Tot un món de pedra seca
Corriols d’entrepedres - 1

De Guillola a Jugadora (Cap de Creus, Alt Empordà)

Introducció
En el marc del programa Arrela’t, com a proposta escolar de coneixement directe dels espais
naturals de l’Alt Empordà i com a complement del material pedagògic Tot un món de pedra seca,
elaborat per Col·laboraXPaisatge, proposem un recorregut pel cap de Creus, des de la badia de
Guillola fins a la cala Jugadora.
El dia 21 d’abril de 2018 es fa el recorregut de presentació dels continguts al professorat interessat.
La previsió és que l’activitat comenci a les 10 i acabi aproximadament a 1/4 de 2. Si s’allargués, pel
motiu que fos, alguna de les parades seria obviada per tal de garantir l’hora de finalització en el
lloc previst. Atès que el recorregut no és circular, es preveu que hi hagi vehicles al final del recorregut per tal que el professorat pugi retornar fàcilment als vehicles aparcats a l’inici de la ruta i, si és
el cas, recollir la resta de participants.
El guiatge del recorregut serà realitzat per Càndid Miró, membre del grup de treball Arrela’t i de
l’equip de Tot un món de pedra seca, acompanyat de Silvia Vildal i Maite Oliva, membres de l’equip
de Col·laboraXpaisatge, així com de Quim Felip, vice-president d’ADRINOC.
A continuació, s’exposa el mapa de l’itinerari amb les principals parades. A cada parada, es preveu
de tractar alguns temes propis de l’espai natural i cultural que és el Cap de Creus, sense deixar
d’esmentar aquells continguts pedagògics susceptibles de ser treballats in situ o a l’aula i que hi
tenen una relació directa.
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Entenem que els continguts de la proposta són adequats per a l’alumnat de cicle superior d’educació
primària i per al primer cicle d’educació secundària. La intenció de la sortida és que el professorat
pugui preparar sortides amb aquests nivells d’alumnat.
Cal recordar que per poder realitzar aquestes activitats al territori cal demanar permís al Parc Natural del Cap de Creus i que per poder transitar amb autobús per la carretera del Far de Cap de Creus
cal haver sol·licitat permís a l’Ajuntament de Cadaqués.

Llistat de parades, temporització i temes previsibles
– 10 min. 1ª parada: després del trencant de platja de Sant Lluís, desviament a la dreta
• Benvinguda i plantejament de la sortida
• Situació, Parc Natural
• Mapa, principals elements costaners
• Topònims i llenguatge
• Conreus i camins, pedra seca (rastell i olivet de l’entrada del recorregut)
• Vistes, barraques, parets, feixes
• Primera lectura geològica
– 30 min. 2ª parada: torrent + agulla
• Pedra seca i el problema de l’aigua
• Pedra seca i ús del material sobrer
• Construcció de noves vies sense tenir en compte aquest patrimoni
• Observació del tall geològic realitzat per la construcció de la carretera
• Plantes al·lòctones observables a la zona urbanitzada
– 50 min. 3ª parada: represa camí antic
• Carrerades i importància de la ramaderia
• Durabilitat dels elements de pedra seca en desús
• Vegetació al·lòctona vs vegetació autòctona
– 1 h. 10 min. 4ª parada: barraca a l’esquerra
• Barraca de planta quadrada, observació d’altres elements
• Tercera lectura geològica
• Geologia i biologia (líquens, mamífers...)
– 1 h. 30 min. 5ª parada: barraca a la dreta (i esmorzar)
• Repte: localitzar-la i trobar-hi singularitats
• Parets amb cobertura plana a la bruguera del torrent de cala Bona
• Estesa elèctrica (i incendis forestals) i feixes desapercebudes
– 2 h. 6ª parada: corriol dreta
• Camí, lloses i es pont des Mal Pas
• Erosió alveolar i taffone, filons de roques intrusives
• Barranc de ses Ielles i vista a cala Bona
• Càdecs amb fruits (comparar amb ginebró)
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– 2 h. 20 min. 7ª parada: corriol esquerra
• Corriol a l’esquerra: barraca irregular amb paravents
• Càdecs i altra vegetació; adaptació al vent
– 2 h. 40 min. 8ª parada: barraca de cala Jugadora
• Camí enllosat, pont, escales
• Barraca amb argila / arranjaments a la llar de foc
• Toponímia: història i llegenda
– 3 h. Acabament
• Pegmatita (Gran Roig de Jugadora i Roca del Cranc)
• Comunitats vegetals halòfites
• Possibilitats de continuació personal (far, GR, retorn a l’aparcament...)

Detall de ruta i parades
La ruta proposada segueix l’antic camí entre Cadaqués i el
Cap de Creus. El comencem des de davant de les platges de
Ses Noues (o d’en Noves, pel cognom d’un antic propietari) i
de Sant Lluís, al bell mig de la badia de Guillola.
Trobem un aparcament ben bé a l’entrada del recorregut, que
comença entre olivets ben cuidats fins el punt exacte on es
preveu la primera parada. Un dels murs conté un magnífic parament de rastell, en alguns punts refets amb ciment; suposem
pensant més en el pas de turistes que no pas en el de ramats.
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PRIMERA PARADA
La proposem just davant de la badia, en un marge de la carrerada, sense entrar a l’olivet. Podem seure sobre uns marges
fets de pedra seca, vigilant de no degradar-los.
Situació geogràfica. Cap de Creus és un contrafort del Pirineu
axial; el punt més oriental de la Península Ibèrica. És un parc
Natural (marítim i terrestre), declarat com a tal el 1998, després de ser PEIN des del 1992. Com a parc natural, cal tenir en
compte un seguit d’actuacions i de precaucions per preservar i
no alterar l’espai. Si ens hi desplacem amb alumnes cal demanar els permisos de trànsit pel parc, especificant la zona, i de
pas de l’autobús per la carretera del Far, a la direcció del parc
i a l’Ajuntament de Cadaqués.
Elements costaners i toponímia. La platja que tenim just davant
és la de Ses Noues. A la dreta de la cala es veuen estructures
de regulació del terreny fetes amb pedra seca. Si es treballen
curricularment, és bon lloc per fer notar la diferència entre
badia i golf (el cap de Creus es troba entre el golf de Roses i el
de Lleó i té nombroses puntes, badies, cales i racons), i els noms
dels accidents principals visibles: la mateixa badia de Guillola
(a tocar de Port Lligat hi ha la zona coneguda com es Cau de sa
Guilla), illa des Jonquet, punta des Pi, punta des Gavià...
Però potser el que ens cridi més l’atenció sigui l’Illa Messina (o Illa Plana) que, en realitat és un grup de
deu illots (alguns d’ells, simples farallons, o furallons en la parla local; i també baus, és a dir esculls, de
vegades submergits, molt traïdors per a la navegació); un conjunt molt conegut pels que practiquen
submarinisme. Probablement la seva etimologia està directament relacionada amb l’illa de Massa d’Or,
una mica més al nord. Pensem que sovint els noms dels llocs ens informen de característiques presents
o pròpies del temps en què el topònim es consolidà. Potser també val la pena fer referència al parlar
salat, que a Cadaqués, pel seu aïllament, s’ha conservat d’una manera especial. Cala Jonquet apareix en
els textos d’en Josep Pla, molt aficionat a aquesta zona. I convé recordar que no per casualitat és el nom
d’una barriada de pescadors de Palma. A aquesta illa també se la coneix amb el nom de Talladofins.
Sobre el mot jonquet cal fer una apreciació. Pot referir-se a la planta Eleocharis palustris, o jonc
palustre o jonc bord, existent però sense que en consti una abundància significativa. Jonquet, però,
també és un indret on abunden els joncs. De fet, aquesta possibilitat també és recollida en el parlar
balear. I, de fet, a la petita maresma a tocar de la platja el jonc més abundant és el jonc agut, no
pas el jonquet. Seria el mateix cas lexicogràfic que olivet, ullastret, maçanet, lloret, canet, canyeret,
freixenet, saldet, aulet, avinyonet...
Al llarg del recorregut veurem diferents punts del mapa que tenen per nom s’eixaugador, mot en què
és fàcil equivocar-se obviant la a, tot i que està relacionat amb eixugar. Eixaugar vol dir treure l’art de
pesca de l’aigua, és a dir, un lloc des d’on estirar les xarxes o altres arts, traient-les de mar a terra, on
molt probablement s’aniran eixugant. I encara un altre topònim; és visible la zona coneguda com es
Trairar, a tocar de la punta des Gavià. Trairar és pescar amb traire, una mena de fitora grossa.
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Pedra seca. És evident que som en una zona on n’abunden
els elements. N’hem trobat en el recorregut des de
l’aparcament, en podem veure també a la platja que tenim
just davant, per no dir a l’olivet on ens hem aturat. Comentarem què és la construcció de pedra seca, i per què se li
va donant cada cop més importància i se’l va considerant
patrimoni de primer ordre. A la zona on som, les parets de
pedra seca serveixen per marcar el camí i per aguantar les
terrasses plantades d’oliveres.
Observarem com està fet, com es col·loquen les feixes, i com es fan els murs de doble cara, i quin
sentit té l’acabament superior en pla o en rastell. També són visibles barraques en diferents estats de conservació. Caldrà notar les que són de planta circular ja que les que visitarem durant el
recorregut bàsicament seran de planta quadrada o rectangular. També provarem de fer una primera valoració de la quantitat de temps i d’esforç físic que ha comportat fer-ho, i quin és el moment
històric que ho permet i justifica. Per això podrem remuntar-nos a la Guerra dels Segadors i a la
Sentència de Guadalupe, però sobretot als Decrets de Nova Planta, a començaments del XVIII, i a
les desamortitzacions espanyoles de finals del XVIII i començaments del XIX.
Només de reprendre el camí, entre les feixes, trobarem uns bons exemples d’escales (per canviar de
feixa) i també un aixopluc.
Conreu de l’olivera. Els olivets són d’oliveres de l’espècie Llei
de Cadaqués, també anomenada Verdal (que alguns autors
consideren incorrecta, justificable per la semblança, però en
tot cas i a la fi acceptada popularment), que fa un tipus d’oli
molt apreciat, especialment pels cadaquesencs. S’especula
que l’origen de la varietat sigui genovesa. En tot cas, és una
producció molt localitzada, segurament molt estesa al cap
de Creus des del XVIII, coincidint amb la proliferació de la
pedra seca i amb el canvi de sistema de la propietat.
Després de la patacada de la fil·loxera, que en aquesta zona eliminà gairebé per complert el conreu
de la vinya, el cultiu va ser monogràfic, fins i tot després de les gelades del 1956, mitjançant el sistema
d’injert de les oliveres supervivents. De fet és una varietat força resistent a les gelades i al vent, però
no gaire a la plaga de la mosca de l’olivera. Maduren a finals d’octubre i començaments de novembre (quan l’oliva agafa un intens to violeta) i que és quan dóna una major productivitat (25%), però
que sovint cal avançar per evitar l’espoli dels estornells. Es dedica exclusivament a la producció d’oli.
Juntament amb les varietats d’argudell i corivell forma part de la composició de la marca Oli de Pau.
L’elaboració de l’oli té una llarga tradició a la zona, resumida a la dita A Cadaqués, oli i peix.
Geologia. També és un bon lloc per donar quatre pistes
sobre el tipus de roca que abunda ostensiblement a la zona.
Parlarem d’esquistos i micaesquistos i la seva relació amb la
pissarra, fets amb els mateixos minerals però amb un grau
de metamorfisme diferent. La pissarra té un grau menor,
cosa que la fa més propera als materials sedimentaris. Atès
que durant el recorregut podrem visualitzar característiques
específiques dels tipus de roques, es planteja de fer només la
presentació imprescindible.
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El mot esquist prové del grec i significa escindit, laminat. Per
definició l’esquist ha de contenir un mínim del 50% de silicats
d’estructura plana (filosilicats; mica, clorita, talc, grafit, hornblenda...), sovint intercalats amb quars o feldspat, d’estructura tridimensional (tectosilicats). S’ha format a través de la metamorfosi
d’argiles i llims. Segurament són les roques més antigues del
planeta (500 milions d’anys), formades durant l’era primària o
paleozoica el Paleozoic inferior (Cambriàorodovicià), amb nombrosos plegaments i diversos graus de metamorfisme.
Les que veiem són resultat del plegament hercinià (fa 390 milions d’anys). La seva porositat és
inferior a l’1%. Aquestes característiques, i el fet que conservin els plans d’estratificació, fan que la
fractura de l’esquist sigui normalment en forma de lloses, la qual cosa facilita el seu ús en la construcció, potser especialment en la de pedra seca. La seva densitat és de 2,80 g/cm3 (o el que és el
mateix 2,80 kg/dm3), és a dir una mica menys que la roca calcària o que el basalt (2,90 kg/dm3) i
una mica superior a la quarsita (2,70 kg/dm3) o al gneis (2,60 kg/dm3). Aquest és el material bàsic
utilitzat per a les construccions en pedra seca. També hi podem trobar peces de quarsita, molt més
difícil de treballar, i que sovint s’hi inclou més com a element “diferent”, per la seva blancor, amb
una actitud gairebé estètica més que no pas funcional.
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segona PARADA
Parem en una agulla d’un dels torrents de Ses Noues, abans
d’entrar a la urbanització de cala Guillola.
Pedra seca i aigua. La construcció de parets i feixes en els vessants amb pendent, obliga a preveure la gestió de l’aigua en
els moments de pluja i especialment en els xàfecs. Si no es fa
una bona previsió, és evident que l’aigua acabarà malmetent
molt de l’esforç dedicat.
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En aquest punt es pot veure clarament com des de bon començament el vessant conreat s’ha anat
condicionant perquè l’aigua quedi el més canalitzada possible al llarg d’una claveguera. Aquest
tipus de conduccions aquí s’anomenen agulles. Val a dir que les conduccions d’aigua en pedra seca
han de ser construïdes molt curosament, amb parets més gruixudes, preveient la força de l’aigua.
El camí pel que passem la travessa en el punt en què l’agulla desguassa en un terreny no conreat.
Si ens hi hem anat fixant, aquesta no és l’única agulla que hem trobat a l’olivet.
Així com en altres zones podem trobar que les conduccions
d’aigua l’acaben portant a un dipòsit o a algun lloc on emmagatzemar-la i aprofitar-la a posteriori, en la zona que travessem
això no és així; suposem que les famílies que conreaven aquests
camps (quan eren de vinyes o ara que són d’olivets) consideraven
que amb l’aigua de la pluja i l’efecte de retenció de la humitat
per part de les feixes, ja en feien prou per irrigar els camps.
Alhora, des del mateix punt d’observació es pot comprovar com,
finalment, molts pagesos van optant per altres solucions, pel
que fa a la conducció de l’aigua, sens dubte més modernes però
ignorem si més sostenibles. Potser és interessant de fer la
reflexió de com el sistema de feixes, bàsic per estructurar un
paisatge en pendent, ajuda a mantenir la humitat i evita en
bona part l’erosió a causa de l’aigua de ruixats i tempestes;
especialment, com no és el cas del lloc pel qual passem, quan
el pendent és molt marcat.
Biodiversitat. En tot cas, aquests murs i les seves condicions
ambientals són un bon lloc per observar com la pedra seca
(les feixes i especialment les agulles) afavoreix la presència
de plantes que necessiten aquest grau d’humitat persistent.
Aquí trobarem exemplars de parietàries com el llombrígol de
Venus (Umbiculus rupestris), diferents tipus de falgueres com
el polipodi o herba pigotera (Polypodium vulgare), o lianes
com el lligabosc mediterrani (Lonicera implexa).
Clapers i clopers. Un claper és un amuntegament de pedres
resultat d’espedregar un camp o una zona. La paraula segurament prové del francès clapier o de l’occità clapièra, amb
el mateix significat que en català. A la zona del cap de Creus
sovint se l’anomena cloper. Val a dir que aquests amuntegaments, en tant que molt carregats de material, solen tenir una
base construïda en pedra seca, per tal que el material excessiu
no s’escampi. En determinats casos aquest excés de material
s’afegia a altres construccions fetes: les feixes o les parets de
les barraques, com si fossin contraforts, o fins i tot la coberta
d’una barraca, augmentant l’altura exterior de la mateixa.
Durant el recorregut en trobarem una gran quantitat, en molts casos, sense funció aparent ja que
els camps espedregats ara són abandonats i ocupats per brolla i bardissa que fins i tot oculta les
feixes existents.
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Juntament amb els clopers podem veure algunes barraques. Proposem de fixar-nos en una d’elles, a
l’altra vessant d’on ens trobem, de planta circular i amb una finestra perfectament dibuixada, que són
característiques que no podrem veure de prop en la resta del recorregut. Cal dir, a més, que aquesta barraca en concret, té un magnífic banc exempt (amb la part inferior buida) al seu interior, gens habitual.
Seguim el camí que ens durà a la carretera de Guillola. Demanem als participants a la sortida que
observin si la construcció d’aquesta carretera i d’aquesta urbanització ha variat els elements existents prèviament, tant els de flora com els de pedra seca o fins i tot l’aparença de les roques.

TERCERA PARADA
Represa del camí antic de Cadaqués al Far, deixant la carretera de Guillola. Comentem el que hem
observat durant el tros recorregut (si no ho hem pogut fer in situ): noves estructures, geologia i
vegetació al·lòctona.
Noves estructures. La construcció de la carretera cap a Guillola i als edificis que la urbanitzen (alguns de luxe) ha provocat el deteriorament evident de la paret seca i, en conseqüència, l’erosió del
voral meridional d’aquesta carretera que a hores d’ara provoca la necessitat d’una contenció del
trànsit de vehicles. Aquesta erosió, fruit de no tenir en compte la força de l’aigua durant els aiguats
mediterranis, segueix el seu procés, i evidentment necessitarà d’obres de correcció. Potser es valori
la conveniència de fer-ho amb pedra seca.
Geologia. Al mateix temps, l’excavació de la paret de tramuntana per a la construcció de la carretera esmentada, ha deixat
a la vista la tectònica de les roques del lloc; és relativament
fàcil establir la direcció de les capes dels materials geològics i
l’angle de cabussament, evidents al llarg de tot el recorregut,
potser especialment a les cales (comparant la banda nord amb
la sud); també s’hi poden observar alguns minerals cristal·litzats dels materials sedimentats i posteriorment plegats.
Vegetació al·lòctona. Al final del petit trajecte, davant de l’inici de la represa de l’antic camí del
Far, es proposa de repassar entre tots els assistents el repàs de la vegetació exòtica localitzada. Cal
suposar que, entre tots, podrem ressenyar:
• figuera de moro (Opuntia ficus-indica), originària de Mèxic. És al llistat de les 100 top worst plants.
• dits de bruixa (Carpobrotus edulis), originària de Sud-àfrica. És al llistat de les 100 top worst plants.
• figuerassa, pita o atzavara (Agave americana), originària de Mèxic. Dels 		
sucs fermentats se n’obté el mescal. Precisament el mot atzavara ve de 		
l’àrab as-sabara que indica el suc de l’àloe; agave ve del grec i significa
meravellós, admirable.
• eucaliptus (Eucalyptus sp.), originari d’Austràlia. El nom prové del grec i significa ben cobert. Espècie invasora que provoca greus problemes ecològics per
la seva avidesa d’aigua i per la difícil descomposició de les seves fulles fora
de la seva àrea natural, fets que acaben empobrint la qualitat del terreny.
• opúntia (Austrocylindropuntia subulata), originari de Perú i Equador. Un 		
perill en plena expansió. En castellà se l’anomena Alfileres de Eva.
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Gairebé podríem dir que, sortosament, no hi trobem seneci del cap ni ailant ni gazània ni altres
amenaces presents en altres punts de la comarca, plantes que portades de fora, s’escampen i es
naturalitzen, sovint sense estar relacionades amb altres plantes o amb fauna autòctona, i trencant
un fràgil equilibri existent a l’ecosistema.
Pot ser que, amb aquesta recerca amb alumnes, aparegui algun comentari o alguna comparació
amb la situació de les migracions humanes, l’arribada de refugiats o d’immigrants. Si es produeix,
evidentment és moment de fer la reflexió de si les persones i les societats només tenim funcions
vegetatives, o si, pel contrari, també disposem de recursos, estratègies i valors que van més enllà de
les estrictament vegetatives.
Pedra seca. Molts dels elements que anem trobant estan en desús, sense cap tipus de manteniment. Es van degradant lentament, quan no són directament eliminats, com hem vist en el cas de la
construcció de la carretera. En altres casos, es veuen noves construccions, amb una certa aparença
de pedra seca però que són d’obra convencional, i el seu aspecte és purament decoratiu, potser per
exigència administrativa.
Carrerades. Bona part del recorregut que fem, el camí vell de
Cadaqués al Far, ha estat utilitzat també com a carrerada, és a
dir, com a via pecuària o camí ramader. Això explica l’ús reiterat
de rastell. Normalment són camins més amples (una mica més
que l’amplada d’un carro) atès que els ramats que hi haurien de
passar serien prou nombrosos i probablement en els desplaçaments propis de la transhumància. Així que, en l’espai en què ens
trobem, no estem parlant de carrerades en el sentit estricte de la
paraula però sí d’ús ramader, això implica que necessàriament
són camins públics i el manteniment dels marges correspon als
pagesos que volen evitar que el bestiar entri en els seus conreus.
Aquesta normativa forma part de la Llei 3/1995 de 23 de març. Catalunya no té una normativa
específica al respecte.
Cala Guillola. La carretera que segueix (que no agafem) ens portaria
fins la mateixa cala Guillola, que té força reclam turístic. La badia que
comparteix el nom de la cala era especialment valorada pels pescadors locals. La dita (el ditxo, segons la parla local) A Guillola el peix hi
vola; a Port Lligat passa de llarg, n’explica una mica la valoració pesquera. També té fama per a la pesca a l’encesa. Fins i tot la llegenda de
la descoberta d’aquest art la situen en aquest indret, quan durant un incendi nocturn d’un vaixell, els mariners que s’hi van acostar per ajudar
la tripulació van observar amb sorpresa la gran quantitat de peix blau
que es congregava, atrets per la llum del foc. A partir d’aquest moment
van incorporar un llum potent a la barca i van sortir a pescar de nits.
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quarta PARADA
Després de la primera pujada, a l’esquerra del camí.
Barraca. A tocar del camí hi ha una barraca de planta quadrada
que proposem de visitar. Es troba en un vessant totalment rocallós, davant d’unes feixes que s’havien aprofitat com a vinyes,
i amb altres barraques visibles des del lloc. Es pot comentar la
idoneïtat de la seva ubicació, aprofitant la roca mare; i també
la coberta, ben visible des del lloc on ens trobem, i que ens pot
permetre de formular algunes hipòtesis de com està feta la
coberta i de com es veurà des de dins. Si ens hi posem al davant
veurem que la porta és petita i està protegida per una llinda de
bones dimensions.
Podem prendre mides de la llinda i, sabent la densitat de l’esquist, fer un càlcul força fiable del seu
pes (1,8 dm x 1,5 dm x 4,5 dm x 2,7 de densitat). També hi ha altres carreus cantoners mesurables
i, per tant, de massa calculable. Si hi entrem veurem com està fet el sostre (de falsa volta, amb
lloses que van formant cercles concèntrics cada cop més propers fins a tancar-se). També podem
fer l’observació de la col·locació de les lloses, amb lleu inclinació exterior, per evitar la caiguda
d’aigua en cas de pluja. Hi ha un banc, una fornícula, i molta pols fosca provenint de la lenta degradació de l’esquist.
Creativitat i tramuntana. Des d’aquesta mateixa talaia hom
pot veure a cent metres en direcció a la Pineda de Guillola,
quan s’acaba la zona de pins i comença la màquia litoral,
unes escultures antropomòrfiques que no visitarem, però que
posarien de manifest un gust específic per l’art en indrets no
convencionals. Serveixi per a fer tertúlia dels presumptes efectes del clima en general i de la tramuntana en particular sobre
l’èmfasi creatiu de les persones que hi són exposades.
Geologia i biologia. La barraca es troba sobre un gran bloc
d’esquist travessat per filons de quarsites. Trobarem nombroses
clapes de líquens que probablement valgui la pena comentar.
Els líquens són éssers vius fotosintètics formats per la simbiosi
de fongs i algues, formant una associació duradora i reproduïble, amb característiques pròpies dels fongs i de les algues, i
d’altres de noves, resultat de la simbiosi. Els liquen que trobarem més sovint és el liquen groc (Xanthoria parietina; xanthos
vol dir groc, i parietina vol dir de paret ruïnosa), que és fàcil de
reconèixer, abundant i molt resistent a la pol·lució.
Trobarem també força deposicions d’animals silvestres (guilles, teixons, fagines...) algunes sobre
les pedres del mateix camí, i una gran i creixent quantitat de marges llaurats pels senglars; a hores
d’ara la proliferació de senglars ha esdevingut una veritable plaga ecològica.
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Elements costaners. Si hi ha temps de revisar el mapa de la zona propera on hem fet la parada, ens
trobarem amb paraules ja comentades (bau, foralló...) i amb alguna altra que encara no, per exemple la paraula escar (Escar de Cala Bona). Un escar és un varador, és a dir, un lloc que permet de
treure o posar a mar les embarcacions petites mitjançant un pla inclinat. La paraula ve del mot grec
escarios, que té el mateix significat.

5

cinquena PARADA

Saltar el mur. En el recorregut des de la parada anterior hem
pogut veure un parell de sistemes per passar a l’altra banda
del mur, ja que no és gens recomanable saltar per sobre ja
que el degrada molt ràpidament. El sistema obvi és el d’una
porta en el lloc adequat, però això implica que el pastor vigili
especialment quan passa el ramat. També trobarem un sistema de doble escala, apte només per als humans.
Lamentablement no trobarem en aquest recorregut l’ús de pujadors, fets amb pedres que sobresurten del mur i que també
s’utilitzen com escales, que el bestiar no sap utilitzar.
Ens aturem en una recolzada del camí, en una petita esplanada a la dreta, poc abans del Rec de
Cala Seca. Aprofitem la parada per esmorzar una mica i, alhora, proposem un repte als participants.
Demanem uns quants voluntaris i voluntàries perquè facin una petita descoberta. Seguint el corriol
que hi ha a la dreta, si fan vint metres endavant, després de passar dos carreus de pegmatita amb
molta presència de mica blanca, poden veure a mà dreta que són a tocar d’una barraca. Proposen
que en facin una ràpida exploració, comparant-la amb la que acabem de visitar, i que tornin al grup
fent un petit informe de les diferències i singularitats que hi han trobat.
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Barraca. És de planta quadrada i amb falsa volta. El pas de base quadrada a circular es fa amb grans carreus que fan de llinda interior
als vèrtexs del quadrat, de manera que passa de quadrat a octògon
i, d’aquest, a cercle. A l’exterior, aquest canvi només és visible a la
façana. La porta és petita i amb llinda; no té llindar, sinó que té el
terra rebaixat per facilitar l’entrada. El terra de la barraca és empedrat, deixant un petit espai més fondo a la porta, i la llinda interior és
més alta que l’exterior per reduir al màxim l’angostura del forat de la
porta. A dins hi ha bancs al voltant de les tres parets senceres, amb
tres fornícules, una a cada paret. Es pot observar que la paret del
fons té fins a mig metre d’altura de roca mare allisada, almenys fins a
l’altura visible sobre el banc. La resta de característiques (el material,
l’orientació...) és similar a la barraca visitada a la parada anterior.
Una visió del territori comparant-lo amb el mapa ens permetrà comentar alguns topònims: Cala
Torta, la barraca de sa Pedrera (propera a sa Punta de sa Pedrera), Punta Prima, la zona d’espadats
anomenada Ribes Altes (entre la platja de Ribes Altes i el Racó de Ribes Altes). El camí passa per la
zona de ses Figueretes, sota el puig de les Formigues que separa les conques del rec de Cala Seca i
el rec de Cala Bona.
7
6
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sisena PARADA
Tot just passat el Rec de Cala Bona
Pont des Mal Pas. Des d’aquest punt podem veure el pont d’ull triangular de Cala Bona per sobre el
rec. No hem trobat cap referència que n’expliqui el nom, a part de l’evident dificultat del pas que ha
obligat a fer el pont. Es tracta d’un topònim força habitual en camins i indrets de tot Catalunya.
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El rec forma una fantàstica bruguera (Erica arborea, bruc
boal o bruc mascle o bruc de pipes –en contraposició al bruc
d’escombres–, molt adaptat als incendis forestals) fins que arriba
a la cala, erosionant una zona rocallosa on es pot apreciar un
plegament de grans dimensions. La cala, molt allargada, té tres
zones adaptables al bany.
Des d’aquest punt veiem un tall de cala Bona i de ses Ielles (anomenat Racó de ses Ielles, per la seva mida més reduïda). Cala
Bona en general i el Morro de Cala Bona, en particular, és un espai molt valorat pels submarinistes, especialment perquè hi ha el vaixell Tregastel que s’hi va enfonsar
una nit del 1938, després d’haver xocat amb Illa Messina, quan els dos fars de la zona –el de cala Nans i
el del cap de Creus– eren apagats a causa de la guerra.
Estesa elèctrica i barraca. En el camí fins la parada següent
passem per un punt on potser valdrà la pena fer una petita
pausa. Serem davant d’una barraca, un pèl allunyada del camí,
però evidentment més alta –probablement utilitzant-la com a
claper– que segurament augmenta el pes a sobre la llinda de
la porta. La solució és una doble llinda, amb una petita separació de lloses entre una llinda i l’altra.
Si mirem a l’altra banda, podrem observar l’estesa elèctrica
per fer arribar el corrent fins al far. La zona netejada per a
l’estesa ha posat de manifest que la zona era plena de feixes, que no es poden veure a les zones no
desbrossades perquè la vegetació les oculta. Es pot comentar com, després d’un gran incendi – com
ara el gran incendi forestal de 2012–, no és estrany que es posin de manifest zones amb pedra seca
que no es coneixien.
Acabament dels murs. Trobarem un punt en què tant les
parets com les feixes són especialment ben acabades, no amb
rastell sinó amb lloses polides i triades com a coberta, com
si es volgués que servissin de camí enllosat. No pensem que
tinguin cap intenció específica sinó com a marca de l’artesà
o pagès que les va construir. Segurament no podem atribuir
una intenció estètica a aquestes construccions però sí que
és evident que els constructors valoraven i gaudien amb les
feines ben fetes i ben acabades, potser més pel prestigi i per la
sensació de solidesa i durabilitat.
Erosió. La força del vent –sovint amb un alt grau de salabror– no només afecta les plantes que intenten
adaptar-s’hi. També afecta les roques que s’hi exposen. En aquesta zona trobarem tot d’espais on
observar-ho. Podrem veure com l’esquist s’erosiona molt més fàcilment que no pas els filons de roques
intrusives, més dures ja que són d’origen magmàtic, i el tipus d’erosió anomenada alveolar (en forma de
petites cavitats, sovint comunicades) que es produeix a l’esquist. En canvi, als forats de certa grandària,
s’anomenen taffone, molt més habituals a les roques intrusives, però també evidents als esquistos.
L’erosió deixa al descobert vistosos plegaments de la roca (plecs i microplecs; la diferenciació entre els
quals també és de mesura, però que implica també una formació diferenciada).
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setena PARADA
Entre el rec de Ses Ielles i el rec de cala Jugadora. Ens trobem en una zona plana i elevada, amb
bones vistes, i algun que altre element destacable.
Els càdecs. Han anat fent acte de presència, de mica en mica,
sempre marcant la força i la direcció habitual del vent, al qual
s’adapta d’una manera prodigiosa. A cada zona, els càdecs són un
llibre obert sobre els vents imperants. Al camí, a més d’anar amb
compte amb les pedres, també hem de vigilar les seves arrels que
busquen l’aigua a força distància de la planta. Una zona on abundin s’anomena cadequer. La planta és un arbre en potència, però
el veurem més aviat com un arbust, de vegades totalment ajagut
al terra, com una catifa. Juniperus oxycedrus, que molta gent confon amb el ginebre o amb el ginebró (Juniperus communis). És fàcil associar el nom de la planta amb la beguda ginebra que n’està
aromatitzada. També es fa servir per adobar carns, utilitzant-se el
fruit. Aquest és un gàlbul (una mena de pinya carnosa que envolta les llavors) que en el cas del càdec sol agafar una coloració
vermellosa i marronosa, i en el cas del ginebre és més blava. Del fruit del càdec s’extreu l’oli ronyer, per
això en alguns indrets s’anomena ginebre d’oli o ginebró fals. Una manera de diferenciar-lo del ginebre i
del ginebró és comprovar que a la cara superior de les seves petites fulles hi ha dues línies blanques.
Juniperus és el nom científic de tot el gènere d’aquestes plantes i oxycedrus prové del grec i significa
punxant. Els càdecs són dioics, la qual cosa vol dir que en veurem de mascles i de femelles (amb fruits).
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Ses Ielles. El barranc de ses Ielles és un cadequer. Des del replà
on ens trobem hi ha bona vista de cala Bola i ses Ielles. Trobem
el topònim de Ses Ielles també com Les Illetes, cosa que ens
n’explica l’etimologia. De fet hi ha un grupet d’illots, un dels
quals rep el nom específic de Ses Ielles i un altre, molt allargat,
és s’Estufadora (amb sa Planassa de s’Estufadora). Són punts coneguts pels bussos esportius. Entre ses Ielles i cala Jugadora hi
ha la zona coneguda com ses Orgues on hi ha una mina abandonada de mica blanca, moscovita, amb una barraca circular
molt ensulsiada. De fet, a tota la zona hi ha una gran quantitat
d’elements de pedra seca, murs, clopers i barraques.
Barraca. A l’esquerra hi ha un corriol molt poc marcat que
condueix fins una barraca molt propera però no visible des
del camí, i que té unes característiques especials. És totalment
irregular, envoltada d’una segona paret que faria de contrafort, força deteriorat, i que al costat de la porta forma dos
paravents que no semblen gaire necessaris. La porta és
molt baixa i estreta, es troba en un racó del rectangle, a tocar
d’un vèrtex, i està orientada una mica de biaix de la paret.
L’interior també és irregular, des de la planta fins al sostre,
com si hagués estat feta sense un plantejament previ; però, tot
i així, es manté sòlida i dempeus. El seu interès rau precisament en aquestes irregularitats, que potser
responen a causes que desconeixem. Per arribar a la barraca, a vint metres del camí, es travessa
l’antiga estesa elèctrica, cosa que cal vigilar per no entrebancar-se amb alguns dels cables caiguts.
Fites. És un altre element de pedra seca. En molts casos són
petits pilons de pedres, fets per excursionistes o usuaris, per
marcar un punt o un corriol determinat. De tota manera, si ens
fixem en l’horitzó muntanyós, en podrem veure de fites molt
més grans, veritables construccions, que servien per marcar territoris o propietats, quan no hi havia una paret de separació,
que en diversos llocs s’anomenen eixart (habitualment escrit
aixart). Aquestes fites calia que fossin realment consistents per
evitar canvis de lloc fraudulents.

vuitena PARADA: cala jugadora
Camí enllosat. Estem seguint un camí molt treballat i en molt
bon estat, amb grans lloses, suportades per murs de pedra seca.
Trobem ponts d’ull triangular, i escales curosament traçades.
Cala Jugadora és el nom de l’entrada de mar que tenim a la
dreta del camí. Hi ha diversos corriols que hi baixen però cap
no està marcat oficialment, cosa que és un problema ja que a
l’estiu és molt freqüentada.
_ p. 16

La tranquil·litat de l’aigua, l’existència de sorra i el magnífic
paisatge geològic la fan molt preuada pels banyistes. Té un alt
valor ecològic per la colònia de posidònia que aprofita la calma
de les aigües. Tota la zona de cala Jugadora és d’una gran
importància geològica i històrica. Serveixin com a exemples la
mina de mica blanca, l’existència de material volcànic i fins les
restes d’un forn de calç.
La barraca de cala Jugadora. Tot i ser visible des del camí, es
proposa d’arribar-hi per observar-la amb més detall. Segons
la tradició, és la barraca el que dona nom a la cala, ja que
essent força resguardada en les maltempsades, molts pescadors refugiaven les embarcacions a la cala i ells mateixos es
resguardaven a la barraca, i mataven l’estona jugant a cartes.
També s’explica que el joc era rellevant, jugant-s’hi les zones de pesca, a la mar d’Amunt (més buscada, especialment
cala Prona) o a la Mar d’Avall. De la barraca en queden dues
parets; una amb una finestra que té la llinda trencada però
que encara es manté a lloc gràcies al contrapès de les parets; i
l’altra amb una llar de foc que es va reforçar amb posterioritat
amb pegats de ciment. Les parets que han romàs ens permeten un debat sobre la consideració o no de barraca de pedra
seca. Als panys de paret malmesa es fa evident que entre les pedres s’hi va col·locar argila. Segons
alguns estudiosos, això no implica la seva desconsideració (ja que no es tracta d’argamassa ni morter de calç, ni de guix ni de ciment), però altres autors crueun que l’ús de l’argila ja fa que no sigui
una mostra veritable de pedra seca. Certament hi ha altres barraques que s’han recobert d’argila o
de terra per aïllar-les millor, però aquest recobriment s’ha afegit després de la construcció, no per
donar solidesa o estabilitat a les parets mentre es construïen.
Pegmatita. En el mapa geològic del cap de Creus (©CMCNB)
hi ha una línia que separa la zona de metamorfisme de gran
mig (que és per on hem anat fent el recorregut) del metamorfisme de grau alt. Aquesta línia passa per cala Jugadora. En
aquest lloc es pot observar l’aflorament de les pegmatites,
fet que podem considerar únic al món. Hi ha pegmatites de
textura gruixuda associada a les migmatites o a l’esquist,
pegmatites de textura fina amb predomini de feldspats, o
amb predomini de filons de quarç o amb predomini de mica
blanca. Les pegmatites són molt més resistents a l’erosió que
no pas els esquistos, per això solen ressaltar d’una manera tan evident. Poden formar grans filons
amb importants mineralitzacions, com és el cas. Des de cala Jugadora hi ha una magnífica vista al
dic de pegmatita coneguda com es Gran Roig de Jugadora o com s’Oca Roja, i també a un altre dic
conegut com Roca des Cranc. Sobre el seu color vermellós cal dir que, a banda de l’oxidació dels
minerals de ferro que taca la roca d’ocres, hi ha un component molt important a les pegmatites que
és el feldspat ortosa, que té un color típic “de carn”. A més, les grans dimensions dels minerals es
deuen a que el refredament de la roca ha estat lent. S’hi troben quars, feldspats (ortosa i microlina),
turmalina i granats, entre altres. La pegmatita és una roca ígnia intrusiva. Va formar-se a causa del
magmatisme (fa 290 milions d’anys) que va provocar una “injecció de magma” que, un cop refredada, va formar la pegmatita. La veiem entre els esquistos formant petits filons o grans dics.
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novena PARADA
Cruïlla GR, davant del Racó de ses Barrilers.
Acabament. Aquí podem donar per acabat el
recorregut. Hi ha la possibilitat de completar
la ruta anant al far, a mirar el dic de pegmatita
proper, i a punts d’interès que hi ha a continuació (cala Fredosa, sa Cova de s’Infern, etc.).
Si ens hem desplaçat en cotxe i l’hem deixat
al començament del recorregut només podem
tornar enrere o tornar-hi combinant la carretera
i els corriols que la van seguint de manera alternativa. Per a la sortida amb professorat, hem articulat
una combinació de cotxes al començament i al final del recorregut per tal d’evitar la tornada a peu i
aprofitar el temps al màxim per resoldre la sortida en només tres hores. Cas de fer la sortida amb alumnat, és preferible que l’autocar ens esperi al far i acabar el que queda de recorregut amb els alumnes.
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