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Quan un contingut complementari es troba ressenyat en més d’un panell, en el present dossier es recull
únicament sota el títol del primer panell per no resultar reiteratiu.

Panell 1

Paisatge de pedra seca
Patrimoni dels més humils
L’Alt Empordà és una comarca plena d’història, la qual cosa li
permet de gaudir d’una enorme quantitat de patrimoni. Des del
megalitisme, passant per les restes iberes, gregues i romanes,
edificis medievals tant preromànics com romànics o gòtics, i
també a l’època moderna i a la industrial, del modernisme i
del surrealisme… tot plegat afavoreix la percepció de no poder
abastar el patrimoni existent i de la impossibilitat de treballarho pedagògicament de la manera que es mereix.
Tanmateix la major part d’aquest llistat de restes sempre fa
referència al poder, a les classes socials dominants, de nobles
i/o burgesos, o de la rellevància social que dóna la representa- Imatge: feixes abandonades a la serra de Rodes.
ció religiosa, de vegades com a pura ostentació d’aquest poder,
i molt sovint des d’un punt de vista urbà.
Doncs bé, aquí plantegem un altre patrimoni, menystingut perquè és relativament recent, i sobretot per
la seva aparença discreta, que homenatja els pàries, els més pobres, els més humils, que en retrata el
seu plantejament vital gairebé sempre més a prop de la supervivència que no de luxes ni de decoracions. Un patrimoni agrícola que a causa d’aquest menyspreu i del seu abandonament, està en perill.
Ens referim a tot un món de pedra seca.

Olivets
Els conreus amb què més sovint es relaciona la pedra seca a
l’Alt Empordà és amb els ceps i amb l’olivera. A la comarca és
habitual referir-se amb el nom de vinya i d’olivet. El mot olivet
potser ens sorprengui. Aquest sufix que sovint relacionem amb
un diminutiu era d’ús habitual per referir-se a zones on una determinada planta era predominant, sovint perquè era conreada.
Actualment el seu ús és molt restringit però ha quedat fixat en
molts topònims.
Amb aquestes dades no ens ha d’estranyar ni malinterpretar
paraules com: olivet, vinyet, avinyonet, maçanet, ullastret, canet,
canyeret, lloret, freixenet, aulet, saldet… Fàcilment les podrem Imatge: olivet a Cadaqués.
relacionar amb plantes com alzina (aulina), canya, freixe, llorer
(llor), pomera (maçanera), salze (saule), ullastre, vinya…
Normalment són paraules que provenen del llatí. Per exemple, olivetum significa camp d’oliveres.
Alguns d’aquests mots s’han feminitzat (pineda, salzeda…) que eviten la confusió amb el diminutiu. Se
solen pronunciar amb e oberta.
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Panell 2

A què ens referim quan parlem de pedra seca?
Argila, guix, calç, ciment
L’argila és un material granular natural procedent de la descomposició de les
roques feldespàtiques. Les partícules són inferiors als 4 micròmetres de diàmetre (0,04mm). És un material que adquireix plasticitat en barrejar-se amb
aigua, i s’endureix en escalfar-la per sobre dels 750ºC.
La calç és un òxid que s’obté de la pedra calcària. S’ha fet servir durant segles
per elaborar morter de calç, com a material bàsic per a la construcció. A través de la cocció de la pedra calcària s’aconsegueix l’òxid de calci, anomenat
calç viva. Actualment només es fa servir en casos molt concrets (reconstruccions d’edificis antics, emblanquinat de parets…).
El guix és un mineral format per sulfat de calci que també s’ha fet servir des
d’antic en la construcció, però no té les propietats aglutinants de la calç o del
ciment, i el seu ús sense cap altre producte no permet fer edificis tan sòlids.
Actualment es fa servir especialment per recobrir parets i sostres.
Al segle XIX, com a resultat de diversos experiments, s’arriba a fabricar el ciment. La primera fàbrica de ciment de tipus pòrtland de Catalunya s’instal·la
el 1901, a Castellar de n’Hug. El seu ús ha desplaçat el d’altres productes
anteriors. De fet, actualment és tan habitual que el consum de ciment es considera un indicador bàsic del desenvolupament econòmic d’un país o d’una
comunitat.

Com s’aguanta una paret de pedra seca?
“Con cemento de gravedad” José Antonio Millán
Les pedres (o sigui, els trossos de roca), tallades o no, s’han
d’encaixar sense l’ajut de cap argamassa ni cap pasta humida. La tècnica es concentra en la seva disposició, el contacte
màxim entre les pedres, combinant-les segons les mides, utilitzant les menys convenients com a reble (farciment), i aprofitant
al màxim la gravetat, és a dir, el pes de les mateixes pedres i de
totes les que es van posant a sobre.
La major part de les vegades, la paret seca ha estat realitzada
per bracers i jornalers que s’esforçaven per la seva subsistència Imatge: interior de barraca a la zona de la Garriga
en terrenys rocallosos que calia aprofitar al màxim per fer-los
conreables. La seva tècnica era elemental, millorada a través
de la mateixa experiència. Les construccions són, doncs, reduïdes, però bastint un patrimoni agrícola
d’incalculable valor. No ens ha d’estranyar que la UNESCO hagi acceptat la candidatura de la pedra
seca com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
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Panell 3

Des de quan es fa servir la tècnica de la pedra seca?
Megalitisme i pedra seca
A l’Alt Empordà trobem tot de monuments megalítics, anomenats així perquè són fets amb pedres (litos) molt grans (mega).
Solen ser dòlmens i menhirs, amb gran diversitat de models.
Són construccions prehistòriques.
En alguna d’aquestes construccions es fa evident la utilització
de la pedra seca, complementant el treball amb grans lloses.
Per exemple, en alguns sepulcres, el corredor d’accés era fet
de pedra seca, com s’ha pogut comprovar en excavacions
relativament recents.
Per aquest motiu és important que no confonguem la cultura Imatge: Dolmen del Mas Girarols I, a Espolla, amb
un dels costats del corredor fet de pedra seca.
megalítica –molt sovint relacionada amb cultes religiosos i
funeraris– amb la pedra seca moderna i contemporània –aquí
relacionada amb l’aprofitament d’espais agrícoles, ramaders i forestals–.
Pensem que durant segles alguns dòlmens van ser aprofitats pels pagesos com a petites barraques, sovint reconstruint-les amb murs de pedra seca o incorporant-les a eixarts, però corresponen a objectius
socials i a èpoques històriques molt diferents.

Sistema de propietat
A l’edat mitjana en moltes parts del nostre país funciona
l’emfiteusi que vol dir la cessió del domini útil d’una propietat
a canvi d’un pagament anual anomenat cens. O sigui, que un
territori té dos tipus de domini: el directe (la propietat) i l’útil
(la de la persona que pren i usa la finca, anomenat emfiteuta).
Aquest emfiteuta, mentre pagui el cens o cànon, té dret a evitar
qualsevol interferència, fins i tot la del mateix propietari.
Sovint l’emfeteuta parcel·la les finques i crea un nou model
emfitèutic en què ell assumeix el paper de domini directe de
les parcel·les creades, estructurant el model feudal.

Imatge: olivet a Cadaqués.

Malgrat els canvis polítics del XVIII i del XIX, el sistema va continuar força vigent entre la pagesia catalana, però s’anaren introduint variants que van permetre l’ocupació de moltes terres ermes i boscoses
(el màxim va ser a mitjans del XIX) i la seva adequació amb pedra seca a l’aprofitament agrícola.
Segons Rosa Congost, historiadora, la quantitat de censos, delmes, terços i arrendaments que ha de
pagar el pagès en un sistema de múltiples drets de la propietat fa que aquest provi d’aprofitar al màxim
els terrenys de què disposa per fer-los productius.
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La major part de les desamortitzacions i distribucions de béns comunals del XIX van anar a parar a
grans propietaris que van augmentar les seves extensions i rarament a propietats petites a l’abast de
treballadors de la terra.
Això explica que la major part del treball de pedra seca es fes en petites propietats, en què el treballador maldava per aprofitar al màxim el seu terreny estimulat per la sensació de treballar per a la seva
família i no per a l’amo. Tanmateix aquests petits propietaris no obtenien prou beneficis de les terres
normalment no gaire bones i es veien obligats a fer de jornalers d’altres propietaris o de treballadors
de les primeres indústries. D’aquesta manera, al mateix temps que augmentava el cens de petites
propietaris també ho feia el de treballadors. Aquest és un fet característic català que no es donava en
altres zones.
S’entén, doncs, que es produeixen a poc a poc canvis en el sistema de propietat però que gairebé no
arriben als darrers usuaris, els jornalers. Tot i això aconsegueixen, a canvi d’un cànon, petites zones
que malden per fer productives i millorar lleugerament (i a canvi d’una feinada impressionant) la seva
miserable condició.

Panell 4

On podem trobar construccions de pedra seca?
Wikipedra
La Wikipedra (enllaç) és un espai
web sobre construccions de pedra
seca a Catalunya i a les comarques
de la Catalunya Nord de l’estat
francès. És un projecte desenvolupat
per l’Observatori del Paisatge de
Catalunya amb la col·laboració
de diverses entitats.
Té més de 27.000 construccions
introduïdes, i inclou mapes, fitxes,
fotografies i croquis de les construccions.
Imatge: interfície del web de la Wikipedra

S’hi pot col·laborar introduint-hi
construccions que es coneguin
mitjançant formularis específics per barraques, construccions per emmagatzemar aigua, murs, conjunts,
forns i altres. Abans de ser publicades al web, les propostes són validades per experts. El web també té
una App de la Pedra Seca per a mòbils.
A l’espai s’hi inclou també un Dossier de Paisatges de la pedra seca amb un glossari específic, que pot
servir com a font important d’informació.
En cas d’existir patrimoni de pedra seca en els llocs propers del centre educatiu o dels espais que es
visitin, pot ser molt pedagògic col·laborar a la introducció de continguts.
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Pedra seca als Països Catalans
A les zones de parla catalana, mediterrànies, hi ha un gran i creixent
interès per la civilització de la pedra seca. No és estrany, doncs, de
trobar espais web que s’hi dediquin. Us n’hem fet una tria que, amb el
pas del temps caldrà actualitzar dins del possible, però que no exhaureix les vostres pròpies troballes en aquest tema.
– Amics de l’Arquitectura Popular (terres de ponent)
– Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses (Segrià)
– Grup de Pedra Seca de l’Associació Pedra Tosca (La Garrotxa)
– Barraques de pedra seca de Vacarisses (Vallès Occidental)
– La pedra seca a Poboleda (Priorat)
– Pedra Seca a Castellolí (Anoia)
– Barraques de pedra seca a Subirats (Alt Penedès)
– Barraques de Pedra Seca de Mont-roig del Camp (Baix Camp)
– Construccions en pedra seca (Begues, Baix Llobregat)
– Fundació El Solà – La pedra en sec a la Fatarella (Terra Alta)
– Pedra en sec i senderisme. Consell de Mallorca
– Museu de la Pedra en Sec de Vilafranca (Alt Maestrat)
– Associació Cultural Grèvol (Vistabella del Maestrat)
– Catí – Arquitectura de la pedra en sec (L’Alt Maestrat)

Imatge: panell inicial de l’exposició
permanent del Centre d’Interpretació
de la Pedra Seca de Torrebesses.

En Simó, paretaire
En Simó Mascort és un personatge de ficció inventat per l’escriptor empordanès Josep Pous i Pagès. En
dos dels contes que apareixen al recull Tota la saviesa d’aquest món, en Simó és dels darrers constructors –però indiscutiblement dels millors– de pedra seca de Cadaqués. En Pous i Pagès el converteix en
un símbol del bon fer, de persona justa i reflexiva, que després de voltar el món amb l’ofici de mestre
d’obres, torna a Cadaqués a fer l’ofici per al qual té una veritable devoció: paretaire, és a dir, constructor de parets de pedra seca.
Els dos contes fan d’entrada i de cloenda del llibre. El primer és En Simó, que comença:
De nom es deia Simó Mascort i era paretaire del seu ofici. Paretaire de paret de pedra seca, que és
art de gran mirament. A Cadaqués, on havia nascut i on pensava morir quan fos arribada la seva hora,
tothom el tenia per mestre en el seu ram. I això que la vila havia estat pròdiga sempre en mans de les
més fines per aixecar parets d’aquesta mena.
Altre temps, tots els serrats que la volten eren afeixats i coberts de pampolades, verda alegria en primavera, roentors d’or i porpra a la tardor. Fins aquells tan enasprats, que el peu de la cabra solament
sembla que hagi de poder enfilar-s’hi.
Això era en el bon temps de la vinya vella, llavors que al pagès calia tan sols colgar en terra un tros de
sarment i al cap de pocs anys hi tenia una rabassuda soca de cep, que llevava a cistelles els raïms, més
dolços que una bresca.
Fou l’època d’or dels paretaires. Tota aquella estesa de feixes de vinya l’havien haguda d’establir mantenint la terra amb parets de llosa, que feien de la serra un gegantí escalat. I la llei de l’ofici volia, tant
eren gent ben feinera i traçuda, que la paret quedés llisa i polida, com si fos tallada amb ganiveta. Una
llosa que hagués sobreeixit només un caire d’ungla, ho haurien tingut per una vergonya.
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En un altre fragment del mateix conte es diu:
El dia convingut en Simó comparegué puntual a l’hora de començar la
feina. Duia un cabàs i les eines de l’ofici. Marcà les feixes, obrí les rases
on havien d’assentar-se les parets i després començà la seva vera tasca.
Treballava amb gran repòs, com si tingués per davant tota l’eternitat. Però
no es torbava ni perdia temps. I la paret anava pujant, igual com si s’anés
fent tota sola, com una planta que creixent de la saó que xucla de la terra.
Abans de començar, la paret ja era feta en el seu pensament. Això i
l’experiència, el bon ull i les bones mans li estalviaven dubtes i provatures. Prenia una llosa i la llosa encaixava just en l’espai que li havia
destinat. Donava un cop de maceta i la llosa es partia per on havia de
partir-se. I el no perdre cap esforç inútilment el feien molt més llarg de
feina , que altres que picaven i suaven i maldaven com uns condemnats
Imatge: il·lustració d’APA (Feliu Elias)
i al capdavall tot era fressa i poca endreça.
Un altre conte del mateix recull es titula Encara en Simó i el mateix
protagonista explica la seva passió per la pedra seca tot fent-ne una
valoració gairebé moral:

que representa en Simó davant la
seva paret, a l’hora de fer un mos,
rebent una visita.

La veritat ara us la diré: la veritat era que m’havia afectat a fer paret de pedra seca. És un art que no
hi ha trampa ni engany. Si saps la teva obligació i tens bones mans i t’agrada quedar bé, no has pas de
dir-ho tu, prou ho declara l’obra. Si ets un potiner i un sense vergonya, no et refiïs de poder amagar-ho.
Res d’enguixat ni d’arrebossat que vingui a fer de tapabruts. Tal deixes la feina, tal la veu tothom. És
això que va fer-me enamorar del meu ofici d’ara. Fora el fingiment, fora els postissos, fora la disfressa!
Si poguéssim fer igual amb l’home i les accions de l’home, d’altra manera aniria el món.

Panell 5

Hi ha oficis tradicionals que han fet ús
de la pedra seca?
Màquines simples
Per a la construcció en pedra seca no es va utilitzar maquinària, tal com l’entenem avui en dia. Com a
molt, les persones que feien les construccions es van servir del que anomenem màquines simples, que
serveixen per convertir una força petita en una de gran (o viceversa). Et serà fàcil d’imaginar en cada
cas, com les devien fer servir. Parlem-ne.
Habitualment es consideren màquines simples:
La palanca (també anomenada alçaprem o perpal) consisteix en una barra rígida
que pot girar lliurement entorn d’un punt de suport. S’utilitza per amplificar la
força mecànica aplicada a un objecte i també per a aixecar coses pesants. El
carretó és una de les aplicacions d’aquesta màquina simple. Els símbols F i R
corresponen a Força i Resistència, respectivament.
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La seva utilitat a l’hora d’espedregar un camp (treure’n les pedres que fan nosa) i moure aquestes pedres grosses, resulta evident.
El pla inclinat és una rampa que permet elevar càrregues més fàcilment que no
pas fent-ho verticalment. A part d’aquesta utilitat, té dues aplicacions directes,
que són la falca (o cuny o tascó) i el cargol (o caragol o vis o pern).
La falca, sens dubte, la més utilitzada en la construcció de pedra seca, és un pla
inclinat doble on la força aplicada a la base es transmet ampliada a les cares de
la falca. Serveix per esberlar i dividir cossos sòlids, també roques.
Sovint trobarem fonts que consideren la roda com a màquina simple, i altres que la
consideren un dispositiu o un component d’altres màquines, simples i compostes.
Com a màquina simple forma part de la corriola i del torn. La funció de la roda és
de transmetre el moviment lineal en moviment angular facilitant el desplaçament,
no només dels vehicles sinó també en el cas de la roda de molí, o la roda de terrisser. En l’època de màxima difusió de la pedra seca trobem sobretot l’aplicació de la
roda en el carretó i en el carro (vehicle que aprofita la força de les bèsties de tir).
La corriola (o politja o cúrria) consisteix en una roda mòbil al voltant del seu eix
central, amb un canal a la seva circumferència pel qual passa una corda o un
cable. Es fa servir per canviar la direcció d’un força, per amplificar la força, o per
transmetre el moviment a altres corrioles variant la velocitat de gir de cadascuna.
En pedra seca es pot fer servir per a moltes accions, però potser el fet que resulta
més il·lustratiu és el moment de pouar aigua.

Calciners, carboners, rodellaires
Un calciner era la persona que fabricava calç (també rep aquest nom la
que en ven o en distribueix). La calç s’obtenia a través d’un forn on es cremava pedra calcària. La calç era una de les principals matèries primeres de
la construcció. Per tal d’omplir el forn amb pedra calcària calia tenir habilitats de construcció de pedra seca ja que era imprescindible fer una volta
a la base per deixar lloc a sota per fer foc i anar-lo alimentant. Durant la
cocció, que durava dies (més d’una setmana), calia fer torns per controlarla. La major part de forns de calç que encara es conserven (però ja no es
fan servir) provenen dels segles XVIII i XIX.
Un carboner era la persona que fabricava carbó (també rep aquest nom la
que en ven o que en distribueix). Als nostres boscos eren habituals els carboners que preparaven carboneres de llenya per a l’elaboració del carbó
de forma artesanal. La carbonera solia preparar-se al bosc mateix d’on es
treia la fusta, i consistia en un con fet de llenya i cobert de terra. Es calava
foc d’una manera molt precisa per tal que els troncs (al cap de gairebé un
mes) s’anessin convertint en carbó. Durant aquest temps havien de ser a la
carbonera contínuament, i solien refugiar-se en barraques que construïen
ells mateixos.
Un rodellaire (o roder) és un treballador bosquetà que fa rodells o cèrcols
per a botes. Tot i que ara és un ofici que es pot donar per desaparegut, a principis del segle XX era habitual. L’any 1915 es va constituir l’Associació Rodellaire Espanyola, a la Cellera de Ter, que va establir
la seva seu a Santa Coloma de Farners, a la Selva. El col·lectiu de rodellaires es concentrava a les zones
de castanyers de les Guilleries i el Montseny. Solien construir-se barraques a les zones de treball.
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La transhumància
La major part dels ramats necessiten pastures. L’habitual és que
aprofitin les pastures properes al lloc on estan ubicats, però
en segons quines èpoques de l’any les zones de pastura no són
adequades o simplement s’han esgotat i són insuficients.
En ramats molt grans, tradicionalment es portava el bestiar cap
a zones de millor pastura (a l’estiu a muntanya, a l’hivern a la
plana) i això podia comportar grans moviments i llargs desplaçaments en les èpoques de canvi. Això és el que s’anomena
transhumància.
La paraula és antiga i sens dubte deriva del llatí. Però hi ha
dues versions. Queda clar que “trans” vol dir a través. Però etimòlegs i etimòlogues discrepen entre ells si la segona part de
Imatge: Mapa de Camins Ramaders de Catalunya.
la paraula deriva de humus (o sigui terra) o de fumo (és a dir
Font: Camins Ramaders i Transhumància a
de fum, en el sentit que el bestiar podia passar a un camp
Catalunya. Fundació del Món Rural
trasfumo, o sia després d’artigar-lo, de cremar-ne la vegetació
perquè sortís herba nova).
Una de les principals zones de pastura d’estiu és i era l’Alt Pirineu, des del Ripollès fins a la Vall d’Aran.
En canvi, de pastures d’hivern n’hi havia força; una d’elles era la plana de l’Empordà.
Aquesta estratègia de moviment dels ramats va requerir d’una xarxa de camins per on poguessin transitar amb un mínim de garanties. Són les carrerades (o camins ramaders), amb petites pastures, llocs amb
aigua i de descans del ramat. Camins (vies pecuàries) que van passar a ser de domini públic, actualment
gestionats per les comunitats autònomes.
De començaments del segle XX es fa evident un descens de l’activitat transhumant ja que cada cop
més el bestiar sol estar estabulat amb una alimentació que ja no depèn directament de les pastures.
Paral·lelament s’ha fet evident que la xarxa de vies pecuàries era un patrimoni d’interès general. Existeix una Associació d’Amics dels Camins Ramaders.

Panell 6

Quin era el procés de convertir un paisatge erm en
un de productiu (amb pedra seca)?
Glossaris i localismes
És evident que estem parlant d’un tema que té un vocabulari específic que no és del registre informal,
que són mots que costen d’entendre o que es refereixen a accions actualment en desús.
A més, en algunes zones, hi ha mots que només es fan servir en una àrea molt reduïda, i que, per tant,
parlem de localismes.
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En aquests casos, els glossaris ens són de molta utilitat.
A nivell general, us recomanem dos diccionaris:
– El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, 2a edició
– El Diccionari Alcover-Moll (diccionari català-valencià-balear)
Referit exclusivament a pedra seca, us recomanem el Glossari de
Paisatges de Pedra Seca, de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Alguns glossaris il·lustrats són especialment interessants quan
recullen maneres de dir pròpies d’una zona molt concreta.
Com a exemple us en posem dos: un del poble de Catí (a l’Alt
Maestrat, Castelló, País Valencià), i un altre anomenat Vocabulari
del pagès gaianès, referit al Gaià, al Bages, de la Maria Estruch.

Imatge: descripció de la “Tina”, provinent
del blog Vocabulari del pagès gaianès.

Marges
Els marges són parets de sosteniment. Aguanten la terra en els costers per tal de
fer feixes o bancals, que siguin o bé plans o amb un pendent més lleu i, per tant,
cultivables. Les feien els mateixos pagesos però arreu es constata l’existència de
persones que ho tenien per ofici i que rebien el nom de marger o margener.
A cada zona els marges poden tenir formes i aparences diferents en funció del tipus de pedra local o d’estils peculiars, però hi ha estratègies que es van repetint
arreu:
Imatge: marges a Guillola (Cap de

• Assentament: les pedres més grans es col·loquen a la part baixa, sovint per
Creus).
sota del nivell de terra de la feixa inferior, ja que així es dona major consistència
al mur i s’eviten petits accidents com que en passar l’arada es remogui la terra
de sota el mur, o que ho facin els senglars.
• Sostrada: pedres grosses desiguals per
sobre de l’assentament.
• Fila de dalt: les pedres que tanquen el
marge i, a més de l’aparença d’acabat,
n’eviten l’esllavissament.
• Talús: inclinació de la paret per aguantar
millor el terreny de la feixa.
• Reble: el farciment entre el parament i la
terra. És important perquè ha de permetre el drenatge de l’aigua sobrera.

Aquests noms poden variar d’una zona a una altra. La imatge que us adjuntem, a tall d’exemple, és un esquema d’un marge amb les denominacions mallorquines.
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La pagesia al segle XIX
Les formes d’accés a la terra –i, per tant, les possibilitats reals de disposar d’un hort i d’una vaca– depenien
sobretot de les estratègies seguides per aquells que detenien els drets de propietat i pels costums i lleis que
regien. La gran propietat sovint implicava petites explotacions.
Rosa Congost, historiadora, a l’article Jornalers i propietaris del volum 6 (La gran transformació 1790-1860) de l’obra Història,
Política, Societat i Cultura dels Països Catalans.

Sempre que un home disposa d’una extensió de terra que pot conrear ell mateix, els resultats són bons. No
hi ha cap estímul comparable a la possessió d’un tros de terra en un país que manca d’altres mitjans de
subsistència.
Arthur Young, viatger anglès, al seu llibre Arthur Young’s Travels in France during the years 1787, 1788, 1789, on fa diverses
referències a Catalunya, com la de la cita.

El pas del segle XVIII al XIX, és una etapa de gran creixement demogràfic i d’extensió de la terra conreada, seguint sistemes de propietat diferents: emfiteusi, rabassa morta, arrendaments, parceries, llicències de conreu… De l’emfiteusi n’hem parlat en una pàgina anterior.
A la zona de Girona, la pràctica del subestabliment emfitèutic mostra l’interès dels propietaris en la rompuda de terres i en el desboscament, situant treballadors joves en zones ermes i boscoses, com
a petits emfiteutes, la qual cosa permetia als masovers de cobrar
diversos cànons i enriquir-se ràpidament, ja que aconseguien més
béns dels jornalers que no els que havien de pagar de cens als
propietaris directes. Aquests aconseguien més terres gràcies a les
desamortitzacions que les deixaven en mans de grans emfiteutes
que les subarrendaven. És a dir que milloraven les seves rendes
però els seus mitjancers n’aconseguien moltes més.
Imatge: Plantadors de patates (Jean
François Millet, 1862).

Els petits propietaris varen passar a anomenar-se “menestrals”
quan feia poc eren simples “jornalers” o “bracers”. El nom de “menestrals” pot resultar confús ja que a les ciutats prosperava una
nova classe social formada per la petita burgesia, cada cop més influent, que també rebia aquest nom.
Els menestrals rurals, en comptes de ser assalariats fixos ara eren ocasionals però disposaven d’un tros
de terra com a propi.
Vivien a poble en cases molt petites dites “cases de menestrals”, amb una mica de bestiar. Quan els
seus fills i filles eren adolescents, com que no hi cabien a la casa, passaven a ser mossos, pastors, bovers, eugassers o bé criades, pastores, porcateres a les masies dels pobles veïns, a canvi d’una minsa
quantitat (soldada), la “vida” (menjar, sostre i les necessitats bàsiques ordinàries), i algunes peces de
roba. Amb el temps no va ser estrany del casament del fill o la filla dels masovers amb el fill o la filla
dels menestrals (que aportaven el que havien cobrat com a aixovar).
En canvi els fills segons dels menestrals, quan es casaven, reunien els cabals que haguessin pogut arreplegar i s’establien com a nous menestrals.
En resum, hi havia la possibilitat d’accedir a la terra per part dels catalans pobres. Per exemple, no era
estrany que alguns menestrals aconseguissin fins a 10 parcel·les de terra (inferiors cadascuna a 1 hectàrea), treballades en diferents règims (propietat útil, emfiteusi, arrendament) i obtingudes en diferents
etapes. Era una lluita per sobreviure o per millorar, intrínsecament individual o familiar, particular,
egoista… “El sentiment de l’esforç individual podia apagar qualsevol brot de sentiment col·lectiu”, assegura Congost.
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El canvi de vocabulari és molt simptomàtic. Apareix el “jornaler amb terres” que passa a dir-se “menestral”; el jornaler deixa de ser un proletari. No és estranya la gran reticència rural als valors de la revolució francesa que pretenia posar en joc la propietat i l’ordre jeràrquic. S’havia arribat a un sistema en
què tothom mirava de consolidar la seva situació i no estaven per grans canvis, que els podien retornar
a panorames anteriors.

Panell 7

Quins tipus de roques es fan servir per
a la pedra seca?
Feixes i faixes
La faixa és una peça d’indumentària molt habitual entre pagesos i artesans
dels segles XVIII i XIX. És molt més llarga que ampla, i molt resistent. Sol
posar-se al voltant de la cintura i tenia com a objectius escalfar la ronyonada
i protegir les lumbars sobretot durant les dures feines del camp. De fet, també
servia per subjectar els calçons (els pantalons) sense necessitat de cinturó.
En els treballs de pedra seca, específicament, resulta molt arriscat no portar faixa, ja que la feina d’ajupir-se i d’aixecar pesos importants del terra, de
manera continuada, comporta una pressió molt important per a les vèrtebres Imatge: Indumentària castellera.
lumbars. El fet de portar faixa augmenta la pressió intraabdominal, això vol
dir que l’abdomen assumeix part de la pressió sobre la columna vertebral.
No és estrany, doncs, que la faixa també sigui actualment una peça imprescindible pels castellers, per
exemple, que han de suportar un pes i una pressió sobre les seves columnes que altrament resultaria
excessiu.
Curiosament, ja que una feixa és un terreny molt més llarg que no pas ample, en algunes zones de Catalunya també s’anomena faixa, per la qual cosa no seria estrany de fer la hipòtesi que tinguin una etimologia comuna.

Mantells de corriment
Les roques calcàries que predominen a la zona de la Garriga
d’Empordà i al massís del Montgrí, provenen d’un mantell de corriment.
Parlem de material geològic situat més al nord de la seva ubicació
actual. Juntament amb el plegament Alpí, fa uns 65 milions d’anys,
aquests materials van trobar una capa de material més dúctil i
es van anar desplaçant cap al sud. Aquest mantell de corriment
s’estén des de Costoja (al Vallespir) fins al Montgrí (Baix Empordà).
Segurament en el seu desplaçament va ser frenat i desviat cap a
l’est pel sòcol del massís de Begur.

Imatge: front del mantell de corriment del
Montgrí, des de la perspectiva de la Meda
Gran (Font: Lluís Pallí, Carles Roqué, Publicacions d’Estudis del Baix Empordà).
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El material rocós abundant ha provocat una orografia amb ondulacions. El desenvolupament agrícola
i mineral de la zona ha fet que s’aprofités la roca com a material constructiu. Parlem bàsicament de
calcàries intercalades amb margues, materials mesozoics (d’una antiguitat d’entre 150 a 250 Ma).

Panell 8

El tipus de pedra utilitzat influeix en la construcció de
pedra seca?
Exfoliació i fractura de les roques
Algunes de les característiques pròpies de les roques condicionen la
feina posterior per tal que formin part de construccions de pedra seca
(i també d’altres tipus de construccions).
Una característica és l’exfoliació, és a dir la capacitat d’alguns minerals de trencar-se segons cares planes. solen ser roques amb estructura laminar. Cas de tenir-la, és relativament fàcil fer lloses (planes i
estretes). És el que passa força amb l’esquist, i una mica amb el gneis.
Són roques amb minerals d’estructura laminar o foliàcia.
Imatge: treball en una pedrera.

Una altra característica és la fractura, és a dir l’aspecte que presenta
la superfície de trencament d’un mineral o roca. Si no són exfoliants, el resultat pot ser molt divers (fractura concoïdal, terrosa, irregular, estellada o desigual) i és força probable que el resultat de trencar-les sigui
amorf o poc regular, la qual cosa obligarà a un treball posterior amb les eines adequades. Aquest treball
més específic sol ser feina dels picapedrers.

Treballar la pedra amorfa
Els picapedrers no només extreuen roques d’una zona delimitada, com a pedrera, sinó que també treballen les roques obtingudes per tal d’aconseguir el
major rendiment econòmic a la venda del material.
Si les roques obtingudes són molt amorfes (sense cap forma determinada) el
seu aprofitament és molt relatiu. Si són roques petites en general no val la
pena treballar-les, es consideren pedruscall, i es fan servir per reomplir zones
poc importants (el darrere de les feixes, l’interior dels murs, el parament i els
contraforts d’algunes barraques, etc.).
Si la pedra és prou gran, segurament serà important desbastar-la, és a dir,
treure-li les parts més bastes i sobrants.

Imatge: buixarda actual, de
puntes intercanviables.

Probablement també serà convenient de donar-li la forma de prisma el més regular possible, és a dir, convertir-la en un carreu. Si aconseguim una pedra ben escairada (ben treballada en els seus angles i cares)
facilitaran enormement la unió amb altres pedres que també ho siguin, i l’estabilitat de la construcció.
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Possiblement resulti adequat polir-la, si més no en algunes de les seves cares, potser perquè s’utilitzi en construccions d’una certa categoria. Fins i tot, després d’un nivell de poliment, es consideri la utilitat de fer-hi un
repicat (perquè la superfície de la pedra no rellisqui) o d’un relleu especial que s’anomena buixardat perquè es
realitza amb una eina, la buixarda, amb la qual s’obté un repicat molt lleu, fi i regular.

Duresa de les roques
La duresa és la resistència del mineral a ser
ratllat. Es classifiquen segons una escala de l’1
(talc) al 10 (diamant) en la que el quars té el número 7. Atès que és una escala per a minerals
és molt difícil aplicar-ho a les roques (que són
combinacions de diversos materials). En general, podem adjudicar a la roca calcària un valor
al voltant de 3 o 4 (ja que la calcita, el component principal, té una duresa 3), a l’esquist
al voltant de 5, al basalt entre 5 i 6, al gneis al
voltant de 6,5 i al granit al voltant de 7. L’escala
de classificació es coneix com Escala de Mohs.
Imatge: tipus de roques. Font: blog Roques i mineral.
És cert, però, que la duresa, tot i ser simptomàtica de les dificultats de treball que oferirà un determinat
material, no sempre s’hi correspon, perquè també depèn de la seva fractura (la manera en què es trenca en
picar-la amb un martell).
Pot ser us pot interessar de donar un cop d’ull a la pàgina en què es parla de l’exfoliació i la fractura.

Densitat de les roques
La densitat (o pes específic) és el pes d’un tipus de roca en relació amb
el seu volum. La qual cosa significa que si sabem dues de les tres dades,
podem calcular la que no sabem.
Si tenim unes quantes roques d’un tipus determinat, podem calcular el
volum (mirant el volum de líquid desplaçat en una proveta graduada, o
potser calculant el líquid que desplacen en un cubell absolutament ple
d’aigua), i després saber-ne la massa pesant les roques. Així podrem
calcular la densitat.
Imatge: mesura de la densitat
d’un cos. Font: Naturalsom
Si podem establir la densitat de les roques d’un espai determinat, sabent
les mides d’un carreu regular o d’una llinda, per exemple, podrem determinar el pes que han hagut
d’aixecar les persones que feien aquella construcció.

D’aquesta mateixa manera, si podem calcular el volum d’una construcció (d’una barraca, per exemple),
podrem tenir una idea bastant precisa del seu pes.
La densitat correspondrà a grams per cm3, a quilos per dm3 o a tones per m3.
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Si volem ser experimentals, cal calcular aquestes dades respecte de les roques que treballem. Però us
donem algunes dades recollides de diferents fonts (especialment de pàgines de materials de construcció) sobre les densitats que es consideren estàndards. Són informacions purament indicatives.
Esquist, pissarra: al voltant de 2,3
Pedra calcària: al voltant de 2,5
Marga: al voltant de 2,6
Marbre: al voltant de 2,65
Granit: al voltant de 2,7
Gneis: al voltant de 2,8
Basalt: al voltant de 2,9

Panell 9

El nostre entorn i la pedra seca
Pedra i topònims
El mot pedra, element especialment habitual al nostre país, dona lloc a molts
noms i topònims. Comencem pel nom Pere (i Petra, en femení), que prové del llatí
Petrus, que vol dir pedra (o més exactament, “fort com una pedra”).
En català antic el mot pedra també es deia pera, mot que s’ha conservat en molts
topònims (noms de llocs).
A l’Alt Empordà tenim Perafita (de petra ficta, o sigui de pedra ficada o pedra fita),
que també és nom d’una vila del Lluçanès, un llogarret de l’Alta Ribagorça, etc.
Així mateix tenim Peralada (de petra lata, o sigui de pedra ampla). I és habitual el cognom Peracaula (de petra calida, o sigui pedra calenta). A la Garrotxa hi ha Sant Grau d’Entreperes, al municipi de Sales de Llierca,
o Sant Miquel de la Pera (a Oix). Al Baix Empordà trobem des del municipi de la Pera, o el de Peratallada, i el
veïnat de Peralta, tots tres d’etimologia entenedora.
I trobarem altres exemples a la resta de Catalunya: Valldeperes (Bages), Perabella i Peramea (de petra
media, o sigui pedra mitjana, al Pallars), Peracalç (també al Pallars), Peramola (de petra mola, o sigui pedra
esmoladora, a l’Alt Urgell), Peranera (a l’Alta Ribagorça), Peralba (de petra alba, o sigui pedra blanca, a la
Noguera), Perafort (al Tarragonès), etc.

Pedra seca i gestió de l’aigua
Relacionar la pedra seca amb els conreus de secà no és pas un acudit, i menys a la nostra
comarca. Així i tot cal reconèixer que el sistema de terrasses amb feixes és un bon sistema per
aprofitar les pluges escadusseres ja que reté molta aigua que d’altra manera s’hauria escolat
fàcilment pel pendent.
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Ara bé, l’estructura dels marges també ha de tenir en compte
com facilitarà la sortida de l’aigua dels xàfecs sobtats, tan habituals de primavera i tardor, quan plou molt en molt poc temps. Si
aquesta aigua no té una sortida preparada pot malmetre tota la
feina que ha calgut per construir les feixes.
Normalment comprovarem que els pendents de les terrasses
acompanya l’aigua cap a la part més fonda on hi ha una conducció d’aigua que dibuixa un entramat de còrrecs (o recs) i torrents,
fets amb pedra. Se solen anomenar agulles. Donada la força de
l’aigua quan baixa atorrentada, és obvi que aquestes canalitzacions són especialment fortes, construïdes a consciència.

Imatge: agulla (conducció per a
l’aigua de la pluja) al coll de Banyuls,
a la Catalunya Nord.

No és habitual a la nostra comarca, però en molts casos la conducció de l’aigua s’aprofita per
portar-la a basses i dipòsits, on serà emmagatzemada i posteriorment utilitzada. D’aquesta
manera un possible inconvenient es torna un avantatge.
A la zona de Banyuls, a la Catalunya Nord, el pendent dels vessants i el règim de tempestes
obliga a una cura exquisida en la construcció d’aquests elements.

Pedra seca i biodiversitat
Els paisatges de murs són, doncs, petits microclimes continguts en el paisatge que es poden
considerar exemples d’oasis enmig del territori.
Jordi Bellmunt i Erica Sogbe, arquitectes (La pedra seca, evolució, arquitectura i restauració, Brau Edicions, 2010)

L’aterrassament d’un pendent ajuda a aprofitar l’aigua de la pluja, ja
que no s’atorrenteja amb la mateixa velocitat i penetra més a l’interior
del terreny cultivat. Així mateix, aquesta aigua, a les zones on desguassa
(canals, agulles) permet un major índex d’humitat que és aprofitat per
moltes plantes, per falgueres i parietàries, per exemple.
Però igualment constatem que moltes parets i barraques són aprofitades com a hàbitat per animals diversos: dragonets (entre les pedres),
rats penats (a les lloses de les voltes), falciots (a la part superior de les
corones), que s’alimenten d’insectes, i també com als cocons de les
barraques més aïllades, hi fan cau guilles, teixons i fagines.
Moltes d’aquestes espècies, si no fos per les estructures de pedra seca,
no trobarien refugi ni els espais adequats per al seu desenvolupament.

Imatge: ratpenat de ferradura
mediterrani (Rhinolophus hipposideros), espècie protegida, en una
barraca de la Garriga d’Empordà.

No resulta tan evident, però els estudiosos del tema insisteixen que el gran nombre d’insectes que es
refugien i crien als murs de pedra seca són especialment valuosos per l’agricultura, ja que són depredadors naturals d’altres espècies d’insectes que fàcilment esdevenen plagues per l’agricultura i en
fan un cert control, com ara el sírfid (Syrphus ribesii) que s’alimenta de pugó. I encara molts d’aquests
insectes intervenen en la pol·linització de la vegetació autòctona i també dels conreus.
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Panell 10

El mur, l’element bàsic de la pedra seca
Pluja i pedra calcària
Ja hem comentat en una altra pàgina la relació de la pedra seca i la gestió
de l’aigua (especialment la de la pluja).
En el cas de la pedra calcària encara hi ha una altra qüestió a tenir en
compte: la mica d’àcid que té l’aigua de la pluja dissol, tot i que molt a poc
a poc, la calcita que en forma part. Això és el que provoca l’erosió de la
calcita de les roques calcàries (el rascler, per exemple) i l’alliberament al
medi dels altres materials que en formen part (la terra rossa, per exemple).
Imatge: barraca amb ràfec,

lleugerament malmès, a la
El rascler (o lapiaz) es manifesta en forma de multitud de solcs (rectiliGarriga d’Empordà. A sobre de
nis o sinuosos) que segueixen els pendents de la roca, i també en forma
la coberta s’intueix la presència
d’escletxes més profundes. És ocasionat per l’erosió de les aigües de pluja
de crespinell gros.
i també per congelació i desgel. La terra rossa (terra vermella en italià),
és format bàsicament per les bosses d’argila (vermella perquè conté òxids de ferro) que hi ha entre les
roques calcàries.

Per evitar que això malmeti les barraques, es fan ràfecs perquè l’aigua de la pluja no regalimi directament sobre les parets, i a sobre de la coberta se sol posar terra rossa perquè hi creixin plantes -com ara
el crespinell gros- que fan de protecció i ajuden a evitar que l’aigua entri a l’interior de la barraca.

Opus spicatum
Amb aquest nom llatí ens referim al tipus de construcció en què les peces es disposen en dobles filades d’inclinació invertida, semblant a una espiga de blat o una espina de peix. De fet,
opus spicatum significaria “obra espigada”. Era utilitzada pels romans i també en temps medievals, però en construccions rurals, i fins i tot en murs o parets
de barraca, també es va utilitzar fins al segle XVIII.
Sembla que es considerava que aquest tipus de treball donava més
solidesa a la construcció, tot i que, si es fa servir en murs de càrrega
(que suporten molt de pes), el resultat és justament el contrari. S’ha
de considerar bàsicament decorativa. En tot cas, tenia molta
significació simbòlica, ja que és (i era) un dels temes recurrents de la
iconografia catòlica.
Quan trobem aquest tipus de construcció en murs de pedra seca, a part
de la seva vistositat, normalment ens dóna pistes de l’antiguitat de la
seva construcció.

Imatge: parament d’opus spicatum
a les parets de l’ermita de Sant
Salvador de Valleta. Evidentment,
en aquest cas no es tracta d’una
paret de pedra seca.
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Marges
Els marges són parets de sosteniment. Aguanten la terra en els costers per tal de
fer feixes o bancals, que siguin o bé plans o amb un pendent més lleu i, per tant,
cultivables. Les feien els mateixos pagesos però arreu es constata l’existència de
persones que ho tenien per ofici i que rebien el nom de marger o margener.
A cada zona els marges poden tenir formes i aparences diferents en funció del
tipus de pedra local o d’estils peculiars, però hi ha estratègies que es van repetint arreu:
Imatge: marges a Guillola (Cap de

• Assentament: les pedres més grans es col·loquen a la part baixa, sovint per
Creus).
sota del nivell de terra de la feixa inferior, ja que així es dona major consistència
al mur i s’eviten petits accidents com que en passar l’arada es remogui la terra
de sota el mur, o que ho facin els senglars.
• Sostrada: pedres grosses desiguals per
sobre de l’assentament.
• Fila de dalt: les pedres que tanquen el
marge i, a més de l’aparença d’acabat,
n’eviten l’esllavissament.
• Talús: inclinació de la paret per aguantar
millor el terreny de la feixa.
• Reble: el farciment entre el parament i la
terra. És important perquè ha de permetre el
drenatge de l’aigua sobrera.

Aquests noms poden variar d’una zona a una altra. La imatge que us adjuntem, a tall d’exemple, és un esquema d’un marge amb les denominacions mallorquines.

Panell 11

Camins de pedra seca
Clapers i clopers
Les pedres retirades dels camps de conreu servien per fer feixes, murs, barraques, etc., els quals tenien una utilitat evident. Així i tot ens podem trobar
que un cop fetes aquestes construccions, la quantitat de pedra sobrera encara fos important.
Una de les solucions trobades és localitzar algun punt poc aprofitable per
al conreu (una afloració de roca mare, per exemple) i anar amuntegant les
pedres en aquest lloc. És un claper (a la zona del Cap de Creus anomenat
Imatge: claper esllavissat a la
cloper). Sovint el volum de la pedra a amuntegar era prou important com
Garriga d’Empordà
perquè fos necessari construir parets al voltant del claper perquè el pedruscall contingut no s’esllavissés i tornés a ocupar lloc dels camps.
Aquests clapers són molt més abundants a les pedreres, ja que les pedres petites i amorfes no tenien
valor comercial i amuntegar-les era l’opció més senzilla.
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Curiosament, a la Garriga, la situació actual a les pedreres de pedra calcària és la contrària, ja que tota
la pedra es redueix a pedruscall que és la forma en què s’utilitza en la construcció de grans infraestructures. De fet, abans de l’establiment de les grans pedreres actuals, es va donar el fet que molts pagesos
es van vendre parets i clapers a empreses constructores.

Travessar un mur
Saltar un marge o travessar un mur exempt
(mur separador amb paret a totes dues bandes)
no es pot fer de manera que es deteriori cada
cop que es passa. Per tant, cal pensar els llocs
on normalment el propietari, o el petit ramat,
hauran de passar i posar-hi l’element que més
convingui per afavorir aquest pas.
Per lògica, en un mur exempt, una porta és
el sistema més raonable, és a dir, una simple
interrupció del mur. Habitualment serà estreta
perquè hi passi una persona i també un sol animal (i encara si és prou petit). Si és estreta, és
més fàcil de bloquejar cas que no vulguem que
sigui accessible.

Imatges: porta en un mur i escales en feixes al cap de Creus.

Si ens hem d’enfilar per un marge, el més simImatges: saltadors a la Vall del Flequer i escala en mur al cap de Creus.
ple és fer-hi una escala fixa. Si el mur és prou
gruixut, l’escala hi estarà integrada. Si el mur no és tan ample, caldrà posar-hi lloses com a escalons
exempts, cosa que a la comarca se sol anomenar pujadors. En altres zones rep també el nom de saltadors.
També podem imaginar una escala en un mur exempt, i se’n troben algunes de ben imaginatives. La
de la imatge és una escala que puja dreta per una banda i baixa de costat per l’altra. Aquesta solució
estalvia espai de mur i dificulta el pas al bestiar.
Molts murs esllavissats són el resultat del deteriorament pel pas de persones i animals, que
remouen les pedres sobre les que transiten. També pel pas de maquinària per les feixes i bancals, que
hi provoca una pressió superior a la que poden suportar els marges.
A la Garriga trobem eixarts que són transitables, de manera que persones i ramats passen elevats per
sobre de la resta del terreny. Això obliga a fer rampes d’accés en els punts convenients.

Carrerades al regne d’Espanya
Una carrerada és un camí ramader, una via pecuària, un camí prou ample per on poden transitar els
ramats de bestiar. Normalment són camins una mica més que l’amplada d’un carro, atès que els ramats
que hi haurien de passar podrien serien prou nombrosos i probablement en els desplaçaments propis de
la transhumància.
En l’espai en què ens trobem, rarament estem parlant de carrerades transhumants però sí d’ús ramader,
i això implica que necessàriament, per normativa, són camins públics i el manteniment dels marges
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correspon als pagesos que volen evitar que el bestiar entri en els seus conreus.
Aquesta normativa ve de molt antic al regne d’Espanya, de molta tradició
ramadera, i actualment forma part de la Llei 3/1995 de 23 de març. Catalunya no té una normativa específica al respecte.
Podem trobar carrerades amb paret a cada banda de la via, però a la Garriga,
n’hi ha altres per sobre dels eixarts, o murs de separació entre propietats, molt
amples [fotografia de la dreta].
Imatge: carrerada a la Garriga

Els camins ramaders tenen un alt valor natural ja que funcionen com a
d’Empordà.
connexió entre ecosistemes diferents (corredor ecològic) fomentant la biodiversitat. Cada comunitat autònoma n’ha de garantir la conservació per al seu ús original o per a usos
complementaris (agrícoles o turístics).

Panell 12

Altres elements del paisatge de pedra seca
Paisatge cultural
Un paisatge és una porció d’espai amb els seus elements físics, ecològics,
biològics, històrics que s’influeixen entre si per donar-li un aspecte determinat. Evidentment, en aquest “aspecte” sempre hi intervé la nostra percepció,
la nostra experiència al respecte. Tot paisatge està format per la interrelació
dels seus elements biòtics (fauna, flora…), abiòtics (geologia, climatologia,
hidrologia…) i antròpics (intervencions humanes actuals i històriques).
Quan en la valoració d’un paisatge tenim en compte tant el medi natural (i Imatge: camps de vinyes i
els mitjans que proporciona per a la subsistència), com l’estructura social
d’oliveres abandonats a Cadaqués.
que hi estableixen els seus habitants (d’usos familiars i polítics), com les se- Vegi’s l’horitzó marí al fons.
ves tradicions i pràctiques religioses així com els mecanismes de transmissió
i de creences (llengua, rituals, llegendes…), arribem a la concepció de paisatge cultural.
Els paisatges estan en contínua i imparable evolució, però sovint cal valorar-los i emprendre accions per
a la seva protecció, abans de canvis que els banalitzin i els homogenitzin irreparablement, a mans de la
globalització i el consumisme.
En 1972, la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial Natural i Cultural de la UNESCO, com
a eina per a la catalogació d’espais en la llista de Patrimoni Mundial. L’any 2000 el Consell d’Europa va
crear el Conveni d’Europa pel Paisatge, que va ser ratificat per Espanya el 2007. Ja el 2004 la Generalitat de Catalunya va crear l’Observatori del Paisatge de Catalunya dins de la Llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge de Catalunya (Resolució PTO/3386/2004).
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Panell 13

Al voltant de la barraca
El mot “barraca”
El mot “barraca” és el més estès a Catalunya (Camp de Tarragona, Ripollès, Alt
Camp, Empordà, Vallespir, Rosselló…), on també s’anomenen barraques de vinya
(Bages), i barraques de volta, de pastor, casetes de volta, cabanes o perxes (Terra
Alta, segons el tipus de coberta).
Segons algunes fonts la paraula barraca provindria del mot castellà barro,
referint-se a les construccions fetes amb tova (fang ressecat sovint barrejat amb
palla o altres materials). Altres fonts ho neguen ja que consideren que és una paraula formada directament en català (segurament a la zona del País Valencià),
a partir del baix llatí o de l’àrab. De la nostra llengua ha anat passant a moltes
altres com el castellà (barraca), el francès (baraque), l’italià (baracca), l’anglès
(barrack), l’alemany (baracke), romanès (baracă), llengües escandinaves (ba- Imatge: Joan Coromines i
Vigneaux
rak, Барак), etc., com podeu comprovar amb molts pocs canvis.
Aquesta versió, proposada per l’etimòleg Joan Coromines, és la que té major acceptació per part de la
comunitat científica. Seria, doncs, una gran aportació que ha fet el català a la cultura europea.

Planta de les barraques
Entenem per planta d’una construcció la seva representació sobre el pla horitzontal. O sigui que estem
parlant d’un dibuix tècnic que representa la projecció a escala de la figura que formen murs i obertures
d’una construcció, concretament d’una barraca en el cas que ens ocupa.
A la comarca trobem bàsicament les següents:
• Planta rodona, segurament correspon a les barraques més primitives. Facilita el punt de partida del
cobriment de la barraca, ja sigui amb volta veritable o falsa volta. De vegades trobem barraques on la
planta interior és rodona però l’exterior és rectangular.
• Planta quadrangular o rectangular. En aquest cas solen coincidir la part interior amb l’exterior. Per tal de fer que la coberta sigui semiesfèrica, hom sol posar
pedres grosses (se solen dir petxines) als vèrtex de la base rectangular per anar
formant un octògon i, d’aquí, passar a la secció circular.
• Planta absidial. De fet, és una planta mixta: rectangular a la part de la façana i
circular a la part posterior. Solen ser barraques molt acurades, d’aspecte solemne,
amb una presència important al lloc on estan ubicades, sense formar part d’un
mur o d’un eixart.
Imatge: planta absidial.

• Planta doble o de més habitacles. Estan compostes per estances separades (dues Font: La pedra seca, evolució,
o més) però comunicades i formant un sol cos. Solen ser de base quadrangular i la arquitectura i restauració.
AAVV, Brau Edicions, 2010.
seva intenció era dedicar cada part a un ús específic (persones, animals, eines…).
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Insistim que aquests són els models bàsics, perquè sovint trobem barraques amb especificitats molt
concretes, amb combinacions originals pel que fa a la forma i a la solució de les circumstàncies i dificultats tècniques que s’anaven trobant durant la construcció.

Portes de les barraques
La porta sol estar a la part més visible de la barraca, és a dir a la façana. La façana mostra la categoria
que se li volia donar a la construcció.
Per porta no ens referim a la fusta que feia de tancament d’algunes barraques, molt poques, sinó a
l’obertura que es feia amb pedra. Independentment de la resta de la barraca, aquesta obertura implicava certes dificultats tècniques que han trobat solucions diverses segons l’època i la zona (especialment
pel tipus de pedra emprada).
En una porta ens podem fixar sobretot en les parets laterals i en el tancament superior.
Les parets laterals estan formades per pedres més treballades per donar una certa entitat a l’obertura
d’entrada. Són els muntants. Normalment són verticals (pugen aplomadament, amb la mateixa obertura a la part inferior que a la superior), però també poden ser inclinats (més amples a la part de baix que
a la de dalt, sovint per no necessitar un tancament més ample), i alguns ja van agafant la forma d’arc
amb què es tancarà l’obertura per la part de dalt (els arcs apuntats o d’ametlla es consideren els més
primitius en la construcció de barraques).
Considerem, doncs, l’arc de mig punt (semblantment a les portes dovellades) i l’arc apuntat com dues
de les formes de tancament superior de l’obertura. Normalment per fer aquesta forma de construcció
cal algun tipus de suport o de bastida per aguantar les pedres mentre es van col·locant.
Així i tot la forma més habitual de tancament de la porta és la de la llinda (pedra grossa que descansa
directament sobre els muntants). En un portal amb un corredor prou fondo, normalment calen més
d’una llinda, en sol haver de diverses de successives, i no sempre a la mateixa altura.
Quan a la façana se’n veuen més d’una, superposades, hom sol parlar de llinda doble o triple, segons
el cas. Hi ha casos molt específics de dues llindes apuntades (encavallades damunt dels muntants o a
sobre d’una llinda travessera).
En la major part de casos en què es fa servir una llinda, cal preveure el pes
del material que hi haurà per sobre. Si aquest és important és quan caldrà fer
servir llindes dobles o bé preveure una descàrrega del pes superior cap als
costats. Això s’aconsegueix, habitualment, amb un arc de descàrrega [foto].
És curiós com en determinades barraques en què no caldria arc de descàrrega, es col·loquen pedres en rastell o verticals, imitant l’arc, tot i resultar
evident la seva inutilitat. Cal suposar que la intenció és purament decorativa.
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Panell 14

Les barraques com a símbol de la pedra seca
La transhumància
La major part dels ramats necessiten pastures. L’habitual és que
aprofitin les pastures properes al lloc on estan ubicats, però
en segons quines èpoques de l’any les zones de pastura no són
adequades o simplement s’han esgotat i són insuficients.
En ramats molt grans, tradicionalment es portava el bestiar cap
a zones de millor pastura (a l’estiu a muntanya, a l’hivern a la
plana) i això podia comportar grans moviments i llargs desplaçaments en les èpoques de canvi. Això és el que s’anomena
transhumància.
La paraula és antiga i sens dubte deriva del llatí. Però hi ha dues
versions. Queda clar que “trans” vol dir a través. Però etimòlegs
i etimòlogues discrepen entre ells si la segona part de la parauImatge: Mapa de Camins Ramaders de Catalunya.
la deriva de humus (o sigui terra) o de fumo (és a dir
Font: Camins Ramaders i Transhumància a
de fum, en el sentit que el bestiar podia passar a un camp
Catalunya. Fundació del Món Rural.
trasfumo, o sia després d’artigar-lo, de cremar-ne la vegetació
perquè sortís herba nova).
Una de les principals zones de pastura d’estiu és i era l’Alt Pirineu, des del Ripollès fins a la Vall d’Aran.
En canvi, de pastures d’hivern n’hi havia força; una d’elles era la plana de l’Empordà.
Aquesta estratègia de moviment dels ramats va requerir d’una xarxa de camins per on poguessin transitar amb un mínim de garanties. Són les carrerades (o camins ramaders), amb petites pastures, llocs amb
aigua i de descans del ramat. Camins (vies pecuàries) que van passar a ser de domini públic, actualment
gestionats per les comunitats autònomes.
De començaments del segle XX es fa evident un descens de l’activitat transhumant ja que cada cop
més el bestiar sol estar estabulat amb una alimentació que ja no depèn directament de les pastures.
Paral·lelament s’ha fet evident que la xarxa de vies pecuàries era un patrimoni d’interès general. Existeix una Associació d’Amics dels Camins Ramaders.

Construcció d’una barraca
Els tipus de barraques construïdes va evolucionant amb el temps. Segons Jenar Fèlix al llibre La Pedra
Seca, evolució, arquitectura i restauració, apareixen al segle XVIII, però a començaments del XIX es
produeix un canvi:
La barraca prendrà un protagonisme renovat i passarà a ser peça principal de la parcel·la. Aquesta
atenció particular a la construcció la veiem en els detalls dels acabats, com ara ràfecs en el coronament de la façana, relleixos a l’entrada, viseres, etc., però també en l’encaix del pedruscall del parament o en el lloc que ocupa dins la parcel·la, que ara ho fa en llocs més preeminents.
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El procés és obvi. Hom prepara el material necessari (pedres, sovint sense
desbastar), hom fa la base amb planta circular o quadrangular, en arribar a
l’altura de la llinda o de l’arc de la porta (o sigui de l’accés), hom sol començar
la volta que tindrà major o menor altura en funció del tipus. Les més altes
solen ser les troncocòniques en les quals les parets de la volta són més petites
que les de la base, i formen la corona. Algunes barraques poden tenir corones
superposades. El pes de tot plegat pot fer imprescindible l’ús de contraforts.
Si parlem que en el XIX hom busca fer una barraca més espaiosa, cada vegada la seva construcció serà més acurada.
L’arquitecte Ramon Ripoll en fa un estudi estructural de la descàrrega dels
pesos de la coberta seguint els tres models bàsics de construcció (volta
veritable, troncocònica i semiesfèrica) i arriba a la conclusió que la línia de
descàrrega és similar en els tres models.

Imatge: estudi de forces en els diferents tipus de barraques.
Font: La pedra seca, evolució, arquitectura i restauració.
AAVV, Brau Edicions, 2010.

Panell 15

Quan s’han construït les barraques de pedra seca
en aquestes comarques?
Reaprofitament de coves i de megàlits
En una economia de subsistència, com era la de la pagesia de l’època medieval
i moderna, era habitual reaprofitar qualsevol element del paisatge susceptible
de tenir alguna utilitat. En determinades zones de la nostra comarca són habituals els monuments megalítics, com ara els dòlmens, molts dels quals van ser
aprofitats com a aixoplucs. És per això que no és estrany trobar aquests monuments envoltats de parets de pedra seca i fins i tot integrats en feixes.
Igualment trobem coves naturals que també han estat utilitzades, amb
diferents usos segons la seva grandària, i a les quals s’han incorporat
treballs en pedra seca per completar la utilitat que se li pretenia donar.

Imatge: refugi aprofitant una
balma de petites dimensions.

Una balma murada és una cova que amb una paret de pedra seca a la part exterior queda tancada com
una estança per a ús de persones o fins i tot de ramats.
En molts casos, aquests exemples que trobem, cronològicament, són anteriors al segle XVIII, i per tant
es poden considerar precedents de l’eclosió de la cultura de pedra seca que situem en aquest treball.
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L’arribada de la fil·loxera
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 espècies 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 Imatge: individu adult de fil·loxera.
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.
Als ceps infectats se’ls formen gal·les (reacció de la planta a la mossegada de l’insecte). Dins la gal·la 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.
Imatge: Revista de Viticultura

Val a dir que la població ja estava sobre avís i l’any 1878 s’havia dictaminat (òrgan de la Comissió de Treballs
una “zona d’incomunicació” de 30 quilòmetres a tocar de la frontera sense Antifil·loxèrics)
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 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.
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Un pagès de Cabanes, en Pere Serra ho narra amb detall i també explica una cerimònia religiosa que va
congregar 20.000 persones per pregar contra la plaga:
Aqui se trubara que al dilluns de Pascua del añ 1887 ser feu huna gran rehunió de gen catolics en la
Mara de Deu del Cam en Garriguella al parrocos de estas poblasions moltes poblasions de aquest
cantó rehuniren la gen religiosa als que pusqueren y anaren en prufaso en dit puesto alli digeren feien
grans flotiss al mitg del cam y 2 sacerdots predicaren dividits perque la gen o puguessin mallo sentir
despresian als blasfemus y flamasons dien queran causa de la filuxera y altres gams: cunteu la gran gen
quey abia entra las quey anaban a mirá y escultá.” També cal dir que molta gent hi assistí ja que l’acte
havia estat convocat pel bisbe de Girona en els següents termes: “…para el dia 11 de Abril están invitados á ir en romeria á la Mare de Deu del Camp de Garriguella todos los católicos del Ampurdán… El Sr.
Obispo de esta diócesis, ha concedido 40 dias de indulgencia por cada acto piadoso que los peregrinos
practiquen devotamente en la romeria. Font: Blog Cabanes-Alt Empordà.
També és cert que 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 catalana 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 fer en algunes propietats importants. Molts
petits propietaris s’havien vist reduïts a la misèria i, fins i tot, a la indigència.

L’Any de la Fred
El febrer de l’any 1956 es van batre els rècords de baixes temperatures a
Catalunya. Per exemple a l’estany Gento, al Pallars, es van assolir els 32º
sota zero, la temperatura més baixa registrada a tot l’estat espanyol, mai
superada. Si bé l’onada de fred fa durar pràcticament tot el mes de febrer, va ser especialment intensa el dijous dia 2, el diumenge dia 5 i entre
el dissabte 11 i el dilluns 13. L’aigua del mar es va arribar a congelar en
alguns llocs de la costa, com a l’Estartit.
Aquell any es coneix a l’Empordà com l’any de la fred. A altres zones de
Catalunya se’l recorda amb el nom d’onada de fred o fredorada.
Imatge: oliveres gelades el febrer
El fred va afectar especialment l’agricultura, ja que aquell any es van
perdre bona part de les collites d’hivern i va afectar també el creixement del 1956. Font: Blog de Pedro J. Bel
Cardú.
dels cereals a la primavera. Un dels conreus més afectats va ser el de
l’olivera, perquè aquell gener anterior havia estat especialment càlid i la saba de molts arbres ja havia
començat a pujar com en una primavera avançada. Les glaçades del mes de febrer, juntament amb
ventades intenses de tramuntana van esberlar i matar moltes oliveres. A l’Empordà es van acabar
arrencant dues terceres parts de les oliveres existents.

Actualment, gràcies al preu de l’oli d’oliva que ha fet rendible el conreu, molts olivets han estat recuperats amb oliveres noves. Així i tot encara es conserva un bon nombre d’oliveres que no van morir,
algunes de les quals, les més antigues, són considerades “arbres monumentals”.
Aquest conreu sovint tradicionalment relacionat amb la pedra seca va fer abandonar moltes feixes, on,
entre la vegetació silvestre han sobreviscut o rebrotat algunes oliveres ara totalment asilvestrades, que
solen rebre el nom d’ullastres.
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Panell 16

Com són les cobertes de les barraques de pedra seca?
Volta veritable
La cúpula és la volta veritable, és a dir l’element arquitectònic en què la volta,
vista per la part interior, sembla la meitat superior del buit d’una esfera.
Un cop construïda la pressió entre les pròpies pedres en garantia l’estabilitat,
però és evident que durant la construcció calia un suport que aguantés les
pedres mentre la volta no es completava, normalment amb la falca central
que sol rebre el nom de clau de volta.
En algunes comarques s’aconseguia omplint la barraca de pedres i terra fins
que s’acabava i després es buidava.
Això no era possible en indrets on la terra no era tan abundant. Llavors calia
Imatge: coberta semiesfèrica
una estructura de fusta feta expressament per a les mides de la barraca.
(combinant la falsa volta i la volta
Aquesta estructura feia les funcions de motlle.
veritable).
Moltes barraques feien servir les dues tècniques. Són les que anomenem semiesfèriques. Feien una bona
part de la coberta amb falsa volta però ho remataven amb volta veritable, només la part central. D’aquesta
manera l’estructura que necessitaven era molt més petita.

Falsa volta
Per construir una barraca primer es feien uns mínims fonaments i tot seguit
es pujaven les parets laterals fins a l’altura prevista perquè arrenqués la
coberta. Normalment les parets es feien amb pedres de qualitat inferior o
menys treballades que no pas les de la volta.
La falsa volta consisteix a anar fent una aproximació de les filades, normalment circulars, conforme es va completant la coberta. És a dir, que les
pedres se sobreposaven hortizontalment, ben aparellades, formant anelles
de pedra de radi cada cop més petit, fins a deixar un forat prou petit com Imatge: coberta semiesfèrica
(combinant la falsa volta i la volta
per ser cobert amb una llosa (o amb diverses lloses).
veritable).

Lògicament aquesta estructura té tendència a caure cap a l’interior, però s’evitava col·locant prou contrapès a la part exterior, cosa que en molts casos donava lloc a la corona. La corona era necessària si la
barraca era feta amb una roca de tipus més amorf com la calcària. Amb la llicorella, molt més laminar,
no requeria una volta de tanta alçada i la corona no feia falta.
Pel que fa a la llosa (o lloses) central, de vegades era sobreposada i es podia moure i deixar el sostre
una mica obert. Resultava molt pràctic si tenien necessitat d’encendre foc dins de la barraca perquè
així el fum podia sortir pel forat.
Us proposem de veure un vídeo en què Pitu Puig, d’Avinyonet de Puigventós, explica a uns alumnes la
construcció d’una barraca incidint en el tema de la falsa volta.
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Panell 17

Com són les estructures i els acabats exteriors
de les barraques de pedra seca?
Barraca amb llinda
Un model molt utilitzat per a la coberta de l’espai buit de la porta
és l’ús de la llinda. La llinda és una pedra gran i consistent que ha de
suportar el pes de la paret superior a la porta. Sovint aquest pes és
important i les persones que construeixen la barraca ho reforcen amb
una doble llinda, o amb una llinda apuntada, o amb un arc de descàrrega (disposició de les pedres de sobre la llinda en forma d’arc per
repartir les forces verticals cap als costats).
La llinda ha d’estar ben recolzada sobre els muntants de la porta,
normalment fets amb pedres més grans i regulars, que no pas la resta Imatge: Barraca dels Hereus (Montgrí)
de parament.
amb indicació de diferents parts.
Sovint el pes d’aquestes estructures i les tècniques de desviament cap als laterals és tan considerable
que és recomanable la construcció de contraforts.
També trobarem llindes damunt de fornícules o finestrons, amb la mateixa utilitat de suportar el pes de sobre.

Pedra seca i biodiversitat
Els paisatges de murs són, doncs, petits microclimes continguts en el paisatge
que es poden considerar exemples d’oasis enmig del territori.
Jordi Bellmunt i Erica Sogbe, arquitectes (La pedra seca, evolució,
arquitectura i restauració, Brau Edicions, 2010)
L’aterrassament d’un pendent ajuda a aprofitar l’aigua de la pluja, ja que no
s’atorrenteja amb la mateixa velocitat i penetra més a l’interior del terreny
cultivat. Així mateix, aquesta aigua, a les zones on desguassa (canals, agulles)
permet un major índex d’humitat que és aprofitat per moltes plantes, per
falgueres i parietàries, per exemple.
Imatge: ratpenat de ferradura
mediterrani (Rhinolophus hip-

posideros), espècie protegida,
Però igualment constatem que moltes parets i barraques són aprofitades
com a hàbitat per animals diversos: dragonets (entre les pedres), rats penats en una barraca de la Garriga
d’Empordà.
(a les lloses de les voltes), falciots (a la part superior de les corones), que
s’alimenten d’insectes, i també com als cocons de les barraques més aïllades,
hi fan cau guilles, teixons i fagines.

Moltes d’aquestes espècies, si no fos per les estructures de pedra seca, no trobarien refugi ni els espais
adequats per al seu desenvolupament.
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No resulta tan evident, però els estudiosos del tema insisteixen que el gran nombre d’insectes que es
refugien i crien als murs de pedra seca són especialment valuosos per l’agricultura, ja que són depredadors naturals d’altres espècies d’insectes que fàcilment esdevenen plagues per l’agricultura i en fan un
cert control, com ara el sírfid (Syrphus ribesii) que s’alimenta de pugó. I encara molts d’aquests insectes
intervenen en la pol·linització de la vegetació autòctona i també dels conreus.

La “barraca de la Vayreda”
En cloure els ulls, somio 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.
Montserrat Vayreda – L’hora benigna
La barraca que s’ha fet servir per a la
il·lustració del panell és coneguda,
col·loquialment, com la barraca de la
Vayreda. Es refereix a la poeta Montserrat Vayreda, la qual va escriure una
carta dirigida als alcaldes d’Avinyonet
de Puigventós, de Llers i de Vilanant, i
que va ser publicada l’hivern del 2006
(poc després de la seva mort). La carta
anava acompanyada d’una fotografia
de l’autora feta justament al davant
d’aquesta barraca. Heus aquí la carta.

Panell 18

Quins elements podem trobar a l’interior de les
barraques de pedra seca?
Llinda i llindar
De vegades, la llinda és un element d’ennobliment de la barraca, en
el sentit que una llinda ben tallada i escairada dona certa categoria i
prestigia la construcció. Si, a més, té alguna inscripció, com ara la data,
l’efecte és major. A la imatge lateral us posem el dibuix d’una de les
llindes de la Garriga, amb l’any de la seva construcció i, fins i tot, la data Imatge: croquis de llinda datada
de l’acabament.
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De tota manera, una cosa és la llinda i una altra el llindar. La llinda és a
la part superior de la porta. El llindar és l’enllosat del terra, per facilitar
l’accés a l’interior de la barraca, o la sortida. Sovint pot ser només una
llosa prou gran i adaptada a la mida de la porta, que se sol anomenar
marxapeu.
No totes les barraques que tenen llinda o arc a la porta tenen llindar al
terra. No deixa de ser una millora opcional, un altre element de comodi- Imatge: marxapeu en una barraca
tat o d’ostentació. I no sempre és raonable, fins i tot pot arribar a ser poc del Pla de Vinyers
recomanable si la porta és baixa. Al cap de Creus podem trobar barraques
amb l’interior completament enllosat però que a la zona del llindar no en tenen per tal de rebaixar el
terra i facilitar el pas.

Més elements de pedra seca
Al panell 18 s’expliquen una bona colla d’elements que són habituals a
l’interior de les barraques i alguns hi són fotografiats perquè en sigui més fàcil
la descripció i la identificació. Altres, però, no tenien prou lloc i ara n’ampliem
la part visual.
Moltes pedres estan col·locades sense treballar, triades per la seva forma
perquè encaixaven en algun punt en concret. Així i tot, hi ha pedres treballades, desbastades (eliminant les parts més bastes) o convertides en carreus
(paral·lelepípeds rectangulars) per donar més consistència a les parts més delicades, com els muntants de la porta, per exemple. A la imatge de l’esquerra,
feta en una barraca de picapedrers, a la Garriga, hom pot veure una fornícula
(amb lloses a totes les cares), un cocó (amb llinda), i moltes pedres que es
veuen treballades: algunes desbastades, altres convertides en carreus i algunes altres convertides en lloses).
Els penjadors solen ser simples branques inserides entre les pedres. El de la
fotografia és d’una barraca del Pla de Vinyers. En alguns casos, s’aprofiten
també com a penjadors les arestes punxegudes d’algunes pedres.
Algunes barraques també tenen una petita finestra, normalment al sud (si és
que la porta no hi és encarada); en tot cas, evitant el nord. La de la fotografia
és del cap de Creus. Observeu que a sobre hi té una bona llinda.
Si la barraca és prou gran, pot tenir bancs per seure, que poden ser simples pilons de pedres o bé lloses volades, és a dir, només enganxades per un costat,
de manera que no es perd l’espai de la part inferior. El de la fotografia també
és del cap de Creus.
En aquest capítol també podríem parlar del marxapeu, ja comentat a la pàgina del llindar. Però també ens podem trobar la situació contrària: la d’una barraca amb el terra enllosat i que, precisament a la porta sobretot si és baixa i
petita, no hi hagi cap mena de material i així l’accés és més senzill. En trobem
alguns exemples al cap de Creus, on és més senzill trobar pedres adequades
per enllosar el terra.
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Pluja i pedra calcària
Ja hem comentat en una altra pàgina la relació de la pedra seca i la gestió
de l’aigua (especialment la de la pluja).
En el cas de la pedra calcària encara hi ha una altra qüestió a tenir en compte: la mica d’àcid que té l’aigua de la pluja dissol, tot i que molt a poc a poc,
la calcita que en forma part. Això és el que provoca l’erosió de la calcita de
les roques calcàries (el rascler, per exemple) i l’alliberament al medi dels
altres materials que en formen part (la terra rossa, per exemple).
Imatge: barraca amb ràfec,
lleugerament malmès, a la

El rascler (o lapiaz) es manifesta en forma de multitud de solcs (rectilinis o Garriga d’Empordà. A sobre de
la coberta s’intueix la presència
sinuosos) que segueixen els pendents de la roca, i també en forma
de crespinell gros.
d’escletxes més profundes. És ocasionat per l’erosió de les aigües de pluja
i també per congelació i desgel. La terra rossa (terra vermella en italià), és format bàsicament per les
bosses d’argila (vermella perquè conté òxids de ferro) que hi ha entre les roques calcàries.
Per evitar que això malmeti les barraques, es fan ràfecs perquè l’aigua de la pluja no regalimi directament sobre les parets, i a sobre de la coberta se sol posar terra rossa perquè hi creixin plantes -com ara
el crespinell gros- que fan de protecció i ajuden a evitar que l’aigua entri a l’interior de la barraca.

Panell 19

Hi ha diferents tipus de barraques de pedra seca?
Barraques datades
És a partir de la segona meitat del segle XIX (tot i que n’hi ha d’anteriors)
que es va imposant la pràctica de datar les barraques, especialment les
que tenen llinda, ja que és aquest element el que es fa servir per posar-hi
la data.
No cal dir que la data és una gran ajuda a l’hora d’establir una cronologia
dels tipus de barraques i els elements de pedra seca del seu entorn. En
absència d’aquesta dada, cal recórrer a la documentació, especialment
els capbreus (documents fets davant notari on els tenidors esmenten els
béns que tenen per un senyor i les característiques d’aquests béns i de com
i quant paguen per tenir-los). Entre les especificacions del territori se sol
incloure les principals construccions que hi ha situades.

Imatge: llinda datada d’una
barraca de la Garriga d’Empordà

A la Garriga d’Empordà, una de les datacions més antigues és del 10 de
maig de 1825.

Imatge: croquis de llinda datada
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Murs esllavissats, barraques ensulsiades
Visitant els espais de pedra seca de la comarca trobem moltes barraques
ensulsiades, o sigui que ja no conserven ni la coberta ni el tancament de la
porta. A la comarca la paraula que fem servir és precisament aquesta, ensulsiada, i la fem servir especialment per les barraques. Quan només és una
part de la barraca, per exemple la corona o alguna de les parets, sovint ens
hi referim com a esllavissat.
De fet, quan hi ha una paret parcialment caiguda, també es fa servir el mot
esllavissat, però trobem tot de mots que es fan servir en zones concretes.
Per exemple al Priorat s’utilitza el mot derroc, al Penedès esbaldrec, a la
Garrotxa desmunt, a les Balears enderrossall, a Castelló (País Valencià),
portells i també solsida.
La riquesa del lèxic no amaga una trista realitat, el continu deteriorament
dels elements de pedra seca dels nostres paisatges a causa de l’abandó i el
poc interès.

Imatge: barraca ensulsiada
al Pla de Vinyers, a la Garriga
d’Empordà.

Panell 20

Quines eines es feien servir per a la construcció
de pedra seca?
Eines i feines
La maquinària moderna ha fet deixar de costat molts oficis tradicionals i moltes de les eines que els hi
eren pròpies.
Certament, algunes eines encara es conserven i continuen sent útils, les més genèriques, però moltes
altres, potser les més específiques, són ara peces de museu.

Imatge: eines relatives a diversos oficis relacionats amb les pedreres. Font: Serra – Meléndez Arquitectes
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Un dels oficis que ha sofert major transformació és el de picapedrer (també anomenat pedrapiquer, en algunes zones).
Molt sovint les construccions de pedra
seca les feia directament el pagès que no
sempre tenia eines tan especialitzades.
Les que tenia el pagès tenia més relació
amb la seva feina de camperol.
Tant les eines com els seus noms tenien
algunes variants d’una zona a una altra,
Imatge: eines del camp
tot i que eren semblants de forma i de funció. Per exemple, entre les que apareixen a la segona gràfica.
Us proposem de mirar aquest vídeo on Pitu Puig (del qual parlem en altres capítols d’aquest treball) explica les eines de picapedrer que es feien servir a Avinyonet de Puigventós.

Els Puig, picapedrers
A Avinyonet hi ha la casa dels Puig, de generacions de picapedrers. A la porta
de la casa pairal hi ha l’escut de la fotografia, que també apareix al panell. En
aquest escut hi ha representades algunes de les eines més habituals de l’ofici.
Us proposem de mirar-les amb atenció i veure si les podeu reconèixer.
Escaire: eina que té dos costats formant angle recte; serveix per comprovar i
traçar angles rectes (amb l’ajut d’una punta metàl·lica anomenada ratllador).
Maceta: maça petita, eina formada per un mànec i un element de percussió, normalment metàl·lic, per
colpejar els tascons que han de trencar la pedra; el mall jueu es fa servir per picar la pedra directament,
per desbastar-la; el mall de cap i pena és un martell gros en el que un dels costats té forma de destral.
Buixarda: (n’hi ha tres de representades) maça amb les cabotes proveïdes de puntes piramidals; serveix
per picar i polir les pedres amb un efecte de pigallat uniforme.
Escarpa: eina de tall (cisell) que consisteix en una barra de ferro amb una punta (la cabota) per on es
colpeja amb un martell o una maceta i a l’altra punta en forma de doble bisell. Si la punta és arrodonida
s’anomena punxó.
Escoda: (n’hi ha dues de representades) eina amb mànec de fusta semblant a un martell però amb el cap de
l’eina que acabava en dues puntes acerades que s’havien d’anar esmolant conforme s’anaven desgastant.
Gardina: és un cisell (com l’escarpa) que té el tall dentat; serveix per desbastar
la pedra deixant-la marcada amb unes estries que permet diferenciar la part ja
treballada de l’altra.
Per a fer-vos millor una idea de la feina dels picapedrers, com els Puig, us convidem a mirar aquest vídeo que després de parlar d’algunes feines de recuperació
de pedra seca a Avinyonet, també parla dels picapedrers i hi apareix en Pitu
Imatge: fotograma del reportatge
Puig, hereu de la nissaga que és representada a l’escut de la família.
“Entre pagesos i picapedrers”.
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Màquines simples
Per a la construcció en pedra seca no es va utilitzar maquinària, tal com l’entenem avui en dia. Com a
molt, les persones que feien les construccions es van servir del que anomenem màquines simples, que
serveixen per convertir una força petita en una de gran (o viceversa). Et serà fàcil d’imaginar en cada
cas, com les devien fer servir. Parlem-ne.
Habitualment es consideren màquines simples:
La palanca (també anomenada alçaprem o perpal) consisteix en una barra rígida
que pot girar lliurement entorn d’un punt de suport. S’utilitza per amplificar la força
mecànica aplicada a un objecte i també per a aixecar coses pesants. El carretó és
una de les aplicacions d’aquesta màquina simple. Els símbols F i R corresponen a
Força i Resistència, respectivament. La seva utilitat a l’hora d’espedregar un camp
(treure’n les pedres que fan nosa) i moure aquestes pedres grosses, resulta evident.
El pla inclinat és una rampa que permet elevar càrregues més fàcilment que no pas
fent-ho verticalment. A part d’aquesta utilitat, té dues aplicacions directes,
que són la falca (o cuny o tascó) i el cargol (o caragol o vis o pern).
La falca, sens dubte, la més utilitzada en la construcció de pedra seca, és un pla
inclinat doble on la força aplicada a la base es transmet ampliada a les cares de
la falca. Serveix per esberlar i dividir cossos sòlids, també roques.
Sovint trobarem fonts que consideren la roda com a màquina simple, i altres que la
consideren un dispositiu o un component d’altres màquines, simples i compostes.
Com a màquina simple forma part de la corriola i del torn. La funció de la roda és de
transmetre el moviment lineal en moviment angular facilitant el desplaçament, no
només dels vehicles sinó també en el cas de la roda de molí, o la roda de terrisser. En
l’època de màxima difusió de la pedra seca trobem sobretot l’aplicació de la roda en
el carretó i en el carro (vehicle que aprofita la força de les bèsties de tir).
La corriola (o politja o cúrria) consisteix en una roda mòbil al voltant del seu eix
central, amb un canal a la seva circumferència pel qual passa una corda o un
cable. Es fa servir per canviar la direcció d’un força, per amplificar la força, o per
transmetre el moviment a altres corrioles variant la velocitat de gir de cadascuna.
En pedra seca es pot fer servir per a moltes accions, però potser el fet que resulta
més il·lustratiu és el moment de pouar aigua.
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Panell 21

Un altre tipus de construcció: les tines de pedra seca
Zones d’Interès Etnològic a Catalunya
Una Zona d’Interès Etnològic (ZIE) és una de les set categories en què es classifiquen els Béns Culturals
d’Interès Nacional (BCIN).
La llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català defineix les ZIE com “conjunts de vestigis, que poden
incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements
constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya”.
Tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau, Bages
La construcció de tines en mig de les vinyes va ser la solució
dels pagesos als problemes de transport de la verema i a la
necessitat d’una fermentació homogènia que es va donar a
la zona del Bages a finals del segle XVIII i durant el segle XIX.
Les vinyes es plantaven en feixes en els vessants més costeruts
de les muntanyes i la construcció de les tines va facilitar la
fabricació del vi al peu mateix de les vinyes, convertint-se en
una característica única a Catalunya que ha esdevingut, junt
amb les barraques i marges de pedra seca, un dels signes
d’identitat dels tres municipis de les Valls del Montcau.
La majoria d’aquestes tines es troben agrupades o properes Imatge: Tines d’en Bleda. Foto de Fugi-bis, via
entre elles. Les tines solen ser de forma cilíndrica, tot i que
Wikimedia Commons.
n’hi han de cúbiques, construïdes amb pedra i morter de
calç, i revestides interiorment amb rajoles o cairons de ceràmica envernissada. Generalment les tines
es feien en llocs amb desnivell per tal que a la part inferior es pogués obrir la boixa, una pedra amb un
forat que travessava el mur i que es destapava quan es volia treure el vi que després es guardava en
botes; o bé es construïa una estructura elevada que permetés obtenir alçada, cosa que permetia abocar
el most per dalt amb comoditat i recollir el vi per baix.
Normalment les tines es troben disposades en grups de quatre, cinc o fins i tot vuit o nou. És probable
que diversos parcers s’ajuntessin per aixecar les tines al mig del camp i que cadascun en fes servir una,
opció que resolia els problemes dels traginers així com la facilitat per compartir alguns elements, com
la premsa.
En total hi ha cent vint-i-nou tines d’aquestes característiques documentades a les valls del Montcau.
Tretze conjunts d’aquestes han estat declarats BCIN en la categoria de Zona d’Interès Etnològic, tots
ells ubicats als municipis de Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort, i Talamanca:
Tines del Bleda, Tines del Tosques, Tines de l’Escudelleta, Tines d’en Ricardo, Camí del Flequer I, II i III,
Tines de les Balmes Roges, Tines del Docte, Tines de “Juan Arnau e hijo”, Tines de les Solanes, La Casa de
les Tines, Tina del Riu Llobregat / Tres Salts, Tines del Pla de les Generes, Tina del Camí de les Generes II.
Informació extreta de la web de la Generalitat de Catalunya [enllaç]
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Panell 22

Com està actualment la qüestió de la pedra seca?
Reconstrucció i manteniment
La realitat de la pedra seca és que actualment no s’utilitza i no acaba de
tenir sentit en l’economia agrària actual. Semblaria un patrimoni condemnat
a la degradació inexorable, sense solució.
Tanmateix, algunes entitats i persones es plantegen de donar-li la volta a
aquesta situació, pensant com s’ha de mantenir la construcció feta i en si
cal reconstruir les parts degradades.
A part d’algunes iniciatives particulars, a nivell públic hi ha el debat de què
s’ha de reconstruir, qui ho ha de fer, i amb quins fons econòmics. Aquesta
discussió té de fons l’objectiu que se li vol donar al patrimoni en concret.
Segons els arquitectes Xavier Rebés i Joan Reguant, la tècnica de la pedra seca
compleix de manera inigualable els criteris més exigents de sostenibilitat
Imatge: alumnes del CdA Empúmediambientals o paisatgístics, però no tot es pot, ni cal, conservar-ho. Hi ha
ries dins la Barraca dels Hereus,
coses que, pel seu deteriorament, poc interès, poca vàlua o simplement per la al Montgrí.
dificultat que comporta no val la pena restaurar.
Si acceptem aquesta opinió, el que caldrà en primer lloc és decidir què és el que considerem que no es
pot malmetre i què allò que cal restaurar amb més urgència.
Cal un debat immediat, amb la participació de totes les parts implicades, que acabi decidint les accions
a fer. De fet, ja es noten algunes temptatives de cara a aquest debat. I també accions urgents que emprenen algunes institucions.
Al mateix temps considerem importants els intents de difondre la pedra seca entre la societat i entre
l’alumnat dels centres educatius. Sense conèixer un patrimoni no es pot valorar a consciència ni prendre decisions coherents i fonamentades.

La pedra seca i l’economia actual
Podríem dir que el patrimoni en pedra seca ha passat d’un menysteniment social absolut durant dècades a despertar de nou un gran interès.
La seva degradació, considerada lògica i inevitable fins fa poc, resulta
ara motiu de preocupació i de debat. Es va revaloritzant, en molts indrets és objectiu de turisme cultural, i la població rural el recupera com
a senyal d’identitat.
Per sort, són obres que han necessitat en general molt poc manteniment
mentre han estat en ús, ja que són construccions estructuralment sòlides,
molt sostenibles, escrupolosament respectuoses amb el medi ambient, Imatge: mesura de la densitat d’un
però que cada petit esllavissament, si no es recupera, en provoca altres cos. Font: Naturalsom
en cadena.
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Davant d’aquesta situació d’abandó prolongat, apareixen propostes de manteniment i de reconstrucció, amb tallers i projectes, oberts al voluntariat o destinats a centres de formació professional, i,
paral·lelament, amb la creació d’empreses que poden assumir laboralment aquestes tasques. Un exemple
d’accions d’aquesta mena seria la restauració i posada en marxa del Parc de la Pedra Tosca, a les Preses.
Per altra banda cal observar noves idees d’utilització la pedra seca com a tècnica artística i creativa, com
a land art o com a element decoratiu en parcs i jardins. Serveixin com a exemple les obres en pedra
seca d’Andy Goldsworthy.
A l’Alt Empordà mateix, el setembre de 2018 s’han celebrat les jornades transfrontereres La pedra seca
com a motor de desenvolupament econòmic i social. A través d’aquest enllaç podreu accedir a la publicació sobre aquest tema presentada a les jornades, que recull un seguit de projectes que es
desenvolupen a partir de la pedra seca.

Panell 23

Què fan a altres parts del món amb la pedra seca?
Patrimoni de la Humanitat
El dia 28 de novembre de 2018, la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) va declarar la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Aquest reconeixement vol dir que la pedra seca és una creació basada en la tradició d’una comunitat i
que reflecteix la seva identitat cultural i social.
Era un proposta conjunta entre Croàcia, Eslovènia, Espanya,
Grècia, França, Itàlia i Suïssa. Per defensar-la, es va enregistrar
el vídeo Art of Dry Stone Walling: knowledge and techniques.
El vídeo comença amb una cita de l’escriptor bosniocroat
Predrag Matvejević:
Més suor s’ha vessat preparant feixes per a les vinyes que
no la que es va vessar construint les piràmides. Un mur de
pedra és un monument a la ferma voluntat…

Imatge: fotograma del vídeo Art of Dry Stone
Walling: knowledge and techniques.

Us proposem que el visioneu (enllaç a la versió en català).
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Panell 24

La tècnica constructiva de la pedra seca,
Patrimoni de la Humanitat
La resolució de la UNESCO
Les resolucions de la UNESCO en la presentació de la candidatura van ser les següents*:

1. La construcció de pedra seca és una tradició viva que

ha estat desenvolupada cada vegada més pel bé de la
gestió sostenible del patrimoni cultural, de les terres
agrícoles, de certs habitatges humans i del seu entorn. El
coneixement i els coneixements associats es transmeten
entre els seus professionals a través del treball conjunt
de professors i aprenents experimentats, però també a
través de tallers, de formacions pràctiques, de cursos i
de molts altres mitjans. La pràctica implica una estreta
col·laboració dels membres de la comunitat i reforça la
cohesió social i la col·laboració entre famílies i veïns.
Com a característica generalitzada, reconeix que el
paisatge cultural és un element que dona un fort sentit
de pertinença a tots els seus professionals. La pedra seca
forma part del paisatge.

Imatge: L’Art de la pedra seca: tècniques i coneixements a la web de la UNESCO (enllaç)

2. L’art de la pedra seca combina una tècnica àmpliament utilitzada que respecta les condicions locals
i l’ús exclusiu de materials de construcció locals. Com a factor de promoció de la naturalesa compartida del saber fer tradicional, la pràctica neix de la necessitat d’alliberar terres amb finalitats agrícoles i
d’utilitzar les pedres per construir estructures altament funcionals. Aquests aspectes il·lustren el paper
fonamental del patrimoni cultural immaterial en la creació i el manteniment d’un entorn de vida. La difusió generalitzada de la pràctica, així com l’elevat nivell de protecció dels monuments de pedra seca,
faran un llarg camí cap a la promoció del patrimoni cultural immaterial en general. Es desenvoluparan
sinergies que ja existien entre comunitats i organitzacions associades, i destacant els vincles i els valors
compartits dels professionals.
3. Mentre que les autoritats governamentals de tots els estats que s’hi han presentat s’han centrat
principalment en la protecció de monuments i llocs de pedra seca que ja existien, les comunitats de
pràctica i les organitzacions professionals han prioritzat el treball sobre la transmissió efectiva i la
promoció de l’element. La protecció del Govern i el reconeixement internacional millorarien la visibilitat d’aquesta pràctica i promourien el coneixement i el respecte pel seu valor. El pla de salvaguarda
proposat es va preparar a través dels esforços combinats de totes les parts interessades i el seu procés
de preparació iniciat i dirigit per les comunitats i les seves associacions. Un dels objectius principals de
la salvaguarda és la creació de sistemes de formació permanent estandarditzats acompanyats de certificacions adequades. El pla se centra en la col·laboració internacional, la investigació interdisciplinària
i l’intercanvi de bones pràctiques de salvaguarda.
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4. El pla de salvaguarda i tot el fitxer d’aplicació són el resultat d’intensos debats entre les comunitats
i les organitzacions interessades. La decisió de preparar una oferta multinacional es va fer al XV Congrés de la Societat Científica Internacional per a l’Estudi Multidisciplinari de Pedra en Sec que es va
celebrar a Grècia el 2016, i la plataforma principal d’intercanvi de punts de vista i les opinions sobre la
presentació de l’element es van crear al mateix temps. S’han obtingut moltes cartes de consentiment
de diferents parts de la comunitat de pràctica i d’altres actors rellevants, i cada país descriu aquests
representants i explica els seus papers.
5. L’art de la construcció de pedra seca i els coneixements i les tècniques que hi estan associats es
registren en els inventaris nacionals, regionals i locals dels vuit països candidats, segons la naturalesa
de la seva administració estatal i les seves diferències regionals. Es descriuen els inventaris i s’ha proporcionat la documentació necessària per demostrar que aquest inventari s’adapta als articles 11 i 12
de la Convenció en tots els països. Inscriu l’art de la construcció de pedra en sec: coneixements i tècniques a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Acull amb satisfacció
la iniciativa dels estats part per introduir una tècnica àmpliament utilitzada que respecti plenament les
condicions locals i subratlla els significats culturals comuns i les funcions de l’element en tots els països
presentadors i felicita els estats part per presentar un dossier exemplar redactat amb la màxima cura i
que reflecteix l’esperit de la Convenció a nivell de cooperació internacional. Afavoreix, a més, els estats
part per haver reconegut el potencial impacte negatiu de la inscripció de l’element i per proposar garanties adequades per evitar aquests riscos.
*Traducció de la resolució facilitada pel Govern d’Andorra.

Panell 25

Tot un món de pedra seca. Crèdits
Programes i entitats
Darrere de qualsevol iniciativa sol haver-hi persones i/o entitats que l’han fet possible. A més de l’equip
de persones que ha estat preparant els continguts d’aquest material, s’ha demanat informació precisa o
assessorament tècnic a altres professionals. També hi han participat entitats i programes, gestionant la
seva realització.
Les entitats i programes que han participat en el desenvolupament de Tot un món de pedra seca són:
COL·LABORAxPAISATGE és un projecte de cooperació desenvolupat per ADRINOC
amb l’assessorament de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, dirigit a
l’impuls de la pedra seca com a eina de desenvolupament rural. Compta amb
la col·laboració de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT), la participació de cinc grups d’acció local (GAL) d’arreu del territori català
i un soci a la Catalunya Nord (França). www.collaboraxpaisatge.cat
ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de
Catalunya) és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació del LEADER
al seu àmbit territorial. Compta amb la representació dels principals agents públics i privats
del territori i és un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya 2014-2020. www.adrinoc.cat
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El PDR (Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya) 2014-2020 és
un dels principals instruments de què disposa el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per tal de
promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial
atenció als sectors agraris i forestals.
El programa LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rural, o sigui: Vincles
entre accions de desenvolupament de l’economia rural) ha estat un important component de la política
de desenvolupament rural de la Unió Europea des de fa més de 20 anys. Des del 2007 s’ha finançat a
través del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), i des del 2014 ha evolucionat cap
al Desenvolupament Local Participatiu (DLP) que pot ser finançat també a través d’altres fons.

Enquesta de valoració
Us agrairem que ens feu arribar aquesta breu fitxa de valoració del material pedagògic que hem creat,
per ajudar-nos a millorar-lo i conèixer la vostra experiència. Ho podeu fer per correu electrònic o bé
mitjançant aquest formulari.
Les dades que us demanem són les següents:
• Centre/Entitat:
• Localitat:
• Comarca:
• Com vareu conèixer l’existència del material:
• Dates d’utilització:
• Lloc/s de col·locació del material:
• Nivell o nivells educatius que hi han participat:
•
•
•
•
•
•

Breu explicació del funcionament pedagògic:
Valoració de la proposta “Tot un món de pedra seca” en general:
Valoració pràctica del material expositiu:
Valoració del web de suport (si s’ha fet servir):
Valoració de la proposta de sortides (si s’ha fet servir):
Suggeriments de canvi o de millora:

Moltes gràcies!
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