L’ART DE LA PEDRA SECA A CATALUNYA
La pedra seca ha donat al nostre país exemplars d’una gran bellesa o d’una gran singularitat.
En aquest apartat podeu veure’n una selecció:

Barraca gran de la Capona
(Pla de Santa Maria / Alt Camp)

ESTHER BARGALLÓ

Amb els seus 200 m2 de superfície interior i 5,6 m
d’alçada, el Mas Llauradó està considerada la construcció
popular de pedra seca amb volta més gran de Catalunya.
Encaixada dins d’un turó, la terra emprada com a motlle
de la volta es va col·locar al sostre, que es va convertir
en una era des d’on s’introduïa la palla directament a
l’interior de la cabana, on s’emmagatzemava.

Barraca de l’Ametller
(Amposta / Montsià)

Barraca gran de la Capona. Pla Sta. Maria (Alt Camp). Wikipedra: 892

Barraca de planta composta en forma de “L”. Destaca
el gran portal d’accés a un espai destinat a guardar-hi
el carro o bé el ramat. Té més de 7 m de llargada, amb
un tancament de volta de canó d’arcades successives i
portal d’arc apuntat. L’altre cos presenta una estança de
planta rectangular tancada amb falsa cúpula i portal d’arc
dovellat i un annex de planta exterior ovalada i planta
interior rectangular, amb tancament amb falsa cúpula i
portal interior amb llinda.

Mina d’aigua
(L’Estany / Moianès)

Una de les construccions de pedra en sec més ben
conservades i de majors dimensions de la zona. Té planta
rectangular d’uns 9 x 5,5 m, amb una alçada compresa
entre els 4 i 5 m. El seu interior conserva restes d’una
menjadora i diversos prestatges construïts amb la
mateixa pedra de l’estructura. Té dues obertures de
ventilació i evacuació de fums.

ESTHER BARGALLÓ

Llobatera de Lladorre
(Pallars Sobirà)

ANNA ALEJO
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Barraca de Pedra Mas Saló
(Madremanya / Gironès)

Cossiol del Soleta. Pla Sta Maria (Alt Camp). Wikipedra: 38

Marge del Bessò
(Vinaixa / Garrigues)

Ubicada al massís de les Gavarres, aquesta barraca
poc coneguda fou degudament documentada el 2012,
després d’un incendi forestal. La planta circular que
presenta juntament amb el seu coronament amb merlets
la converteixen en un exemplar del tot singular.

ORIOL GRANYÉ

Bastit amb la tècnica coneguda com de marge escalonat,
el conjunt de característiques constructives d’aquest
mur el converteixen en un dels més singulars del nostre
país: 128 m de llargària, 4 m d’alçada a la part més alta,
380 m2 de pedres tallades i escairades en un altre punt i
transportades en mules. Construït per tres germans de
Vinaixa, les obres van començar el 1921 i es van prolongar
fins al 1927.

Gran forn d’oli de ginebre
(Riba-roja d’Ebre / Ribera d’Ebre)
FERRAN OBIOLS

ESTHER BARGALLÓ

Barraca de pedra Mas Saló. Madremanya (Gironès). Wikipedra: 19831

Marge del Bessó. Vinaixa (Garrigues). Wikipedra: 24

Gran forn d’oli de ginebra. Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre). Wikipedra: 255

Mentre que a gairebé tot arreu els forns d’oli de ginebre
eren petites construccions efímeres, a Riba-roja d’Ebre
i municipis propers es van aixecar almenys des del
segle xvii grans forns fixos per obtenir aquest líquid
amb propietats dermatològiques. A Riba-roja d’Ebre la
concentració és excepcional: se n’han documentat vint-iquatre fins a la data.
JOSEP BLANCH

Barraca del Jaume de la Cota. Mont-roig (Baix Camp). Wikipedra: 2248

ESTHER BARGALLÓ

És una de les barraques més monumentals de Catalunya,
per la qual cosa també s’anomena “La Catedral”. Té una
alçada interior de 3,90 m i un diàmetre de 4,10. Està
construïda amb parets reculades que li confereixen una
línia oriental. De planta rodona, presenta un portal de
muntants verticals, acabats en arc, tant per fora com per
dins. La seva coberta comença amb falsa cúpula i acaba
en cúpula, tancada per la pedra clau. Als murs interiors
hi ha encastats dos armaris i dos cocons, tots acabats
en arc. L’ampli coronament de la barraca és de terra i
herbes. A la part posterior de l’habitacle hi observem uns
esglaons que permeten l’accés a la coberta.

Aquesta obra d’enginyeria en pedra seca és única a
Catalunya. El traçat de la galeria configura un recorregut
d’uns 425 m de longitud, el tram principal del qual fou
construït al segle xviii. És cobert amb volta de mig punt,
constituïda per roques col·locades en sec a plec de llibre,
formant les filades adjacents successives que componen
la volta. L’alçada màxima és de 2 m 15 cm. Al segle xix
s’hi van afegir 35 m de galeria arquitravada, coberta amb
lloses planes de pedra de gran format recolzades damunt
dels murs laterals.

Llobatera de Lladorre (Pallars Sobirà)

Les llobateres dites de corral, com la de Lladorre,
acostumaven a estar prop dels pobles o de les bordes.
Es construïen a tocar d’una penya alta, des d’on el llop
saltava a l’interior per fer-se amb una presa col·locada
prèviament. El mur de pedra seca, sense cap obertura
d’accés, desploma lleugerament cap a l’interior, fet que
impedia que el llop se’n pogués escapar.

Aquesta infraestructura per a la captació d’aigua pluvial
està aixecada amb una tècnica poc utilitzada en pedra
seca: d’un pilar central arrenquen quatre arcades,
autèntiques nervadures que concentren les càrregues i
que confereixen a la construcció una bellesa inusual.

Barraca del Jaume de la Cota
(Mont-roig / Baix Camp)

Mina de l’Estany (Moianès). Wikipedra: 442

Nan del Pont. Pla Sta. Maria (Alt Camp). Wikipedra: 865

Barraca composta per quatre estances (dues a la part
nord-est comunicades interiorment), una a la part
sud i una de petita al l’oest. L’estança central té una
menjadora i una cisterna a l’interior i l’estança esquerra
té una menjadora. La paret frontal està rematada per
un sardinell de pedres al rastell. Té adossada una escala
d’esglaons a la cara sud-oest.

Cossiol del Soleta
(Pla de Santa Maria / Alt Camp)

Les tines per a la producció vinícola solen estar
integrades en edificacions més grans, sovint dins dels
nuclis urbans i en cavitats subterrànies. Les tines de les
valls del Montcau, en canvi, es van aixecar en superfície
al bell mig de les vinyes, fet que les converteix en
construccions singulars i sorprenents. La major part són
de planta circular, per bé que n’hi ha de rectangulars i de
mixtes. No solien passar dels 2,5 m de diàmetre ni dels
3 d’alçada. La part superior es construïa en falsa cúpula,
coberta amb terra. Aquest conjunt de Talamanca, format
per set tines molt ben conservades, és un dels més
importants.

Barraca de l’Ametller. Amposta (Montsià). Wikipedra: 4001

ESTHER BARGALLÓ

Barraca Nan del Pont
(Pla de Santa Maria / Alt Camp)

La Casa de les Tines
(Talamanca / Bages)

Casa de les Tines. Talamanca (Bages). Wikipedra: 388

ESTHER BARGALLÓ

Barraca composta, distribuïda en forma de “L” i
d’estructura molt complexa, té una gran diversitat de
construccions accessòries: un cocó i dues fornícules
a l’interior, i un banc a tot el llarg de la façana del cos
principal; una menjadora amb una llosa a mode de pica
a l’interior i un altre setial a l’exterior del cos adjacent.
També té una cisterna coberta amb lloses, amb un cocó
al costat del portal. Una escalinata integrada al mur
extern del cos petit passa per sobre de la quadra i de la
gran terrassa de pedra sobrera que envolta la barraca per
donar pas al sostre de la barraca.
Es va restaurar l’any 2006.

Barraca Mas Llauradó
(Aitona / Segrià)

Mas Llauradó. Aitona (Segrià)

MATEU ESQUERDA

Barraca del Manilles
(Aiguamúrcia / Alt Camp)

Barraca del Manilles. Aiguamúrcia (Alt Camp). Wikipedra: 831

QR / Video:
“Reportatge barraques de pedra
seca a Mont-roig declarades BCIN”
Realitzador TV3
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