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ABSTRACT

The importance of dry-stone constructions is essential in our 
culture, since they are one of the most valuable heritage sites 
that we can currently find. This Final Degree Project focuses 
on dry-stone constructions and their value within popular cul-
ture. This research approaches this issue from a historical and 
constructive point of view and its traditional and current uses.

The aim of this research is to make this technique well-known, 
in order to value rural heritage, by taking a look in the past, but 
also the future. This construction technique allows the use of 
resources and their integration into the landscape.

This study reveals that there is currently little knowledge of 
this technique, although it is very useful in agriculture. In addi-
tion to this, it can be even used in different ways today, making 
it a good solution for bio construction.

Key words: Dry stone, rural architecture, origins, construction, 
heritage

RESUM

La importància de les construccions de pedra seca és es-
sencial en la nostra cultura, ja que és un dels patrimonis més 
valuosos que podem trobar actualment. Aquest Treball Fi-
nal de Grau se centra en les construccions de pedra seca i 
el seu valor dins de la cultura popular. Aquesta investigació 
tracta d’abordar aquesta qüestió des d’un punt de vista his-
tòric i constructiu i dels seus usos tradicionals i actuals.

L’objectiu d’aquesta investigació és donar a conèixer aques-
ta tècnica per valorar el patrimoni rural, fent una mirada al 
passat, però també al futur. Aquesta tècnica constructiva 
permet l’aprofitament de recursos i la seva integració al pai-
satge.

Aquest estudi revela que actualment hi ha poc coneixement 
d’aquesta tècnica, tot i que és una tècnica útil en agricultura, 
i fins i tot, també es pot utilitzar de diferents maneres avui 
en dia, cosa que la converteix en una bona solució per a la 
bioconstrucció.

Paraules clau: Pedra seca, arquitectura rural, orígens, cons-
trucció, patrimoni
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1 |  INTRODUCCIÓ

En el Treball de Final de Grau he estudiat les construccions fetes amb pedra seca a partir de l’anàlisi de 
la tècnica constructiva, del context històric, valors patrimonials, socioculturals i econòmics en el qual es 
desenvolupen.

La tècnica constructiva de la pedra seca és un tipus d’arquitectura tradicional popular totalment lligada 
a aquest material: la pedra. Consisteix a col·locar i encaixar pedres, més o menys treballades i de dife-
rents mides, sense cap mena de morter o altre material que les uneixi. 

L’any 2018, la pedra seca va ser declarada com a patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Aquesta tècnica ancestral de construcció ha permès un aprofitament racional dels recursos de cada 
territori i la seva integració en el paisatge, utilitzant una bioconstrucció i aconseguint un ecosistema 
equilibrat. Dins de la gran diversitat que construccions que hi ha emprant aquesta tècnica, centraré 
el meu treball en l’estudi de les barraques. Cal tenir en compte que actualment hi ha catalogades a 
Catalunya més de 22.330 barraques de pedra seca, les quals es poden consultar a la Wikipedra, que és 
un portal web, promogut per l’Observatori del Paisatge, que permet consultar construccions de pedra 
seca de Catalunya i Catalunya del Nord, introduïdes a través de la participació ciutadana. 

Des de petita els meus pares em portaven d’excursió i fent els itineraris sempre veiem marges, barra-
ques, forns de calç, etc. Tant si anàvem a la Cerdanya, a l’Empordà, a Menorca, a Sardenya o a qualsevol 
altre lloc sempre anàvem a veure “pedres”; a tot arreu hi havia construccions de pedra per visitar. Per 
aquest motiu, en aquest treball, vull valorar aquest patrimoni, fent una mirada al passat però també al 
futur.

Els objectius d’aquest treball és donar a conèixer aquesta tècnica i la importància de preservar el patri-
moni arquitectònic rural, així com les seves alternatives actuals. 

Figura 2 | Menorca, 2003

Figura 1 | Alt Empordà, 1999
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2 |  EVOLUCIÓ EN LA HISTÒRIA

“(...)teniendo por naturaleza, á diferencia de los otros animales, el no caminar inclinados á la tierra, sino rectos 
y elevados para ver la magnificencia del cielo y astros; como tambien, hallandose aptos con sus manos y 
articulaciones para tratar facilmente quanto querian, empezaron unos á disponer sus cubiertos de ramas: 
otros á cavar cuevas á la raiz de los montes: algunos imitando los nidos de las golondrinas y su estructura, con 
virgultos y lodo hicieron donde guarecerse: otros finalmente, que observaban estos abrigos, adelantando un 
poco mas sus invenciones, iban de dia en dia erigiendo menos mal arregladas chozas: asi, que siendo aquellos 
hombres de imitadora y docil naturaleza, gloriandose cada dia de sus invenciones, se enseñaban unos á otros 
las nuevas formas de las casas que levantaban; y exercitandose los ingenios en estas emulaciones, las iban 
de grado en grado mejorando de gusto.”1

“Del pas de l’home nòmada al sedentari, del caçador al recol·lector, abandonant les coves com habitatge, 
neix l’arquitectura, lligada a les necessitats de l’home primitiu d’assentar-se. Al costat de les tècniques 
més elementals com l’agricultura i la ramaderia l’home comença a utilitzar i treballar la pedra disposant-la 
en sec, és a dir, sobreposant-la sense cap element addicional d’unió, alhora que sorgeixen els primers 
assentaments com llocs de residència.”2 L’aparició de l’arquitectura immoble, és un fet característic 
del neolític, quan l’ésser humà adopta l’agricultura i s’estableix en un indret fix. Probablement el primer 
refugi va ser de fusta, branques i fulles. Més tard, devia començar un procés d’impermeabilització de 
l’habitatge mitjançant el fang. Per treballs arqueològics se sap que la casa primitiva era de planta rodona 
i de coberta cònica o amb forma de cúpula.

La construcció de pedres sense cap mena de material que les uneixi és una tècnica mil·lenària que 
podem trobar especialment a tota la conca mediterrània, però també per tot el món. L’aprofitament 
dels recursos de la terra de l’entorn no són un fet propi i exclusiu de les societats prehistòriques, sinó 
que quan un recurs està a l’abast, l’home l’ha fet servir com un mètode de supervivència que ha anat 
traspassant i utilitzant durant molts anys. 

Les primeres manifestacions de l’ésser humà en la construcció, les trobem a l’arquitectura prehistòrica. 
Eren estructures rudimentàries per protegir-se de la intempèrie. Podem distingir-ne dos tipus: les cons-
truccions megalítiques i les construccions ciclòpies.

1 Vitruvio, M (n.d.) “Los diez libros de arquitectura” Libro 2: Capitulo 1: Las comunidades primitivas y el origen de los edificios. 

2 Plans i Maestra, Jaume. (2006)  “Arquitectura Tradicional en pedra seca: el patrimoni immoble de la comarca del Ba-
ges.” 
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Les construccions megalítiques apareixen cap a l’any 6000 aC. El megalitisme a Europa es va estendre 
des del neolític fins a l’edat del bronze per l’oest d’Europa, la Mediterrània occidental i el Magrib. El que 
diferencia aquestes construccions de les ciclòpies, és que els elements constructius no es col·locaven 
formant filades, sinó que s’utilitzaven grans blocs allargats col·locats en posició vertical. Hi ha grans 
monuments megalítics que es troben escampats per bona part d’Europa occidental, però els més im-
portants es troben a Bretanya, sud d’Anglaterra, Irlanda, sud d’Espanya i Portugal. Les construccions 
megalítiques més importants són: el menhir (monòlit), el cromlec (menhirs col·locats formant un cercle), 
les alineacions (menhirs alineats disposats en filera) o el dolmen, que és el monument megalític més 
important des del punt de vista arquitectònic.

L’Stonehenge és un dels monuments megalítics més coneguts, situat a Wiltshire, Gran Bretanya. Està 
format per quatre cercles concèntrics de pedres, construïts durant el 2500 i el 2000 aC. No es coneix 
amb seguretat la seva finalitat, però se suposa que era un temple religiós, un monument funerari o un 
observatori astronòmic.

En canvi, les construccions ciclòpies s’anomenen així perquè els antics grecs les van atribuir a uns 
gegants de la mitologia grega anomenats ciclops. Són construccions de grans roques poc treballades, 
col·locades encaixades entre si sense cap material que les uneixi, però fent servir petites pedres com 
a falca i per reduir els espais entre els blocs. Durant l’edat del coure, l’edat del bronze i l’edat del ferro, 
aquesta tècnica va ser molt utilitzada a diversos indrets, com per exemple: a la civilització micènica, 
la cultura talaiòtica o per la civilització nuràgica de Sardenya.

La majoria de les construccions de pedra en sec, tenen una forma circular o cònica, però també hi ha 
les piràmides. Les primeres piràmides eren construïdes amb pedra i se suposa que totes elles tenien a 
prop una pedrera per al subministrament del material principal; per exemple, a uns tres-cents metres de 
la Gran Piràmide de Keops s’hi troba una pedrera a on s’aprecia una gran cavitat en forma de ferradura 
d’uns trenta metres de profunditat. 

Les piràmides no eren simples apilaments de pedra, ja que la seva construcció requeria molta habilitat, 
enginy, capacitat organitzativa i força mà d’obra. Les piràmides de l’antic Egipte i de l’Índia, s’utilitzaven 
com a sepulcre, en canvi, els maies i els asteques les feien servir com a temple. 

Els nurags són unes construccions de l’edat del bronze, exclusives de l’illa de Sardenya. La majoria dels 
nurags es van construir entre el 1700 i el 1400 aC, però n’hi ha que es remunten al 3500 aC; molts dels 
quan van continuar en funcionament fins a la conquesta romana del s. II aC. Aquestes construccions 

Figura 3 | Stonehenge

Figura 4 | Villaggio Nuragico di Palmavera
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tenen forma de torre troncocònica i estan construïdes amb grans blocs de pedra sense cap mena de 
ciment. Els constructors van ser una civilització d’agricultors i ramaders que vivien en petites comuni-
tats, en les quals, els nurags eren el centre de la vida social. Es calcula que hi ha uns 8.000 nurags a 
Sardenya, xifra que antigament devia ser més elevada, a més, d’altres construccions megalítiques com 
poden ser tombes i necròpolis.  

Pel simple motiu d’economitzar esforços, els materials utilitzats per la construcció dels nurags, eren 
materials propers al lloc de construcció, per això, trobem nurags construïts amb materials diferents, se’n 
poden trobar fets de roca calcària, basalt o granit. Les pedreres d’on sortien les pedres no eren gaire 
llunyanes i es creu que les tècniques utilitzades per transportar les pedres pels nuràgics no eren gaire 
diferents de les que devien utilitzar els egipcis. Tot i que hi ha poca informació, es creu que es transpor-
taven les pedres sobre una mena de trineus gegants que permetien un lliscament ràpid i constant. 

Al nivell inferior d’alguns nurags, hi ha excavats sitges, on es podien conservar aliments, i pous per 
l’aigua, que es poden considerar veritables neveres primitives. A l’estiu, les temperatures exteriors són 
molt altes, i un bon lloc per refugiar-se de la calor és a l’interior d’un nurag, on la temperatura és força 
constant durant tot l’any.

A les illes Balears, es creu que els primers pobladors provenien d’algun lloc en l’arc costaner del 
Mediterrani occidental delimitat entre el llevant de la península Ibèrica i el nord-oest d’Itàlia i que per-
tanyien a l’Edat del Coure. Pel que fa a la situació domèstica d’aquest primer moment, a Mallorca es 
documenten cabanes de planta circular, però també estructures allargades construïdes amb tècnica 
ciclòpia, que enllacen amb les navetes documentades massivament a partir del 1600 aC. D’aquí surt 
la cultura talaiòtica, etapa cultural que es desenvolupà a Mallorca i Menorca. Els talaiots són un tipus 
de monument funerari, majoritàriament de planta allargada construïda amb pedres de grans dimensions 
col·locades en sec. El monument més emblemàtic de la Menorca talaiòtica és la Naveta dels Tudons, 
utilitzada com a tomba col·lectiva entre els anys 1200 i 750 aC. 

A un altre lloc d’Espanya, durant la mateixa època, s’estaven fent un altre tipus de construccions diferents 
amb una finalitat diferent. Els castros són poblats fortificats, situats en llocs estratègics, provinents de 
la cultura cèltica que es van assentar a Galícia cap al 650 aC.  Es caracteritzen per les seves plantes 
circulars. 

A Itàlia, a la zona de la Pulla, trobem un altre tipus de construccions de pedra en sec ben diferents dels 
nurags: els trullis. Aquest model en particular està present exclusivament en aquesta regió i els seus 
orígens són deguts a causes socials, econòmiques i geopolítiques.

Figura 6 | Castros

Figura 5 | Naveta des Tudons
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Un trulli és una antiga tipologia constructiva realitzada amb murs de paredat de pedra en sec d’un metre 
de gruix i una coberta cònica. La coberta està decorada amb símbols pintats en calç. Un habitatge, amb 
un nucli de 30 m2, està compost per un conjunt de trullis. Solen tenir un trulli principal al qual s’accedeix 
directament des del carrer i que té la cúpula més alta i sempre amb un símbol pintat de calç. A aquesta 
se li adossen els trullis menors que tenen diferents usos, com el dormitori o la cuina.

La peculiaritat de la zona habitada d’Alberobello deriva del fet que és l’únic lloc on hi ha una aglomeració 
de trulli. Des de petits refugis escampats, a partir del segle XVI, el trulli, gradualment, formarà un autèntic 
poble amb jerarquies espacials, socials i econòmiques, assumint una funció urbana per primera vegada. 
L’origen d’aquest agrupament singular es remunta l’època de la colonització de la zona, quan grups de 
famílies camperoles, van artigar el bosc, que era propietat del baró. Aquest, va imposar la construcció 
de refugis amb un aspecte precari, construïts amb tècnica seca i importats de les zones agrícoles cir-
cumdants. D’aquesta manera va eludir les pragmàtiques imposades pel rei Ferran I d’Aragó que impedia 
als senyors feudals construir nous centres habitats.

Aquestes construccions van sorgir per les circumstàncies històriques d’un moment concret i per estal-
viar el pagament d’impostos. Els orígens de la ciutat es remunten a la segona meitat d’edat mitjana o a 
principis de segle XVI quan estava sota el domini dels Acquaviva, comtes de Conversano, i va començar 
a poblar-se de camperols que desitjaven obrir nous espais de conreu. Els comtes van autoritzar als 
colons perquè construïssin les seves cases de pedra en sec, és a dir, sense ciment, per poder ser der-
ruïdes en cas d’inspecció règia. Això es devia a la prammatica de baronibus, norma existent al Regne de 
Nàpols des del segle XV, que exigia el pagament d’un tribut en formar-se un agrupament d’habitatges. Si 
es construïa amb pedra seca, és a dir, sense cap element d’unió, es donava la imatge d’unes construc-
cions precàries i per tant, temporals perquè eren edificades amb la pedra que hi havia a l’entorn i que 
eren fàcilment eliminables. 

És a dir, cada civilització s’adaptava al seu entorn i a les seves necessitats que es reflectien en la manera 
de construir. 

Figura 7 | Trullis d’Alberobello

Figura 8 | Secció d’un trulli
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3 |  PEDRA SECA A CATALUNYA

Em centraré a estudiar la pedra seca a Catalunya. És el que més conec, però alhora el vull estudiar millor 
per poder aprofundir més en aquest tema, ja que no s’estima allò que no es coneix. També vull donar 
valor i visibilitat a aquesta arquitectura sostenible i integrada en el paisatge que ens envolta, però que 
és invisible per molta gent. Com diu l’Emili Boada, fotògraf i cercador de les històries que les imatges del 
país narra: “cal mirar més el territori, observar, estimar... i fer alguna cosa per conservar i donar a conèixer.”

Tot i que les construccions de l’apartat anterior s’han realitzat en sec, no les podem considerar cons-
truccions de pedra seca. Les característiques principals que podem observar en la construcció de 
pedra seca són:
• La construcció de pedra seca és essencialment microlítica. Utilitza i s’abasteix de pedres d’un pes i 

d’unes dimensions petites que una sola persona  pot manipular amb relativa facilitat.
• La construcció amb pedra seca és essencialment individual. Una sola persona pot aixecar tota la 

construcció.
• La construcció de pedra seca és essencialment local. S’abasta únicament dels materials que es 

trobin a l’entorn immediat de la construcció. 
• La construcció amb pedra seca és autònoma, abastant-se sempre del material més abundant i, 

sobretot, sobrant, que fa nosa i per força s’ha de treure.  
• La tecnologia de la pedra seca és dinàmica i d’enllestiment breu, perquè la necessitat urgent de 

posar en conreu una terra, comportava la construcció relativament ràpida. 
• La construcció de pedra seca pot prescindir d’eines.  

El patrimoni arquitectònic de pedra seca és molt abundant a Catalunya i forma gran part del seu pai-
satge rural. La documentació antiga escrita ja dóna testimoni de l’existència de parets, marges i, alguna 
cabana, des d’època medieval. El gran desenvolupament, però, d’aquestes construccions s’ha de situar 
en èpoques posteriors, a partir del segle XVIII, coincidint amb un increment de l’activitat agrària basada 
sobretot en la vinya i, en menys mesura en altres productes del camp com l’olivera, l’ametller o, el garro-
fer entre altres. Un augment de l’activitat agrària que també era el resultat de l’increment de la població 
que tenia com a únic mitjà de supervivència la posada en conreu de noves terres. 

Alguns autors sostenen que aquesta tècnica de construccions de pedra seca està vinculada a antigues 
civilitzacions mediterrànies (2000 aC). D’altres, apunten a un origen en l’Orient Mitjà associat al naixe-
ment de l’agricultura i el regadiu, fa uns cinc mil anys, i fins i tot, hi ha qui li atorga una procedència àrab, 
celta, etrusca o inca. La tècnica constructiva sembla entroncar amb cultures megalítiques de països 
diferents com Espanya, Gal·les o Itàlia. De tota marera, no es pot dubtar que aquesta tècnica és una 

Figura 9 | Marges
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conseqüència de la creativitat, la imaginació i l’experimentació de moltíssimes persones des de fa molts 
anys, sobretot en l’àmbit mediterrani. 

Podem suposar que la tècnica de la pedra seca ja era coneguda a Catalunya des de molt antic, però 
el contacte amb diferents pobles i cultures que hi van passar, com els àrabs, i en el segle XVI-XVII, la 
immigració francesa, podia haver influït en l’estil i les eines per al treball de la pedra. A Catalunya, podem 
dir que hi ha pedra seca a tot arreu, amb l’excepció d’aquelles contrades en què la pedra és inexistent 
o molt escassa, com el pla d’Urgell, la plana de l’Empordà o Osona. En canvi, el camp de Tarragona, les 
Garrigues, la Terra Alta o l’Empordà, la pedra seca es manifesta d’una manera evident. 

No obstant això, fins als nostres dies no han arribat barraques construïdes amb anterioritat al segle 
XVIII, perquè en aquesta tècnica constructiva influeixen factors diversos com poden ser la degradació 
que provoquen els agents naturals i la manca de manteniment a conseqüència de l’abandonament a 
causa de la discontinuïtat utilitària i funcional en l’activitat econòmica agrícola.

Massa sovint, el patrimoni és percebut com una càrrega pels seus propietaris. Aquest fet representa 
no donar-li cap valor i això, moltes vegades, ha representat la desaparició de molts elements lligats al 
que podríem anomenar “arquitectura anònima”, feta per mans que han cercat una autoritat pràctica 
més que sumptuària. El fet d’utilitzar materials i tècniques tradicionals que s’estronquen quan no hi ha 
necessitat de fer una determinada construcció, ha provocat la pèrdua del coneixement de les tècniques 
constructives de la pedra seca. 

No ha sigut fins fa uns quants anys, que s’ha anat generant de forma més notòria una creixent preo-
cupació col·lectiva per salvaguardar aquestes construccions, i que a més, ha estat impulsat de forma 
important des de la ciutadania. En les darreres dècades, el patrimoni de la pedra seca ha anat disminuint 
amb el progressiu abandonament de l’activitat agrícola i ramadera i amb la modernització del sector, que 
considera que els tradicionals bancals dificulten la mecanització de l’agricultura.

Figura 10 | Entrada d’una barraca de pedra
calcària
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4 |  TÈCNICA DE LA PEDRA SECA A CATALUNYA

La tècnica constructiva de la pedra seca és un tipus d’arquitectura tradicional popular totalment lligada 
a un material tan bàsic com és la pedra. Aquesta tècnica consisteix a col·locar i encaixar pedres, més 
o menys treballades i de diferents mides, sense cap mena de morter o altre material que les uneixi. En 
alguns casos, s’utilitzen pedres de dimensions petites per a reblir les cavitats entre unions i en algunes 
situacions, es feia servir fang per afavorir la unió entre les pedres. Es tracta d’una tècnica constructiva 
molt relacionada amb l’autoconstrucció i  l’aprofitament dels recursos naturals, ja que els materials uti-
litzats són extrets del lloc de construcció i amb poca transformació. Aquesta tècnica és el resultat de  
l’adaptació a l’entorn i de la utilització de la pedra, molt abundant en certs indrets, i que cal eliminar per 
poder conrear la terra. L’excedent de pedra que es treia del camp era un recurs que servia per a tot un 
seguit de construccions utilitàries i necessàries per a l’agricultor. D’aquesta manera s’aconsegueix una 
integració estètica i respectuosa amb l’entorn minimitzant els esforços i traient-ne el màxim rendiment. 

La tècnica constructiva de la pedra seca es basa en els principis de gravetat, i al mateix temps, en el 
pes de la pedra, l’equilibri de forces i l’encaix de les pedres. Per tant, la utilització d’aquest material era 
pràcticament gratuïta perquè no hi havia transport ni adquisició de materials, però sí que suposava un 
cost en esforç i en inversió d’hores dedicades a la construcció. L’habilitat i experiència del constructor 
determinava la qualitat de la construcció i la seva durada. Els constructors eren els mateixos pagesos, 
tot i que també hi havia mestres d’obra, anomenat margers, que s’especialitzaven en les construccions 
de pedra seca esdevenint-ne professionals i eren contractats per obres específiques, cosa que només 
es podien permetre els propietaris rics, metre que els altres propietaris, ho havien de construir ells 
mateixos. Generalment, l’activitat se centrava en l’època hivernal perquè no hi havia cap més feina a fer 
al camp. 

La tècnica constructiva de la pedra seca consisteix a trobar la peça adient que encaixi al lloc on es 
vol col·locar, amb cap o una mínima manipulació, que consistia a trencar la pedra o arreglar les vores 
mínimament; accions que s’anomenen “adobament de la pedra”. Cada construcció feta amb pedra seca 
és única perquè tot i que els constructors compartien uns coneixements de la tècnica transmesos a 
través de l’experiència laboral, cada tipus de pedra, depenent de les seves propietats, provocava que el 
resultat final fos impossible de predir. 

Hi ha eines que ajuden a la seva construcció, entre les quals destaca el martell o martell de punta (hi 
ha diferents nomenclatures segons l’àrea geogràfica) que serveix per adobar o carejar la pedra. Cada 
procediment té les seves eines; per l’extracció o trencament de la pedra es pot utilitzar el perpal, la falca 
o el mall, per preparar el terreny es pot utilitzar l’aixada, el càvec o el pic, per transportar pedres es pot 

Figura 11 | Interior d’una barraca

Figura 12 | Escala de marge
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fer amb  la tirassa, la civera o amb la senalla, i finalment, l’anivellament i traçat de marges es fa amb el 
regle de marger, el porgador, el capserrat, la ginyola o la llendera. 

La durabilitat de les construccions està estretament lligada amb els factors de degradació intrínsecs 
dels materials constructius, és a dir, la qualitat de cada tipologia de pedra i a altres factors extrínsecs, 
ambientals i biològics, inherents a l’entorn on estan situades. També s’ha de tenir en compte el factor de 
degradació antropogènic, derivat de l’activitat humana que s’hi ha produït al llarg del temps.

En les construccions en pedra seca s’evidencia l’anonimat dels seus autors, perquè els seus construc-
tors -ja siguin jornalers, els mateixos pagesos, pastors o mestres de cases-, no acostumaven a inscriure 
la data de la construcció, per tant, és força extraordinari trobar l’any de construcció gravat a la llinda. 
Això, i la manca d’interès per part dels historiadors, faria pensar que la cronologia constructiva hauria 
d’anar lligada a la intensificació de colonització del medi rural que sobretot es produeix des del segle 
XVII i fins al primer terç del segle XX. 

Aquestes barraques reben diferents noms segons la zona, barraca de pastor, barraca de vinya, caseta 
de pedra, cabanyes de pedra, maset, catxirulo, casot o “cucos” aquests últims noms són els que reben 
les barraques al país Valencià.

4.1 TIPUS DE PEDRA

Les característiques geològiques de Catalunya condicionen els diferents tipus de pedra que es troben 
a cada zona i, per tant, la pedra utilitzada varia segons l’entorn geològic (Figura 13). Per aquest motiu, 
un mur de pedra seca o una barraca poden ser de granit, gneis, esquist, pedra calcària, gres, etc. Totes 
elles són idònies sempre que tinguin una resistència adequada. Però les podem classificar en:

• Roques ígnies: estan formades pel refredament del magma expulsat durant les erupcions volcàni-
ques, per aquest motiu no tenen fòssils. Un exemple d’aquestes roques són el granit i les pedres 
volcàniques.

• Roques sedimentàries: estan formades per la desintegració i descomposició de les roques ígnies a 
causa de l’aigua, del vent, del gel o per l’acumulació d’origen orgànic. Els exemples més habituals són 
el gres i la pedra calcària.

• Roques metamòrfiques: són roques ígnies o roques sedimentàries que a causa d’unes altes tempe-
ratures i elevades pressions s’han transformat estructuralment. Per exemple, de l’argila es formen les 
pissarres; del gres, la quarsita i de la pedra calcària en surt el marbre. 
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Mapa de grups litològics

Figura 13 | Mapa de grups litològics
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4.2. TIPUS D’ÚS

Utilitzant aquesta tècnica ancestral de construir amb pedra seca, es poden arribar a construir tota mena 
de construccions, com poden ser els murs de partió, les barraques, el folrat de mines, els pous, els 
forns i molts altres elements i construccions de l’àmbit rural, ateses les grans possibilitats que ens dóna 
aquest element com a única matèria primera emprada. 

Depenent de l’ús al qual van destinades, existeixen diferents tipologies de construccions en pedra seca 
que van associades a diferents complexitats constructives i a un llenguatge específic per anomenar-les. 
Són construccions que es van crear per realitzar unes funcions específiques, lligades a l’activitat agrària 
majoritàriament, però també a altres usos, les quals han necessitat segles de perfeccionament i de 
transmissió de coneixements i tècniques. Una de les construccions més visibles són les barraques. El 
seu objectiu principal és per oferir refugi als pagesos o pastors per a passar la nit, per protegir-se de 
la pluja o fer la migdiada, encara que el seu nombre i la seva densitat són tan grans que resulta difícil 
explicar com poden arribar a ser totes elles necessàries. Realment, algunes d’elles es van fer més per 
donar utilitat a l’excedent de pedra que no per la necessitat d’aixopluc.

4.3. CLASSIFICACIÓ
Hi ha diferents tipus de construccions en pedra seca: els marges, els pujadors, saltadors o escales de 
marge, les arneres per a les abelles, les trones, els rodals i els escocells que són murs al voltant d’arbres 
per a protegir-los de l’erosió a més de protegir les arrels, tines, pous de glaç... però ens centrarem en la 
classificació següent:

4.3.1 Barraques i cabanes
Tipus de construccions3

• Aèria aïllada: Barraca construïda de forma aïllada al mig d’un terreny i que pot tenir alguna paret, 
paravent o pila de pedra sobrera (claper) adossada a un lateral. (Figura 14) 

• Aèria adossada al marge: Una de les parets laterals o la posterior de la barraca està formada per 
un marge de nivell igual o superior mentre que el nivell del terreny circumdant, de les tres parets 
restants, és el mateix. (Figura 15)

• Terrera margera: Barraca construïda dins d’un marge, és a dir encastada totalment dins el terrer 
d’una feixa. La paret frontal és el mateix marge. (Figura 16)

• Terrera encastada: Barraca formada per l’aprofitament d’una cova o forat en una roca, on la part 
frontal es cobreix amb una paret de pedra seca, deixant un portal d’accés. (Figura 17)

3 Definicions de la Wikipedra/Adrinoc < http://wikipedra.catpaisatge.net/>

Figura 14 | Aèria aïllada

Figura 17 | Terrera encastada

Figura 16 | Terrera margera

Figura 15 | Aèria adossada al marge
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Forma de la planta
La planta de les barraques pot ser: bessona-composta, planta circular, planta irregular, planta quadrada 
o planta rectangular.

Tipus de coberta4

• Bigues de fusta i lloses de pedra: Coberta formada per bigues de fusta, en posició inclinada, amb 
lloses de pedra planes recolzades sobre els murs laterals de la barraca i per sobre amb un cobriment 
de terra o altres elements vegetals. (Figura 18)

• Falsa cúpula: Coberta d’anelles successives de pedres que sobresurten vers les pedres de l’anella 
inferior, de manera que el radi va decreixent i pren una forma troncocònica fins a quasi cloure la 
cúpula. Es van disposant les anelles de pedra, cada vegada amb un radi més petit, de manera que 
una part de la pedra carregui sobre la filada anterior, fins a formar la falsa cúpula, que normalment 
es tanca amb una llosa gran, però també pot tancar diverses lloses o amb les pedres de punta fent 
de clau de volta. (Figura 19)

• Lloses: Coberta formada posant successivament grans pedres rectangulars planes recolzades 
sobre els murs laterals de la construcció, en posició inclinada, que conflueixen en el centre formant 
una volta triangular, o bé en posició plana, suficientment llargues per arribar d’un mur lateral de la 
construcció a l’altre. (Figura 20)

• Volta de canó o arcades successives: Coberta utilitzada en barraques de forma rectangular, munta-
da amb arcades de mig punt, fetes amb pedres posades de cantell -rastell- a tocar l’una amb l’altre. 
Les arcades es munten de forma successiva fins a cobrir tot l’habitacle. (Figura 21)

De tota manera, hi ha altres varietats de barraques que no són exclusivament de pedra seca, com per 
exemple, les construccions que trobem al municipi d’Olesa de Montserrat on hi ha una tipologia de bar-
raca que només s’ha trobat en aquesta contrada. Aquesta tipologia té uns murs de poc més d’un metre 
d’alçada fets amb pedra seca i coberta a dues aigües, embigat fet amb troncs d’olivera d’una espècie 
autòctona, coberta de lloses de pissarra recobertes de terra per fer-la impermeable. 

Així mateix, una altra tipologia són les cabanes de carboners que consistien en un petit mur de pedra 
seca de menys de 2 m de llargada i 1,5 m d’alçada en la seva part central. S’aixecaven dos pals, nor-
malment dues branques forcades d’arbre, que sostenien una biga que es recolzava sobre el terra en la 
seva part final, donant-li un aspecte triangular. Sobre la biga central es recolzava una estructura feta de 
vegetals i recoberta de terra per impermeabilitzar.

4 Definicions de la Wikipedra/Adrinoc <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

Figura 18 | Bigues de fusta i lloses de pedra

Figura 21 | Volta de canó o arcades successives

Figura 20 | Lloses

Figura 19 | Falsa cúpula
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Tipus de porta 5

5 Definicions de la Wikipedra/Adrinoc < http://wikipedra.catpaisatge.net/> 

Figura 22 | Arc d’angle: Format per dues 
pedres recolzades sobre cadascun 
dels murs laterals en posició inclina-
da cap al centre, que s’ajunten per 
les puntes al mig de l’arc formant un 
triangle.

Figura 25 | Arc de mig punt: Arc format 
per pedres dovelles posades en arc 
rodó, que es recolza sobre els murs 
laterals. L’arc pot adoptar formes 
arrodonides diverses i els murs late-
rals també.

Figura 23 | Llinda plana: Formada per 
una pedra plana recolzada sobre els 
murs laterals. També poden estar 
formades per dues o tres lloses i les 
parets laterals poden ser rectes o 
inclinades.

Figura 26 | Arc pla: Construït amb pe-
dres posades al rastell, degudament 
falcades, amb una lleugera forma 
d’arc aplanat. També es pot ser una 
pedra de forma arrodonida.

Figura 24 | Llinda doble: Variant de l’an-
terior, reforçada per sobre amb un o 
dos arcs de descàrrega, formats per 
pedres posades en rastell.

Figura 27 | Arc primitiu o d’ametlla: 
Format per les mateixes parets que, 
a partir de la meitat de l’alçada, es 
van tancant fins a ajuntar-se a la 
part superior central. Recorda l’ar-
quitectura gòtica. 
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4.3.2 Construccions per emmagatzemar aigua6

• Aljub o cossiol: Dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca, o que aprofita els clots naturals de 
roca, que serveix per arreplegar l’aigua de la pluja que corre pels rierols o rocallisos propers, cobert 
amb una construcció de pedra seca, per protegir l’aigua dels raigs del sol i impedir l’accés fàcil dels 
animals. (Figura 28)

• Bassa: Receptacle o forat a cel obert folrat de pedra seca que té l’objectiu de recollir i emmagatze-
mar l’aigua de la pluja per regar o per a beure els ramats. S’acostuma a fer en terrenys argilosos per 
tenir més bona impermeabilitat i el fons està empedrat amb lloses planes ben ajustades. Pot tenir 
una escala interior per a la neteja del fang acumulat. (Figura 29)

• Cisterna: Petit dipòsit subterrani que recull i conserva potable l’aigua de la pluja d’una teulada o 
rocallís propers, cobert amb una espècie de barraqueta de pedra seca, per mantenir l’aigua tancada 
amb una porta, que permet l’extracció d’aigua amb una galleda. (Figura 30)

• Pou: Cavitat vertical i profunda excavada cap al subsòl, generalment circular, amb el perímetre inte-
rior revestit de pedra seca, fins a trobar una capa aqüífera (aigua naixent) i protegida dels animals i 
dels raigs del sol. (Figura 31)

4.3.3 Marges

Els marges de pedra seca serveixen per modificar els pendents formant terrasses o feixes i aconseguir, 
d’aquesta manera, guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. És l’element més senzill 
de pedra seca i alhora, el més comú. A més, aquestes construccions tenen molts beneficis com frenar 
l’escolament de l’aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l’erosió. 

4.4. COM ES CONSTRUEIX?

Abans de començar qualsevol obra, ja sigui un marge o una barraca cal fer una anàlisi de l’entorn i 
valorar les particularitats i les dificultats que ens podem trobar per organitzar les tasques i el treball que 
cal portar a terme. 

Un cop feta la planificació cal seleccionar els materials. És recomanable classificar les pedres en di-
ferents piles en funció del seu ús; per exemple les pedres més grans seran la base del mur o de la 
construcció, i les més petites per falcar les altres pedres, així com lloses de gran dimensió que poden 
servir com a llinda o per tancar el sostre.

6 Definicions de la Wikipedra/Adrinoc <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

Figura 28 | Aljub o cossiol

Figura 31 | Pou

Figura 30 | Cisterna

Figura 29 | Bassa



19

Cal analitzar la superfície del sòl on s’ha de construir, valorar l’estabilitat de les terres i els riscos rela-
cionats amb les condicions meteorològiques (glaç, fortes precipitacions...) i preparar els fonaments, en 
el cas que sigui necessari.

A l’hora de construir marges, és molt important fer bé els fonaments del mur, ja que tenen una doble 
funció: la missió de transmetre i distribuir el conjunt de càrregues al sòl, tant pel pes del mur com la força 
d’empenta del talús, i també garantir l’estabilitat de la base de l’obra. Algunes de les construccions en 
pedra seca s’han aixecat sobre la roca mare; altres en terrenys poc compactats, saturats d’aigua o poc 
estables, on aquesta situació s’ha solucionat col·locant una base de grava a fi de donar més consistèn-
cia a la terra. Els fonaments en rastell són una tècnica que permet crear una plataforma estable sobre 
terrenys fràgils col·locant pedres de cantell. La base ha d’estar formada per pedres de qualitat, de gran 
calibre per tal que puguin suportar el pes del mur i que no s’esberlin. Atès a què l’empenta de la terra és 
mínima a la part alta del mur i molt gran a la base, cal donar una lleugera inclinació al parament.

Una cosa a tenir en compte és evitar la continuïtat vertical de les juntes. (Figura 32) Per fer-ho, les 
pedres s’han de col·locar en imbricació, és a dir, les juntes han d’estar encreuades o desplaçades. La 
col·locació regular de pedres travesseres garanteix una major estabilitat interna del mur. (Figura 33) 

La construcció de la falsa cúpula de les barraques es fa col·locant pedres paral·leles entre elles, en 
posició gairebé horitzontal, amb un lleuger pendent cap a l’exterior per escopir l’aigua de la puja. Cada 
filada de pedra sobrevola cap a l’interior uns centímetres pel damunt de les anteriors, creant anells de 
pedra on el radi va disminuint fins a arribar gairebé a tancar la volta, que es pot deixar oberta o fer servir 
una pedra que es pugui treure i posar per la sortida de fums. (Figura 34)

Figura 32 | Evitar juntes verticals

Figura 33 | Pedres travesseres

Figura 34 | Secció barraca
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5 |  ESTUDI D’UNA ZONA

A l’Alt Camp, Tarragona, el patrimoni de la pedra seca hi és ben conservat; sobretot està present a les 
zones agrícoles. És la segona comarca de Catalunya amb més construccions de pedra seca registrades 
segons les dades de la Wikipedra, a on se n’han comptabilitzat 2.304.

A la zona del  Pla de Santa Maria trobem molts exemplars de barraques de pedra seca; algunes de grans 
dimensions, d’alt valor constructiu. Es calcula que al terme del Pla de Santa Maria n’hi ha entre 500 i 
600. Com es pot veure a la Figura 36, la densitat més gran de barraques està situada al sector més 
oriental, a prop del terme d’Aiguamúrcia.

Figura 35 | Pla de Santa Maria

Figura 36 | Barraques del Pla de Santa Maria
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Al llarg de la història, ha sigut una comarca agrícola de secà, on l’anomenada trilogia de conreus medi-
terranis (cereals, vinya i oliveres), hi són presents constantment. Per regla general, els pagesos del segle 
XVIII, no canviaven el conreu del cereal a la vinya sinó que els camps de cereals i les oliveres es mante-
nien i les noves plantacions de vinya es realitzaven adequant terres, fins aquell moment improductives,  
perquè bàsicament eren bosc. Així doncs, la proliferació del cultiu de la vinya va comportar començar a 
conrear en terres allunyades dels nuclis urbans. L’augment de superfície de terres plantades amb vinya 
va anar pujant progressivament durant el segle XIX així com el nombre de població. A partir de mitjans 
del segle XIX, els danys de la fil·loxera a França feien que el vi tingués molt bon preu. Va ser en aquell 
moment, quan les noves plantacions de vinya van ser més intensives, ja que resultava força rendible i es 
van estendre ràpidament per tots els indrets a on hi havia possibilitat d’establir el conreu.

L’augment de la població i la demanda de noves terres en l’últim quart del segle XIX, va ser tan gran que 
moltes terres de mala qualitat i pedregoses, també van ser artigades, tot i els esforços humans que això 
comportava per tal de poder plantar-hi ceps.

El conreu de la vinya s’estenia per tot arreu, tant en les zones planes com en les de muntanya, en terres 
de difícil accés, i en zones distants dels nuclis de població. Aquelles noves plantacions van requerir un 
arrabassament del sòl que va consistir en la construcció de feixes a base de marges amb les pedres del 
mateix terreny.  Als terrenys força pedregosos l’abundància de pedra que sortia en preparar la terra per 
plantar vinya era tan gran que fou necessari fer clapers o amuntegaments de pedres per poder guardar 
tota aquella pedra que molestava, i més, servia per construir una barraca i altres elements necessaris 
per al conreu de la terra. 

El conreu de la vinya requeria molta dedicació, i per tant, necessitava llargues permanències del pagès,  
especialment en temps de poda i de verema. Tenir un refugi per a protegir-se de les inclemències me-
teorològiques, on poder guardar eines i estris i on poder menjar i reposar, era molt necessari i explica 
l’abundància d’aquestes barraques.

Les diferents tipologies de barraques estan lligades a la quantitat i qualitat de la pedra. Així, les bar-
raques aïllades en el terreny tenen unes dimensions més grans, i en canvi, les que estan ubicades al 
marge són més petites. Així si, totes tenen en comú una situació estratègica en el terreny, per tal d’evitar 
l’ocupació del sòl i tenir més superfície de conreu.

L’inventari de les barraques del Pla de Santa Maria s’ha fet en el marc del projecte Col·labora x Paisatge, 
en el qual  participa el Consell Comarcal a través del Consorci Leader del Camp, impulsat per l’Adrinoc, 
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amb el suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura 
Tradicional. L’Ajuntament del Pla de Santa Maria ha publicat, via internet, el primer volum de l’Inventari de 
Construccions de Pedra Seca del municipi. Aquesta guia ha sigut elaborada per les arquitectes Montse 
Oliva i Rosa Arnavat, en la qual es recullen 152 edificacions situades al voltant de la Ruta de la Capona.

La Ruta de la Capona, al terme del Pla de Santa Maria, és un itinerari que ens proposa un petit recorre-
gut per un conjunt de barraques i altres construccions molt diverses de pedra seca. És un itinerari curt, 
planer i fàcil, molt adequat per qualsevol persona que s’està iniciant en el món de la pedra seca, ja que 
és una mostra representativa de les construccions en pedra seca de la plana de l’Alt Camp: barraques, 
cossiols i marges, entre altres. Es pot visitar tot l’any, tot i que resulta especialment vistós fer-ho a la 
primavera quan hi ha la floració dels arbres.

“La ruta de la pedra seca del Pla és coneguda amb aquest nom, ja que gairebé totes les construccions 
que la configuren es troben dins la finca de la Capona; una de les finques més conegudes i grans del 
terme amb unes trenta-tres hectàrees d’extensió. Tot i que avui en dia les seves terres no estan con-
reades, la gent gran de la contrada encara recorda la gran producció de vi que s’hi feia i guarden en el 
record les imatges dels carros carregats amb bocois que venien de Valls a buscar el vi.”7

A part dels marges i les barraques, també hi trobem una vegetació i una fauna adaptada a aquestes 
condicions de vida. A recer de les pedres, hi podem trobar diferents espècies de rèptils (sargantanes, 
serps, dragonets) perquè hi troben refugi i aliment. També hi viuen insectes de molts tipus i amfibis que 
es mengen aquests insectes. Així mateix, hi podem trobar petits mamífers que hi fan el cau o que hi ha-
biten (conills, ratolins). També s’hi troben diferents espècies d’ocells (mallerengues, puputs, mussols...). 

Diferents espècies vegetals viuen lligades a les pedres: com els lliris que plantaven els pagesos als 
sostres de les barraques, així com altres espècies vegetals adaptades a viure en poc sòl. A més dels 
conreus típics de secà, com camps d’ametllers, d’oliveres i de vinya, hi trobem arbres de companyia que 
el pagès plantava a prop de la barraca, com figueres i codonys que a part de produir fruit, donen ombra a 
les barraques. Les agradables olors de la farigola, el fonoll i el romaní també presents al nostre passeig. 

La ruta de la Capona està formada per 11 construccions de diferents tipus; barraques, cossiols, arneres, 
una cisterna i marges:

7 Muntanyes i camins (i altres històries) (2014) <https://muntanyesicamins.blogspot.com/2014/09/la-ruta-de-la-capona.
html>
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Figura 37 | Ruta de la Capona: 1.Barraca de doble estança 2.Barraca de l’era de la Capona 3.Barraca de la Capona 4.Cisterna 5.Cossiol de la Capona 
6.Arneres 7.Mas de la Capona 8.Barraca de l’Augé 9.Barraques de Cal Grauet 10.Cossiol del Soleta 11.Barraca de les Oliveres

Figura 38 | Barraca de doble estança

Figura 39 | Barraca de l’era de la Capona

Figura 40 | Barraca de la Capona

Figura 41 | Cisterna

Figura 42 | Cossiol de la Capona
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1. Barraca de doble estança. Gran barraca de dues estances de grans dimensions. La cúpula és coro-
nada amb una llosa. 

2. Barraca de l’era de la Capona. Barraca d’un sol cos. Té una faixa de pedres al rastell i paravents a 
banda i banda. 

3. Barraca de la Capona. Important conjunt constructiu, en forma de “L” que consta de tres cossos. Un 
cos era l’estança, l’altre per guardar el carro i per últim, un annex. 

4. Cisterna. Aquesta cisterna servia com a infraestructura per poder emmagatzemar l’aigua, ja que és un 
recurs escàs i necessari per a les explotacions agràries. De fet, dins d’aquesta zona, que és on s’emmar-
ca la Ruta de la Capona, hi podem trobar diferents elements enginyosos per poder disposar d’aquest bé.

5. Cossiol de la Capona. Estructura irregular situada a peu del camí, utilitzada per l’aprofitament de 
l’aigua i per emmagatzemar-hi pedra. La porta està formada d’un arc d’ametlla.

6. Arneres. Estan situades en un marge de la finca formant sis cubicles repartits en una llargada de deu 
metres, en els quals es col·locaven les arnes de les abelles, per la producció de mel. 

7. Mas de la Capona.

8. Barraca de l’Augé. Barraca de planta circular, i l’arc de la porta és un arc de mig punt. Té una figuera 
just al davant la porta d’entrada. 

9. Barraques de Cal Grauet. Conjunt de dues barraques d’una estança de planta rectangular i d’un 
cossiolet situats en la mateixa finca i en un radi de pocs metres.

10. Cossiol del Soleta. És una construcció destinada a l’aprofitament de l’aigua de la pluja. Té quatre 
arcs orientats als quatre punts cardinals, que surten des del centre i descansen directament sobre les 
parets. Destaca per la seva construcció i arquitectura.

11. Barraca de les Oliveres. Es tracta d’una barraca composta. El cos l’entrada del cos principal es fa a 
través d’un arc de mig punt, el canvi, l’entrada del cos petit està feta amb una llinda plana.

Figura 46 | Cossiol del Soleta

Figura 43 | Arneres

Figura 44 | Barraca de l’Augé

Figura 45 | Barraques de Cal Grauet

Figura 47 | Barraca de les Oliveres
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6 |  EN L’ACTUALITAT

La pedra seca està en la memòria col·lectiva com una cosa del passat, però contràriament al que molta 
gent pensa, és una tècnica que segueix vigent, tant utilitzant-la igual que originalment, com adaptant-la 
als nous temps. A continuació, es mostren alguns exemples actuals que utilitzen la pedra seca.

6.1 Terrasses

Avui en dia, les terrasses fetes a partir dels marges de pedra seca continuen sent molt útils. Algunes de 
les seves característiques són:

• Milloren els sòls agrícoles. Crear una paret de pedra seca és la millor manera d’aconseguir superfí-
cies planes, fent-les aptes pel cultiu.

• Suport per la vinya. Hi ha cellers que utilitzen la pedra seca com a tret diferenciador dels seus 
productes. Per exemple, el celler Abadal fa vistes enoturístiques entre les barraques de pedra seca 
existents a les seves finques.

• Mitigació de les catàstrofes naturals. Disminueix el risc de catàstrofes naturals, ja que té una bona 
gestió de la hidrografia i manté el sòl. 

• Agricultura sostenible. Els marges es fan amb la pedra que hi ha al sòl d’on s’aixequen, per tant, són 
elements propis de l’entorn. S’altera la dinàmica física del paisatge, però no la química. Les parets 
de pedra seca són un refugi per la flora i la fauna, contribuint a un ecosistema equilibrat òptim per al 
desenvolupament de l’agricultura sostenible.

• Utilització en la bioconstrucció. Un dels reptes que cal resoldre en l’arquitectura és reduir la petjada 
de carboni dels edificis, tan en la seva construcció com en la seva vida útil. La pedra és un material 
que manté força estable la temperatura, sobretot i està orientada correctament. Per tant, és un bon 
material per la bioconstrucció.8

8 Pascual, Joan; Bergonyó, Ferran (2019) Aplicacions a l’arquitectura catalana i mediterrània. <http://informatiu.apabcn.com/
blog/construir-amb-pedra-seca/>
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6.2 Murs de contenció

Podem trobar un exemple de paret seca a Collserola. És una paret de gran envergadura construïda per 
“La feixa pedra seca” que resol un greu problema d’estabilitat dels fonaments de la casa, ja que el mur 
de formigó antic no havia suportat la força de la gravetat. És un mur de cinc metres i mig d’altura format 
per moltes tones de pedra calcària de Vallirana. Darrere del mur, molts metres cúbic de grava gran fan 
de drenatge. 

L’amplada del mur disminueix a mesura que augmenta l’altura, d’aquesta manera es treu una mica de 
pes a la base (Figura 48). L’arquitecte del projecte, Jordi Adell, va aconseguir que diversos estudiants 
col·laboressin, sobretot a reblar la paret principal veient, així, una aplicació contemporània d’una tècnica 
tan ancestral.

Difícilment es fan parets tan altes en l’actualitat i tanmateix aquesta obra en particular. Evidentment, és 
imprescindible un bon dimensionament i uns bons requisits tècnics i bones pràctiques constructives.

6.3 Estructura

L’any 2015, els arquitectes Oriol Roselló, Mónica Alcindor, Carla Graboleda i Roberto Chacón amb l’ajuda 
de “la feixa pedra seca”, van construir el Projecte Mas Marroch, una nova instal·lació, a on l’espai on el 
Celler de Can Roca organitza celebracions, situada en els jardins de Mas Marroch.

La proposta pretén ser una transició subtil entre el jardí existent i la gran sala de banquets. Es tracta, 
doncs, d’oferir un grau de confort mínim sense perdre la sensació d’estar al jardí; un aixopluc quan plou, 
l’ombra en dies de sol o el recer quan bufa vent. 

Es van col·locar, amb ajuda de margers vinguts sobretot de França, sis-centes cinquanta tones de pedra 
calcària en sec provinent de Sallent i Calaf per a fer els divuit pilars que formen la base i estructura per 
a la cúpula de fusta de vint-i-dos metres de diàmetre.9

Tot intentant emular els conceptes del millor restaurant del món, es van intentar maximitzar l’ús de 
materials locals i els sistemes tecnològics tradicionals adaptats als artesans locals actuals. Igual que 
la cuina tradicional és incorporar la riquesa del paisatge al plat, en aquesta proposta, han volgut crear 

9 La feixa pedra seca (artesania amb pedra seca) (2020). Projecte Mas Marroch, la cúpula… pedra seca a un nivell estructu-
ral!  < https://lafeixapedraseca.com/48770-2/> 

Figura 48 | Secció mur contenció a Collserola

Figura 49 | Mur de contenció a Collserola

Figura 50 | Interior del Mas Marroch

Figura 51 | Mas Marroch



27

espais on les arrels del lloc es puguin sentir. La proposta ha emprat pocs materials però explotats en el 
seu màxim potencial, sense gaire manipulació ni grans maquinàries.

6.4 Comportament energètic

La pedra seca com a revestiment per la bioconstrucció moderna. 

La casa GG a Camallera, dels arquitectes Sergi Serra i Marta Adroer, treballa de forma sostenible en 
tots els seus aspectes optimitzant els recursos i enllaçant la construcció tradicional i actual són els 
compromisos en construir aquesta casa. La casa és un volum senzill amb uns espais perimetral, prote-
gits amb murs de pedra seca i paraments de vímet, que envolten els porxos i patis. La paret de pedra 
seca d’uns 60 cm de gruix que actua com un coixí que garanteix un bon comportament energètic. En 
els dies freds d’hivern amb tramuntana, però amb sol, la paret es va escalfant i el vent que travessa la 
paret surt lleugerament més càlid al pati interior. I a l’estiu, l’aire calent es refreda una mica en travessar 
la paret de pedra seca.  “La feixa pedra seca” van ser els encarregats de construir el mur de pedra seca 
i l’empedrat tradicional amb pedra calcària gironina que va des de l’entrada de la finca fins al pàrquing. 
Amb tot això, s’ha aconseguit una casa sostenible, energèticament té l’etiqueta A i va guanyar el premi 
d’arquitectura de les comarques de Girona l’any 2014.

La Casa MB a Sant Julià de Vilatorta, dissenyada per Jordi Font està feta amb HESmix (de la Suïssa 
Hemp Eco Systems), un material completament natural i biodegradable que s’utilitza com aïllament al 
voltant d’un esquelet de fusta que forma l’estructura de la casa, per tant, es tracta d’una paret transpira-
ble. Per això, el fet de folrar la casa amb pedra seca no trenca aquest sistema.10 La paret és autoestable 
i només es recolza lleugerament a la superfície del HESmix, amb una lleugera inclinació per obtenir 
una seguretat total. La base d’aquestes parets, són d’uns 50-60 cm i van perdent gruix a mesura que 
augmenta l’altura. S’han combinat diferents tipus de gresos de la zona. El resultat final és la barreja 
aleatòria de color beix i marronós amb alguns tons blaus i vermells. A l’espai exterior, també han fet unes 
parets de tancament de la finca i murs de contenció de pedra calcària creant terrasses per solucionar 
el desnivell. 

10 La feixa pedra seca (artesania amb pedra seca). (2020). Perfil de la paret seca davant la paret estructural de la casa, feta 
de “HESmix” < https://lafeixapedraseca.com/perfil-de-la-paret-seca-davant-la-paret-estructural-de-la-casa-feta-de-hes-
mix/>

Figura 52 | Casa GG

Figura 53 | Casa GG

Figura 54 |  Casa MB

Figura 55 | Casa MB
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7 |  CULTURA POPULAR 

La pedra, en la gran majoria de les tècniques constructives, es treballa per adaptar-la a unes formes o 
mòduls que permeten construir allò que està planificat. En canvi, la tècnica de la pedra seca no modifica 
el material, sinó que s’hi adapta. És una tècnica desenvolupada amb un objectiu purament utilitari, lligat 
a unes activitats econòmiques d’origen rural. Són construccions que es van crear per realitzar unes 
funcions específiques, lligades a l’activitat agrària majoritàriament, però també a altres usos, les quals 
han necessitat segles de perfeccionament, i de transmissió de coneixements i tècniques. La varietat 
geogràfica influeix en les variants i denominacions pròpies, amb el seu argot. Encara que s’ha estudiat i 
recopilat, al ser de transmissió oral, el seu coneixement i ús  és molt residual i parcial. Tot i això, existei-
xen llegendes, dites i expressions de diferents zones lligades a la pedra seca, que encara són presents 
en l’actualitat.

En el refranyer popular català trobem diferents referències a la pedra i a les construccions de pedra 
seca. Per exemple,  “Tota pedra fa marge” i les seves variants “Tota pedra fa paret”  o “Fer paret de tota 
pedra” fan referència directa als marges de pedra seca, i s’utilitza per indicar que qualsevol cosa, per 
petita que sigui, pot ser útil. També hi ha les expressions “Terra de pedres, terra de penes” i “El català de 
la pedra en treu el pa”, que parlen del mateix, però des de punts de vista diferents, ja que la primera, fa 
referència al fet que una terra amb moltes pedres significa treballar molt perquè s’ha de treure i moure 
les pedres per poder cultivar la terra, i en canvi, la segona, té una visió més positiva i en comptes de 
veure la feina que comporta despedregar, veu que es poden crear marges per poder conrear aquella 
terra i treure’n profit. 

Dins del folklore menorquí hi ha llegendes megalítiques, que donen una explicació sobre l’origen dels 
monuments megalítics de la prehistòria de Menorca associant-los a uns gegants que habitaven l’illa. 
Per exemple, trobem la llegenda “Sa nau des tudons i es pou de s’aimador”, que tracta de l’origen de la 
Naveta des Tudons i el pou de sa Barrina, inclosa dins del llibre de Francesc d’Albranca
Folklore menorquí de la pagesia (II), pàg. 57. Aquestes llegendes estan tan arrelades dins la cultura de 
menorquina, que els noms de gegants omplen la seva geografia: sa Punta des Gegant, sa Cova des 
Gegant, es Claper des Gegant, es Fus de sa Geganta.

Els mouros i mouras són éssers màgics que habiten en els castros i formen part de l’imaginari popular i 
de la tradició oral gallega i portuguesa. 

És a dir, és una construcció molt lligada a la cultura popular. 
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8 |  CONCLUSIONS

En aquest treball he fet una aproximació a les construccions amb pedra seca i he volgut donar a conèi-
xer aquesta tècnica ancestral. La pedra seca a Catalunya sempre ha passat molt desapercebuda i no 
se li ha donat valor, però no només això sinó que actualment, hi ha poca gent que conegui la tècnica i la 
sàpiga construir. 

Tot i que els sistemes de construcció i els materials actuals emprats en l’edificació estan molt allunyats 
de construir posant pedra sobre pedra sense posar cap argamassa, i malgrat que molta gent pensi 
que és una tècnica del passat, cada vegada hi ha més gent interessada i diferents empreses i entitats 
dediquen els seus esforços a divulgar i promoure aquests elements que configuren el paisatge i per tal 
que no es perdi aquesta tècnica. Per aquest motiu, també es fan cursos i tallers per aprendre’n, com per 
exemple, els de l’escola-taller de bioconstrucció ORÍGENS, que és un centre de formació i d’acció social 
que promou el coneixement de les diferents tècniques constructives per a una construcció respectuosa 
amb el seu entorn i el novembre de 2020 ja van organitzar la 8a edició del taller de pedra seca.

El Govern de les Illes Balears mitjançant la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes 
Balears (FDSIB) duu a terme Tallers per la rehabilitació, restauració i construcció d’elements de paret 
seca. Aquests  programes han representat un impuls en l’aprenentatge de l’ofici, al mateix temps que 
han proporcionat una sortida professional amb futur, fent possible la recuperació l’ofici de marger i, com 
a conseqüència, un increment de la recuperació de camins, marges i altres elements de pedra seca de 
tota l’illa.

Actualment s’està treballant perquè hi hagi una formació reglada a Catalunya, una titulació de formació 
professional i aconseguir normativitzar el fet de construir en pedra seca i dotar d’una certificació tèc-
nica, com ja fa l’Estat francès. Segons dades de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, prop de cent 
seixanta persones van obtenir el certificat acreditatiu d’obrers professionals de la pedra seca al sud de 
França durant el 2017. 

L’any 2019, un total de 62 alumnes van superar la primera edició del curs d’Artesans de la Pedra Seca, 
una iniciativa impulsada pel Govern d’Andorra i l’espai sociocultural Cal Pal de la Cortinada. Els partici-
pants van rebre les titulacions que acrediten la formació en dos nivells: nivell 1, artesà especialista en 
pedra seca (model francès) i nivell 2, tècnic superior en projectes de pedra seca,  per aquells que no 
treballen directament la pedra seca, però que la fomenten o creen dissenys per a noves construccions 
o es dediquen a projectes de restauració. La primera edició va tenir tan bona acollida que setembre de 
2020 va començar la segona edició.
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Malgrat tot això, actualment, només hi ha una empresa a Catalunya que es dediqui a construir utilitzant 
aquesta tècnica, La feixa pedra seca.

La pedra seca és una tècnica constructiva ancestral que ha arribat fins als nostres dies i que ha rebut 
el reconeixement de la UNESCO. Actualment, hi ha poc coneixement d’aquesta tècnica i caldria que hi 
hagués més professionals que la coneguessin. Es tracta, doncs, d’una opció més que tenim a la nostra 
disposició. Hi ha construccions fetes amb aquesta tècnica, esmentades en l’apartat 7.1, que són comple-
tament actuals  i que compleixen, al mateix temps, una funció estètica i una utilitat pràctica. No podem 
oblidar que en el camp de l’agricultura, on la pedra seca, aplicada a la construcció i manteniment dels 
marges, continua tenint la funció d’afavorir la biodiversitat i el manteniment del sòl. Per tant, la tècnica 
de la pedra seca és una bona solució per la bioconstrucció, ja que es tracta d’una tècnica respectuosa 
amb el medi ambient, sostenible i integrada.
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