
ENTREVISTA AL RICARD BAQUÈS 

 

Ricard Baquès, una de les persones que ha fet possible hi ha treballat en la 

ruta de Capçanes. 

 

- A que et dediques?  
 

Sóc el tècnic en gestió dels recursos naturals de la Serra de Llaberia, promoc la 

gestió forestal, conservació de la natura, i recuperació del patrimoni. 

 

- Que et va fer despertar interès per la Pedra en Sec?  
A casa tenim finques i sempre des de petit el pare va arreglar marges caiguts, 

amb el temps m’he format amb la gent de la Fatarella i mestres locals 

 

- Que et va portar a elaborar la ruta de Capçanes? 
 
El mèrit es del Màrius Cedó principalment i la resta de gent de Capçanes, quan 

vaig començar a treballar, ens van suggerir que podria ser una ruta 

interpretativa vinculada a l’espai natural. 

 

- Quines creus que són les característiques d’aquesta ruta? 
 

La gran varietat i quantitat de construccions i elements útils, i segons Màrius el 

seu dissenyador, un homenatge a la gent constructora, al ser una zona tant 

isolada i pobre de sòl no tenia interès agrícola, i la gent pobre i treballadora del 

poble van anar comprant les finques i amb les construccions de pedra en sec 

van aconseguir alguna cosa de profit. 

 

- Quines dificultats hi vau trobar? 

 

Poques, una molt bona acceptació de principi, son processos de llarg 

recorregut, primer vam sol·licitar uns ajuts per arreglar l’itinerari, desprès una 

senyalització i amb el temps vas fent la promoció. 

 



- A qui va dirigida hi quina és la finalitat? 

 

Va dirigida a tothom, principalment la gent interessada en el patrimoni, sera un 

actiu mes del poble per la promoció del seu entorn i espai natural 

 

- Hi ha diferències entre la Pedra en sec de la Ribera d’Ebre i la del 
Priorat?  

 
Dins del mateix priorat hi ha diferències, les construccions de Capçanes 

s’assemblen bastant a la Ribera (fins el 1800 pertanyien a Tivissa), les formes 

de construcció ve donat pel material del terreny, dins del priorat trobem 

diferents tipus de roca i dona diferents tipus de construcció. 
 
 
 
 
 
 

- Actualment, estàs treballant en algún projecte o realitzant alguna 
activitat en relació a la Pedra en Sec?  

 

Al llarg de l’any anem fent coses, ara per exemple estem restaurant un sender i 

refem les llambordes i també s’estan construïnt basses contra incendis i 

l’arranjament de les fonts d’on ve l’aigua es restauren amb pedra en sec. 

 

 

 

- Quins són els seus antics úsos? I els actuals ? 

 

L’antic i actual es un material barat, que no cal anar massa lluny a buscar-lo, 

integrat al paisatge i amb una gran plasticitat que li confereix a les estructures 

una gran resistència, una cosa flexible amb plasticitat te mes resistència que 

una estructura rígida. L’us històric ve vinculat al treball del camp, actualment on 



es cotitza millor es a nivell de jardineria i també per la conservació d’aquest 

patrimoni històric. 

 

- Personalment, perquè creus que aquestes construccions s’han de 
donar a conèixer?  

 
Si, si no es coneix no existeix i aleshores no ho valores, anem cap un context 

de canvis, començant pel climàtic i acabant amb models de societat, 

segurament en un futur proper tot aquest patrimoni en forma de marges i 

sistemes de construcció ens permetin per exemple disminuir el risc 

d’escorrentia per pluges torrencials, evitant l’erosió i la pèrdua del sòl fèrtil. Es 

un sol exemple, a nivell social pensa que la forma mens contaminant de 

construïr es amb pedra i ja esta... anem cap un futur on vetllarem mes per la 

conservació vaja, i a valtros us tocara tractar tot l’entorn amb una mica mes de 

cura que la meua generació. Els temps del boom de la pedra en sec eren força 

miserables a nivell social, pero molt mes sostenibles a nivell ambiental, tindreu 

d’agafar aquelles lliçons de sostenibilitat ambiental, amb els avantatges socials 

del S. XXI. 

 

 
 


