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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 treballar-
ho 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-
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 decora-
cions. 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 de-
terminada 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 
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.

Imatge: feixes abandonades a la serra de Rodes.

Imatge: olivet a Cadaqués.



p. 4_

El Bosc de Tosca
La zona del Bosc de Tosca, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, és on hi ha una 
densitat més alta de construccions de pedra seca. Aquesta zona es troba sobre la colada de lava 
del volcà del Puig Jordà datada de fa uns 17.000 anys, que va fluir sobre prats humits amb presència 
d’argiles i matèria orgànica fet que va originar uns turonets damunt seu producte de interacció entre 
l’aigua i la colada de lava anomenats Tossols. Aquesta lava també va provocar el barratge de la ca-
pçalera del Fluvià, provocant un llac de resclosa volcànica i l’acumulació de sediments que van anar 
reomplint la vall, que es va dessecar per poder-hi conrear i que avui forma la plana d’en Bas. 

La zona del Bosc de Tosca estava formada per turonets anomenats tossols, que van ser explotats ob-
tenint-ne roca anomenada tosca per a la construcció, i se’n van conrear els seus vessants al ser indrets 
on es podien obtenir fàcilment gredes (roca volcànica d’entre 2mm i 6,4 cm) provinents dels turons. Les 
roques volcàniques més grans de tota la zona s’apartaven dels camps per a poder conrear-los i eren 
usades per a construir murs i limitar els camps dels diferents propietaris.

Ja a l’alta Edat Mitjana s’esmenta per primera vegada el nom de Malatosca per referir-se a aquest indret 
en una donació que va fer un tal Ricard al monestir de Sant Benet de Bages l’any 957. Probablement 
aquest nom es refereix a la gran extensió de terreny cobert de pedres tosques (volcàniques), fet que en 
dificultava l’aprofitament, el conreu o les passejades.

El nom de Vora o Bosc de Tosca es refereix al bosc que es va anar talant i desforestant al llarg de l’època 
moderna i al segle XVIII, un bosc d’arbres sobre roques volcàniques (anomenades tosques a la zona). 

L’any 1841, la suspensió dels delmes de les parròquies (de Sant Esteve d’Olot) amb les desamortitzacions 
de Mendizábal i Madoz fa que les propietats de l’església passin a domini privat. Els grans propietaris 
aconsegueixen els terrenys més fèrtils i es vilatans els terrenys restants, com els del Bosc de Tosca.

Durant el segle XVIII, el creixement demogràfic va fer necessari ampliar la superfície conreable per 
tal de poder alimentar més gent i va ser necessari artigar noves terres ermes, boscoses i rocoses, i el 
Bosc de Tosca va ser conreat, bàsicament amb fajol i sègol. Els pagesos eren anomenats artigaires i les 
parcel·les que treballaven artigues.

A principi del segle XX (1917), Mossèn Gelabert en una conferència a l’Escola Pia d’Olot posa en valor 
el conjunt històric, patrimonial, geològic i paisatgístic del Bosc de Tosca i planteja la necessitat de la 
seva recuperació i protecció legal. A partir del 1939 augmenta el cultiu de farratges per a la producció 
lletera com l’alfals o userda, el trefle, el fenc i la melca. 

A partir de la segona meitat del segle XX es comencen a abandonar les terres i les artigues del Bosc de 
Tosca per la implantació de la indústria tèxtil a la ciutat, la dificultat d’introduir maquinària agrícola a 
les artigues i la conversió de part del sòl en urbanitzable. Moltes artigues es van abandonar, màquines 
excavadores van aterrar parets i barraques de pedra seca, altres es van ensulsiar per falta de manteniment, 
s’espoliaven pedres dels pataquers per a recobrir façanes, l’espai rebia nombrosos abocaments incontrolats 
de residus urbans, van començar a proliferar barraques construïdes amb tota mena d’elements i andròmines 
sense cap respecte pel paisatge, etc.

A partir de la dècada dels 50, comencen a arribar a Olot immigrants de la resta de l’Estat majoritàriament 
de les províncies de Cuenca, Córdoba i Málaga. La majoria van venir per raons econòmiques i alguns 
també polítiques. Algunes de les famílies es van instal·lar a les barraques de la zona del Bosc de Tosca 
de manera provisional. Les barraques els donaven protecció davant les inclemències meteorològiques i 
tenien el riu i les fonts a prop per poder-se rentar, beure, cuinar i rentar la roba. 
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L’any 1982 l’espai del Bosc de Tosca es va incloure dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
fet que va ser clau per frenar alguns d’aquests processos. 

L’any 2002, l’Ajuntament de Les Preses va ordenar i recuperar l’espai del Bosc de Tosca a través d’un 
projecte Life que va culminar l’abril del 2004 amb la inauguració del Parc de Pedra Tosca, que ofereix 
diferents itineraris per recórrer l’espai, manté cultius tradicionals,...

Referències bibliogràfiques
• Història, arquitectura i paisatge de la pedra seca a la Garrotxa. El cas del Bosc de Tosca. Xavier Solà  
 Colomer (Doctor en història, professor d’institut i membre del PEHOC)
• Els tossols del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Planagumà, Ll. De Bolós, X.   
 Corominas, O. Col·lecció Pedres i Cultura. 
• L’espai Natural de Pedra Tosca i la immigració dels anys 60 a Olot. Julio Clavijo Ledesma. 

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 construc-
ció. 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 ci-
ment es considera un indicador bàsic del desenvolupament econòmic d’un 
país o d’una comunitat.



_ p. 6

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 humi-
da. 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 matei-
xes pedres i de totes les que es van posant a sobre.

La major part de les vegades, la paret seca ha estat realit-
zada per bracers i jornalers que s’esforçaven per la seva 
subsistència 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 construc-
cions 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.

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, anome-
nats 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 
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, so-
vint reconstruint-les amb murs de pedra seca o incorporant-les a eixarts, però corresponen a objectius 
socials i a èpoques històriques molt diferents.

Imatge: interior de barraca a la zona de la Garriga

Imatge: Dolmen del Mas Girarols I, a Espolla, amb 
un dels costats del corredor fet de pedra seca.
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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.

Malgrat els canvis polítics del XVIII i del XIX, el sistema va continuar força vigent entre la pagesia cata-
lana, 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.

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 treballa-
dor 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.

Els tossols 
Els tossols són una forma de relleu volcànic que s’assembla a un veritable con volcànic però no és 
producte d’una activitat eruptiva provocada per l’ascens d’un magma a través d’una fissura. Els tossols 
es formen quan l’emissió d’una colada de lava flueix per damunt d’una zona de mulladius  formats per 
sediments xops i aigües poc profundes. Quan la lava es queda en repòs, el pes d’aquesta provoca que 
l’aigua dels sediments entri dins la colada generant vapor d’aigua que ascendeix a través de la colada 
de lava mentre aquesta s’estava solidificant. Al arribar el gas a l’exterior provoca una petita erupció de 
vapor d’aigua i fragments de lava que ha arrastrat.
 

Imatge: olivet a Cadaqués.
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El seu nom científic, rootless volcanic cones, prové de l’anglès i significa cons volcànics desarrelats ja 
que no tenen conducte per on ascendir el magma sinó que són producte de la interacció d’una colada 
de lava amb una zona de sediments humits. 

A la zona del Bosc de Tosca hi ha uns 110 tossols repartits al llard de la colada de lava que prové 
del Puig Jordà datada de fa uns 17.000 anys. Aquests tossols s’han explotat en forma de pedreres per 
extreure’n roques volcàniques i també per conrear els seus flancs.

Referència bibliogràfica
• Els tossols del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Planagumà, Ll. De Bolós, X.   
 Corominas, O. Col·lecció Pedres i Cultura. 

Les desamortitzacions de Mendizábal 
La zona del Bosc de Tosca era propietat del monestir de Sant Benet de Bages fins a la desamortització 
en què es va incautar i va ser donat als vilatans per a poder conrear. Es va artigar formant un laberint 
de petites artigues, camins i murs de pedra seca. 

Mendizábal, l’any 1836, va decretar la dissolució dels ordres religio-
sos (amb l’excepció d’algunes beneficències com les dedicades a 
l’ensenyament i a l’assistència hospitalària), la incautació del patrimo-
ni de les comunitats afectades i la seva renda per recaptar fons per a 
l’Estat. Amb aquestes mesures buscava capital per finançar l’exèrcit li-
beral, recuperar vals de deute públic i reduir el greu dèficit pressupos-
tari de l’Estat, fomentar la industrialització, la producció d’excedents 
agraris per abastir les ciutats i la formació d’un mercat en el món 
agrari per donar sortida als productes industrials.

Els béns desamortitzats, convertits en béns nacionals, van posar-se a 
la venda mitjançant una subhasta pública, a la qual van poder accedir 
tots els particulars interessats en la compra. Tanmateix, la majoria de 
les terres van perdre part del seu valor pecuniari per l’excés de quan-
titat a la venda en poc temps Les terres podien comprar-se pagant en 
metàl·lic o a canvi de títols de deute públic (que es trobaven molt de-
preciats en el seu valor nominal). L’Estat no va recaptar tots els diners 
que esperava, però els nous compradors van esdevenir un ferm suport 

Imatge: La formació dels tossols. Dibuixos de Llorenç Planagumà

Imatge: Juan Álvarez Mendizábal (gravat 
calcogràfic de José Gómez, 1845) presi-
dent del Consell de Ministres i promo-
tor de la primera desamortització.
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social de cara al triomf del liberalisme a Espanya. En un termini més llarg, es suposava que les mesures 
havien de fomentar el desenvolupament de l’agricultura, perquè la terra passaria a uns propietaris més 
emprenedors i disposats a introduir millores en les formes de conreu.

Referència online
• http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/desamortitzacions/

Panell 4
On podem trobar construccions de pedra seca?
Wikipedra
La Wikipedra (enllaç) és un espai 
web sobre construccions de pedra 
seca a Catalunya, les comarques 
de la Catalunya Nord i alguns 
altres territoris 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 cons-
truccions.

S’hi pot col·laborar introduint-hi 
construccions que es coneguin 
mitjançant formularis específics 
per barraques, construccions per 
emmagatzemar aigua, murs, con-
junts, 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 Dos-
sier 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.

Imatge superior: interfície del web de la Wikipedra, disponible a http://wikipedra.
catpaisatge.net. Imatge inferior: la Wikipedra compta també amb una versió APP, 
per Android i per Iphone, que permet consultar el patrimoni de pedra seca proper 
i catalogar noves construccions.

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/desamortitzacions/ 
http://wikipedra.catpaisatge.net/
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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 exhau-
reix 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)

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 construc-
tors –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, construc-
tor 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 pri-
mavera, 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 man-
tenint 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.

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

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.

Imatge: il·lustració d’APA (Feliu Elias) 
que representa en Simó davant la 
seva paret, a l’hora de fer un mos, 
rebent una visita.
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La seva utilitat a l’hora d’espedregar un camp (treure’n les pedres que fan nosa) i moure aquestes pe-
dres 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 terris-
ser. 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 cre-
mava 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 habili-
tats 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 controlar-
la. 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 car-
boners 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 ha-
bitual. 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 des-
plaçaments 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 eti-
mòlegs i etimòlogues discrepen entre ells si la segona part de 
la paraula deriva de humus (o sigui terra) o de fumo (és a dir
de fum, en el sentit que el bestiar podia passar a un camp 
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 transi-
tar 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. Exis-
teix 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.

Imatge: Mapa de Camins Ramaders de Catalunya. 
Font: Camins Ramaders i Transhumància a
Catalunya. Fundació del Món Rural
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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)

Alguns glossaris il·lustrats són especialment interessants 
quan recullen maneres de dir pròpies d’una zona molt con-
creta. 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.

A la Garrotxa, Joaquim Monturiol i l’Eloi Domínguez han fet re-
cerca sobre el vocabulari de la zona. A la VII Trobada d’estudi 
per a la preservació de la Pedra Seca als Països Catalans (Les 
Preses, maig de 2013) van presentar El vocabulari de la Pedra 
Seca, un patrimoni lingüístic, resultat de la recerca feta a la comarca. 
A la web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya es pot consultar també un ampli recull de mots 
i locucions relacionades amb el món de la pedra seca dels territoris de parla catalana:
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/index.php 

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:

• Assentament: les pedres més grans es 
col·loquen a la part baixa, sovint per 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 en segon lloc, a tall 
d’exemple, és un esquema d’un marge amb les denominacions mallorquines.

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

Imatge: marges a Guillola (Cap de 
Creus).

http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/index.php
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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 emfi-
teutes, 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 acon-
seguien 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.

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 me-
nestrals”, 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 bàsi-
ques 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 arre-
plegar 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 es-
trany 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.

El canvi de vocabulari és molt simptomàtic. Apareix el “jornaler amb terres” que passa a dir-se “menes-
tral”; el jornaler deixa de ser un proletari. No és estranya la gran reticència rural als valors de la revo-
lució 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.

Imatge: Plantadors de patates (Jean 
François Millet, 1862).

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.
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L’artigatge del Bosc de Tosca 
L’artigatge del Bosc de Tosca es realitzà durant els segles XVIII i XIX amb l’objectiu de fer el terreny 
conreable. El procés de l’artigatge consistia en:

1: Talar la massa boscosa

3: Cremar el bosc baix i/o la llenya
i escampar les cendres com a adob.

5: Preparar el terreny per al cultiu:
anivellar, llaurar,...
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Imatges: Museu dels Volcans d’Olot 

4: Despedregar el tros i construir l’artiga 
amb la pedra extreta de la terra.

6: Plantar i cultivar. 

2: Arrencar arrels i rabasses. 
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Panell 7
Quins tipus de roques es fan servir per a la pedra 
seca? 
Paisatges de La Garrotxa
Segons el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, publicat per l’Observatori del Paisatge, a la 
nostra comarca podem distingir tres unitats de paisatge diferenciades:

• L’Alta Garrotxa
• Les Valls d’Olot 
• El Cabrerès - Puigsacalm 

Al Bloc 2 del Catàleg, al capítol de Valors en el
Paisatge s’hi diu sobre els valors estètics: 

“Els murs i construccions de pedra seca constitueixen 
per si mateixos un exemple clar de construccions 
agrícoles tradicionals. Els murs associats a fer feixes, 
delimitant sobretot els conreus de vinya i d’olivera, o 
les cabanes de pastor per a usos ramaders en són dos 
exemples. Aquests elements configuren un paisatge 
estèticament ordenat i molt integrat al seu entorn, 
ja que són construccions elaborades amb materials 
propis de la zona, respectant textures i colors. Les 
principals àrees amb construccions de pedra seca a 
les Comarques Gironines són el Cap de Creus, Els
Aspres, Llers-Terrades, Garrotxa, Torroella de Montgrí-
l’Estartit i el Ripollès”.

I sobre els valors històrics: 
“Els murs de pedra seca constitueixen un valor històric vinculat al paisatge de l’agricultura i la ramade-
ria, alhora que són un clar element configurador d’alguns paisatges de les Comarques Gironines. 
El condicionament dels terrenys amb fort desnivell per fer-los aptes pel conreu, especialment de vinya 
i olivera, i l’aprofitament d’aquests recurs constructiu per l’elaboració de parcel·les, cabanes i refugis 
pels pagesos i pastors, ha esdevingut un patrimoni molt valorat estèticament i ple de significat històric 
en l’adaptació de l’home al medi on habita. Les principals zones amb construccions de pedra seca a les 
Comarques Gironines són: 

• Cap de Creus: Sovint en relació amb el cultiu de vinya i d’olivera que actualment es troba en recupera-
ció, hi ha una gran quantitat de murs de pedra seca fetes de làmines d’esquist que conformen les feixes 
de poca alçada, així com travesseres, clopers, fites i barraques que foren utilitzades com a refugi i per a 
guardar-hi les eines del camps. Es concentra sobretot a la part muntanyosa del massís. 

• Els Aspres: Estructures de murs de pedra seca de parcel·les de dimensió mitjana associades principal-
ment al conreu de la vinya i l’olivera. Es distribueix a la unitat de paisatge dels Aspres. 

p. 17

Imatge: Unitats de paisatge de les Comarques Gironines 
(Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, publicat 
per l’Observatori del Paisatge de Catalunya).
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• Llers-Terrades: Zona de pedra seca de blocs calcaris. Abunden els murs de separació de parcel·les, clo-
pers, fites i cabanes associades al conreus de l’olivera i altres cultius de secà. Si bé aquesta pedra seca 
tenia molta presència en el paisatge, actualment part de la zona ha abandonat l’activitat agrícola i les 
construccions s’amaguen entre boscos i garriga mediterrània.

 • Garrotxa: Comprèn els voltants d’Olot, sobretot l’àmbit del municipi de les Preses, a la comarca de la 
Garrotxa, seguint les principals colades volcàniques. Es caracteritza pels seus murs i clopers fets amb 
pedra d’origen volcànic que delimiten antics camps agrícoles de petites parcel·les. També s’hi troben 
cabanes, algunes d’elles incorporades als mateixos murs de pedra seca. 

• Torroella de Montgrí-l’Estartit: La gran importància del cultiu de la vinya i l’olivera impulsaren la cons-
trucció de murs de pedra i grans barraques per tota la zona, amb materials d’origen calcari.

• Ripollès: Associat a la pastura: Construccions de pedra seca associades al pasturatge, en terrenys amb 
forts pendents. Sobretot es presenten en forma de barraques de pastors, sovint amb falsa volta, on habi-
taven els pastors que pujaven els ramats a muntanya per aprofitar les pastures estivals. Associat als 
horts periurbans: Construccions de pedra seca dels contorns urbans del Ripollès, en terrenys amb inclina-
ció forta, i associades a petites feixes d’horta.”

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 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.

Imatge: Indumentària castellera.
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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 mine-
rals de trencar-se segons cares planes. solen ser roques amb estruc-
tura 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.

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 especí-
fic sol ser feina dels picapedrers.

Treballar la pedra amorfa
Els picapedrers no només extreuen roques d’una zona delimitada, com a pe-
drera, 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.

Probablement també serà convenient de donar-li la forma de prisma el més regular possible, és a dir, con-
vertir-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.

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.

Imatge: treball en una pedrera.

Imatge: buixarda actual, de 
puntes intercanviables.
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Característiques de la pedra
Amorfa: roca sense cap forma determinada.
Regular: pedra amb una forma determinada.
Fractura: 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 proba-
ble 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.
Duresa: resistència d’un material a ser deformat. 
Densitat: es defineix com a quantitat de massa per unitat de volum.
Carreu: pedra en forma de prisma, ben escairada (ben treballada en els seus angles i cares). Facilita la 
unió entre pedres i l’estabilitat de la construcció.
Llosa: pedra plana i de poc gruix emprada en pavimentació, per a cobrir teulades, etc.
Pedruscall: roques petites que no val la pena treballar 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.).
Llinda: element estructural horitzontal que permet obrir portes i finestres en els murs.
Desbastar: treure les parts més bastes i sobrants d’una pedra.
Repicar: tornar a picar la pedra d’una paret amb martells o altres eines.
Polir: allisar una pedra o alguna de les seves cares, potser per utilitzar en construccions d’una certa categoria.
Buixardar: fer un repicat a la pedra (perquè la superfície de la pedra no rellisqui) o un relleu especial 
amb una eina anomenada buixarda amb la qual s’obté un repicat molt lleu, fi i regular. 

Pedreres de La Garrotxa 
La darrera pedrera en explotar-se -fins l’any 2017- va ser la Pedrera Ortiz, en funcionament des de 1929. 
De tota manera, les primeres notícies de pedreres són de l’any 1887. Les aplicacions que es donen al ba-
salt extret són, bàsicament, dues: una d’industrial (com a roca antiàcida) i una altra de domèstica i deco-
rativa (llars de foc, paviments…). Un bon exemple de la utilitat del material extret és el paviment del barri 
vell del poble. De fet, una de les causes del creixement demogràfic al s. XX de Castellfollit és la indústria 
de l’explotació del basalt. Des de Barcelona arriben un gran nombre de comandes per a la fabricació 
d’una part de les llambordes de la Rambla. La causa cal atribuir-la al fet que era molt més barat comprar 
el basalt a Castellfollit que a l’estranger, com s’havia fet fins aleshores. L’any 1898 es van aprofitar pedres 
de les esllavissades del cantó del Fluvià per a la construcció de llambordes, la qual cosa comportava el 
fet d’haver de contractar alguns treballadors. Els diaris comarcals denuncien l’abús de l’explotació del 
basalt, incitant la població a manifestar-se perquè segons ells farien trontollar els fonaments.

Font web: Patrimoni de la Garrotxa, llistat de patrimoni cultural i arquitectònic: Pedrera de basalt de 
Castellfollit https://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/3159/

Els afloraments volcànics del Boscarró i el Molí Fondo es localitzen a Sant Joan les Fonts, en una antiga 
pedrera de basalt actualment inactiva. Estan situats a la confluència de la riera de Bianya i el riu Fluvià, i 
l’acció erosiva del riu ha posat al descobert la superposició de tres colades de lava.  La pedrera ha estat 
restaurada i rehabilitada com a punt d’interès patrimonial. La zona està catalogada com a Geozona per la 
Generalitat de Catalunya i  forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, es considera 
un aflorament volcànic de roca basàltica d’interès excepcional on es poden observar els diferents hàbits 
que formen les colades de lava en refredar-se. 

Font web: Parcs de Catalunya: Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/coneixeu-nos/instruments-planificacio-gestio/pla-especial/

https://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/3159/ 
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Panell 9
El nostre entorn i la pedra seca 
Pedra i topònims
El mot pedra, molt habitual al nostre país, dona lloc a molts noms i topònims. Per 
exemple el nom Pere (i Petra, en femení), que prové del llatí Petrus, que vol dir pe-
dra (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 hi trobem Perafita (de petra ficta, o sigui de pedra ficada o pedra 
fita), que també és nom d’una vila del Lluçanès, d’un llogarret de l’Alta Ribagorça, 
etc. També 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 exemples com els municipis de la Pera i Peratallada, o el veïnat de Peralta.
I a la resta de Catalunya, exemples com 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), Pera-
fort (al Tarragonès), etc.

La pedra seca i la biodiversitat
Antigament, la zona del Bosc de Tosca era coberta per boscos de roure pènol, que s’aprofitava 
com a recurs forestal. Durant el segle XIX s’artiga el bosc per fer-lo útil per al conreu: es tallen 
els arbres, s’arrabassen les arrels, es retiren les pedres i es creen murs, barraques, camins,... i es 
conreen fajol i sègol. A partir de 1939 també s’hi cultiven farratges per a la producció lletera: 
alfals o userda, trefle, fenc i melca. A partir de la segona meitat del segle XX es comencen a 
abandonar les terres, i les bardisses comencen a envair molta extensió del Bosc de Tosca. 

El murs de pedra seca són de gran importància per als éssers vius. Les particulars característiques 
dels materials volcànics i la inexistència d’argamasses o ciments facilita condicions als murs de pedra 
seca (com la seva condició drenant, la retenció interna d’humitat, l’estabilitat tèrmica respecte de 
l’exterior i l’existència de microcavitats) apreciades per un gran nombre d’espècies, tant de flora com 
de fauna, que no trobarien en altres indrets. El conjunt d’espècies que poden colonitzar i viure en ca-
dascun d’aquests microhàbitats és extens. Els murs de pedra seca tenen una diversitat extraordinària 
d’invertebrats, i també un gran nombre de vertebrats els utilitzen com a refugi o lloc per a la cria. En 
general, els amfibis s’hi refugien durant el dia, mentre que els rèptils s’hi amaguen per passar la nit. 
Per a alguns ocells és el punt idoni de nidificació. 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/coneixeu-nos/instruments-planificacio-gestio/pla-especia
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Documents de referència:
• Aranda, R.; Pigem, C.; Vilalta, R.; Grau, S.; Mallarach, J M. Les obres de pedra seca a la zona volcànica de 
la Garrotxa. Aproximació sobre llurs característiques constructives i ecològiques. Enllaç de descàrrega.
• Ayats, J.; Amat, T.; Montserrat, J.; Victori, J.: Vulcanisme, intervenció humana i pedra seca. Enllaç de 
descàrrega. 
• Bassols, E.: El patrimoni arquitectònic rural del Bosc de Tosca. Un patrimoni protegit però...Conservat?  
Enllaç de descàrrega.

Pedra seca i gestió de l’aigua
Relacionar la pedra seca amb els conreus de secà no és pas un 
acudit. 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.

Ara bé, l’estructura dels marges també ha de tenir en compte 
com facilitarà la sortida de l’aigua dels xàfecs sobtats, tan habi-
tuals 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 to-
rrents, fets amb pedra. Se solen anomenar agulles. Donada la força de l’aigua quan baixa ato-
rrentada, és obvi que aquestes canalitzacions són especialment fortes, construïdes a consciència.

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.

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

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/wp-content/uploads/2019/08/Ramon-Aranda...-VITRINA-La-Garrotxa.pdf
https://www.raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/view/279355/391916
https://www.raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/view/279355/391916
https://www.raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/view/279356/391917
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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 cal-
cita 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).

El rascler (o lapiaz) es manifesta en forma de multitud de solcs (rectilinis o 
sinuosos) que segueixen els pendents de la roca, i també en forma 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 bàsica-
ment 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 directa-
ment 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.

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.

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.

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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Imatge: barraca amb ràfec, 
lleugerament malmès, a la 
Garriga d’Empordà. A sobre de 
la coberta s’intueix la presència 
de crespinell gros.
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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:

• Assentament: les pedres més grans es col·loquen a la part baixa, sovint per 
sota del nivell de terra de la feixa inferior, ja que així es dona major consistèn-
cia 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 aguan-
tar 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 es-
quema d’un marge amb les denominacions mallorquines.

Construcció de murs a la Zona Volcànica 
Els murs de la zona es construïren per la necessitat de conrear els camps i de limitar les propietats i camins. 

Característiques bàsiques dels murs a l’altiplà de Batet: 
• Els murs delimiten àrees de conreu a base de construir-se com a murs de contenció, creant feixes i, 
secundàriament, termenant-les. Presenten una alçada variable d’entre 1,10m i 1,80m i drenen l’aigua a 
través de les juntes.
• Els murs també delimiten recintes de les masies, construccions annexes i camins d’accés. 

Característiques bàsiques dels murs al Bosc de Tosca:
• Els murs defineixen les artigues i permeten l’acumulació de pedres que es troben en el mateix te-
rreny; la seva construcció fa possible, doncs, condicionar l’àrea de conreu alhora que la delimita. Pre-
senten una alçada variable entre 0,45 i 2,50m amb un gran extradós de pedregam.
• Els petits murs que es presenten com a límits, separen uns camps dels altres, com també els 
camps dels camins; són irregulars i de mides molt variables, amb alçades que van de 0,45 als 1,30m i 
d’amplades de 0,45 a 1,2m.

Els murs es construïen amb pedra volcànica en sec, amb un pes màxim per peça d’uns 60kg; només 
excepcionalment amb blocs superiors. Aquests murs són de gravetat, disminuint el pes amb l’alçada. 
El fonament és de poca alçada entre 0,20 i 0,40m i presenta les pedres més grans. De vegades els murs 
s’assenten directament sobre la roca mare. 

Imatge: marges a Guillola (Cap de 
Creus).
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Document de referència:
Aranda, R.; Pigem, C.; Vilalta, R.; Grau, S.; Mallarach, J M. Les obres de pedra seca a la zona volcànica de 
la Garrotxa. Aproximació sobre llurs característiques constructives i ecològiques. Revista Vitrina nº5 
(1990). Enllaç de descàrrega del document. 

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 
cloper). Sovint el volum de la pedra a amuntegar era prou important com 
perquè fos necessari construir parets al voltant del claper perquè el pedrus-
call 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.

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 infraestruc-
tures. 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 sis-
tema més raonable, és a dir, una simple interrup-
ció 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 blo-
quejar cas que no vulguem que sigui accessible.

Si ens hem d’enfilar per un marge, el més sim-
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.

Imatge: claper esllavissat a la 
Garriga d’Empordà

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

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/wp-content/uploads/2019/08/Ramon-Aranda...-VITRINA-La-Garrotxa.pdf
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També podem imaginar una escala en un mur 
exempt, i se’n troben algunes de ben imagi-
natives. 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 de-
teriorament 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 transhu-
mants però sí d’ús ramader, i això implica que necessàriament, per normati-
va, són camins públics i el manteniment dels marges 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].

Els camins ramaders tenen un alt valor natural ja que funcionen com a 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).

La Via Romana del Capsacosta 
La via romana del Capsacosta, antiga Via Annia, és un ramal de la Via Augusta que unia Roma amb Cá-
diz passant pels Pirineus. Des de Figueres entrava cap a la zona de la muntanya i després de travessar 
la plana de Bianya s’enfilava pel Capsacosta i seguia cap al Coll d’Ares per tornar a enllaçar a la Gàl·lia. 

Als textos clàssics llatins aquesta via no surt esmentada. No serà fins el segle X d.C. que es trobem 
els primers documents que ens donen notícies de la via i no és fins al segle XII que trobem la primera 
referència escrita sobre la part occidental d’aquesta. Es troba en l’acta de consagració de l’església de 
Sant Salvador de Bianya l’any 1170. La identificació de la via del Capsacosta com un camí romà, data 
del segle XVII, tot i que són referències només a parts concretes de la via, no existint-ne cap sobre el 
seu recorregut de dalt baix.

Imatges: saltadors a la Vall del Flequer i escala en un mur del cap de Creus.

Imatge: carrerada a la Garriga 
d’Empordà.
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En l’època moderna, la Via es convertí en el camí ral d’Olot a 
Camprodon.  En els darrers anys ha estat un camí ramader per a 
baixar i pujar el bestiar des de les muntanyes a la costa. 

El tram ben conservar transcorre entre Sant Pau Vell, al terme 
municipal de Sant Pau de Segúries, i el Pas dels Traginers, a la 
Vall de Bianya. 

Al llarg del seu recorregut es poden observar els trams empe-
drats i elements constructius del camí com canals de desguàs de 
l’aigua, una antiga pedrera, guarda-rodes,...

Aquesta Via és considerada un Bé Cultural d’Interès Nacional i el 
camí està inclòs dins l’inventari de camins municipals de la Vall 
de Bianya com a “Camí ral d’Olot a Camprodon” i catalogat com 
a camí ral i camí ramader.

Font web: Patrimoni de la Garrotxa, llistat de patrimoni cultural 
i arquitectònic: Via romana de Capsacosta https://inventaripatri-
moni.garrotxa.cat/3089/

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 interrela-
ció 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 
els mitjans que proporciona per a la subsistència), com l’estructura social 
dels seus habitants (d’usos familiars i polítics), les seves tradicions i pràcti-
ques religioses, i els mecanismes de transmissió i 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.

El 1972 neix la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial Natural 
i Cultural de la UNESCO, per a la catalogació d’espais a la llista de Patrimoni Mundial. L’any 2000 el 
Consell d’Europa crea el Conveni d’Europa pel Paisatge, ratificat per Espanya el 2007. Ja el 2004 la Ge-
neralitat de Catalunya crea l’Observatori del Paisatge de Catalunya dins de la Llei de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge de Catalunya (Resolució PTO/3386/2004).

Imatges: trams de la via romana del Capsacosta.

Imatge: camps de vinyes i oliveres 
abandonats a Cadaqués, amb 
l’horitzó marí al fons.

https://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/3089/
https://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/3089/
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Clapers i clopers
Les pedres retirades dels camps de conreu servien per fer feixes, murs, barra-
ques, etc., amb 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 
cloper). Sovint el volum de la pedra a amuntegar era prou important com 
perquè fos necessari construir parets al voltant del claper perquè el pedrus-
call 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.

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 infraestruc-
tures. 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.

Els bufadors 
Els bufadors, són petites obertures entre les roques amb surgències d’aire que presenten un 
flux d’aire amb un temperatura similar durant tot l’any (de 11 a 13 ºC), fred a l’estiu i més ca-
lorós a l’hivern. Les roques volcàniques solen tenir porositats, fracturació i espais buits entre 
elles fet que facilita el pas de l’aire. La majoria dels bufadors es situen damunt de colades de 
lava i, només alguns d’ells ho fan a la base de cons volcànics. Els bufadors s’utilitzaven per a 
mantenir els aliments i les begudes en fresc. A la zona, algunes cases estan construïdes sobre 
bufadors però, amb l’aparició de les neveres, van deixar d’usar-se. 

Document de referència: Joan Bach, J.; Baixeras, C.; Font, Ll.; Moreno, V.: Estudi i caracterització 
dels bufadors de la Zona Volcànica de La Garrotxa. (2007). Enllaç de descàrrega del document.

Canals de pedra seca 
Els canals de pedra seca van ser construïts per a dessecar les terres on s’acumulava l’aigua. 
Aquests elements s’aixecaven uns metres respecte de la cota del terreny per poder recollir 
l’aigua sobrant i conduir-la fora dels camps. 

A la Garrotxa se’n troben a la Vall del Corb i a la zona del Triai. Alguns permeten caminar-hi per un 
dels costats, però la majoria tenen trams esfondrats i arbres i bardisses que en recobreixen les parets.

Document de referència: Bassols, E.: Aqüeductes a l’oblit. El Cartipàs nº 65 (Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot i Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2013). Enllaç de descàrrega del document.

Imatge: claper esllavissat a la 
Garriga d’Empordà.

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/zona_volcanica_de_la_garrotxa/coneix-nos/centre_de_documentacio/fons_documental/biblioteca_digital/sols_i_geologia/estudi_i_caracteritzacio_dels_bufadors_de_la_zona_volcanica_de_la_garrotxa/43_150758.pdf
http://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/pdf/cartipas/65.pdf
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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 vin-
ya (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, re-
ferint-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 Valen-
cià), 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 escandin-
aves (barak, 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.

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 catego-
ria 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 obertu-
ra 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 cal més d’una 
llinda, n’hi sol haver diverses de successives, i no sempre a la mateixa altura. Quan a la façana se’n veu 
més d’una, superposades, hom sol parlar de llinda doble o triple, segons el cas. Hi ha casos molt especí-
fics de dues llindes apuntades (encavallades damunt dels muntants o a sobre d’una llinda travessera).

Imatge: Joan Coromines i 
Vigneaux
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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 algunes 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.

Les barraques de la Zona Volcànica 
Segons els arquitectes assessors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i estudiosos de 
l’arquitectura del Bosc de Tosca, Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, les construccions que hi 
troben responen, almenys, a quatre tipologies, que ja havien estat estudiades per mossèn Gelabert.

Cabana mural de carro. Trobem algun exemple espectacular de cabana amb volta de canó, amb una 
gran superfície, sense façana de pedra –i, per tant, possiblement feta de fusta o potser un simple tancat, 
o per fer-hi entrar carros–, amb algunes dovelles treballades, de mides més o menys regulars, amb unes 
possibles impostes més planes i allargades d’on arrenca l’arc.

La cabana mural cupulada. És la més abundant i apareix integrada dins els murs de separació de les 
parcel·les o bé aguantant feixes de nivells superiors. Es caracteritza per desenvolupar una coberta de 
pont, molt similar a les que hi ha a les Illes Balears. La coberta de pont és feta de grans peces allarga-
des, tallades en forma de columnes hexagonals, disposades de forma triangular, en forma de vèrtex, fi 
ns a formar una petita nau des de la mateixa llinda de la porta. Les parets de l’interior són aplomades o 
bé s’inclinen lleugerament cap a dins per tal de reduir l’espai a cobrir.

Cabana mural enrasada. S’inclou dins les parets del marge, amb una superfície molt petita. La seva 
entrada és d’una sola pedra de llinda.

Cabana aïllada. És la menys freqüent. Disposem d’alguns exemples interessants i se solen situar al mig dels 
clapers. Algunes han estat estudiades i excavades i s’hi han trobat fragments de ceràmica popular (plats, 
càntirs, olles, cassoles i tupins), fet que indica la permanència dels pagesos al llarg de tota una jornada. 

Documents de referència:
• Aranda, R.; Pigem, C.; Vilalta, R.; Grau, S.; Mallarach, J M. Les obres de pedra seca a la zona volcànica 
de la Garrotxa. Aproximació sobre llurs característiques constructives i ecològiques. Revista Vitrina nº5 
(1990). Enllaç de descàrrega del document. 
• AAVV: La pedra seca: evolució, arquitectura i restauració (Figueres: Brau, 2010).

https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/wp-content/uploads/2019/08/Ramon-Aranda...-VITRINA-La-Garrotxa.pdf
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Panell 14
Les barraques com a símbol de la pedra seca 
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, apa-
reixen 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.

El procés és obvi. Hom prepara el material necessari (pedres, sovint sense des-
bastar), 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 ve-
gada 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.

Panell 15
Quan s’han construït les barraques de pedra seca
a la Garrotxa? 
Cronologia de les barraques de pedra seca a la Garrotxa 
Les barraques de la zona del Bosc de Tosca a la Garrotxa es poden datar entre la segona meitat del segle 
XVIII (moment en què es comencen a construir) fins la segona meitat del segle XX (es mantenen i es conser-
ven però ja no se’n fan de noves).

Amb el creixement demogràfic del segle XVIII, va ser necessari ampliar la superfície de conreu per poder ali-
mentar més gent. Va caldre artigar noves terres i el Bosc de Tosca va ser un espai susceptible de ser conreat. 

Imatge: estudi de forces en els 
diferents tipus de barraques.
Font: La pedra seca, evolució, 
arquitectura i restauració. 
AAVV, Brau Edicions, 2010.
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Es tractava d’un territori que el 1716 era qualificat com “un 
claper de terra”, un espai immens fins llavors menyspreat, entre 
bosc, roquissar i erm, que era considerat per un comunal o em-
priu, on anaven els  pobres  a  recollir  llenya  o  a  recollir  fruits  
silvestres. Tots  els  propietaris  d’aquestes  terres,  els  senyors  
del  domini  directe,  van  establir  aquestes  terres  emprant  
l’emfiteusi  –propi  de  la  Catalunya  Vella–,  o  sigui, van cedir 
aquestes terres en domini útil als qui les treballaven a canvi d’un 
pagament anual anomenat cens. Aquests pagesos artigaven la 
terra i les parcel·les que obtenien eren les artigues. 

El primer pas va ser desforestar els boscos de roures i faigs i 
treure les roques del terreny per a crear espais aptes per a con-
rear. Es van anar creant marges, murs de pedra seca i barraques. 

A nivell de cultius, al primer document que s’esmenta el Bosc de Tosca (l’any 957) es parla de vinyes. Segura-
ment devien ser puntuals i també plantades a les feixes i marges del Mallol (Vall d’en Bas). Als inicis del segle 
XVIII es conreava el fajol i el blat de moro.

A principi del segle XX, mossèn Gelabert comprova com ja s’ha abandonat la vinya però es continua practi-
cant una agricultura de secà amb  sègol, patates, fajol i fesols.

Document de referència:
Solà, X.: Història, arquitectura i paisatge de la pedra seca a la Garrotxa. El cas del Bosc de Tosca. Annals del 
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca nº25 (2014). Enllaç de descàrrega del document. 

Imatge: Al Bosc de Tosca, el volum de pedra volcà-
nica de la zona obligava a crear microartigues per 
poder aprofitar la terra per al conreu (E. Bassols)

https://raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/view/279333/391899
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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 vol-
ta, 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 
una estructura de fusta feta expressament per a les mides de la barraca. 
Aquesta estructura feia les funcions de motlle.

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, nor-
malment 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 
per ser cobert amb una llosa (o amb diverses lloses).

Lògicament aquesta estructura té tendència a caure cap a l’interior, però s’evitava col·locant prou con-
trapès 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.

Imatge: coberta semiesfèrica 
(combinant la falsa volta i la volta 
veritable).

Imatge: coberta semiesfèrica 
(combinant la falsa volta i la volta 
veritable).
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Coberta de pont o en lloses
Al Parc de Pedra Tosca (Les Preses) són molt abundants les barra-
ques amb coberta “de pont o en lloses”, molt similars a les que es 
poden trobar a les Illes Balears. 

Es tracta d’una coberta feta amb grans peces de pedra recolzades 
sobre els murs laterals de la construcció, en posició inclinada, i 
que conflueixen en un centre o vèrtex creant una volta triangular 
fins a formar una petita nau des de la mateixa llinda de la porta. 

Les parets de l’interior són aplomades o bé s’inclinen lleugera-
ment cap a dins per tal de reduir l’espai que cal cobrir, i les plantes 
de les barraques solen ser irregulars o quadrangulars.

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 de parament.

Sovint el pes d’aquestes estructures i les tècniques de desviament 
cap als laterals és tan considerable que és recomanable la construcció de contraforts.

Imatge: coberta de pont (secció).

Imatge: Barraca dels Hereus (Montgrí) 
amb indicació de diferents parts.



_ p. 35

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 sen-
tit 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 ma-
jor. 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 de l’acabament.

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 como-
ditat o d’ostentació. I no sempre és raonable, fins i tot pot arribar a ser 
poc 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, desbas-
tades (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, 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 fo-
tografia 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.

Imatges: croquis de llinda datada i 
marxapeu a l’entrada d’una barraca.
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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 pà-
gina 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.

Cal observar que la major part d’aquests elements pretenen ser bàsicament útils, 
més que no pas decoratius.
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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.

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

Murs esllavissats, barraques ensulsiades
Visitant els espais de pedra seca de la comarca trobem moltes barraques ensul-
siades, 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: llinda datada d’una
barraca de la Garriga d’Empordà

Imatge: croquis de llinda datada

Imatge: barraca ensulsiada 
al Pla de Vinyers, a la Garriga 
d’Empordà.
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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.Un dels oficis que ha sofert major transforma-
ció és el de picape-
drer (també ano-
menat pedrapiquer, 
en algunes zones).

Molt sovint les 
construccions de 
pedra seca les feia 
directament el 
pagès que no sem-
pre 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, 
tot i que eren semblants de forma i de 
funció. Per exemple, entre les que aparei-
xen a la segona gràfica.

Us proposem de mirar el vídeo on Pitu 
Puig (del qual parlem en altres capítols) 
explica les eines de picapedrer que es 
feien servir a Avinyonet de Puigventós.

Imatge: eines relatives a oficis relacionats amb les pedreres. Font: Serra – Meléndez Arquitectes

Imatge: eines del camp

p. 38
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Panell 21
Les pedres de les pedreres només servien per a la 
pedra seca?
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 nú-
mero 7. Atès que és una escala per a minerals 
és molt difícil aplicar-ho a les roques (que són 
combinacions de diversos materials). En gene-
ral, podem adjudicar a la roca calcària un valor 
al voltant de 3 o 4 (ja que la calcita, el com-
ponent 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.

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.

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.

Imatge: tipus de roques. Font: blog Roques i mineral.

Imatge: mesura de la densitat 
d’un cos. Font: Naturalsom
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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 construc-
ció) 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 

Pedres nobles, pedres urbanes
La major part de les pedres de les pedreres no anaven destinades a les construccions de pedra seca, 
sinó que pretenien tenir un valor econòmic molt més elevat. Les pedres de bona qualitat que s’obtenien 
en aquests instal·lacions anaven a parets d’edificis importants de les zones no sempre properes a les 
pedreres. I si el material era d’una qualitat extraordinària, podia ser adquirit per famílies poderoses de 
llocs més allunyats.

En tot cas, formen part de molts monuments i masos antics de la comarca, i també de cases i carrers de 
les viles de l’entorn. És interessant, quan es visita un poble o ciutat, observar si hi ha un material més 
habitual en la construcció de les cases i en la urbanització dels carrers.

A Cadaqués i al Port de la Selva s’utilitza especialment l’esquist que abunda al Cap de Creus, anome-
nada habitualment pedra de Cadaqués. Hi ha ordenances municipals que donen instruccions sobre l’ús 
visible d’aquests materials per tal que no es perdi la coherència urbanística.

A Figueres, molts edificis són fets amb pedres de la Garriga d’Empordà, alguns 
d’ells molt significatius (com ara l’església de Sant Pere, reconstruïda després 
de la Guerra Civil), i també és el material més habitual que trobem als vorals 
de les voreres dels carrers, tot i que darrerament hi ha tendència a substituir-lo
per altres materials més assequibles. La pedra de la Garriga era anomenada
pedra de Figueres i a la imatge podeu veure els vorals i també la vorera 
d’entrada d’aquest magatzem fet amb aquesta pedra.

Un cas particular és la pedrera de traquita (pedra volcànica) que hi havia a 
Vilamacolum, que ara podem trobar a diversos edificis romànics de la zona 
(les esglésies de Sant Miquel de Fluvià i de Sant Tomàs de Fluvià, per exem-
ple). Amb aquest tipus de pedra, en canvi, no trobem construccions amb 
pedra seca ja que la plana de l’Empordà (pel tipus de terreny i de conreus) 
pràcticament no se’n feien. Imatge: església de Sant Tomàs 

de Fluvià.
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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 
mediambientals o paisatgístics, però no tot es pot, ni cal, conservar-ho. Hi ha 
coses que, pel seu deteriorament, poc interès, poca vàlua o simplement per la 
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 em-
prenen 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 pren-
dre 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, 
però que cada petit esllavissament, si no es recupera, en provoca altres 
en cadena.

Imatge: alumnes del CdA Empú-
ries dins la Barraca dels Hereus, 
al Montgrí.

Imatge: mesura de la densitat d’un 
cos. Font: Naturalsom
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Davant d’aquesta situació d’abandó prolongat, apareixen propostes de manteniment i de recons-
trucció, 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 pe-
dra seca d’Andy Goldsworthy.

A l’Alt Empordà, el setembre de 2018 es van celebrar 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.

La pedra seca a La Garrotxa: entitats
Parc de Pedra Tosca 
Parc agrícola format per un laberint de camins, artigues, parets seques i cabanes de pedra volcànica. El 
projecte de restauració ha permès recuperar el paisatge tradicional d’aquest espai que forma part del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
www.lespreses.cat/el-poble/atractius-turistics/

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
El Parc Natural organitza camps de treball, cursos, sortides,... per a estudiants, joves i públic en general 
interessats en conèixer la tècnica de la construcció en pedra seca. 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

Associació Pedra Tosca
Associació Pedra Tosca, a Les Preses, formada per dos grups de treball: les Àvies Remeieres i el Grup de 
Pedra Seca.
www.associaciopedratosca.cat

Observatori del Paisatge de Catalunya
L’Observatori publica nombroses informacions sobre pedra seca, com el Dossier Paisatges de Pedra 
Seca (enllaç) i impulsa la Wikipedra (enllaç), amb més de 27.000 construccions catalogades. 
www.catpaisatge.net

Orígens, escola-taller de bioconstrucció
Centre de formació i d’acció social on es promou el coneixement de les diferents tècniques constructives i 
materials idonis per a una construcció respectuosa amb el seu entorn i els éssers vius que s’hi relacionen.
www.escolaorigens.com

https://www.collaboraxpaisatge.cat/wp-content/uploads/2016/02/Publicacio-Pedra-seca-com-a-motor-de-desenvolupament-economic-i-social_ADRINOC.pdf
http://www.lespreses.cat/el-poble/atractius-turistics/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa 
http://www.associaciopedratosca.cat 
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/presentacio_catalunya.php
http://wikipedra.catpaisatge.net/
http://www.catpaisatge.net 
http://www.escolaorigens.com 
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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 Organi-
zation) 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…

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

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

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/03_proteccio/01_declaracions_unesco/#bloc1
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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 promo-
ció de la naturalesa compartida del saber fer tradicional, la 
pràctica neix de la necessitat d’alliberar terres amb finali-
tats agrícoles i d’utilitzar les pedres per construir estructu-
res 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 genera-
litzada 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 comuni-
tats 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 visibi-
litat 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 certi-
ficacions adequades. El pla se centra en la col·laboració internacional, la investigació interdisciplinària 
i l’intercanvi de bones pràctiques de salvaguarda.

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 Con-
grés 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 re-
gistren 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 propor-
cionat 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 ga-
ranties adequades per evitar aquests riscos.

*Traducció de la resolució facilitada pel Govern d’Andorra.

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

https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-dry-stone-walling-knowledge-and-techniques-01393
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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

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 pro-
moure 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.

D’altra banda, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha 
col·laborat en Tot un món de pedra seca - La Garrotxa. És un ens públic creat 
l’any 1982 amb els objectius conservar i defensar els valors naturals, geo-
lògics  i culturals de la zona així com també organitzar i fomentar el gaudi, 
l’estudi i el coneixement. http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

http://www.collaboraxpaisatge.cat
http://www.adrinoc.cat
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa
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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! 


