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  Tastets de patrimoni. Temporada 
Primavera 2013 

 

 Aquest dissabte 25 de maig de 2013 primer visitarem 
part de l’itinerari de les Barraques de pedra seca.  Seran les 
barraques de l’Aiguader, la dels Comuns del Pellicer i la del  
Miquel Terna. L’Esther Bargalló farà de guia i ens explicarà les 
característiques d’aquestes construccions. Després, acompan-
yats per Martí Rom, iniciarem part del itinerari Miró 3MR: Mi-
rar, Miró, Mont-roig. Anirem a la muntanya de l’ermita de la 
Mare de Déu de la Roca, després visitarem el Mas d’en Ro-
meu. I ja en el poble, l’indret del  quadre Poble i església de 
Mont-roig (1919). Finalment farem una visita guiada al Cen-
tre Miró. Allí podrem veure alguns documentals mironians. 
 

 

Horari 
 

8,30   Sortida de Tarragona. Plaça Im- 

           perial Tàrraco. 
 

9         Arribada a Mont-roig. Esmorzar. 
 

9,45   Recorregut per les barraques de  

           pedra seca i per  alguns indrets mironi-

ans.   

           Ermita de la Mare de Déu de la Roca.  

           

14       Dinar 
 

16        Visita a altres punts mironians  

            i visita guiada al Centre Miró 
 

19        Sortida cap a Tarragona 

       

 

Més informació 
 

Barraques de pedra seca Mont-roig del Camp 
http://www.pedrasecamont-roig.com/inici.html 
 

Coordinadora d’entitats per la pedra seca 
http://www.coordinadorapedraseca.org/ 
 

Paisatges de la pedra seca. Dossier de l’Observatori del paisatge 
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/index.php 
 

Wikipedra 
http://wikipedra.catpaisatge.net/ 
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� Seminari Internacional de Construcció de Pedra Seca  
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1990]  
Tarragona : Ediciones del Aguazul, 2005. 
 

� Vives i Teixidó, Joan M. 
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hi ha petites cavitats; les situades a ran de terra (cocons) 
que s'utilitzen per a conservar frescos l'aigua i el vi.   Al-
tres armaris situats a mitja altura, servien per protegir els 
aliments   d'algunes bèsties o bé de menjadores dels ani-
mals que ajudaven el pagès. 
 

Paisatges de la pedra seca 
 

 Les ribes de la Mediterrània són una de les zones del 
món amb una major presència d'elements de pedra seca. 
La durabilitat del mate-
r i a l  u s a t 
(fonamentalment pe-
dra calcària) i l'escassa 
vegetació espontània 
de les zones on abun-
da (a causa de l'escas-
sa pluviometria) han 
contribuït a la conser-
vació de moltes d'a-
questes construccions: 
marges, barraques de vinya, cabanes de volta, basses, pa-
ravents, etc. Per la seva banda, la part meridional de Ca-
talunya, les illes Balears, així com el nord del País Valencià 
constitueixen un dels màxims exponents de la pedra seca 
a la riba mediterrània. La presència de la pedra seca a Ca-
talunya es manifesta d'una forma més tangible al Camp de 
Tarragona, el Penedès, als secans de les Garrigues, l'Ur-
gell, el Segrià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Empordà i 
el Montsià, entre d'altres. 
 

 Les construccions de pedra seca tenen un gran valor 
històric i són un autèntic referent identitari a molts territo-
ris on predominen. En aquest sentit, han configurat al llarg 
dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran va-
lor dominats sobretot per l'olivera, la vinya, l'ametller i els 
cereals, plenament adaptats als sòls i al clima. 
 
 

[Extret del web Paisatges de la pedra seca] 

 
 
 

 

       

 

Paisatges mironians a Mont-roig  
 

 Josep Miquel Martí Rom és president del Centre Miró 
i  el  realitzador dels documentals D’un roig encès: Miró i 
Mont-roig (1979) i Mont-roig: tornaveu mironià (2002). El 
2012 ha publicat el llibre Joan Miró i Mont-roig: Pal de ballarí 
(1911-1929)  i és també autor d’altres llibres sobre Mont-
roig. Consulteu el seu web www.martirom.cat 
 

 La relació del pintor Joan 
Miró amb Mont-roig del Camp 
ve de quan va anar-hi per pri-
mer cop el 1911 i es desenvo-
lupa en les llargues estades, 
tres o quatre mesos a l’any, 
que va fer-hi fins el 1976. Fo-
ren seixanta-cinc anys.  Ana-
litzarem la influència dels pai-
satges mont-rogencs en la 
pintura de Miró: des de les 
muntanya de l’ermita de la 
Mare de Déu de la Roca i de la 
Mola de Colldejou, que tan-
quen uns camps plens de ga-
rrofers i oliveres, amb horts 
de bajoqueres i tomaqueres cap a la plana, fins la sorra de 
la platja on el pintor s’extasiava mirant la sortida del sol 
més enllà del mar.   
 

Centre Miró  
 El Centre Miró és un lloc d’interpretació de Joan Miró en 
relació amb Mont-roig, tan sobre el pintor com de la seva 
obra. Els seus elements bàsics són: les reproduccions facsí-
mils dels quadres de Miró relacionats amb Mont-roig, el tapís 
El llangardaix de les plomes d’or (1989) de Joan Miró / Jo-
sep Royo, els sis Ninots mironians (1993) que tenen com a 
referent aquells que Miró va fer per l’obra Mori el Merma del 
Teatre de la Claca (1978). [...]  Joan Miró arriba a Mont-roig 
el 1911, amb 18 anys. Havia emmalaltit. Però, a les poques  



       

 

setmanes, ja recorria a peu el terme, amunt i avall. Camina 
els dos quilòmetres que, des del Mas, el duien al mar. Alesho-
res la franja costera de Mont-roig estava pràcticament desha-
bitada; fins feia un parell d’anys, aquells tretze quilòmetres de 
platja eren aiguamolls on s’hi feia arròs. Miró camina amunt, 
uns quatre quilòmetres, cap el nucli del poble, i encara més 
enllà, uns altres tres, fins l’ermita de la Mare de Déu de la Ro-
ca. Es va sentir atret per aquella muntanya de pedra roja d’on 
treu nom el poble. També s’allunya, uns cinc quilòmetres, cap 
el sud, cap a l’actual Miami Platja. De tots aquests indrets, Mi-
ró en pintarà quadres. [...]  
 
 Miró s’està a Mont-roig 
gran part de l’any. Després, 
anys vint i trenta, alternarà 
Mont-roig i París. A partir 
dels anys quaranta, els es-
tius sempre retornarà al po-
ble. Eren tres llargs mesos. 
Un calendari penjat a la pa-
ret del seu estudi, a tocar 
del Mas, es testimoni de la 
seva darrera estada: setem-
bre de 1976. Tenia 83 anys. 
Pel Mas Miró, durant aquests 
65 anys, hi havien passat 
molts dels seus amics: Ernest Hemingway, Alexander Calder, 
Josep Lluís Sert... Des del 2004, el Centre Miró ofereix la pos-
sibilitat de poder veure, encara que sigui en reproduccions 
facsímils, el conjunt de l’obra de Miró de Mont-roig i que està 
escampada per museus d’arreu del món. El Centre Miró està 
ubicat a l’Església Vella del poble. El propi artista la pintà en el 
quadre Poble i església de Mont-roig (1919) i està a tocar de 
la plaça, que porta el seu nom, des del 29 d’abril de 1979, 
quan el poble de Mont-roig li va retre un sentit homenatge po-
pular. Moriria tan sols quatre anys després. 
 

[Extret de la web del Centre Miró] 
 

 

       

 

Més informació 
 

Centre Miró de Mont-roig 
http://www.centremiro.com/ 
 

Fundació Joan Miró 
http://www.fundaciomiro-bcn.org/joanmirobiografia.php?
idioma=4 
 

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
http://miro.palmademallorca.es/ 
 

Successió Miró S.L. 
http://www.successiomiro.com/catalan/benvinguts.html 

 
Les barraques de Mont-roig: un mu-

seu a l'aire lliure  
 

 Esther Bargalló és tècnica en Turisme, directora de la 
revista Ressò Mont-rogenc i vicepresidenta de la CEPS 
(Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca dels Països Cata-
lans). 
 

  La pedra seca és una 
tècnica constructiva tan anti-
ga com la mateixa existència 
de l'home. Consisteix a posar 
una filada de pedres damunt   
d'una altra, sense l'ajut de 
cap material d'unió, i totes 
lleugerament    desplomades 
cap a l'interior. Sovint, per 
damunt del sostre s'hi posava 
una capa de terra i pedruscall 
i s'hi plantaven lliris de Sant 
Josep. Les   barraques de 
Mont-roig tenen una notable diversitat d'estils i formes. N'hi 
ha 107 en prou bon estat de conservació. Algunes son cons-
truccions    singulars. Tenen la porta orientada al sud per tal 
d'aprofitar el sol i evitar el fort vent de mestral. A l'interior  
 
 
 

 


