Tot un món de pedra seca
Corriols d’entrepedres - 2

Garribarraques (pedra seca a la Garriga d’Empordà)

Introducció
Proposem una ruta a la zona de la Garriga d’Empordà, dins dels termes municipals de Llers i de
Vilanant, en una zona coneguda com a Pla de Vinyers, que integra espais amb altres topònims
com les Clotes, el Clot, Bellaires, les Guixeres, la Roureda, els camps del mas Molar i els Avalls.
Aquesta ruta forma part de la proposta pedagògica Tot un món de pedra seca, elaborada per
Col·laboraXPaisatge, de qui trobareu més informació a la seva web [www.collaboraxpaisatge.cat].
Una bona part de la Garriga d’Empordà forma part de la Xarxa Natura 2000, Zones Especials de
Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les aus (ZEPA), amb una referència especial
a l’esparver cendrós. Segons la Carta de Paisatges de l’Alt Empordà la zona pertany al paisatge de
la Garrotxa d’Empordà. Els aspectes naturals, culturals i turístics són gestionats pel Consorci Salines-Bassegoda constituït el setembre del 2007.
És una zona amb una alta densitat de barraques, de diverses tipologies i cronologies, que ha estat
–i continua estant– amenaçada per l’abandó i per la sol·licitud d’instal·lació d’una pedrera. Davant
d’aquesta possibilitat ja es van fer diverses accions socials i reivindicatives a partir del 2005. Entre
aquestes accions volem destacar un document signat per diverses entitats comarcals proposant la
protecció BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) de 125 barraques de les 499 que hi ha a la Garriga, a
partir de l’estudi de les seves singularitats. Algunes d’aquestes barraques proposades han estat acceptades com a BCIL i, en canvi, altres no, especialment les de la zona visitada, probablement per
la previsió de construcció d’una pedrera per a la qual aquesta protecció hauria estat un entrebanc.
Aquest document s’ha tingut en compte en l’elaboració del present treball.
En el recorregut que farem proposem la visita d’una dotzena de les barraques que anem trobant
(però fent esment de les altres que en són visibles i properes) i situant-les en un mapa, per si la visita plantegés interessos personals que puguin tenir resposta en posteriors visites a l’espai. Si pensem
que en una visita amb alumnat pot resultar un repte positiu el fet de marcar uns límits de troballes,
podem proposar que, a més de les 12 barraques a visitar, igualment ens comprometem a «només»
parlar de 12 plantes, 12 bèsties, 12 noms propis i 12 elements de pedra seca. Evidentment la sortida ofereix possibilitats per a nombres de mostres molt més elevats, i podríem fàcilment saturar la
capacitat d’atenció de l’alumnat. De la mateixa manera, aquest llindar numèric el podem rebaixar
en funció del nivell i dels interessos pedagògics, o simplement prescindir-ne. En tot cas, en el present document recopilem quins creiem que serien els més adequats o pertinents, tot i el marge que
cal deixar als imprevistos i a les adaptacions a l’època de l’any, o bé que cada grup de professorat
plantegi els més interessants per al seu grup d’alumnes.
L’objectiu central ha estat l’observació de tipologies de barraques relacionant-les amb la pedra seca, la geologia, la vegetació, la toponímia, l’aprofitament agrari, la fauna, i així disposar
d’elements de context de la Garriga d’Empordà, un espai més aviat abandonat i menystingut. Com
a tal, té alguns avantatges, ja que la infraexplotació permet molts mecanismes regeneradors propis
d’un espai natural, reocupació de la flora autòctona, aprofitament de la pedra seca per part de la
fauna, etc.; però també té inconvenients, perquè és un espai susceptible d’usos inadequats i alhora
cobejat com a pedrera de pedra calcària. No ens ha d’estranyar d’anar trobant al llarg del recorregut abocaments incontrolats de materials de tota mena.
Si la pedra calcària ha estat tradicionalment utilitzada a Figueres (fins i tot se la coneix com a “pedra de Figueres”) on encara és present en molts edificis i en els vorals dels carrers, actualment es
dedica a fer pedruscall per a la construcció de vies públiques.
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Podríem arribar a la conclusió que és un espai a l’espera d’una concreció social i política de l’ús
que ha de tenir per a les poblacions veïnes i per a la comarca en general. Segurament hi cal una
actuació política que en restitueixi usos comercials i socials, a partir del respecte al seu incalculable valor com a patrimoni. No cal dir que aquesta proposta pedagògica voldria contribuir a avançar
en aquesta mateixa línia.
I encara un comentari sobre el tema de seguretat. Durant l’itinerari convidem els assistents a entrar
a l’interior de les barraques. La majoria fa 200 anys que són fetes i la seva estabilitat és envejable,
però caldria, en general i molt especialment amb alumnes, de disposar d’una major seguretat, amb
un informe realitzat per enginyers o arquitectes sobre si hi ha alguna en concret que caldria evitar.
Si l’espai arribés a estar endreçat, marcat, mínimament controlat, informat, senyalitzat, els centres
educatius podrien plantejar-se la seva visita d’una manera més segura.

Per a la numeració de les barraques s’ha tingut en compte la utilitzada per Jenar Fèlix al seu llibre Les barraques de
pedra seca de la Garriga d’Empordà.

Els dos punts de sortida i d’arribada (S/A), molt propers entre si, i amb la intenció de disposar de
prou lloc per aparcar una desena de cotxes, són al Camí del Mas Molar. Cas d’anar-hi amb autocar, per exemple amb alumnat, es pot baixar a la carretera entre Llers i Avinyonet a l’entrada dels
Avalls, on hi ha lloc per parar i maniobrar. D’aquesta manera es passa pel davant de la barraca
L51 i es pot arribar fins la barraca postfil·loxera del 1911, amb vistes a la barraca L43. En el present
escrit, aquest apartat queda obviat. Per passar millor els cotxes, segons l’època de l’any, cal retallar
els fonolls i els esbarzers dels marges.
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Llistat de parades i continguts principals
Topònims i noms
propis

PUNT
1

•
•
•
•

2

• Camí del Mas Molar
• Les Brugueres
• PAC (Política Agrícola Comunitària)

CONCEPTES

BARRACA

PEDRA SECA

Llers (Poblenou)
Els Avalls
Garriga d’Empordà
Garrotxa d’Empordà

3

•
•
•
•

Barraca de mur
Llinda
Muntants
Arc de descàrrega

• Roca sedimentària
• Pedra calcària
• Margues

• Garric
• Fonoll

L-28

•
•
•
•

Claper
Arc rodó
Barraca aïllada
Volta veritable

• Bretxa

• Surera

• Camí de Vilanant
• Pla de Vinyers

L-38

• Volta semiesfèrica
amb falca
• Carreus desbastats

5

• Bé Cultural d’Interès
Local
• Pla d’Espais
d’Interès Natural
• Xarxa 2000

L-37

•
•
•
•
•

6

• Les Clotes

L-35

• Pedreres, picapedrers
• Pedra de Figueres
• Fornícula
• Polit, repicat
• Buixardat
• Falsa volta i llosa

7

L-32

• Doble llinda

8

L-16

• Marxapeu
• Rastrell
• Planta de la
barraca

V-88
V-89

•
•
•
•

L-29
L-27

• Ensulsiament
• Contraforts

• Itinerànnia
• El Clot

10

BOTÀNICA
• Lledoner
• Olivera (argudell)

L-30

4

9

GEOLOGIA
• Mantell de corriment
• Plegament alpí

Eixart amb rampa
Corona
Ràfec
Llindar
Cocó

FAUNA
• Estornell

• Tord
• Esparver cendrós

• Heura
• Arítjol

• Moledons
• Rascler

• Llentiscle

• Teixó

• Fractura
• Exfoliació de les
roques

• Ginesta
• Aranyoner

• Dragó
• Senglar

• Càdec
• Vidalba

• Guilla

• Densitat (pes
específic)

Feixes i marges
Muntants inclinats
Esllavissament
Carrerada

• Pi blanc
• Estepa negra

• Alzina
• Romaní
• Garrofer
• Terra rossa

• Abellerol
• Vespa

11

• Bellaire

L-15
V-78
V-84

•
•
•
•

12

• Roca Matllera
• Fets de Llers (1880)

V-81
V-77
V-76

• Índex d’efectivitat
constructiva
• Barraca
postfil·loxera

• Argelaga negra
• Seneci del Cap

• Fil·loxera
• Ratpenat de
ferradura
• Cabirol

13

• Menestralia rural
• Les Guixeres
• Les Rouredes
• Sant Quirze
d’Olmells

L-18

• Peces

• Marfull
• Cereals d’enceball
• Om

• Capsigrany
• Grafiosi

Biot
Esbaldrec
Arc rebaixat
Burriquer

• Cirerer
• Aladern
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14

• Montserrat Vayreda

15

16

• Santuari del Mont
• Palau Surroca
• Albera

17

• Mare de Déu del
Mont
• Palau Surroca
• Natura 2000

L-23

• Absidial
• Arc antic

L-20
L-21

• Aixopluc

• Foixarda
• Olivarda
• Fòssils
• Margues

•
•
•
•

Espinavessa
Ametller
Conillets
Roure

• Colobra
• Pentacrinus

• Om
• Conillets
L-24

• Crespinell
• Cep
• Romeguera

• Esparver cendrós
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Detall de parades i continguts
PUNT 1: S/A [SORTIDA/ARRIBADA]

Des d’on comencem podem fer una inspecció ocular de la zona, propera a Llers. El cert és que el
paisatge ens queda molt limitat, envoltat de parts més elevades. Trobarem llocs més propicis, durant l’itinerari, un lloc més propici per completar-ho situant els cims de la Mare de Déu del Mont i
del Canigó, entre les altres zones dels Pirineus: Salines, Albera, serra Verdera i Puig Pení.
Ens trobem a la Garriga d’Empordà; segons la Carta de Paisatges de l’Alt Empordà som a l’inici de la
Garrotxa d’Empordà. El punt exacte on ens trobem és el camí del Mas Molar, tot i que alguns mapes
l’inclouen dins de la zona anomenada les Clotes. L’inici del camí, a tocar del Poblenou de Llers,
s’anomena els Avalls. En general, ho podem anomenar tot com el Pla de Vinyers, amb topònims
específics que donen força sentit als espais que trepitgem. És una zona força desendreçada, amb
pràcticament cap manteniment, excepte el derivat dels conreus que encara s’hi fan: bàsicament
cereals i olivets. A vista d’ocell és el que se sol anomenar paisatge mosaic.

És una zona calcària, lleugerament aixecada sobre la plana de l’Empordà, gràcies al material dipositat per uns mantells de corriment procedents de la zona de Biure i Darnius que a partir del plegament alpí, i desplaçant-se sobre capes de margues guixenques, van anar a parar al Montgrí i a les
Illes Medes. Això fa que l’aigua i el sòl d’aquest espai tingui un grau de calç molt elevat.
En conseqüència, les plantes que trobarem pel recorregut han de suportar bé el sòl calcari. Però hi
ha algunes excepcions. Per exemple, mirant cap al nord, des del punt on som, a la part més elevada, hi ha la zona anomenada Les Brugueres. No es refereix al bruc d’hivern, propi del terreny calcari, sinó al bruc d’escombres i al bruc boal, tots dos propis de terrenys silícics. L’explicació d’aquest
fet és el procés de descalcificació que experimenten algunes zones amb la degradació de la pedra
calcària i l’alliberament de les argiles que contenen que, en cas de ser abundants, poden canviar el
pH del sòl. Durant el recorregut trobarem algun altre exemple d’aquest procés.
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Si comencem la ruta al primer aparcament, som al costat d’un
olivet amb un gran lledoner al vèrtex del camp. Val la pena
fer una referència a tots dos arbres (l’olivera i el lledoner), i la
seva relació amb l’estornell. Aquest ocell, que ha esdevingut
una plaga en les darreres dècades, ve a aquesta zona atret per
les olives de les oliveres, de manera que els pagesos han hagut
d’avançar la recollida de l’oliva abans que no maduri per evitar
que els estornells ja s’hagin sentit atrets pels fruits madurs.
D’aquesta manera els estornells han de buscar menjar alternatiu i els lledons dels lledoners assumeixen aquesta funció.
El resultat és que els ocells fan una tremenda escampada de
pinyols de lledons, alguns dels quals germinen. Per aquest motiu trobarem una bona quantitat de
lledoners joves al llarg del camí.
El lledoner (Celtis australis) és un arbre de la família de les
cannabàcies, originari del sud d’Europa, oest d’Àsia i nord
d’Àfrica. Pot viure en tota mena de terrenys i assoleix els 500
anys de vida. Caducifoli, de capçada densa i esfèrica. Fulles
aspres, alternes, i lleugerament dentades i asimètriques. El fruit
és el lledó, comestible, petit com un pèsol, amb poca polpa,
que madura a la tardor. Se’n solia fer melmelada. No forma
boscos, i és molt valorat als marges perquè n’evita l’erosió. S’ha
utilitzat tradicionalment per a fer eines agrícoles (documentat
des del Neolític); les branques joves s’utilitzaven per alimentar
el bestiar i de les adultes se’n podia fer llenya i fins i tot carbó.
Se’l considera medicinal (antidiarreic i estomacal), i de les arrels se n’extreia una colorant groc. La
seva consideració en el món rural era molt alta, fins al punt que els pastors en feien flautes i deien
que el seu so espantava els llops. Darrerament se’n troben de joves amb més facilitat a causa dels
estornells, que en mengen els lledons i n’escampen les llavors. A Catalunya hi ha uns quants lledoners monumentals (a causa de la seva longevitat), al Bages en una zona on eren abundants hi van
fer un centre penitenciari, i a la comarca n’hi ha una població que du el nom del fruit.
L’olivera (Olea europaea) és un arbre de la família de les oleàcies, parent directe de l’ullastre (que ve a ser l’olivera borda o
silvestre). Un camp plantat d’oliveres és un olivar, oliverar, olivet,
oliveda o olivereda. A l’Empordà se sol fer servir el mot olivet, el
qual podem relacionar fàcilment amb ullastret, maçanet, saldet,
freixenet, lloret, canet, aulet, vinyet, ceret, vernet, etc.
Són arbres que viuen molts anys, poden arribar a ser mil·lenaris
però és de càlcul difícil ja que la fusta de l’olivera no fa anells de
creixement clars; per això la Generalitat de Catalunya ha canviat
la catalogació d’Oliveres Mil·lenàries (com les de Ventalló) per
Arbres Monumentals. És un arbre molt resistent a la secada, refent-se ràpidament després de la pluja.
Hi ha moltes varietats d’olivera que generen olis de diferents característiques i qualitats. La d’aquesta
zona de l’Empordà són de la varietat argudell, que només es fa a la comarca, l’oli de la qual té denominació d’origen Oli de l’Empordà. L’oli és fi i de bona qualitat, amb un rendiment del 20%. És un
arbre poc exigent amb el sòl i el conreu. El fruit té un peduncle llarg, és de mida mitjana i asimètrica,
de maduració tardana i uniforme, al desembre, i adaptat a la collita mecanitzada amb vibrador.
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L’estornell comú (Sturnus vulgaris) és un ocell sedentari a les
nostres latituds, que ha experimentat una gran expansió a
Europa i s’ha introduït en altres continents. A Austràlia la seva
cacera està subvencionada. És gregari isol anar en grups de
centenars i milers pels camps buscant menjar i tornar a ciutat
al vespre a dormir (perquè hi estan més calents). Fa uns 20 cm i
té un pes al voltant dels 75 grams, semblant a la merla. Plomatge fosc amb reflexos i taques blanques. Muden les plomes
a l’estiu i a l’hivern. Fan el niu sota les teules, que aixequen
després de fer-ne fora els altres ocells més petits. Bec punxegut
i fort. És omnívor; de fet prefereix insectes i cucs però quan no
en troba menja tota mena de fruits (a la zona és un problema amb les cireres, els raïms i les olives)
i també alguns cereals (ordi, blat, blat de moro). Té un cant variat, i és capaç d’aprendre nous cants.

PUNT 2: L-30
Molt a prop del punt de sortida veiem, darrere el mur,
la barraca L30, força ensulsiada, però de la qual es
visible la llinda i l’arc de descàrrega ben format, tot
i que s’han perdut les pedres de sota, les que van de
l’arc fins a la llinda. No ens plantegem entrar-hi. La
planta interior és circular però l’exterior, formant part
del mur, és totalment irregular.
La barraca apareix al catàleg de Salines-Bassegoda
amb la indicació LL-30, on apareix fotografiada més
visible perquè no hi havia la vegetació que ha sortit després de l’incendi del 2012.
La llinda és la pedra, normalment de bones dimensions, que descansa sobre els muntants de la porta (les pedres, normalment més treballades i triades, que configuren els laterals de la porta). Ha de
suportar el pes de les pedres de sobre i, si hom creu que ha de ser excessiu, sol estar acompanyat
d’un arc de descàrrega que reparteix el pes de les pedres de sobre la llinda cap als costats.
Si mirem la porta des de la part ensulsiada podem percebre que té llindes successives (cap a
l’interior) esglaonades, és a dir, cada cop més altes. La lògica ens fa pensar que això millora l’accés
a la barraca tot i la porta baixa, i facilita la forma de la coberta en forma de volta. També podrem
observar que els muntants interiors no són rectes.
És feta amb roques i pedres de l’entorn, com totes les estructures de pedra seca que anirem veient. Les pedres que hi ha són
calcàries, un tipus de roca sedimentària que té més d’un 50% de
carbonat de calci (CaCO3), normalment calcita.
Aquest material dona una consistència molt dura a la roca ja
que fa una funció semblant al ciment. Les calcàries poden tenir
petites quantitats de minerals com l’argila, hematites, siderita,
quars... que acaben donant diferents colors o graus de cohesió
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a la roca. En bona part és formada per curculles i esquelets de
peixos que s’han anat sedimentant. No és estrany, doncs, trobarhi fòssils.
Si es vol fer la prova de l’efervescència in situ, amb l’àcid clorhídric, val la pena de portar fragments de roca d’altres indrets
de l’Empordà per tal de poder comparar-ne la reacció, i també
alguna petxina per visualitzar que té pràcticament la mateixa
resposta que la roca.
Quan la roca té un percentatge més baix de carbonat de calci, sovint a causa d’un percentatge molt
més gran d’argila, aleshores parlem de marga, tema que podrem explicar de manera més clara en
algun punt concret del recorregut.
En tots dos casos estem parlant de roques sedimentàries, és a dir, de roques formades per acumulacions de sediments. Aquests estan formats per partícules de mides diverses transportades per aigua,
gel o vent i sotmeses a processos físics i químics (diagènesi) que consoliden els materials.
Al voltant de la barraca hi ha un bon mostrari botànic que va del garric a l’argelaga, passant per
la ginesta i les lletereses. Vegetació bàsicament nitròfila (arvense i ruderal). Proposem, d’entrada,
comentar el garric que anirem veient tot al llarg del recorregut i que dona nom al territori.
El garric (Quercus coccifera) és un arbust semblant a una alzina
jove. És molt abundant i molt topònims s’hi relacionen. Només a
l’Empordà tenim: Garriguella, Garrigàs, Vallgarriga, Garrigoles,
Sant Feliu de la Garriga, a més de molts indrets coneguts simplement com Garriga. Prefereix els terrenys pobres i pedregosos, de
preferència calcaris. És de fulles perennes, d’un verd brillant, amb
el revers també verd. El fruit és l’aglà, molt amargant, no gaire
apreciat com a aliment per la fauna salvatge. El nom científic
coccifera fa referència a coccus ilicis (quermes, també anomenada cotxinilla), femella que es desenvolupa com a agalla a les
branques d’aquesta planta que era molt valorada antigament com a colorant carmesí (o púrpura o
escarlata). Els membres del Senat romà portaven la toga d’aquest color, que ha heretat la Cúria del
Vaticà, a partir d’unes frases de Jesús (psalm 22, versicle 6) en les que s’hi identifica, ja que la mare
xinxa mor en secretar el colorant vermell que ha de protegir i nodrir les cries.
Imatge: agalles del garric (Foto: Gerard Carrión).

Als camps de la vora de la barraca, ara erms, s’hi ha generat unes veritables fonolledes, que és un
bon exemple de comunitat nitròfila (formada per plantes que els agraden els sòls rics en elements
nitrogenats solubles), en constant expansió arreu del món, sempre relacionada amb activitat humana, tant agrícola com ramadera.
El fonoll o fenoll (Foeniculum vulgare) sol formar comunitats que reben noms diversos: fonollet,
fonollar, fonolleda, fonollosa (amb les respectives variants amb e). Planta bianual originària del sud
d’Europa i del Pròxim Orient (molt resistent a la secada), condiment tradicional de la cuina mediterrània. Té gust d’anís. Hi ha dites: «Fonoll i ruda fan sa vista aguda» o «Mal de ronyons, cataplasmes
de fonoll.» Hipòcrates la receptava a les dones que havien parit per a afavorir la producció de llet.
Com a planta gastronòmica i medicinal s’aprofita tot: el bulb, les tiges, les flors i els fruits.
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És de la família de les umbel·líferes (per la forma
en què es disposen les flors i els fruits). Es reprodueix per llavors que no són escampades per cap
bestiola en particular.
Com a rerefons dels camps abandonats, dels
cultivats amb cereal i dels olivets, hi ha la PAC,
és a dir la Política Agrícola Comunitària, que amb
un sistema d’ajuts, afavoreix o fins i tot prohibeix,
determinats conreus. Diríem que si actualment
els propietaris volguessin tornar a donar sentit al nom de la zona, Pla de Vinyers, plantant vinya,
tindrien dificultats.

PUNT 3: L-28
Seguint el camí que va cap al sud, cap al Pla de Vinyers, podem
veure un claper irregular (un amuntegament de pedra sobrera,
enretirada dels conreus), a la dreta. Per lògica, els clapers solen
ser delimitats amb murs per tal que ocupin el mínim espai de
terra aprofitable. Cal suposar que aquest, tan irregular, és un
claper esllavissat. Quan trobem uns suros al costat del camí, val
la pena que els comentem.
L’alzina surera, a l’Empordà, dita simplement suro (Quercus
suber) no és planta pròpia de les zones calcàries. Així i tot, després del desastre de la fil·loxera, es va intentar plantar sureres,
amb molt poc èxit. En trobarem exemplars més o menys esparsos en les zones més descalcificades. Juntament amb la pedra
calcària, en els mantells de corriment, també hi anaven altres
materials argilosos, que permeten la presència de plantes que
eviten la calç. Aquest és un arbre perennifoli, de mida mitjana,
propi de la Mediterrània occidental. El seu tret més característic
és l’escorça, d’un material més tou i lleuger, protecció que té per als incendis forestals, i que les
persones aprofitem per a diversos usos. Fa un segle el seu aprofitament era molt més intensiu. Les
suredes no solen ser totalment naturals, sinó afavorides humanament. A la Garriga, a més del tipus
de terreny, tenen la dificultat afegida que necessiten una certa humitat.
Relativament a prop del camí hi ha un petit grup de barraques,
de les quals visitarem la L-28, pel seu interès. És una barraca
d’interior molt reduït, de volta veritable, però recoberta completament per una altra barraca que s’hi ajusta com un guant, i que
fa que l’exterior sigui de mida molt més considerable. Cadascuna
de les dues capes de pedres té una porta diferent, ambdues d’arc
de mig punt però a diferents nivells, cosa que ajuda a entendre
el procés de construcció. Les parets exteriors són lleugerament
atalussades.
_ p. 10

Apareix en el document BCIL amb el següent text:
«L 28 - Llers Les Clotes UTM: 9137 8133 - VI - Semiesfèrica simple petita - Molt esllavissada de
l’exterior - Presenta dues fases constructives, la segona de les quals ha desenvolupat els contraforts
fins a la façana, cosa que obliga a doblar la porta. Aquest sistema, singular a la Garriga, es dóna
sovint en les construccions del Camp de Tarragona.»
Als muntants i a les parets de la part exterior de la barraca es veuen pedres calcàries que semblen
veritables conglomerats amb peces cantelludes. Són bretxes sedimentàries.
La bretxa, en geologia i segons la Vikipèdia, «és una roca sedimentària composta de fragments trencats de minerals o roques cimentades per una matriu geològica de gra fi». Pot rebre diferents noms
segons el seu origen.
En el cas que veiem es tracta de bretxes sedimentàries. No el podem
confondre amb conglomerat (també anomenat pudinga), ja que
aquest estaria format per fragments arrodonits.
Tornem al camí, i després d’un olivet molt ben cuidat, arribem al camí de les Guixeres, on podrem
veure l’olivet que ens queda a l’esquerra, del qual sobresurten dues oliveres notablement més altes
que les altres i que un pagès de la zona ens va explicar que servien per caçar tords, ja que aquest
ocell molt valorat gastronòmicament, tenia el costum de posar-se en els olivets més alts abans
de triar la zona concreta on aniria a menjar, sovint les olives caigudes al terra, i d’aquesta manera
esdevenia una diana fàcil per als caçadors.
El tord (Turdus philomelos) és un ocell parcialment migrador que
sol hivernar a les nostres latituds i a la primavera busca zones més
fresques («Per Sant Sebastià, l’oreneta ve i el tord se’n va.»). El seu
nom científic fa referència al fet que és un gran cantaire. Fa un pam
de llarg i pesa entre 50 i 100 grams. A les nostres comarques pateix
un gran declivi a causa dels canvis a l’agricultura. És un ocell omnívor (s’alimenta tant de fruits i baies com d’insectes i cucs). És de color
marró amb el ventre més clar i pigallat. Molt apreciat pels caçadors.
Sovint menja per terra, però en arribar a un indret té el costum
d’enfilar-se a les branques més altes i donar un cop d’ull a la zona.
Imatge: Jaume López Puigbó (http://ocellsdelavall.blogspot.com/2017/11/tord.html)

Des d’aquest punt tenim una bona perspectiva de l’espai de la Garriga
d’Empordà. Cap a ponent, la zona que visitarem. Cap a llevant la zona protegida com a PEIN i Xarxa 2000. Un dels motius d’aquesta protecció és la
presència de l’esparver cendrós, difícilment localitzable, però del que val la
pena un petit comentari.
L’esparver cendrós (Circus pygargus) és un tipus d’arpella (que també podríem
anomenar «esparver d’estany»). De fet també se li diu «arpella cendrosa».
Comparteix moltes característiques amb aquest altre falconiforme: fa un
metre o poc més d’envergadura alar (tot i les ales curtes i arrodonides), uns 45
cm de llarg; sent la femella més gran que el mascle. El mascle té les puntes de
les ales de color negre i els ulls i les potes de color groc. La femella és terro_ p. 11

sa, amb el carpó blanc i els ulls marrons. La femella fa el niu en un arbre amb branques i herbes.
També el pot fer en una clariana de la garriga i entremig del camps de cereals. Al maig hi posa uns
5 ous que cova ella durant 35 dies mentre el mascle porta el menjar, la qual cosa li possibilita la
poligàmia. Els petits volen cap al d’un mes i el niu s’abandona i no es torna a utilitzar. S’alimenta de
petits vertebrats (pardals, estornells, ratolins, esquirols, llangardaixos, etc.) i insectes grossos. És un
caçador ràpid i molt destre, que agafa les preses per sorpresa. A la Garriga la podrem trobar sobrevolant el Rissec ja que no és tan sec com la resta. Un dels seus handicaps és que no és compatible
amb els incendis forestals. A l’octubre va al Sahara i torna a l’abril. És una espècie molt amenaçada
–i d’aquí la seva protecció– i es calcula que a Catalunya hi ha unes 70 parelles.

PUNT 4: L-38
A la cruïlla dels dos camins hi ha la barraca L38. Segons un pagès
de la zona hi vivia una «hippy» amb una rulot, que hi va fer instal·lar
un pou modern d’aigua, amb broca metàl·lica i un tub d’on estirar
l’aigua, i una caseta al mig de la peça, on probablement hi havia el
motor. En les darreres visites hem trobat que algú feia servir la barraca i la caseta com a assecador de marihuana.
La barraca té la porta dovellada, i a l’interior
té falsa volta fins a una determinada altura, i
l’acabament de la coberta és de volta veritable
(per la qual cosa rep el nom de semiesfèrica)
amb falca (pedra punxeguda central) que fa
de clau de volta. Té les parets que prenen una
inclinació d’arc de ferradura, molt marcat, molt
curiós (la base a tocar de terra és més petita
que dos pams més amunt). Al fons hi ha traces de ciment que s’atribueixen a la dona que
s’havia instal·lat a la vora.
Algunes de les pedres es veuen treballades sense arribar a ser «polides». Aquesta feina superficial
d’eliminar les parts més bastes i sobrants d’una peça (en aquest cas d’una pedra) s’anomena desbastar.
A la façana són especialment visibles els estralls de les heures sobre la pedra seca. L’heura aprofita els forats per passar i després la tija es va fent grossa i mou les pedres però al mateix temps
les falca. El pitjor és quan l’heura mor o quan hom intenta arrencar-la: per on ha passat ha fet els
forats grans i les pedres han perdut el contacte. En treure les branques, les pedres queden en fals.
En aquesta barraca, amb un costat de l’arc de la porta ja desplaçat,
s’hi pot comprovar amb escreix.
Al catàleg de Salines-Bassegoda, aquesta barraca està etiquetada
com a LL-02 i hi apareix fotografiada pràcticament irrecognoscible
per la total cobertura d’heura.
L’heura (Hedera helix) és una planta enfiladissa que pot arribar a
viure 500 anys. És perenne i té branques estèrils i reproductives. Les
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fulles de les branques estèrils tenen de 3 a 5 lòbuls. Les de les branques fèrtils són enteres, ovalades o lanceolades. Les branques fèrtils no apareixen fins que la planta assoleix una determinada
altura i ocupa les parts més altes, amb més llum. Totes les fulles són verdes i lluents. És una planta
europea (centre i sud). S’escampa per rebrots i per rizomes. S’enfila a pedres i arbres, especialment
a aquests perquè prefereix no estar exposada directament al sol. Es considera una planta medicinal
però amb moltes contraindicacions (per exemple, les baies són tòxiques). Té una profunda tradició clàssica (corones d’heura com a símbol de fidelitat a les celebracions matrimonials de l’Antiga
Grècia). Pot provocar la mort d’un arbre quan arriba a embolcallar-lo, però no perquè consumeixi
la seva saba com popularment es diu.
L’arítjol (Smilax aspera) el trobarem present enfilant-se per sobre
d’arbustos i matolls. Si considerem que val la pena de comentar ens permetrà parlar de les plantes heliòfiles, que necessiten el major nombre
d’hores d’insolació. A Catalunya rep noms que expliquen algunes de les seves característiques (per exemple la toxicitat dels fruits, com ara heura del
diable o matavelles) o noms populars relacionats amb alguna de les seves
característiques (com ara, sarsaparrella, de zarza i de parra). La planta
s’enfila gràcies als parells de circells. Així com les fulles busquen el sol, el
peu de la planta busca la humitat i la frescor. Té fulles esparses, coriàcies
i lluents, en forma de cor. Té espines. És una espècie dioica. Els fruits són
baies vermelles (negres quan són madures), formant raïms, tòxiques ja que
provoquen vòmits, diarrees i una dràstica disminució de glòbuls vermells
(tot i que durant l’edat antiga es consideraven curatives (s’administraven als emperadors com a
prevenció davant possibles enverinaments). És entomògama (els insectes n’escampen el pol·len).
Durant el recorregut també podrem fer esment a altres lianes com la vidalba, l’esparreguera o el
mateix cep.

PUNT 5: L-37
Si seguim en direcció sud hi ha un eixart transitable (de fet és el camí de Llers a Vilanant), però
potser millor anar pel corriol lateral, on hi ha molts moledons (afloraments abundants de roca
mare), indici que no s’ha aprofitat agrícolament, i que ens porta a la barraca L37.
Té l’entrada amb arc de mig punt, falsa volta acabada en cúpula
(que Jenar Fèlix anomena «semiesfèriques»). Porta amb xarneres i
tanca metàl·lica que ens fa pensar en la pedrera, arc interior de la
porta adaptat que la porta ajusti, cocó, marxapeu. Arc amb restes
del ràfec sobre la porta. A l’interior hi ha un tou de palla fent niu,
segurament portada per teixons (podria semblar d’ocell però no
hi ha cap ploma). També hi ha petits excrements pertot que tenen
una punta blanca, i que cal atribuir als dragonets, molt abundants.
Inclosa en el document BCIL amb el text següent:
“L37 - Llers - Pla de Vinyers - UTM: 9159 8116 - VII - Semiesfèrica simple gran - Poc esllavissada de
l’exterior - Construcció agrícola de volta regular molt ben feta, arc a la porta i ràfec sobre aquesta.
Forma part de les primeres grans barraques agrícoles del pla de Vinyers.”
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Apareix en el catàleg de Salines-Bassegoda amb la indicació LL-06.
Poc després de la barraca, l’eixart té una rampa d’accés des del camp,
cosa que indicaria el seu ús per part del ramat.
Moltes d’aquestes barraques tenen una base més gran i, per sobre de
la llinda o de la porta, tenen una part, gairebé sempre circular, més
petita. És la corona. Conté les pedres necessàries per fer de contrapès de les pedres de la falsa volta (les posades paral·leles al terra i
fent cercles concèntrics cada cop més petits) i també per protegir la
cúpula (volta veritable) perquè no coli l’aigua de la pluja i accedeixi
a l’interior de la barraca, amb els inconvenients que això provocaria.
De vegades, per sobre de la corona es col·loca terra i argila perquè
hi arrelin algunes plantes que evitaran encara més que l’aigua corri
per entre les pedres. Ja sabem que la mica d’àcid que conté l’aigua de
la pluja desfà les pedres calcàries, per bé que molt lentament. Això, a la llarga, resultaria un greu
perill per a l’estabilitat de les barraques en general i de la coberta en particular.
Si no ho hem fet abans, pot ser un bon moment per comentar la protecció de les barraques de la zona
a través de la figura de BCIL; com ja hem explicat a la presentació del treball, algunes de les barraques
van ser desestimades per a aquesta catalogació. Val a dir que hi ha zones de pedra seca de Catalunya
que han aconseguit la figura de BCIN, que els permet optar a ajuts econòmics per a la seva conservació.
Una altra figura de protecció d’un territori és la consideració de PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural. La zona marcada en verd en el mapa té aquest nivell de protecció, a més de formar part de la
Xarxa Natura 2000 (xarxa europea d’espais naturals).
Aquesta és la zona sobre la qual pesaven dos recursos fins l’any 2017.
L’any 2004 s’havia fet la sol·licitud –per part de tres empreses empordaneses– d’obrir-hi una pedrera per l’augment de demanda de pedra
calcària per a les grans infraestructures. La sol·licitud evitava incloure
terrenys protegits per Xarxa Natura 2000, o sigui del PEIN de la Garriga d’Empordà. L’Ajuntament de Llers es va negar a donar els permisos
al·legant la preparació d’un pla especial per a la zona, però els propietaris dels terrenys van protestar i presentar recurs l’any 2006. Per
un conveni d’assessorament entre els ajuntaments de la Garriga es va
engegar una exposició itinerant el 2007 que va tenir molt d’èxit. L’any
2008 es va crear la plataforma Salvem la Garriga i el Pla Vinyers –que
després es convertiria en l’Associació per la protecció i l’estudi de la Garriga d’Empordà– que reclamà a l’Ajuntament de Llers la tramitació per la protecció de la Garriga. El 2008 també es fa una
plantada d’arbres organitzada per la Fundació Territori i Paisatge, i l’Ajuntament de Llers aprova la
modificació del Pla General que preserva la zona.
El 2010 les empreses presenten recurs d’alçada, i l’Associació abans esmentada, juntament amb
l’IAEDEN i l’ajuntament de Vilanant interposen recurs contenciós. Entremig va tenir lloc l’incendi
forestal del 2012, que també va afectar la zona. El TSJC va donar sentència favorable el 2017, moment en què l’Associació es dissol.
Mapa: captura d’icgc.cat. Síntesi elaborada a partir del reportatge: http://territori.scot.cat/cat/notices/2010/05/
pedreres_a_la_garriga_d_rsquo_empordA_alt_empordA_2589.php
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Tornant al territori, com ja hem dit, hi ha rastres de presència de teixons, que també trobarem en
altres barraques. Ocupa alguns cocons suposem que ocasionalment, ja que construeix caus fondos
i amb més d’una sortida. L’animal deixa rastres del seu pas, com la terra remoguda, acumulacions
d’herba seca, petjades d’urpes no retràctils i, especialment, les latrines: excava forats que va omplint amb les defeccions i que quan queden plenes n’obren d’altres, sense tapar-les. També fa
latrines relativament lluny de la teixonera que serveixen per marcar territori.
El teixó o toixó (Meles meles) és un mamífer de l’ordre dels
mustèlids (com les fures i les llúdrigues) fàcilment recognoscible
per les bandes fosques del cap. Els mustèlids tenen una forma
aerodinàmica que els permet passar per sota de la vegetació del
sotabosc. El pèl i la pell, gruixuts, li serveixen de protecció contra
les plantes punxants. Del pèl abans se’n feien brotxes d’afaitar
i de la pell catifes i fins i tot mantes. Es considera carnívor però
realment és força omnívor. Contribueix a controlar les poblacions de vespes i eriçons, tot i que provoca danys en horts i conreus. És un animal nocturn.
Imatge: https://naturalocal.wordpress.com/teixo-iberic

El cocó és un forat fondo a l’interior d’una barraca, ran de terra,
que es fa servir per desar les eines de mànec llarg. En altres
comarques aquesta paraula també designa un petit dipòsit
d’aigua que serveix com a abeurador. Sovint trobem que a la
Garriga (especialment a les barraques menys visitades) aquests
elements han estat colonitzats per bestiar salvatge, com ara
teixons, fagines i guilles.
Si seguíssim en la mateixa direcció podríem visitar la barraca de volta de rajol, ensulsiada, però
que permet veure la base feta de pedra seca, la presència d’una llar de foc, piques tacades de color
verd, i també la disposició interior amb accés directe a una capa freàtica d’aigua. Aquests tres
elements: aigua, piques i llar de foc són habituals en barraques de l’època. Ens trobem a tocar de
l’olivet que conté les barraques L40, L49 i L50 (aquestes dues darreres incloses al document BCIL)
i a la pedra dels Tres Termes. També podem girar a la dreta per dirigir-nos a la barraca L16 que ja
trobarem seguint la ruta proposada. Per tant, tornem al camí principal.
Ja hem comentat que podríem fer servir l’eixart com a camí o passar camp a través entremig dels
moledons.
Segons el Glossari de Paisatges de Pedra Seca de l’Observatori
del Paisatge, eixart és un «terreny delimitat per un mur». Segons
Jenar Fèlix l’eixart és la paret de pedra seca que separa propietats, que sovint és prou ample perquè cada propietat fa el seu
gruix, i que a la Garriga de vegades es fa servir de camí i fins i
tot de carrerada. Això implica que de tant en tant hi hagi una
rampa d’accés. Certament és un nom antic, el significat del qual
s’ha anat adaptant a les diferents realitats en llocs diferents, en
alguns dels quals han quedat com a simples topònims.
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El rascler, també anomenat lapiaz, és la formació geològica superficial que es produeix en terrenys
càrstics. És un fenomen degut a l’erosió de les aigües de pluja i també per congelació i desgel
(aquests darrers no especialment habituals a la Garriga).
Moledons és el nom local que s’aplica a les afloracions de roca
mare, no enretirades dels camps. Solen estar en zones que
no s’han aprofitat agrícolament ja que, si no, s’hauria intentat
d’eradicar-les. Com que no han estat treballades i són a la intempèrie, solen ser roques on l’erosió en forma de rascler és més
visible. Pel que fa al nom és tan estrictament localitzat a la zona
de Llers (els pagesos d’Avinyonet diuen no fer-la servir mai) i tan
abundant als voltants del mas Molar que ens fan sospitar que la
paraula no en derivi directament.
Fotografia: Carme Frigola, del seu blog Flora i paisatge de Llers.

El llentiscle (Pistacia lentisculus) és de la família de les anacardiàcies; és a dir, és un festuc. També s’anomena mata i matissa
en diferents espais dels Països Catalans. És típic del sotabosc
dels alzinars i les pinedes. És un arbust (pot arribar als 3 metres),
dioic i perenne, que es reconeix fàcilment per les fulles compostes, amb un nombre parell de folíols (entre 6 i 12). Els folíols
solen tenir un tipus d’agalla vermella que sembla una fava. Els
fruits passen del vermell al negre quan maduren. La llavor és un
festuc molt petit. Tradicionalment s’ha aprofitat força. La saba és
un màstic que els romans usaven com a goma de mastegar i que
actualment s’empra en aplicacions d’ortodòncia (i també de dissolvents i de licors). També es fa
servir per fer garlandes vegetals (conserva l’aroma i la fulla verda força temps).
Imatge: http://www.djibnet.com/photo/llentiscle/llentiscle-lentisco-pistacia-lentiscus-1-1805154151.html

PUNT 6: L-35
Retornats al camí podrem fàcilment comprovar que el nom de Les Clotes li escau, ja que veiem
forats més o menys profunds i més o menys amplis, fets al terra, per l’activitat dels picapedrers, que
ja havíem intuït a la barraca L37, pel fet d’haver posat un batent a la porta.
Ja hem comentat la gran diferència entre l’actual indústria
extractiva (segons els romàntics, amb «gens de respecte per
la pedra») a la tradicional en què es preparaven peces importants per a la construcció i per a l’urbanisme. Potser cal
comentar com els vorals de les voreres de Figueres són fets
amb pedra de la Garriga, encara que tradicionalment se la
coneix com «pedra de Figueres». En alguns punts de la ciutat,
a més del voral, encara es conserva algun fragment de vorera, feta d’aquesta pedra, tractada artesanalment. La vegetació que omple banda i banda del camí és bàsicament de ginesta i de llentiscle, amb alguns peus
d’aranyoner. De seguida trobem la barraca L35, davant d’una d’aquestes clotes, i amb nombroses
característiques que remeten a l’activitat extractiva.
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Tot arribant a la barraca, a més de les Clotes (a banda i banda del camí malgrat que la vegetació
les dissimulen), veurem que ens trobem en un ginestar amb algun altre arbust barrejat, d’entre els
que considerem interessant de destacar l’aranyoner.
La ginesta (Spartium junceum) és de la família de les Fabaceae,
és a dir, una lleguminosa. És un arbust alt i recte, de tiges cilíndriques i verdes, i molt poques fulles. Les flors grogues i grosses
tenen una olor molt característica. Es reprodueix per llavors.
Típica de brolles i màquies en prats secs, buscant el sol. Fora de
la zona mediterrània es considera invasora. A Catalunya rep el
tractament de flor nacional pel seu lligam al Corpus de Sang
(1640, desencadenant la Guerra dels Segadors). A rel d’aquest
fet, Joan Maragall escrivia: «En la flor de la ginesta / Catalunya
m’ha parlat; / m’ha parlat de la gran festa / de la nostra llibertat.» És tòxica ja que conté citsina, un alcaloide de propietats narcòtiques i d’efectes purgants.
Imatge: http://ritmenatura.cat/ginesta-spartium-junceum/

L’aranyoner o arç negre (Prunus spinosa) és un arbust caducifoli
de la família de les rosàcies. En castellà es diu endrino (no confondre amb arándano que en català es diu nabiu). L’etimologia
d’aquests mots és un garbuix. Per exemple arándano vindria del
celta aran que significa precisament endrino, tot i que el mot
endrino en si provindria del llatí atrina que vol dir fosc (concretament de l’expressió pruna atrina, referint-se al fruit); nabiu també és d’origen preromà, que en declinar-se com anabione acaba
donant nom també a l’aranyó. O sia, un embolic.
Habitual a les bardisses, ple d’agullons a la tija i a les branques. Les flors, blanques, surten abans que
les fulles. Els fruits, els aranyons, esfèrics, d’un centímetre de diàmetre, són molt astringents , i es fan
servir per melmelades i per al patxaran. És una planta molt valorada ja que dona nom a multitud de
topònims, el més conegut segurament és el poble natal de Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, a la Segarra)
però també en tenim a l’Albera (Puig de l’Aranyó, sota del Puig Neulós), o la font de l’Aranyó (a Maçanet de Cabrenys). També és interessant el nom d’un veïnat del Ripollès, l’Aranyonet.
En aquesta zona hi solen abundar rastres de senglar, amb les petjades clares en zones de fang, i
amb terres remogudes.
El senglar o porc salvatge (Sus scrofa) és un mamífer de mida
mitjana, de cap gros i allargat, potes curtes (més llargues les del
davant) i ulls molt petits (té poca visió que compensa amb molt
bona oïda i amb un olfacte extraordinari, per detectar perills i
aliment). Pèls gruixuts, normalment foscos o vermellosos. Les
cries més petites d’un any tenen unes característiques ratlles al
llarg del cos. Busca hàbitats amb aigua i aliments i una vegetació
on es pugui camuflar (alzinars, màquies...). Bon nedador. Resisteix el fred gràcies al seu pelatge gruixut. És sociable i matriarcal; en canvi els mascles adults solen ser animals solitaris, potser
acompanyats d’un mascle més jove. De dia és sedentari, però de
nit pot recórrer grans distàncies. El zel va de novembre a gener.
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La gestació dura 3 mesos, 3 setmanes i 3 dies i solen parir 3 porcells. Per a l’espècie són molt importants els banys de fang (regulació tèrmica, marca territorial i especialment sanitàries). La seva carn és
molt nutritiva amb «greixos que són àcids grossos oleics de bona qualitat», segons la Fundació Alícia.
Imatge: http://www.xtec.cat/~cvilar/Treballcursd72/mod5/senglar.htm

La barraca L35 té una porta amb doble llinda, amb els muntants
molt ben treballats. Dins té una mena de bastiment de pedra per
a la fulla de la porta. Aquest bastiment, de pedra, està repicat i
buixardat.
És de volta falsa, tancada amb lloses, visibles des de l’exterior. A
l’interior hi trobem cocó i fornícules amb llinda i, sovint, hi trobem
pals estratègicament col·locats com a penjadors. Té l’encaix de la
balda per tancar la porta.
Al document BCIL consta amb el següent text:
“L 35 - Llers Pla de Vinyers UTM: 9149 8120 II Troncocònica simple gran - Poc esllavissada de l’exterior
- És una barraca lligada a l’explotació de la pedra d’un clot, cosa que ha donat nom al paratge de les
Clotes. Presenta diversos elements amb treball de picapedrer d’alta qualitat, desbastats, repicats i
buixardats, com les fornícules, les llindes, els muntants interiors, el marxapeu i l’encaix per la balda.”
També apareix al web de Salines-Bassegoda amb la denominació LL-04.
Una fornícula és una cavitat dins d’un mur de pedra seca o d’una
paret de barraca per guardar-hi coses. Sol estar a una certa altura
(uns 60 cm del terra) i, segons l’amplada i la fondària no és estrany
que tingui llinda o llindes com a paret superior.
En aquesta barraca l’Ignasi Batet hi va trobar una gran quantitat
de defecacions de dragó. Efectivament al bon temps és fàcil veure
exemplars d’aquest rèptil entre les roques de parets i barraques,
atret per la gran quantitat d’insectes voladors.
El dragó comú, o dragolí, a més d’un gran nombre de noms relacionats amb la seva fama infundada de fer malbé la roba de l’armari
(talla-robes, menja-robes, trinxa-robes, etc.; de nom científic Tarentola mauritanica) és un rèptil originari de la conca mediterrània.
De color gris (de nit, en hàbitats urbans) o fosc (de dia, en hàbitats
rurals), s’ha adaptat als fanals urbans, empaitant insectes atrets per
la claror de llums i fanals. A sota dels dits té una dotzena de laminetes adhesives o coixinets que li permeten la mobilitat en totes les
superfícies i posicions. És oportunista en el sentit que adapta la seva
alimentació a les preses que té disponibles: coleòpters, aràcnids, himenòpters, lepidòpters i larves d’insectes, fins a exemplars petits de
sargantanes i dragons. Entre els seus depredadors habituals hi ha
la colobra, l’òliba i la geneta. La femella diposita els ous (1 o 2) sota
terra o pedres o troncs, fent fins a tres postes a l’any. La seva afició
a empaitar insectes el col·loca de vegades als armaris on les arnes s’alimenten de roba. La coincidència
de trobar el dragó juntament amb roba arnada, ha fet pensar tradicionalment que ell n’era el culpable.
Imatge (detall dels dits): Ecourbe
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Donat que aquesta barraca està construïda amb pedres molt regulars, treballades, sensiblement diferent a les anteriors, potser és bon moment per incidir en la duresa, fractura i exfoliació de les roques.
La duresa d’un mineral és la resistència a ser ratllat (i a sofrir
altres deformacions). Per classificar els materials segons aquesta
resistència el més habitual és fer servir l’escala de Mohs, tot i que
també hi ha altres sistemes (escala de Rosiwal, escala de Knoop...).
L’escala de Mohs va del grau 1 (el talc, que es pot ratllar amb
l’ungla) fins al 10 (el diamant, que només es pot ratllar amb un altre diamant). La roca calcària ocupa un grau força baix (per sobre
del guix): el grau 3 (que es pot ratllar amb una moneda de coure).
La fractura, en mineralogia, es refereix a la forma i textura de la superfície d’un mineral quan es
trenca. Cada mineral sol tenir un tipus de fractura diferent que de vegades ajuda a identificar-lo. Els
diferents tipus de fractura reben el nom de concoïdal, terrosa, irregular, estellada o desigual. La roca
calcària seria un exemple de fractura irregular.
L’exfoliació implica un trencament net, en plans paral·lels, a causa de l’estructura més cristal·lina del
mineral. Un exemple seria la llicorella, d’estructura laminar. Si l’exfoliació és molt forta la fractura no
es percep, com passa amb la mica.

PUNT 7: L-32
Molt a prop i ben visible, seguint el camí del sud i desviant-nos a la
dreta, trobem la barraca L32, que té una característica a comentar.
La seva llinda va ser arrencada, indubtablement amb maquinària,
amb la presumpta intenció de fer-la caure. Tanmateix ha estat
recol·locada, i part de la corona refeta, per voluntaris. Tot i que força
ensulsiada, la falsa volta es manté, amb lloses, possiblement gràcies
a la doble llinda interior. Dins hi ha dos cocons, molt fondos, que formen un triangle equilàter amb la porta, cadascun amb doble llinda.
Hi ha rastres del pas i estada de guilles, segurament aprofitant els
cocons com a cau. A l’entrada hi ha una forma bàsica de llindar.
La doble llinda, vista també a la barraca anterior, és un sistema simple de donar més consistència a la llinda, en cas que hom cregui que
no sigui prou gran o prou forta. En comptes d’una se’n posen dues (o
fins i tot tres, com ja veurem en una altra barraca). I no sempre estan
col·locades juntes. Encara que estiguin separades, la feina de derivar
el pes del material de sobre cap als extrems, és igualment efectiu.
La barraca estava inclosa en el document BCIL amb una fotografia anterior a la caiguda no fortuïta
de la llinda i de part de la corona. L’acompanyava aquest text:
«L32 - Llers - Pla de Vinyers - UTM: 9143 8114 - IV - Troncocònica amb corona – Poc esllavissada
de l’exterior - És una barraca mitjana, sense front, asimètrica de línies perfilades i geomètriques.
Disposa de dos cocons de 120 cm de fondària i marxapeu. Va patir desperfectes l’hivern de 2011 i
fou arranjada el 2012.»
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Apareix en el catàleg de Salines-Bassegoda amb la indicació LL-05 on se la pot veure amb l’aparença
que tenia abans dels desperfectes esmentats [a la foto superior].
La guilla, o guineu o rabossa i, antigament, guinarda o renard, és
un mamífer de la família dels cànids. Aquests noms poden correspondre a diverses espècies que tenen una certa semblança.
En la major part dels casos ens referim a la guineu roja (Vulpes
vulpes), molt extesa a tot l’hemisferi nord, creixent juntament
amb l’expansió de les poblacions humanes. Fou introduïda a
Austràlia (al segle XIX, pels anglesos, per a la caça recreativa)
on ha esdevingut una espècie invasora. Té el pèl de color marronós amb el ventre blanc, i una cua peluda i llarga amb la punta
blanca. Aquesta cua li confereix equilibri en els grans salts i altres moviments complexos. Muda el
pèl a l’estiu que li va creixent a poc a poc per a l’hivern. Supera els 70 km/h en caçar o en fugir. És
oportunista (s’adapta a diferents ecosistemes, fins i tot suburbans). És carnívora (menja rosegadors,
conills, ocells, ous amfibis, rèptils i peixos, fins i tot els cabirols més joves), però també aprofita
algunes fruites (móres, pomes, prunes...) i a les zones urbanes (gallines i menjar per mascotes). Per
caçar se serveix de la seva bona oïda (no té gaire bona vista), s’arrossega pel terra fins a ser prop
de la presa, i li salta a sobre. Les guilles tenen un estómac petit i no mengen gaire; sovint el que fan
és enterrar el menjar sobrer en diferents caus, que recuperen en cas de no trobar menjar fresc. Són
caçadors solitaris, crepusculars i nocturns. Són territorials i controlen un territori força gran. Podríem dir que la zona oficialment reconeguda com a Garriga d’Empordà (550 hectàrees, o sigui 5,5
km2) pot ubicar una sola família de guilles. Marquen el territori amb olor (i també els caus on han
amagat menjar). Al territori hi té diversos caus, molts d’ells aprofitats d’altres animals. Bàsicament
són monògams, i crien entre desembre i gener, al voltant de cinc cadells, que al cap de 10 mesos ja
seran adults. Solen viure uns tres anys.
Imatge: Natura Local

Al voltant de la barraca trobem diversos exemplars de càdecs que, sovint a la zona, reben tradicionalment el nom de ginebró, fet que pensem que confon i que no ajuda a diferenciar les dues espècies.
El càdec (Juniperus oxycedrus) és present a tot Catalunya entre
els 0 i els 1400 m sobre el nivell del mar. En canvi, el ginebre (Juniperus communis subsp communis) i el ginebró (Juniperus communis subsp alpina), prefereixen altures superiors als 1000 m tot
i que, de vegades, també es troben per sota d’aquesta cota. El
càdec rebrota de soca després d’un incendi, cosa que no fan cap
de les altres dues espècies. Una manera de distingir-los és que
la fulla del càdec té dues línies blanques primes enlloc d’una de
gruixuda. Els fruits del càdec, gàlbuls d’un centímetre de diàmetre, quan són madurs són vermells i marronosos, i no blaus i
negres com en el cas dels altres dos, que, a més, són lleugerament més petits. Evidentment, tractant-se d’espècies dioiques, la
diferència dels fruits només la podem observar en els exemplars
femella. Aquests fruits s’utilitzen per aromatitzar la ginebra i, pel
que es veu, i amb permís del Gin Xoriguer, el ginebre és molt més
adient i apreciat. De troncs i arrels del càdec s’extreu una mena
d’oli, la miera, o oli ronyer al Rosselló, considerat medicinal. El
_ p. 20

nom de «ronyer» fa referència al fet que «treu la ronya». Dit altrament, s’utilitzava per curar llagues
i inflamacions a la pell (de persones i animals).
I a la zona també ens cridarà l’atenció un borrissol que s’enfila per sobre d’altres arbustos. És la
vidalba, una enfiladissa com l’heura i l’arítjol, dels que ja hem parlat.
La vidalba (Clematis vitalba) és una liana autòctona present a
alzinars i rouredes. En altres comarques se l’anomena ridorta.
Clematis ve del grec i vol dir «planta que s’enfila» i vitalba ve del
llatí i vol dir «del color del vi blanc». Té tiges que poden arribar
als 10 metres de llarg i de 5 centímetres de diàmetre, però a la
zona visitada no en trobarem d’exemplars tan grans. D’aquestes
tiges trenades es fabricaven ruscs i en èpoques d’escassetat, es
fumaven (com si fos tabac). Té fulles compostes i caduques (a
diferència de la vidiella que les té bicompostes i perennes) amb
folíols dentats. Busca el sol, enfilant-se a arbres i arbustos que
pot arribar a cobrir. Floreix a l’estiu amb flors blanques (mel·líferes) i els fruits van proveïts de plomalls que ajudaran a escampar la llavor amb el vent. Aquests plomalls són urticants i els captaires
les usaven per produir-se nafres abans de demanar caritat a les viles. La planta també és medicinal
(neuràlgies i dolors reumàtics). Les parts tendres de la planta són comestibles (a la Toscana es menja bullida amb altres verdures).

PUNT 8: L-16
Ara agafem el camí que va cap al sud, direcció al terme municipal de Vilanant. Trobem uns pocs
pins supervivents de l’incendi del 2012. El pas del foc es fa evident en la gran quantitat de brots de
pins blancs (alguns, pocs, amb alguna pinya) i de mates d’estepa negra.
El pi blanc (Pinus halepensis, en referència al límit oriental
d’aquesta espècie, la ciutat siriana d’Alep), és un dels tipus de pi
menys exigents i de més fàcil adaptació a terrenys secs i empobrits. El nom de pi blanc es refereix a la coloració més clara
que pren la part superior de l’escorça i també de les branques
més altes. És de capçada irregular i poc densa. Viu uns 80 anys.
Acícules fines i flexibles, de fins a 10 cm de llarg. Fins als 6-12
anys no fa flors masculines. Floreix a la primavera i les pinyes no
maduren fins la tardor del 2n any. La llavor és un pinyó alat que
el vent pot arrossegar uns quants quilòmetres. La pol·linització
també es fa amb el vent. Hom hi pot trobar pinyes tancades
(vermelles, del mateix any; verdes, de l’any anterior; marrons,
ja madures encara que no estiguin obertes; grises, les que té
en reserva per a casos d’incendi, anomenades seròtines). Després d’un incendi, en un bosc de pi blanc poden arribar a néixer
100.000 pinetons per hectàrea, que cal aclarir (fins a només 1000
pinetons/ha) si volem que tinguin oportunitat de créixer. Cas d’un nou incendi, la continuïtat de
l’espècie queda molt afectada.
Imatge: Les pinedes de pi blanc, Diputació de Barcelona
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És interessant de ressaltar la relació del pi blanc amb la garriga, que es veu més en el seu nom
castellà: pino carrasco, tenint en compte que la garriga (carrica en antic, paraula preromana) en
castellà es diu carrascal.
Una altra planta que trobem aquí (i en diferents parts al llarg de tot el recorregut) i directament
relacionada amb els incendis forestals, és l’estepa negra.
L’estepa negra (Cistus monspeliensis) és un arbust (de fins a un
metre d’alçada) i de fulla perenne. Viu a tota mena de terrenys
de la terra baixa fins a mitja muntanya. Prefereix les zones
descarbonatades però també s’adapta a les calcàries. El nom
científic fa referència a Montpeller. Abunda en zones cremades
recentment i/o amb forta pressió de pastura. Flors blanques i
fulles verdes, allargades i amb glàndules que donen un aroma
característic i que les fan enganxoses als dits. Les llavors no són
aprofitades per cap animal ni s’escampen amb el vent. Cauen al
terra formant un banc de llavors, que germinen a altes temperatures, com per exemple, després d’un incendi. I ja que parlem de foc i de fum, les seves fulles s’han
fet servir en moments d’escassetat, com a substitutiu del tabac.
Imatge: estepa negra colonitzant, juntament amb el pi blanc, les zones cremades el 2012.

Seguint el camí del sud, a tocar de l’eixart, entre uns suros escadussers, es troba la barraca L16 que és força gran, dues llindes
successives, la segona de les quals força impressionant (11 dm x
3 dm x 5,5 dm), arc de descàrrega molt poc fiable (com un rastell
decoratiu), a l’interior hi ha doble llinda amb un arc simbòlic sobre la segona, coberta ensulsiada, falsa volta fins on arriba (com
si hagués caigut la volta veritable), façana plana i doble corona
a partir de la llinda. Té la planta abombada, recordant una cúpula de ferradura. Fent de llindar hi ha un marxapeu.
S’anomena rastell la col·locació de les pedres (especialment lloses) en vertical, en comptes del sistema més habitual, que és en
horitzontal. Es veuen mostres notables de rastrell per sobre dels
murs de camins quan es vol evitar que els animals s’hi enfilin,
com al Cap de Creus, però aquí no és el cas. També es posen en
rastrell les lloses que han de formar un arc de descàrrega, dibuixant l’arc que ha de treure el pes de sobre la llinda, però aquí
tampoc no n’és el cas. És per això que arribem a la conclusió que
el seu ús és purament decoratiu o simbòlic.
De vegades (a la Garriga no especialment) a l’entrada de la barraca, el terra és enllosat. Si més no hi ha una pedra grossa, tan
ampla com la porta, que en facilita l’entrada, i que s’anomena
marxapeu. Aquest element és important si hi ha una diferència de nivell entre el terra de la barraca i el nivell del sòl que
l’envolta o si els voltants de la barraca l’aigua de la pluja tendeix a fer bassals. Altres vegades més aviat sembla un simple
element decoratiu.
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Les dimensions de la llinda interior ens permeten fer una aproximació al pes de la pedra. Per fer-ho
necessitem saber la densitat d’aquest tipus de roca, cosa que podem fer a l’aula, experimentalment,
si disposem d’algunes mostres del material, però difícilment durant el recorregut. De tota manera
podem saber per informacions diverses – per exemple de pàgines web de materials de construcció
– que la densitat (o sigui, el pes específic) de la roca calcària és de 2,72 g·cm3 (és a dir, 2,72 kg·dm3
o 2,72 tones·m3). Hem de demanar als alumnes que prenguin mides de la llinda i en calculin el
volum. Aquest l’haurem de multiplicar pel pes específic. El resultat serà d’uns 500 kg. La qüestió
següent serà la d’imaginar-se com han pogut col·locar aquesta pedra en aquest lloc, quantes persones han fet falta, o quines màquines simples poden haver fet servir.
La densitat d’una roca (o pes específic) és la relació entre la seva massa i el seu volum, és a dir
quin és el pes de cada unitat de volum del material. Si agafem diverses roques del mateix tipus,
en calculem el pes i el volum (sabent, per exemple, el volum d’aigua que desplacen en una cubeta
calibrada) i dividim els dos valors, la mitjana dels resultats serà el pes específic d’aquell tipus de
material.
Es pot calcular el pes específic amb una pedra petita introduïda penjada d’un fil en una proveta
calibrada amb una quantitat específica d’aigua. L’augment del volum correspondrà al volum de la
pedra. Hem de dividir el pes pel volum. Aquesta tècnica té un alt grau d’error ja que treballem amb
mesures reduïdes. Si podem fer-ho amb pedres més grans, introduint-les en un contenidor plàstic
completament ple d’aigua la qual sobreeixirà en un contenidor més gran, podrem fer la mateixa
operació amb una possibilitat d’error menor.

PUNT 9: v-88, v-89
Quan trobem una tanca electrificada estem canviant de terme municipal; passem a Vilanant. A la
dreta veurem un exemplar notable d’alzina, i ens hi dirigim. Som en una ruta marcada. Si la seguíssim trobaríem, entre altres coses, la pedra dels tres termes (Avinyonet, Llers i Vilanant).
L’alzina (Quercus ilex subsp. rotundifolia) és un arbre de fullatge
perenne, de la família de les fagàcies (que fan el fruit en forma
de gla o de nou); de fet la paraula quercus ja fa referència al
fruit en forma de gla. La paraula ilex, després evolucionat com
ilicina, és el que dona nom a l’aulina. La subespècie rotundifolia
també s’anomena alzina de fulla curta o alzina carrasca, relacionada amb el garric. Alguns corrents botànics diferencien aquesta
subespècie com a espècie diferent, sovint hibridades). Té una capçada ampla i densa. Les fulles són verd fosc a l’anvers i grises i
piloses al revers. Pot arribar a fer 20 metres. Després d’un incendi
rebrota de diversos tanys i de l’arrels. Quan és petita es pot confondre amb el garric, però es diferencia si hom mira de prop el revers de les fulles. Les fulles són perennes i romanen a l’arbre uns tres
anys. Són dures i de contorn punxent. Les flors masculines formen aments i les femenines surten aïllades. Floreix entre març i maig. En cas de necessitat s’autopol·linitza. Les aglans maduren d’octubre
a novembre. Sol fer-ne a partir dels 15 o 20 anys de vida de l’arbre. Estableix relacions simbiòtiques
amb diversos fongs, alguns valorats gastronòmicament, com ara la tòfona. Forma alzinars o aulets.
L’alzinar sol tenir un sotabosc d’arbustos i lianes formant comunitats. A la zona parlaríem d’alzinar de
carrasca i més a la Garrotxa, d’alzinar amb marfull. És longeu (el segon arbre més antic de la penínsu_ p. 23

la Ibèrica, 1200 anys, és una alzina de Navarra (Tres Patas de Mendaza), però de creixement molt lent.
La llenya es fa servir com a combustible i era la matèria primera dels carboners. També es fa servir en
fusteria per a eines agrícoles. Un dels grans «sembradors» d’alzines és el gaig.
A tocar de l’alzina (un bon lloc per esmorzar o fer una parada de
tertúlia) hi ha la barraca V88. El document BCIL en diu:
«Vilanant - El Clot (alt) - UTM: 9129 8080 - VI - Semiesfèrica simple
petita - Molt esllavissada de l’exterior – C - És l’única volta semiesfèrica de Vilanant que, d’altra banda, es troba a escassos 150 m
del terme de Llers, on és una tradició freqüent. Té una gran falca
natural com a base del cantoner. A la mateixa propietat hi trobem una alzina notable.» És, efectivament, una barraqueta petita
amb arc i volta mixta (la part central fent cúpula veritable), sense
elements interiors. A dins, però, l’Ignasi Batet hi senyala rastres de
fagina i glans (de l’alzina) menjades per ratolins.
Molt a la vora hi ha la V89, sense llinda exterior, la qual cosa ha
provocat una esllavissada parcial de la corona, però que aguanta
ferma; muntants en pendent, cocó molt remogut amb una mica de
palla (indici de teixons), forat amb rasa i pèls entre la terra, però
no hi ha latrines. Falsa volta fantàstica, troncocònica amb llosa
petita, de fileres força ben marcades i senyals de rascler. Planta
pentagonal amb el fons en angles rectes. Té una bona corona.
Ja que hem esmentat la planta, potser val la pena de fer esment d’aquesta característica de les barraques. Una de les
possibilitats amb alumnes és fer un treballa de planta i alçat
d’alguna de les barraques, la qual cosa comporta prendre mides. Solen ser elements importants si es fa un treball de catalogació d’aquest patrimoni.
A la imatge podeu veure el croquis (amb planta, a la part superior) i alçada (a la part inferior) realitzat pel Consorci Salines Bassegoda sobre la barraca LL04 (L35, segons Jenar Fèlix).
Proposar de fer una cosa semblant amb alguna de les barraques visitades pot comportar una bona estona de feina que ens
obligaria a reestructurar la sortida però que sens dubte seria un
treball d’alt interès pedagògic. Ho esmentem en aquesta barraca, precisament, per l’originalitat de la seva planta.
La zona té una magnífica vista a la fondalada del Clot i la vessant de l’altra banda, farcida de murs
i de barraques. Curiosament no s’hi han previst clavegueres ni agulles, potser per la poca pendent,
però així i tot trobarem barraques amb aigua a molt poca profunditat. És una zona amb rica vegetació: llentiscle, cards, estepa negra (sense bruc), pins nous, romaní, ullastres, ginesta.
Pel camí trobem argelaga abundant i un garrofer a l’entrada d’aquesta darrera barraca.
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Les parets de pedra seca destinades a retenir el terreny en
pendent tot formant petites terrasses, és el que sol rebre el nom
de feixa. Segons qui ho diu amb el nom de feixa es pot referir a la paret en si o al bancal que suporta. Invitem a convenir
d’anomenar marge a la paret, ja que la persona que en construeix sol rebre el nom de marger. Els marges que veiem deixen
una feixa prou ampla ja que el pendent del terreny és fluix.
Així i tot veiem que les parets són més altes de l’estrictament
necessari, segurament a causa de la gran quantitat de pedra a
extreure. Una activitat pedagògica pot ser intentar imaginar-se
tot el procés de convertir un pendent erm en terrasses productives (desforestar, cremar les boïgues,
despedregar, fer els pilons, començar els marges («bon ull, bona mà i un fil», «tres metres per dia»),
no badar perquè un parell de xàfecs ens deixaria sense la terra
bona, plantar el conreu previst, cuidar-lo fins que no és productiu
(al cap d’anys en la vinya i l’olivera).
Al fons del Clot hi ha una carrerada que fa de camí de Vilanant.
Una carrerada és un camí ramader, pensat per al pas del bestiar,
amb paret a banda i banda perquè el ramat no se’n vagi a la
zona de conreus. Les carrerades tenen una llarga tradició i estan
lligades als moviments de bestiar, anomenats transhumància, i a
causa d’això, són camins protegits per llei.
Si seguíssim el corriol marcat (potser per Itinerànnia, no confirmat), en tornar de l’alzina per on
hem vingut, en direcció a la pedra dels tres termes, faríem bona part de la ruta per sobre dels
eixarts i trobaríem una petita garriga amb un corriolet al mig que caldria travessar, i que resulta altament pedagògic per donar a entendre com en pot arribar a ser la vegetació garriguenca
d’impenetrable. La vegetació de la zona devia ser bàsicament un alzinar esclarissat, amb zones de
garriga i de màquia (vegetació no gaire alta que dóna nom als maquis, que s’hi amagaven), amb
alguna roureda a la vora del Rissec que tot i dir-se «riu sec» oferia una mica més d’humitat al roure,
especialment al roure de fulla petita (Quercus faginea) o al roure martinenc (Quercus humilis), que
són menys exigents pels que fa a la humitat.
Itinerànnia és una xarxa de senders a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. El Consell
Dinamitzador d’Itinerànnia està format pels Consells Comarcals de les tres comarques i per tres entitats
impulsores del projecte (Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme Garrotxa i Alt Empordà Turisme).
Entre la vegetació que ens pot donar peu a comentar, si hi volem incidir especialment, proposem
les mates de romaní i la presència d’algun garrofer.
El romaní (Rosmarinus officinalis) és un arbust perenne mediterrani. Molt conegut pels seus olis essencials que confereixen
una olor forta i característica a les seves fulles, per la qual cosa
s’ha fet servir com a condiment tradicional. El mot officinalis ja
ens informa que es considera medicinal (officina es refereix al
taller on treballen els operaris que en fan els preparats). És molt
comuna a Catalunya però rara als Pirineus perquè no resisteix
les gelades; en tota mena de terrenys encara que siguin secs.
Fulles petites i lanceolades, de verd brillant a l’anvers i molt clar
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al revers. Les flors, de color blau pàl·lid, formen inflorescències. Se’n poden trobar en qualsevol
estació («Flors de romaní i noies per casar, tot l’any n’hi ha.») Les fulles es fan servir per aromatitzar plats de carns (especialment xai) i aus, o bé per a verdures i salses per acompanyar pasta. El
nèctar atrau les abelles i la mel de romaní és apreciada. Tota la planta es considera recurs naturals
d’alimentació i suplement dietari. L’oli que se n’extreu és bactericida, antiviral i antioxidant. Es fa
servir també en tractaments contra l’alopècia i la caspa. Entre pescadors era habitual el seu ús per
als cops (macerat amb alcohol o oli). Ramon Llull va ser qui en va obtenir per destil·lació l’oli per
primer cop (1330). La fusta resulta que és bona per a la construcció d’instruments musicals (llaüts).
Unes mates de la planta se solia posar a les cambres dels malalts i als calaixos i armaris per evitar
el àcars. Trobarem llegendes de la Mare de Déu o de l’edat de Crist, a més del seu ús en cerimònies
i funerals, cosa que fa que en algunes comarques se l’anomeni beneït. Es fa servir des del Paleolític
(es troba a les restes arqueològiques).
El garrofer (Ceratonia siliqua) és,
com la ginesta o l’argelaga, una
lleguminosa. És un arbre perennifoli de fins a 7 metres d’altura. Té
fulles compostes (de 3 a 5 folíols).
Curiosament pot ser monoic o
dioic (és a dir que n’hi ha de tres
tipus). La garrofa és una beina de
gairebé un pam de longitud que,
quan madura, es torna d’un marró
molt fosc. És propi del litoral mediterrani, molt sensible a les gelades. Dóna nom a la comarca del
Garraf. El seu consum era tradicional però s’ha reduït dràsticament, fent-se servir quasi només per
al bestiar. Recordem el modisme «guanyar-se les garrofes» o sigui, treballar per sobreviure. Durant
la Guerra Civil se’n feia un succedani de la xocolata. De fet, la garrofa és dolça, sense cafeïna, sense
estimulants, baixa en greixos i calories. Encara ara (l’estat espanyol n’és el principal productor
mundial) es fa servir un additiu alimentari com a espessidor.
Segona imatge (garrofer i pedra seca al Penedès): Amics arbres · Arbres amics

PUNT 10: L-37
En arribar al camí, a tocar de la barraca L32, hi ha un altre abocament. Al mur al nord de la barraca, si hom hi puja, es veu el forat
que ocupava la barraca L29, segurament molt modesta, de la que
se’n poden dir molt poques característiques més, a part de veure’n
la planta circular, integrada al mur i la porta orientada a ponent.
Val la pena per fer-se una idea del futur més o menys immediat
que espera a aquesta mena de construccions, moltes de les quals
ja es troben en aquestes mateixes condicions.
També hi ha un element que podem comentar a partir de l’observació d’aquesta barraca ensulsiada.
Si li ha caigut la coberta seria fàcilment imaginable que tingués l’interior totalment cobert de pedra, i no és així. De fet, tota la paret en la que la barraca està inserida es veu rebaixada, com qui diu
a l’altura d’un carro o d’un remolc. Aquí podem arribar a entendre com als principis de fer servir la
pedra calcària com a simple pedruscall per a les obres públiques, molta pedra es va extreure directa_ p. 26

ment dels murs; els pagesos es venien les parets. Es va deixar de fer quan l’evolució de la maquinària
en les pedreres va fer més rendible l’extracció massiva i industrialitzada en muntanyes de pedra que
no pas la retirada gairebé artesanal d’eixarts i murs de pedra seca.
Continuem força estona pel camí que va a ponent. En aquest camí podrem veure un terra especialment vermellós, en alguns punts prou compacte com per retenir l’aigua de la pluja i afavorir
l’aparició de bassals. De retruc això ens facilita l’observació de petjades de la fauna salvatge, a més
de les roderes de tractors que transiten pels camins d’accés als conreus.
En tot cas, aquest tipus de terra argilós és el que s’anomena terra
rossa, nom italià que significa «terra vermella» que es produeix
per la meteorització química de la roca calcària i de les margues.
La mica d’acidesa que conté l’aigua de pluja és capaç de dissoldre
i emportar-se el carbonat de calci (formant el rascler) i alliberant
l’argila (que té òxids de ferro) i altres compostos que no es dissolen. Tot i ser argilós, en general la terra rossa té un bon drenatge
que la fa especialment interessant per a les zones vinícoles, com
era aquesta abans de la fil·loxera.
Abans de la cruïlla, a l’esquerra hi ha una barraca, la L27, semiesfèrica amb falca; la porta té els muntants que convergeixen a
partir d’una certa altura, segurament per no necessitar una llinda
tan gran. Dins hi ha un cocó amb molta terra remoguda i petjades d’alguna bestiola (segurament de guilla). La llinda té un arc
de descàrrega molt dubtós; és xocant l’ús de rastell a sobre de la
llinda. ¿Pensaven que col·locant les pedres dretes ja esquivaven
la gravetat? ¿O seguien una tradició amb el sentit original desdibuixat? ¿És una qüestió decorativa?
L’aparença d’irregularitat que té la barraca és pel tipus de pedra fet servir, molt amorfa i sense
desbastar, i per la configuració dels contraforts.
En general, s’entén per contrafort una segona estructura que encercla un mur i l’ajuda a aguantar la construcció. En el cas de les
barraques sol ser una doble paret exterior que l’ajuda a tenir més
estabilitat, especialment si la barraca, amb la corona, és més alta.
A la imatge podem observar la paret de la barraca, amb la corona
a sobre i el contrafort a sota, envoltant la barraca pel darrere.
Sovint a l’estiu, en aquesta zona, se senten els crits característics dels abellerols que fan el seu niu als talussos argilosos i que
s’alimenten d’insectes voladors. Val a dir que al pic de l’estiu és
important, abans d’entrar en una barraca, sobretot si no forma
part de les rutes més freqüentades, de comprovar que no hi hagi
cap vesper.
L’abellerol (Merops apiaster) és un ocell molt acolorit que menja insectes, especialment abelles,
vespes, borinots i libèl·lules. És una espècie protegida. La gamma de colors és fantàstica amb les
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ales translúcides quan vola. Fa uns 30 cm, amb la cua. Arriba
a la primavera i a la tardor se’n va a l’Àfrica tropical i a l’Índia.
Fa els nius en costers sorrencs i argilosos. El niu és un túnel de
més d’un metre que desemboca en una cambra on dipositen els
ous. Caça els insectes enlaire. En menja uns 40 grams (pensem
que una abella obrera pesa uns 150 mg i un abellot pesa 350
mg). Abans de cruspir-se’ls els extreu l’esperó fregant-los en una
superfície dura. En llocs d’apicultura és problemàtica perquè a
part de les obreres també pot menjar la reina en el seu viatge
d’aparellament, i això implica la desaparició de la colònia. La
seva població no és preocupant; hi ha uns 100.000 individus adults a l’estiu a Catalunya. Com que
són força sorollosos quan volen, se’ls sol detectar de seguida.
Imatge: Elgollimoh

Amb el nom de vespa coneixem una gran quantitat d’insectes de
la família dels vèspids. Al sud d’Europa l’espècie més comuna és
la Polistes gallicus, pràcticament idèntica a la Polistes dominula,
amb la que se sol confondre. Fa nius elaborant un material que
sembla paper (de fet són tiges seques barrejades amb la seva secreció salival). Per això, en castellà, se l’anomena avispa papelera.
El niu conté moltes cel·les idèntiques de secció hexagonal. És una
espècie depredadora. Menja tant insectes i aràcnids com nèctar
de les flors. Se la reconeix pel patró de bandes grogues i negres
alternades a l’abdomen. Fa 1,5 cm de llarg i 2,5 cm d’envergadura
alar. Són insectes socials, organitzades en base a una reina, la qual posa un ou a cada cel·la, diverses vegades al llarg de l’estiu, de manera que la colònia creix. Amb l’escurçament dels dies, a finals
d’estiu, les femelles són fecundades pels mascles els quals moren tot seguit. Les femelles buscaran
aixopluc on hibernar i provar de ser reines d’una altra comunitat a la primavera següent, amb ajut de
les no fecundades. Les vespes defensen amb molta agressivitat el vesper i el menjar que han acumulat. Els mascles (molt pocs en la comunitat) no tenen esperó però totes les femelles sí, a l’extrem
posterior. L’esperó està connectat a unes glàndules que produeixen un verí molt irritant. El gust de les
vespes és molt amarg, però això no és cap inconvenient per a abellerols i teixons.

PUNT 11: L-15, V-78, V-84
Seguim ruta en direcció a les Guixeres, però trenquem a l’esquerra
pel camí de Bellaire (en alguns rètols consta Bellaires). Només
d’agafar el nou camí ens trobem amb dues barraques de mur,
ensulsiades. Passem pel costat de la L15 que conserva l’arc
d’entrada. Igual que la barraca que queda darrere (L14) no semblen barraques notables i potser la seva pèrdua no es pot considerar irreparable. Però cal valorar si aquest és el futur inexorable
de totes les barraques que queden dempeus. La del darrere està
inventariada en el catàleg de Salines-Bassegoda com a LL32.
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Quan parlem de barraques amb la porta i/o amb la volta caiguts,
ens hi referim com a ensulsiades. Quan parlem d’una part caiguda de la corona d’una barraca o d’un mur (ja sigui de la barraca,
dels contraforts o d’un mur) parlem d’esllavissament. Tanmateix
sovint es reivindica un mot específic per a les zones caigudes,
que és esbaldrec (una paret esbaldregada, per exemple), tot i
que a l’Empordà no l’hem sentit enlloc.
Si mirem el mapa podrem veure com entrem a la zona superior
del Clot, que tal com observàvem des de l’altra banda, és una
zona de feixes i murs de configuració força caòtica respectant les corbes de nivell de la fondalada,
mentre que la zona alta del Pla de Vinyers és formada per peces regulars.
Tot seguit trobem un eixart transitable; de fet és el camí que separa els termes de Llers i de Vilanant, probablement usat com a carrerada.
Novament estem passant a Vilanant. La finca, marcada com a
privada, té per nom Bellaire, que cal suposar que fa una referència meteorològica. Al límit hi ha una altra barraca cantonera,
la V78, adossada a l’eixart/carrerada, amb cirerers a la vora. La
barraca es troba en bon estat, amb llinda però amb els muntants
en forma troncocònica, des de mitja altura. Sobre la llinda hi ha
un arc simbòlic, d’escassa efectivitat com a arc de descàrrega. La
coberta és de falsa volta amb clau de volta, una falca considerable. La corona també en forma troncocònica.
Apareix al document BCIL amb el text següent:
«V78 - Vilanant – Bellaire - UTM: 9104 8087 – IV - Troncocònica amb corona – Bon estat - Igual que
V-84 clou la volta amb amb clau de diverses peces, lleugerament inclinades cap a l’interior, i una
falca central, clavada en el centre, que sobresurt al dessota. La indecisió que mostra en l’acabat
fa que tingui característiques d’ambdues tradicions. Presenta semblances, en la construcció de la
porta, amb les properes L-27 i L-160».
I també és present al web de Salines-Bassegoda amb l’identificador VI-33 on s’explica que «a
l’esquena de la façana hi havia un biot (especie de bassa per obtenir aigua pel bestiar).» Sospitem
que on diu «esquena» en realitat vol dir «esquerra» ja que al darrere de la barraca hi ha la carrerada.
La paraula biot no apareix al glossari de l’Observatori del Paisatge, tot i ser un mot molt utilitzat a la Garriga i al Montgrí. Tampoc
no apareix al DIEC2, però sé al DCVB, que el defineix com a «bassal, clot amb aigua», corresponent al castellà charco. Tanmateix
entre la gent de la zona, biot té una significació especial, normalment com una surgència natural del terra, no canalitzada, sovint
acompanyat d’obra en pedra seca, fins i tot (com al proper Biot
d’en Grassa), fent-hi confluir un angle d’escorrentia d’una feixa.
Imatge: Biot d’en Grassa (web del Consorci Salines-Bassegoda).
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El fet de trobar-hi cirerers, relativament joves, ens pot remetre a aquest conreu actualment molt
arrelat a Llers i la possible acció «plantadora» dels estornells, grans amants d’aquest fruit.
El cirerer (Prunus avium) és un arbre de la família de les rosàcies
i del gènere prunus. Els cirerers cultivats solen ser creuaments
entre Prunus avium i Prunus cerasus. I encara, per als terrenys
calcaris, se sol creuar amb l’espècies Prunus mahaleb.Té el tronc
dret i la capçada estreta i les branques agrupades en corones
anuals. Fulles serrades que es tornen vermelles a la tardor i en
èpoques de sequera. La seva florida sol ser l’anunci de l’arribada
de la primavera. Té les flors blanques que fecunden les abelles.
Fruita cap al mes de juny. Les llavors les disseminen els ocells
però els plançons tenen dificultats a créixer perquè necessiten
llum solar adequada i perquè se les mengen conills i cèrvids. Rebrota de soca i arrel després de tallat. Viu uns cent anys, resisteix bé el vent i el fred hivernal però evita situar-se a més de mil metres
d’altura. No suporta sequeres extremes ni saturacions d’aigua. N’hi ha diverses varietats. Les actualment cultivades a la zona són, entre les primerenques: Burlat, 4-70, Primolat, i, entre les tardanes,
4-84, Stark Hardy Giant, Sunburst i la Sweetheart. Pateixen també diverses plagues: gomosi, podridura d’arrels, la mostra de la cirera (Rhagoletis cerasi).
Trobarem rastres d’una competició BTT de fa un any en forma de cintes enganxades a la vegetació
per marcar el recorregut. Les cintes van desapareixent lentament. És molt interessant la realització
d’actes esportius a la zona per tal de donar-la a conèixer, però segurament en mostraríem un major
respecte si acabat l’acte enretiréssim els materials aliens que hi hem col·locat.
Seguint el camí i desoint els rètols que insisteixen que el pas és
prohibit podríem desviar-nos (just al costat del rètol) a l’esquerra
per visitar la barraca V84, portentosa, amb arc rebaixat, corona
baixa, contrafort lateral amb encaix al mur (burriquer que més
aviat sembla una protecció per la tramuntana), terra elevat,
porta una mica lateral i asimètrica, falsa volta semiesfèrica amb
falca, terra remogut per guilla, tot i no haver-hi cap cocó.
Inclosa en el BCIL, amb el següent text:
«V84 - Vilanant - Bellaire - UTM: 9110 8080 - IV - Troncocònica amb corona - Poc esllavissada de
l’exterior - És de les escasses construccions de Vilanant que clou la porta amb arc, amb dues filades, una d’exterior que aguanta la corona i una atra de interior que subjecta la volta. Té menjadora
exterior per al ruc, construïda en mur perpendicular en un extrem de la façana.»
Aquesta estructura exterior amb menjadora i a recés de la tramuntana, és el que en Jenar Fèlix anomena burriquer, per diferenciar-ho de la menjadora, més típica i habitual, que es troba a
l’interior de les barraques d’altres zones de Catalunya.
La barraca té sobre la porta uns carreus notables que formen un
portentós arc rebaixat, és a dir d’una altura inferior de l’arc de
mig punt. No és gaire habitual ja que requereix una tècnica i una
habilitat superiors a la dels altres tipus d’arc.
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Entre les feixes que hem hagut de baixar per accedir a la barraca, trobem vegetació semblant que
hem anat trobant durant el recorregut, amb uns quants exemplars d’aladern, que podem aprofitar
per observar.
L’aladern (Rhamnus alaternus) és un arbust perenne típic de la
vegetació mediterrània. Als Països Catalans rep tota mena de
noms com llampuguera, garrigó, boix bord, mata-selva, etc. Pot
arribar als dos metres d’altura, amb fulles petites i dures, sempre
verdes i amb la vora translúcida, disposades de forma alterna
(que acaba donant nom a l’espècie), semblants a l’alzina carrasca. És una planta dioica i els fruits són esfèrics, que passen de
vermell a negre quan maduren. Molt resistent a la secada, propi
del sotabosc dels alzinars. Es considera medicinal (l’escorça és
purgant i les fulles s’usen contra les angines i altres inflamacions
bucals. La fusta és dura i compacta (s’havia fet servir per fer pintes).

PUNT 12: V-76, V-77, V-81
Continuant cap al sud, trobem un grup de tres barraques molt interessant. Plantegem una activitat
que pot donar un major dinamisme a la sortida. Podem fer tres grups entre els assistents i que cada
grup en visiti una i després trobar-nos tots perquè cada grup expliqui als altres dos els elements principals que hi ha trobat i què en vol destacar. Donar a conèixer que una de les tres ha estat proposada
en el document BCIL, a veure si trobem els criteris per decidir quina de les tres és la més adequada.
Apareixerà un nou concepte: l’índex d’efectivitat constructiva, probablement elaborat per l’arquitecte
Ramon Ripoll, col·laborador amb Jenar Fèlix en l’estudi de les barraques. Es refereix a les barraques
que són tan amples com altes i que tenen un angle de coberta tan reeixit, aconseguint un repartiment
de forces laterals que donen a la construcció una estabilitat extrema.
Tot i això en aquesta guia us donem dades per preparar-ho millor.
La primera és la V81. Barraca amb planta circular, falsa volta precisa amb fileres treballades, llosa partida, porta aconduïda (com si la
planta fos amb forma de gota) la qual cosa obliga a un pendent molt
més treballat sobre la llinda interior. Les lloses semblen treballades
per picapedrers.
A la dreta, la barraca V77 amb doble llinda, corona ben marcada,
falsa volta molt ben feta, muntants
convergents.
Aquesta barraca està inclosa al document BCIL amb el text següent:
«V77 - Vilanant - Bellaire - UTM: 9104 8061 – IV - Troncocònica amb
corona – Bon estat - És una construcció equilibrada de dimensions
mitjanes, amb la volta molt ben feta i l’índex d’efectivitat constructiva pràcticament igual a 1, és a dir, tan alta com ampla. Està construïda amb lloses planes i llargues, molt regulars i ben disposades.»
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Una mica al sud hi ha la barraca V76, envoltada de moledons, una
mica ensulsiada, contraforts que fan de passadís per la porta, falsa
volta amb llosa, molt alta. En aquesta barraca, a l’estiu, es poden
trobar, penjats de la llosa de la volta, ratpenats de ferradura.
Després d’intentar consensuar quina és la barraca inclosa al
document BCIL, i d’introduir aquest concepte arquitectònic de
l’index d’efectivitat constructiva, podem aprofitar per fer dues
visualitzacions.
La primera que proposem és cap a ponent on, a l’horitzó, a la zona anomenada Roca Matllera
(topònim que ens recorda un altre dels conreus més directament relacionats amb la pedra seca,
l’ametller, del qual parlarem més endavant) veurem la silueta d’algunes barraques especialment
altes. La Monterrat Vayreda s’hi refereix com a les barraques més esveltes. Una de les més visibles
és la V143. Accedir-hi té força inconvenients, com ara que moltes es troben en espais tancats com a
propietats privades. Entre la seva altura i el fet que es trobi en llocs molt poc freqüentats, són les que
a l’estiu es troben colonitzats per un dels animals protegits que justifica el projecte Natura 2000: el
ratpenat de ferradura.
El ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), és un
quiròpter força habitual a la zona. És pràcticament idèntic al
ratpenat de ferradura gros, excepte en la mida. N’hi ha unes 70
espècies de ratpenats de ferradura. Reben el nom «de ferradura»
pel seu nas transformat en un plec en forma de ferradura i que
és l’òrgan emissor d’ones ultrasòniques de les quals les orelles
capten el ressò i això els permet la localització de preses i obstacles en absoluta foscor. Té les orelles (veritables antenes) doblegades endavant. És de color grisós. El seu pes no supera els 10 g.
D’envergadura alar fa entre 20 i 25 cm. És cavernícola però es pot trobar en edificacions humanes
dels medis rurals. En surt després de la posta del sol i caça tota la nit, excepte quan plou. És víctima
de pesticides i de la destrucció del seu hàbitat. S’alimenta bàsicament de dípters (paraula que significa «dues ales» referint-se als insectes com ara mosques i mosquits). Tots els quiròpters estan legalment protegits a Catalunya.
Mirant cap a llevant, veiem l’alzina i les barraques que hem visitat
a l’altre costat del Clot. Una mica més al sud hom pot veure una
barraca de l’època postfil·loxera. És de volta de rajols, en forma de nau. No es poden considerar de pedra seca ja que s’hi fa
servir o calç o ciment. És per aquest motiu que no té numeració
en cap dels catàlegs consultats. Així i tot hi ha algunes que tenen la base de pedra seca i la part del canó amb ús d’argamassa.
Malauradament aquestes són a terra, ja que la mica de moviment
d’estabilització de les parets inferiors, esquerda i fa caure la volta
de rajols. Les barraques de volta de rajol, fetes per al treball amb
el cep americà que es va establir després de l’atac fulminant de la fil·loxera als ceps europeus, tenien
tres elements considerats gairebé indispensables: accés a l’aigua, piques on barrejar els sulfats (tacades amb grumolls de color verdós), i llar de foc (probablement per millorar la dissolució i per refer-se
els mateixos pagesos, ja que el sulfatat es feia a l’hivern).
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És evident que en aquesta zona el conreu de la vinya no ha persistit, malgrat el nom (Pla de Vinyers). Això és per les noves dificultats i exigències del conreu i perquè el fruit havia perdut bona
part del seu valor ja que, si bé el mal s’escampava per les zones no afectades, moltes altres refeien
el conreu amb ceps nous, més cars i no tant productius.
És de bon explicar, per significatius, el procés seguit amb la fil·loxera i, especialment, els anomenats Fets de Llers.
La Daktulosphaira vitifoliae, més coneguda com fil·loxera de la
vinya, és un insecte que ataca les vinyes. A l’espècie europea de la
vinya (Vitis vinifera) n’ataca especialment les arrels, i a les vinyes
d’origen americà (com ara la Vitis rupestris) n’ataca la part aèria;
de fet, s’alimenta de la seva saba. Els ataca en massa fins provocar-ne la mort. Pel que fa a l’espècie europea, com que afecta les
arrels dels ceps, no es poden fumigar per eliminar la plaga. Aquest
petit insecte, parent del pugó, és originari de l’Amèrica del Nord i
no es va estendre per Europa fins a mitjans del segle XIX. Actualment es troba en tots els països vitícoles del món.
Fotografia: Festa de la Fil·loxera, Sant Sadurní d’Anoia

Als ceps infectats se’ls formen agalles (reacció de la planta a la mossegada de l’insecte). Dins la
agalla hi ha les larves alimentant-se de la saba del cep. Tot aquest procés no va ser estudiat fins
a mitjans del segle XIX. S’establí una escala per mesurar la resistència dels tipus de vinya envers
aquesta plaga. Aquesta escala va del zero (l’espècie més vulnerable, la Vitis vinifera) fins al vint
(l’espècie més resistent, la Vitis rotundifolia).
La plaga va arribar a França el 1860 amb un carregament de cep americà. Ràpidament s’escampà per
tota França i els països veïns s’aprofitaren de la situació per produir el màxim de vi i derivats ja que els
preus, per manca de competència, s’anaven enfilant. Però malgrat l’esforç dels països veïns per frenarne l’expansió, va anar passant a tota Europa. El darrer país a infectar-se ha estat Turquia (1980).
La fil·loxera va ser detectada per primer cop a Catalunya el 1879 a Sant Quirze de Colera (Rabós
d’Empordà). En tres anys arrasà tota la producció de vinya de la comarca. Aquesta destrucció va
provocar la ruïna de molts pagesos i va contribuir a un veritable èxode rural (desplaçament de
la població rural cap a les ciutats que llavors s’estaven industrialitzant). Molta gent no sabia a
què atribuir aquella situació tan paradoxal: de cop i volta es morien totes les vinyes a causa de la
fil·loxera quan aquesta mateixa plaga al país veí havia fet que el preu del vi es disparés i es convertís en un veritable negoci que havia fet augmentar precipitadament l’extensió de conreu.
Val a dir que la població ja estava sobre avís i l’any 1878 s’havia
dictaminat una “zona d’incomunicació” de 30 quilòmetres a
tocar de la frontera sense cap vinya, perquè es considerava que
l’insecte no podia avançar aquesta distància si no trobava cap
cep del que alimentar-se. Molts pagesos no hi van estar d’acord
perquè perdien zona d’un conreu que els resultava molt lucratiu.
La “Comisión de vigilancia y defensa contra la filoxera” redacta
una memòria titulada “La Filoxera y la zona de incomunicación,
cuestión de vida o muerte del Ampurdán”. Sembla que aquesta
mesura mai no va ser real, i fins i tot alguns autors diuen que el
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conreu va augmentar a la zona d’incomunicació, potser amb ceps del Rosselló presumiblement
infectats.
L’arribada de la fil·loxera va significar un trasbals social. A principis de 1880 tingueren lloc els fets
de Llers que va ser un veritable motí, una revolta camperola contra els intents dels científics (Pau
Oliver, Carles Bosch de la Trincheria, Narcís Fages de Romà, Josep Vergés, Gregori Artizà) per frenar
l’avenç de la plaga, que pretenien eliminar conreus davant de la desesperació dels pagesos que
veien sacrificats els ceps quan més rendibles els sortien. La revolta esmentada va tenir una repercussió important i fins es van anul·lar les accions coordinades per Joan Miret, el comissari reial per
a aturar la fil·loxera, entre les quals s’havien d’arrencar tots els ceps afectats, amb una indemnització de “vuit duros per vessana”. Aturades aquestes accions, amb la dimissió de Joan Miret, els
pagesos es van tranquil·litzar però la plaga avançà encara més de pressa. A finals d’aquell mateix
any totes les vinyes de l’Alt Empordà estaven infectades, un total de 20.887 ha.
Finalment totes les vinyes van haver de ser sacrificades. Certament, la situació de l’Alt Empordà, la
primera comarca catalana en ser atacada per la fil·loxera, va servir de model a la resta de zones
catalanes per lluitar-hi. De fet, va ser la primera comarca a substituir els ceps europeus per altres
d’americans que calia sulfatar però que sobrevivien a la fil·loxera. Aquest canvi es va fer de manera
experimental, quan encara no es garantia que l’acció tingués l’èxit que va acabar tenint. Això es
va poder tirar endavant en algunes propietats importants. Molts petits propietaris s’havien vistos
reduïts a la misèria, i fins a la indigència.
Mirant per les tres barraques, segurament ens haurem adonat que aquest camí hi ha nombrosos
exemplars de seneci del Cap. Ja que no hem parlat gaire de plantes al·lòctones invasores (tot i que
sí d’algunes invasores autòctones), pensem que val la pena de fer-hi una parada.
El seneci del Cap (Senecio inaequidens) és una herbàcia d’origen
sud-africà que s’ha anat escampant per Europa al llarg del segle
XX (va ser trobada a Alemanya per primer cop el 1889), sobretot
des del 1970. És al·lòctona (també dita exòtica) perquè no és pròpia de la zona (el 80% de les espècies a Catalunya són al·lòctones)
i és invasora perquè té una gran capacitat d’establiment i expansió en nous hàbitats naturals o seminaturals. Competeix
amb altres plantes i altera els hàbitats naturals. El 1980 arriba a
l’Empordà i a la Cerdanya. Actualment es troba a tot el Pirineu a
tota la Catalunya oriental. És perenne i rebrota de l’arrel si es talla
o es crema. Produeix 10.000 llavors per planta i any, des del mateix any del seu naixement. Viu entre
5 i 10 anys. A les zones on abunda pot fer un banc de llavors de 8 milions de llavors per hectàrea.
Les llavors són viables uns 40 anys. Es dispersa pel vent però també enganxades a persones, animals
o vehicles. És tòxica. Els herbívors la rebutgen. La seva entrada en prats de dall és catastròfica (en
dallar-la es barreja amb altres plantes que són consumides pel bestiar). La seva única exigència és
llum solar. Si hom vol arrencar-les s’ha de fer abans de la floració (a l’agost) i cremar-les.
Si no fa sol, i no s’ha fet abans, és una bona zona on esmorzar. Si no, encara trobarem llocs adequats més endavant. Tornant cap al camí principal, tornem a trobar bassals en la terra argilosa que,
en assecar-se, deixen visibles les petjades dels animals que hi han passat. Pot ser una bona oportunitat –si no ho hem vist abans– de veure si entre les petjades de senglars també hi trobem empremtes de cabirols, cada cop més habituals.
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El cabirol (Capreolus capreolus) és un cèrvid present a tot Europa occidental fins al nord de la Xina. En castellà es diu corzo
S’alimenta de fulles, de baies i de brots tendres. Pot arribar als 75
cm d’altura, als 105 cm de llarg i als 30 quilos de pes. Té la cua
molt curta. Els mascles tenen banyes petites, de tres puntes, que
muden cada hivern. El pelatge és marró vermellós que a l’hivern
torna gris (amb una taca blanca sobre la gropa). Els immadurs
són més clapejats, per passar desapercebuts. El cabirol fa un
so semblant al lladruc d’un gos. Viu als boscos, rarament surt a
camp obert. És crepuscular (matinada o capvespre); de dia viu
amagat entre la vegetació més espessa. Les cries viuen amagades i la mare només hi va per alletar-les. Si alguna d’aquestes
cries és trobada pels humans i se l’emporten, mor al cap de pocs
dies, perquè no s’adapten a la vida en captivitat. El cabirol sol
ser solitari, molt territorial en època d’aparellament però més
tolerant a l’hivern. Mascles i femelles tenen zones solapades
per facilitar l’acoblament. El cabirol és dels pocs mamífers amb
implantació diferida (les femelles es fecunden dies o mesos
després de l’aparellament) per poder parir al mes de maig. És
discret i sigil·lós i no sol allunyar-se d’un territori reduït. Era un dels animals més caçats a la prehistòria. Encara ara és una de les preses preferides dels caçadors. A Catalunya s’han fet diverses
reintroduccions per fomentar-ne la cacera.
Imatge del cabirol: vertebradosibericos.org

Ran de camí –i no exclusivament en aquesta zona– trobem mates d’argelaga.
L’argelaga negra (Calicotome spinosa) és una fabàcia (lleguminosa) parenta de la ginesta. És un arbust molt espinós, de fulles
trifoliades que surten de la base de les punxes. Té flors grogues
(d’un groc més fosc que la ginesta) que en obrir-se només queda
la part inferior en forma de copa. El seu fruit és un llegum. La
llavor cau a terra i és de les que germinen de manera oportunista després d’un incendi. Suporta el sol i li és igual el terreny
calcari com el silícic. Viu entre el nivell del mar i els 1000 metres
d’altitud. En castellà també es pot dir argelaga negra, i retama
espinosa. A la Garrotxa hi ha el poble d’Argelaguer.
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PUNT 13: L-18

Tornada al camí i mirada al mapa, a la zona de peces. Cal suposar que aquestes parcel·lacions tan
exactes corresponia a una adjudicació a diverses famílies treballadores probablement residents en
els pobles propers. Entre els segles XVIII i XIX ens trobem en una etapa de gran creixement demogràfic i també de la terra conreada. A la figura habitual de l’emfiteusi (treball de la terra a canvi
del pagament d’un cens) s’hi afegeixen altres figures de propietat i de dret d’ús, que permeten la
«rompuda» de la terra i la possibilitat de ser propietari d’un espai reduït i poc apte per al conreu
(erms, boscos, pendents, pastures), o sigui, «un tros», però que passa a ser propi d’una classe social
que mai no havia tingut res. Això explica la disponibilitat de les famílies pageses a un treball ingent
construint feixes i acondicionant espais per al seu conreu.
Si el gran propietari –principal afavorit amb les desamortitzacions– acumula més terres però les
lloga a un masover, aquest les relloga a uns nous treballadors que li fan guanyar molt més del que
ha de pagar al propietari directe. Aquest subestabliment emfitèutic fa sorgir una nova classe social:
els menestrals rurals. No confondre amb la menestralia urbana, derivada dels antics artesans, i
que acabaran esdevenint la «petita burgesia». Aquests altres són treballadors que tenen una casa
minúscula al poble, però amb la possibilitat de corral i cort, i amb un seguit de terres més petites
d’una hectàrea, però de les quals pot sobreviure i fins i tot estalviar i millorar mínimament. De ser
«jornalers» i «bracers» han passat a «menestrals». Deixen de ser estrictament proletaris.
Si seguim recte trobaríem la zona de les Guixeres, amb bona vista sobre la vall del Rissec, i edificis
importants de l’altra banda de la vall, com Palau Surroca. Darrere dels boscos de l’esquerra quedaria Vilarig, amb importants afloracions de guix.
De bon començament trobaríem la pedrera de guix que, lamentablement, no permet de constatar
restes evidents de guix però sí de materials margosos molt més tous que la roca calcària. Aquesta diferència de duresa de la roca ja es fa evident en la barraca de la pedrera, feta de lloses molt
grans. Així i tot, la visita de les barraques a tocar de la pedrera, la L11 (absidial, centrada en una
peça, molt ben conservada) i la L10 (ensulsiada, de grans lloses, amb fornícules de bona mida), a
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més de la vista esmentada, ja justificarien la curta passejada per arribar-hi. Cal decidir-ho en funció
del temps i dels interessos.
En tot cas, la proposta és agafar un corriol a la dreta i dirigir-nos cap a una zona de suros.
Travessem una peça i veiem, al costat, un parell de barraques ensulsiades. La més visible, la L18, pràcticament ensulsiada, és la que
queda a la nostra dreta. A la paret que resta dempeus es veu la falsa
volta que sembla passar a cúpula (model de coberta semiesfèrica).
Consta al catàleg de Salines-Bassegoda com a LL-32.
Un cop travessada la peça tornem a tenir una disjuntiva, ja que a
mà esquerra surt un corriol que ens portaria fins al Mas Molar tot
travessant una zona boscosa que no va patir els efectes de l’incendi del 2012. Si el fem, podrem observar i comentar un seguit d’elements botànics interessants (alzinar de marfull, roureda, conreus
de cereals d’enceball, pi pinyoner, fruiters al voltant del mas, om, etc.) a més d’elements historicoculturals (el mas, el nom, les inscripcions, Sant Quirze d’Olmells) i la mateixa vista sobre la vall del
Rissec que hem comentat a les Guixeres.
Tot i que en la present proposta no insistim en la visita, us compartim un seguit d’informacions que
us poden ajudar a entendre el context de la zona.
Si giréssim a l’esquerra, doncs, pel corriol, aniríem al Mas Molar, ara abandonat. El recorregut ens
permetrà comentar una mica la vegetació, bàsicament d’alzines, però amb presència de marfull
(que dóna peu a un tipus de vegetació: «alzinar amb marfull» que indica un clima subhumit).
El marfull (Viburnum tinus) és un arbust perennifoli propi de l’alzinar litoral mediterrani. La seva similitud amb el llorer fa que se l’anomeni lloreret
i llorer bord. De fet, la paraula llatina tinus ja vol dir llorer. Viu bé en espais no massa ombrívols i amb un mínim d’humitat. Té unes fulles amples
i grans (fins a 10 cm.), dures i persistents, verd fosc i pubescents (peludes)
al revers. Té flors petites, de color clar, i el fruit és una drupa (com una
oliva) blava. La mel d’aquestes flors és apreciada. Es fa servir com a planta
ornamental i per fer tanques.
Arribant al mas tenim, per una banda la vall del Rissec, en una zona anomenada La Roureda, i, per altra banda, als camps del mas tot comprovant
l’estat de les plantacions de gramínies, bàsicament ordi o civada.
Atès que ens trobem en una zona molt seca, donem per fet que la roureda a què es refereix el
topònim és molt probablement a la de roure martinenc (Quercus humilis) del qual també trobarem
exemplars més endavant.
En veure els camps de cereals, creiem que és oportú parlar de la civada per la seva curiosa relació
amb la paraula castellana cebada. La clau també la trobem en el mot encebar (que en castellà es
diu “cebar”, referit a engreixar el bestiar). A l’hora d’encebar els animals cada lloc optava pel cereal
que es fes amb més facilitat en una zona determinada. Això ha fet que diferents cereals compartis_ p. 37

sin nom segons el que cada llengua va establir com a estàndard.
La civada (Avena sativa) també es pot dir avena, en català. Molt
sovint, als marges dels camps trobem la civada borda (Avena
sterilis) també coneguda com cugula, amb referències al masclisme tradicional de les societats agràries. La mainada en diu
promesos i juga a llençar-se-la a veure quantes espigues queden
enganxades a la roba. En castellà en diuen avena loca. Sembla
que en èpoques de fam s’ha menjat com si fos civada de debò.
La cebada castellana és l’ordi (Hordeum vulgare), que també té
la seva versió en vegetació arvense, o sigui l’ordi bord (Hordeum morinum), que en castellà anomenen cebada bastarda. L’ordi té un gra molt semblant al blat però és més resistent a la sequera.
Al mas Molar hi ha uns quants exemplars d’arbres fruiters i d’arbres plantats que han assolit bona
mida. A més dels magraners, podríem destacar un exemplar de pi pinyoner. Es poden treballar amb
l’alumnat sempre en funció del temps disponible, de l’aparença de la planta segons l’època de l’any
i de les prioritats de treball.
A l’altra banda del Rissec (topònim de fàcil interpretació) hi ha
l’ermita de Sant Quirze d’Olmells, nom que també té una referència botànica explícita. A la vora del camí del mas hi ha oms
(Ulmus), que es poden reconèixer per les fulles alternes, serrades
i asimètriques. A finals del XX es va disparar una plaga anomenada “la malaltia holandesa dels oms” (grafiosi), que va arribar
als Països Baixos durant la Primera Guerra Mundial, i que és
provocada pel fong Ceratocystis ulmi, sobre la qual encara s’està
investigant per trobar oms que en siguin resistents. El fong el propaguen uns escarbats, els Scolytus muliestriatus (i altres individus del gènere Scolytus), que fan galeries sota les escorces d’alguns
arbres. Quan un exemplar agafa la malaltia caldria tallar-lo i cremar-lo, si no, la malaltia es va
estenent, a causa d’aquest mateix escarbat. L’exemplar d’om més habitual a la zona és l’anomenat
Ulmus minor (que fàcilment relacionaríem amb el topònim Olmells), però també trobem algun
exemplar d’oma (Ulmus glabra) amb fulles que fan de 6 a 10 cm de llarg.
Imatge: Scolytus multistriatus: Landcare Research New Zealand Ltd

Un dels elements que fan l’om més fàcil de reconèixer és el seu
tipus de fulla (asimètrica i dentada). Però no sempre ho podrem
fer perquè és un arbre caducifoli. És propi dels Països Catalans.
Es considera un arbre pioner (dels primers a ocupar un espai
després d’un incendi) gràcies a la dispersió de llavors (fa un fruit
petit, sec i alat). Té, però, uns requeriments destacats pel que fa
a llum, fertilitat del terreny i humitat. Li és indiferent la naturalesa química del terreny.
A la zona dels camps es poden veure sovint un bon ventall d’ocells. Potser un dels que criden més
l’atenció i fàcil d’identificar, pels seus colors, és el capsigrany.
El capsigrany (Lanius senator) és un ocell insectívor i migrador molt acolorit (negre, vermell i
blanc). La coloració és més viva en els mascles que en les femelles, que prova de passar desapercebuda quan cova els ous. És habitual als boscos cremats, perquè prefereix les zones assolellades.
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Té un costum –compartit amb els altres ocells de la família
dels botxins– que li comporta una certa mala fama. Clava
les seves preses a les punxes de les plantes espinoses per tal
d’esquarterar-los més fàcilment o de reservar-los per més tard. A
la zona el podem veure entre abril i setembre (la resta de l’any
la passa a l’Àfrica). Fa un niu matusser en els arbres on la femella
posa uns 6 ous que neixen al cap de 16 dies i triguen 20 més a
volar. No abandonen el niu definitivament fins que no aprenen a
caçar. Viuen tres o quatre anys. El nom «capsigrany» prové de la
unió de «cap» i de sericaneus, que vol dir «semblant a la seda»; és a dir, no és cap falta de respecte
a la intel·ligència de l’animal.

PUNT 14: L-23
Tant si hi anem, al mas Molar, com si ho descartem, primer anem cap als suros més grans de la dreta on tenim la primera visió de la barraca L23, que relacionem fàcilment amb l’escriptora Montserrat Vayreda. La zona dels suros és un dels altres bons llocs on esmorzar (també al mas Molar hi ha
llocs amb ombra, si hi anem).
Llocs com aquest i com el corriol del mas Molar havien suggerit a en Jenar la possibilitat de recuperar la Garriga com una mena de parc de natura i cultura dels empordanesos en general i dels
figuerencs en particular, ja que hi és prou proper, sense gaires desnivells, i relativament ombrejat a
l’estiu. L’incendi del 2012 va fer anar per terra algunes de les condicions que ho feien viable, ja que
el territori quedava molt més exposat al sol i a les bardisses.
La barraca, doncs, que tenim al davant, té força similitud amb
la L11, la del costat de la pedrera de guix. Aquesta es troba
al mig del camp, amb una certa insolència i amb pretensions d’elegància. Altres barraques poden tenir alguna traça
d’improvisació. No és aquest el cas. Arc apuntat, que sovint trobem anomenat com a «arc antic». Semiesfèrica. Absidial. Contraforts marcats. Suros a la zona dels voltants.
La trobem al catàleg de Salines-Bassegoda amb el codi LL29.
L’anomenen de la Vayreda per una fotografia de la poetessa, la Montserrat Vayreda i Trullol, feta al
costat d’aquesta barraca, en una carta publicada el 2005 i dirigida als alcaldes d’Avinyonet, de Llers
i de Vilanant, demanant que no es fes la predrera que es projectava a la zona, i que havia de malmetre aquesta barraca i unes altres 20, moltes de les quals es visiten en aquest recorregut. Aquesta
carta publicada al butlletí municipal d’Avinyonet de Puigventós l’hivern del 2006, just després de la
seva mort. La carta va coincidir amb una mobilització en favor de la Garriga i també en contra de la
construcció de l’esmentada pedrera. Pocs anys després es generaria una altra proposta popular en
defensa de les barraques més singulars de la zona, que caldria mantenir i dignificar, i que va trobar
novament l’oposició de l’alcalde de Llers i del Consell Comarcal, entre altres motius, per l’encara
possibilitat de la pedrera a la que l’alcalde donava suport.
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Apareix també al document
BCIL amb el següent text:
“L23 - Llers Les Clotes UTM:
9107 8123 X Semiesfèrica
amb corona i contrafort Bon estat - És, probablement,
la barraca més emblemàtica i bonica de la Garriga.
Davant d’ella es fotografià la
poetessa Montserrat Vayreda
quan va fer el manifest per
revindicar el paisatge de la
pedra seca de la Garriga. La
complexitat, bona conservació i equilibri d’aquesta construcció mereix l’apel·latiu de
“catedral” de les barraques.”
De la Montserrat Vayreda
també incloem aquesta
cita del seu poema L’hora
benigna:
“En cloure els ulls, somnio
que puc cabre / en el món
de les pedres i els sembrats,
/ que per un lleu instant sóc
com un arbre / amb els brots
dels sentits il·luminats”.
En tornar cap al camí veiem un eixart a mig fer (només d’un costat) amb la barraca ensulsiada L22.
En aquesta zona proposem de fixar-nos en les moltes mates de foixarda, que a la tardor trobarem
florida i que, en altres èpoques de l’any, no criden tant l’atenció. Per la seva banda, l’olivarda ja
comença a perdre flors i color.
La foixarda (Globularia alypum) és un arbust petit (més aviat
un matoll perennifoli), de mig metre d’alçada, propi de brolles
assolellades, garrigues i boscos esclarissats, sempre en terrenys
calcaris. Fa una inflorescència en forma de botó que floreix a la
tardor i a l’hivern. Les flors són blaves i fan una olor agradable.
Per aquest motiu també se la coneix com coroneta blava. Les
fulles són lanceolades i acabades en punta. Aquestes fulles estan
proveïdes de porus per on la planta supura sals de calci. S’ha fet
servir com a planta medicinal, com a laxant i purgant, però s’ha
descobert que és lleugerament tòxica. A Barcelona hi ha una
zona d’una antiga pedrera anomenada La Foixarda, però no té cap relació amb la planta, sinó amb
el cognom Foixart dels seus propietaris.

_ p. 40

L’olivarda (Dittrichia viscosa) és una planta mediterrània que
s’ha escampat en altres zones del món de clima semblant i on es
considera invasora (als Estats Units, per exemple). És una mata
silvestre molt comuna a Catalunya i a les Balears, que colonitza vores dels camins, erms, camps abandonats i fins i tot zones
d’abocaments (típicament ruderal). És perenne, molt resistent a
la sequera i altres amenaces. Fa més o menys un metre d’alt, en
tot tipus de terreny. És semicaducifòlia (a l’hivern mor la part alta
de la planta i les fulles queden seques enganxades a la tija). És
aromàtica: segrega una resina enganxosa i que fa olor de càmfora, que molta gent troba desagradable. Floreix a la tardor. A les zones vinícoles es deia: «Els raïms
són madurs quan les olivardes floreixen». Fa inflorescències de color groc. El fruit és un plomall que
el vent escampa. Està associada a una colla d’insectes beneficiosos per als conreus en general i dels
olivets en particular. S’ha fet servir amb usos medicinals: contra el paludisme, les afectacions de les
vies urinàries, i com a astringent (desinfectant, cicatritzant, antiinflamatòria i antihemorràgica).

PUNT 15: L-20
Seguim pel camí marcat en direcció al camí del Mas Molar. Als costats del camí podem veure tota
mena de plantes, moltes de les quals ja hem anat comentant prèviament.
Una de les que podem comentar, pot ser l’espinavessa. Si hi anem als voltants de l’estiu, tampoc no
podrem evitar comentar la que es coneix com conillets.
L’espinavessa (Paliurus spina-christi) rep el nom d’espina vera, ja
que es creu que és el tipus de planta amb la que es va fer la corona
d’espines que es va col·locar a Jesús de Natzaret en el seu martiri i crucifixió, tal com també recull el nom científic. A l’Empordà,
curiosament, tot i tenir un poble amb aquest mateix nom, a la
planta també se l’anomena santperemàrtir i barretets de capellà.
A Catalunya només es troba a l’Empordà i al Gironès. És un arbust
caducifoli espinós (amb agullons i espines) de fins a 4 metres d’alt,
de fulles alternes, ovals i dentades. Fa unes flors de color clar, molt
petites i molt oloroses. Floreix a finals d’estiu. Els fruits tenen forma
de disc amb la llavor al mig, especialment dissenyades per sortir
volant amb el vent. Les fulles de la planta són l’aliment preferit de
diverses erugues, per exemple un lepidòpter (ordre d’insectes que
inclou papallones, arnes i hespèrids) anomenat Bucculatrix albella
i que s’alimenta exclusivament de les seves fulles. No és difícil relacionar aquesta planta amb els costums del capsigrany. Pel que fa a
les persones, cal dir que s’ha fet servir com a planta medicinal, fent
infusió de fruits i llavors, com a diürètic i depuratiu.
Imatge Bucculatrix albella: Lepiforum

Els conillets (Antirrhinum majus), es com es coneix una planta silvestre i conreada en jardineria, de
les plantaginàcies (del gènere plantago, nom que vol dir “semblant a un peu”, com els plantatges).
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Rep molts altres noms com badocs, boca de llop, boques d’ase, gatets,
gossets, mamaconills, morro de vedella... En castellà també recull aquesta
tradició de moure la corol·la com si fos una boca: becerra, conejitos, gatos,
morros de lobo... És pròpia de parets i roquissers. La subespècie majus és
originària de Catalunya, Aragó i Occitània, estès després per bona part
d’Europa occidental i central. És un organisme model en la recerca científica. Crida l’atenció per la seva corol·la purpúria o groga. Les flors són en
raïm de 10 a 30 flors, pol·linitzades per borinots.
Abans d’arribar a la pineda podrem veure un corriol a l’esquerra que ens
farà accedir a la barraca L20, no visible des del camí.
És una barraca amb doble llinda i un arc de descàrrega no gaire
operatiu. La coberta és de falsa volta amb llosa. Té un cocó també amb doble llinda i arc de descàrrega semblant al de la porta
(com una porta en petit). Al cocó hi ha herbes seques, segurament ocupat per teixons. A la banda de dins de la porta la llinda
interior és a una altura superior. Es pot obviar l’entrada per part
de l’alumnat a causa de la dificultat d’accés.
Solem anomenar aquesta barraca com la dels pentacrinus, que són
uns fòssils blancs, molt espectaculars, també anomenats “Estrelles
de Mig Camí”, en referència a l’ermita de la Mare de Déu de la
Providència, que hi ha a Tortosa, on aquests fòssils són abundants.
Els pentacrinus neocomiensis tenen forma d’estrella de cinc puntes, i formaven una mena de columna amb diversos exemplars
enganxats. N’hi ha a les roques de la mateixa barraca, però són més
fàcilment observables a la paret seca que hi està associada. Les
roques tenen una coloració vermellosa, indici de components de ferro, i més que roca calcària tenen la duresa i l’aspecte de margues.
Buscant amb calma entre les roques i pel terra hom pot trobar altres menes de fòssils, com ara
terebràtules, rinconel·les i altres braquiòpodes... Són fòssils del secundari la qual cosa referma la
condició de roques mesozoiques (dels períodes triàsic, juràssic i cretaci).
A l’entrada d’aquesta barraca vam trobar, a finals d’estiu, la pell d’una colobra a la seva muda. I no és
estrany veure’n algun exemplar escàpol en zones exposades al sol. Per si fos el cas, ho comentem.
La colobra és una serp majoritàriament no verinosa (l’anomenada serp verda
n’és una excepció). Els colúbrids inclouen més de la meitat d’espècies de serps
de la Terra. Són força inofensives però poden mossegar. Es distingeixen fàcilment per les plaques al cap, l’ull de pupil·la rodona, la cua llarga i el musell
arrodonit. S’alimenten de petits mamífers, amfibis i rèptils. Solen viure en llocs
àrids. Trobar una pell de serp es deu al fet que les serps tenen una pell dura
i seca i pigments que els donen coloracions molt definides, i és tan dura que
si l’animal vol créixer ha de mudar de pell per poder-ho fer, i de pas renovar
la capa protectora. Ho fan donant la volta a la pell vella que es desprèn, i
s’anomena camisa. No hi ha una periodicitat estàndard per fer la muda (depèn
de l’espècie, l’edat i l’hàbitat) però es considera que el màxim és 12 mesos.
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Probablement la camisa trobada fos d’una colobra blanca (Rinechis Scalaris), com la de la fotografia. Rep el nom d’Scalaris
per les dues ratlles negres paral·leles del seu dors, amb taques
intermitges que li confereixen un aspecte d’escala. La fotografia
és presa a la zona del Cap de Creus, és a dir, que el sòl que s’hi
veu no és pas calcari.

PUNT 16: L-21, L-24
A l’altra banda del mur de la barraca L20 en trobem una altra,
que n’és la mínima expressió. La L21 no passa de ser un simple
aixopluc però que és dels pocs exemples de construccions en
pedra seca de la primera meitat del XVIII, com si fos un encaix
modest però reeixit. La porta és sustentada per una triple llinda i
la volta interior, en forma de nau molt curta, també és feta amb
llindes. Hi ha lloc per seure en cas de necessitat i per guardar-hi
les eines.
Consta també al document BCIL amb el següent text:
“L 21 - Llers Les Clotes UTM: 9106 8141 O Coberta en filera de lloses - Poc esllavissada de l’exterior
- És un espai per guardar-hi les eines, amb encaix a la llinda per tancar-ho amb un batent de fusta.
Es tractaria d’una de les primeres construccions al pla de Vinyers-les Clotes, amb elements constructius que s’utilitzaran amb les construccions posteriors.”
Apareix en el catàleg de Salines-Bassegoda amb la indicació LL-38 on es diu que es troba en un
«camp d’ametllers armat», expressió el significat de la qual desconec. En tot cas, d’ametllers sí n’hi
ha. Si en travessem el camp anem a parar al camí del Mas Molar, que prendrem cap a la dreta.
També hi ha la possibilitat de travessar la pineda que ens queda a la dreta que ens portaria directament a la barraca següent, que és la darrera del recorregut.
L’ametller (Prunus dulcis, o també Amygdalus communis), és un
arbre de fulla caduda de la família de les rosàcies. Es cultiva
pel seu fruit, l’ametlla, normalment dolça però amb exemplars
tòxics i amargs que tenen valor farmacològic. Prové de Pèrsia,
Síria i Palestina i els grecs en van difondre el seu conreu. L’arbre
pot fer 10 metres d’alt, floreix entre gener i abril i fruita d’agost a
octubre. És un arbre molt aferrat al terra, pel seu sistema radial
d’arrels. D’adult té l’escorça rugosa i esquerdada. La capçada és
poc densa, semblant al presseguer. Té fulles simples, lanceolades, de marges lleugerament serrats,
d’un verd apagat. Flors blanques (del gènere dulcis), hermafrodites, de cinc pètals, disposades al
llarg d’un eix. Es mantenen a l’arbre unes tres setmanes. El fruit és semblant als pinyols d’altres
Prunus (prunera, cirerer, albercoquer, presseguer), només que en comptes de part carnosa té una
mena de pell (clofolla) que es resseca durant la maduració fins a l’alliberament de l’ametlla, que
en aquest cas és la part comestible. Aquesta llavor conté molt de sucre i es fa servir gastronòmicament en gran nombre de preparats de salses i pastisseria, també en forma de llet o de licors.
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Té fama de ser afrodisíac i medicinal (dermatitis, psoriasis, cremades...). L’ametlla amarga (pròpia
d’una variant de l’espècie, però que el mateix dulcis en produeix una petita part barrejades amb les
dolces, pot contenir cianur d’efectes greus. L’arbre s’adapta bé als terrenys pedregosos i secs (o ben
drenats) i prefereix els calcaris. No suporta les gelades. Es multiplica per empelt, donant prioritat
a les diferents varietats (Desmai llargueta, Marcona Garrigues...) algunes de pol·len autocompatible. Pateix l’atac de diverses plagues per insectes (Aglaope infausta, l’erugueta de l’ametller) i per
fongs.
Imatge: Ferran Turmo i Gort

El roure martinenc (Quercus humilis / Quercus pubescens) és
un arbre caducifoli que sovint no passa d’arbust. Té un sistema
radical molt potent i de capçada arrodonida. Les fulles tenen els
marges molt lobulats, amb un pecíol llarg. Viu en tota mena de
sòls, però amb més tendència als calcaris i pedregosos. Resisteix
bé la calor i les sequeres. Busca la llum. És notori que sota seu
són freqüents les tòfones. Té una enorme facilitat a hibridar-se.
És resistent als incendis forestals. La seva llenya es feia servir per
fer carbó i actualment com a combustible.

PUNT 17: L-24
Interessant de veure la petita barraca L24 de la pineda perquè
està molt coberta de crespinell, perquè l’arc de descàrrega és
tan simbòlic que no ha servit per a la seva presumpta funció, i la
llinda de la porta s’ha partit. De fet, també la llinda interior s’ha
partit. Així i tot ambdues aguanten pel contrapès lateral. Amb la
pluja acabarà caient. És de falsa volta. Aconsegueixen que sigui
tan baixa aprofitant les pedres en forma de llosa per fer la volta,
així la poden tancar més fàcilment.
Està inclosa en el web de Salines-Bassegoda amb la indicació
LL-09 i la situa a la zona de les Clotes.
El crespinell gros (Sedum sediforme) també es coneix com arròs
de pardal o pa de pastor. És una herba robusta, suculenta i perenne, pròpia de la regió mediterrània, present a tots els Països
Catalans (fins als 1700 m d’altitud). Les fulles de fins a un centímetre són d’un verd grisós-blavós, el que s’anomena glauc. A
l’estiu, en plena canícula, fa flors blanques o grogues. Li agraden
els terrenys àrids i assolellats. És una planta idònia per a la part
superior de la coberta de les barraques, encara que la quantitat
de substrat sigui mínima, ja que el seu consum d’aigua és baixíssim i és resistent a la calç, a glaçades i a malalties.
Tornem al camí del mas Molar. Sovint en aquesta zona hi ha exemplars d’espina-xoca i de llepassa,
que podem relacionar amb la invenció del velcro.
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En el petit recorregut fins on tenim els cotxes aparcats, o bé on ens recollirà l’autobús, en els marges del camí podem trobar un bon ventall de diferent vegetació nitròfila (pels conreus) i heliòfila
(per l’exposició al sol), moltes plantes de la qual ja hem vist però que, si és el cas, ens pot servir per
completar. Sigui quin sigui el moment de l’any, l’esbarzer ens pot cridar l’atenció, i probablement
puguem veure algun sarment de cep supervivent, que ens recorden el conreu principal de la zona, i
que li dona nom.
El cep o la vinya (Vitis vinifera) és un arbust que es cultiva per obtenir-ne
raïm. Té les fulles palmades que s’anomenen pàmpols. Sovint es fa en
vinyes emparrades que permeten fer la recollida del fruit (la verema) a
màquina. El raïm madura entre agost i novembre. Els fruits són agrupats
en gotims, i els grans poden ser de raïm blanc o de raïm negre, segons
la pigmentació. Les diferents varietats es propaguen per llavors, per
estaques, per plançons o per empelts. La destinació del raïm és com a
fruita de taula o per a fer vi (tot i que també se’n fa most, vinagre, panses, aiguardents i confitures). Atesa la seva importància comercial, a la
vinya se la sol sotmetre a un seguit de tractaments per evitar les diferents
malalties i plagues. Per garantir la qualitat dels diferents tipus de vi s’han
creat les DO, entre les quals «Empordà». L’imperi romà va donar un gran impuls comercial al vi.
D’aleshores és un aliment bàsic a les nostres contrades, lligat a diverses creences, com ara que
«la carn fa carn i el vi fa sang». La parra és una vinya que es deixa créixer en alt, aprofitant que és
una enfiladissa. Tradicionalment les parres es dedicaven a varietats especialment adaptades i se’n
feia un vi anomenat «vi grec». Sovint s’aprofita per generar ombra durant l’estiu. Els sarments són
un bon combustible en cuites fortes i ràpides (calçots, per exemple). Els pàmpols també s’usen en
preparacions culinàries.
L’esbarzer o romeguera és una planta del gènere Rubus, de la
família de les rosàcies. Als Països Catalans hi ha 14 espècies, que
hibriden molt fàcilment, totes amb la móra com a fruit. A la zona on
ens trobem probablement siguin Rubus ulmifolius (de móres comestibles), o Rubus caesius (amb molt poques móres i molt àcides).
Bàsicament ens referirem a la primera possibilitat. És una planta
arbustiva, de tiges llargues. És un altre exemple de planta semicaducifòlia ja que a l’hivern conserva un cert nombre de fulles. Són fulles de color verd fosc a l’anvers i amb pèls blancs al revers. Les flors són rosades i estan agrupades
en ramells, aprofitades per les abelles per fer mel molt apreciada. La móra en realitat és un grup
de fruits rodons amb una llavor cadascun. És negra quan madura, és comestible i astringent. Tradicionalment era una planta medicinal (les fulles cuites atura la diarrea). És una planta heliòfila, que
domina les bardisses, on es reprodueix a través de les llavors de les móres però també enterrant
l’extrem de les tiges i donant lloc a una altra planta. De fet, les tiges noves s’arquegen fàcilment
amb aquesta intenció. Es considera invasora, difícil d’eradicar (ni tallant-la, ni cremant-la i difícilment amb herbicides). L’únic que no tolera és l’ombra. A causa de les seves nombroses punxes (que
protegeixen les fulles però no els fruits) és delicat enganxar-s’hi, cal desfer-se’n a poc a poc i amb
cura, per no enganxar-s’hi encara més; potser és aquest fet el que explica la dita que es diu quan
hom fa tard, d’haver trobat una romeguera.
A la imatge es veuen fulles i tiges d’una romeguera barrejades amb l’esparreguera fruitada.

I seguint el camí ja arribem al punt d’inici, que és també el d’acabament. Si no hem trobat cap
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romeguera, segurament hem pogut enllestir la ruta en el temps
previst.
I si disposem d’uns minuts podrem donar un últim cop d’ull als
horitzons, ja que el terreny és lleugerament més alt que no pas el
punt marcat com a S/A. A ponent tenim la muntanya del Santuari
del Mont, darrere la vall del Rissec (amb Palau Surroca, petit nucli
medieval pertanyent a Terrades), el Canigó tot darrere, les Salines
i l’Albera més al nord, i encara podem mirar cap a llevant fins la
serra de Verdera i el Pení. Un comiat de l’amfiteatre de muntanyes,
que deia Manuel Brunet al seu llibre L’Empordà i els empordanesos.
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