LA TÈCNICA DE LA PEDRA SECA,
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL
DE LA HUMANITAT
El 28 de novembre del 2018 la UNESCO va incloure l’«Art de la pedra
seca: coneixements i tècniques» a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La candidatura fou
presentada per nou estats del centre i sud d’Europa, entre els quals hi
havia Espanya, per bé que la llista d’estats adherits pot augmentar en el
futur.

Restauració de construccions de pedra seca
Mont-roig, Baix Camp

ESTHER BARGALLÓ

Restauració de barraques
(Grup de Recerca de la Pedra Seca del Centre
Excursionista de Castellar del Vallès, Vallès
Occidental)

ESTHER BARGALLÓ

De cantell o inclinada en espiga

JOAN ROURA

Primer cal valorar el tipus de pedra i les seves característiques: la forma
en que està a la natura, la seva morfologia o com s’ha de treballar. Això
condiciona les eines que s’han d’utilitzar, la tècnica constructiva, el tipus
de construcció i les característiques... La tècnica està lligada a cada
tipus de pedra. Hi ha molts tipus de pedres; de tècniques, en podem
assenyalar tres.

Concertada

F. XAVIER SOLÉ BORRÀS

Tècniques de col·locació de pedra

JOAN ROURA

En aquest àmbit us presentem les tècniques més utilitzades al nostre
país, així com exemples de restauració de construccions de pedra seca.

ESTHER BARGALLÓ

Horitzontal

JOAN ROURA

De cantell: les posem verticals o inclinades. Es pròpia de llocs amb
lloses. Permet a la llosa concentrar tot el seu poc pes cap al terra. Es
troba en coronaments de murs o en murs sencers, sovint fa dibuixos
d’espiga.

F. XAVIER SOLÉ BORRÀS

Concertada: les pedres es van col·locant de forma que les seves cares
encaixen amb d’altres. Cada pedra exerceix la pressió a més d’una pedra
lateral i a les inferiors. És l’única tècnica possible amb els còdols de riu.

ESTHER BARGALLÓ

Horitzontal: s’usa en indrets on la pedra té formes regulars. És la més
utilitzada. La pedra treballa sempre pressionant sobre la inferior. La
trobem a la Terra Alta, a les Garrigues, al Penedès...

ESTHER BARGALLÓ

JOAN ROURA

ESTHER BARGALLÓ

F. XAVIER SOLÉ BORRÀS

A Catalunya hi ha moltes iniciatives que tenen a veure amb la restauració
del nostre patrimoni de pedra en sec: cursos, tallers ocupacionals, etc.
Un cas rellevant és el del Centre Excursionista de Castellar del Vallès.
Aquest grup, integrat per una desena de jubilats, surt des del 2008
cada dimarts a restaurar barraques del terme municipal. N’han fet unes
vuitanta. Primer fan una fitxa amb les dades principals, amb el croquis
de l’estat, les fotografies i les coordenades. Quan van aconseguir fer la
primera falsa volta, van veure que res els aturaria.

JOAN ROURA

La restauració del nostre patrimoni de pedra seca

QR / Video:
“Restauració del pou de Can
Besa, a 1200 metres d’altura a les
muntanyes del Parc del Montseny.
Primavera 2017.”
Realitzador:
JULS Produccions Audiovisuals

QR / Video:
“Taller de Murs de Pedra Seca
amb Ivan Fernandez”
Realitzador:
Associació Massís de Montserrat
(MontserratiTV)

QR / Video:
“L’art de la pedra seca:
coneixements i tècniques”
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