establecer una nueva plataforma horizontal de arranque. 

Esta circunstancia se relaciona con la duración del tajo, lo que permitía el 

endurecimiento de la base.  

En un principio estas hiladas horizontales no atravesaban todo el espesor de la 

fábrica, pero con el tiempo se llegó a la solución de que se convirtieran en un 

plataforma que abarcara toda la anchura del muro, de esta forma se conseguía una 

mayor estabilidad. 

En la época medieval se generalizó este proceso de construcción, que se 

caracterizaba por el empleo de hiladas de ladrillo combinadas con cajones de 

mampostería a base de piedras de silex. Era habitual inicialmente que los cajones de 

piedra quedaran decorados con revoco y encalados, dejando las hileras de ladrillo a la 

vista. De aquí viene el nombre de «mampostería encintada»338. 

Los dos materiales esenciales son: los ladrillos y los mampuestos de piedra, 

aunque también puede sustituirse la piedra por la tapia o la falsa tapia de tierra. Estos 

dos materiales se alternan en niveles sucesivos, pero es el ladrillo el que forma los 

cajones entre las esquinas y machones, o rafas, que se rellenan con el otro material.  

El aparejo más sencillo, y cronológicamente más antiguo, es el que alterna una 

verdugada de mampostería con otra de ladrillo. Las cintas de este material, 

habitualmente, suelen ser dobles. Tanto cuando la verdugada es de una simple 

línea como cuando ésta es doble, es normal utilizar piezas cerámicas para 

nivelar el lecho superior de la hilada de mampostería. El aparejo de la esquina y 

el machón es tal que nunca se rompe una pieza de ladrillo, suele ir aparejado 

con alternancia de hiladas a soga y tizón de manera que la arista extrema quede 

bien definida y que las llagas estén contrapeadas339. 

Como se indica en Fábricas mixtas de piedra y ladrillo en la fortificación 

medieval madrileña este era el aparejo clásico de la arquitectura castellana 

bajomedieval. Tenía una gran variedad de tipos en función de las dimensiones y 

                                                                                                                                            

338(Rojas, 1996), "El aparejo toledano en el siglo XVI". 
339(Gil, 2013: 23-24), Fábricas mixtas de piedra y ladrillo en la fortificación medieval madrileña. 
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