
QUÈ SÓN LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA EN SEC? 

Les construccions de pedra en sec tal i com el seu nom ens indica són un tipus 

de construccions fetes pedra sobre pedra, sense cap material que les uneixi ( ni 

fang, ni ciment) els únics elements que poden ajudar a aguantar aquestes 

pedres unes sobre les altres són petites falques1fetes també de pedra. 

Aquestes construccions neixen de les necessitats agrícoles i ramaderes, les 

pedres s’extreien del terreny en el moment d’utilitzar-lo per al conreu o per usos 

ramaders. A partir de la preparació del terreny per tal de poder cultivar la terra, 

afloraven les pedres.  

Entre les diferents feines del pagès hi havia la d’arreglar aquesta pedra, quan 

no hi havia tanta feina al camp el pagès es dedicava a bastir tot aquest tipus de 

construccions segons les seves necessitats. 

Les pedres que s’utilitzaven per aquestes construccions eren les que el pagès 

trobava al terreny. N’hi ha de totes les mides: grans, petites i mitjanes. Segons 

els tipus de material de la pedra (calcari, granític, pissarra, etc.) canvia la forma 

i el tipus de construcció. Podem trobar marges molt baixos o molt grans i 

casetes amb diferents tipus de volta al sostre (si són lloses normalment falsa 

cúpula) i així segons anirem veien als exemples que he marcat a les rutes.. 

 Són unes construccions molt integrades al paisatge.  

              

Pedra calcària                Granit                             Pedra de pissarra 

Normalment els pagesos acostumaven a tenir l’ajuda d’altres pagesos i 

d’animals de carrega (mules o rucs) per tal de transportar les pedres més 

grosses. 

                                                            
1 Falques: pedres petites amb una forma determinada que ajuden a aguantar les pedres grans. 



Per fer aquestes construccions feien servir les següents eines:  

Mall                           Perpal                                                     Martell  

 

Aixada                                                                                       Estirassos  

  

 

 

Cabàs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les definicions d’aquestes eines són les que he trobat a l’ institut d’estudis 

catalans. 

Mall: Martell gros, de mànec llarg, com els que usen els forjadors, els 

picapedrers, etc. 

Perpal: Barra de ferro o de fusta per a alçapremar. Serveix per fer palanca i 

poder aixecar les pedres més grans. 

Martell:  Eina que consisteix en una cabota de ferro o d’acer fixada formant 

creu a un mànec que el travessa per un ull, i serveix per a clavar claus, batre 

metalls, etc.  

Aixada: Eina per a cavar la terra, que consisteix en una planxa de ferro, de 

forma comunament rectangular o trapezial, adaptada transversalment a un 

mànec de fusta d’uns cinc pams de llarg formant amb aquest un angle agut. 

Estirassos: Estri arrossegat per un animal per transportar les pedres. 

Cabàs: Per transportar el reble2.  

Aquesta tècnica constructiva es transmetia de pares a fills, de generació en 

generació, aquestes construccions les trobem des de l’antiguitat sempre 

lligades amb la pagesia.  

En els següents apartats he fet una classificació dels tipus de construccions de 

pedra en sec que he trobat a les cinc rutes que he realitzat, classificades 

segons els seus usos. M’he decidit per aquesta classificació ja que després de 

consultar llibres era la manera més eficaç d’entendre-ho . Aquesta classificació 

l’he extret del llibre de La pedra en sec a la Fatarella de Xavier Rebés (citat a la 

bibliografia). 

 

 

 

                                                            
2 Reble: pedres més petites i menys idònies per posar a la cara del marge interior, la que no es veu, que 
són les que donen la força constructiva. 



CLASSIFICACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA EN SEC AL 
PRIORAT SEGONS ELS SEUS USOS:  

 Construccions que conformen el paisatge: camins, marges, parets i  
amuntegaments. 

Aquestes construccions són les que dissenyen el paisatge, he vist que tenen 

gran importància ja que són les que donen forma a cada territori.  A partir dels 

camins, marges i murs podem explicar i reconèixer tots els racons de les 

nostres comarques. 

Camins 

Definicions segons l’IEC:  

Camí: Tira de terreny més o menys ampla que va d’un indret a un altre 

disposada expressament per a transitar-hi. 

Els camins són imprescindibles per poder desplaçar-nos d’un lloc a un altre i 

també per facilitar el moviment i el transport dels productes agrícoles.  

De camins empedrats, tot i que eren els més importants, dins de les rutes que 

jo he realitzat n’he trobat pocs i no totalment conservats. Aquests camins s’han 

anat deteriorant degut al pas dels anys i a la maquinaria introduïda (tractors, 

cotxes,etc.). 

L’empedrat es feia a base de posar pedres, generalment de cantell ( de costat) 

perpendiculars al sentit pendent del camí. 

Aquests empedrats tenien unes aigüeres fetes 

de pedra per tal de dirigir el pas de l’aigua en 

dies de pluja. D’aigüeres de pedra, dins de les 

rutes realitzades, encara se’n conserven i tenen 

la mateixa funció per la qual van ser 

construïdes: regular el pas de l’aigua.                                                           

   

                                                                                             Aigüera del Masroig 



Marges 

Definicions segons l’IEC: 

Marge: Graó de terra, sovint amb pedres, que serveix per a separar dues feixes 

de diferent nivell o per a evitar esllavissades.  

Mur de sosteniment: Mur destinat a suportar l’empenta de les terres d’un 

terraplè.  

Els marges són la construcció de pedra en sec que ens serveix per aguantar la 

terra dels bancals situats sobretot en llocs amb pendent i que aquesta s’aguanti 

per poder-la cultivar.  

De marges en podem trobar de diferents alçades, formes i tipus de pedra. Dins 

del marge podem trobar escales, arneres, barraques segons les necessitats 

que tenia el pagès.  

Després d’haver-me documentat he arribat a la conclusió que són més efectius 

els marges de pedra en sec que els fets en ciment o d’altres tipus de material 

que no deixen passar l’aigua, ja que els marges estan construïts d’una manera 

que les mateixes pedres deixen forats naturals per on passa l’aigua de la pluja, 

mantenint el marge fort i sense que perdi terra el bancal3. 

 

 

 

 

 

 Marge del Masroig                                Marge de la Serra d’Almos                                 

 

 

                                                            
3 Bancal: tros de terra plana conreada, limitada per marges o rases. 
 



Parets i  amuntegaments de pedres 

Definició segons l’IEC: 

Paret seca: paret de pedres ajuntades sense morter ni cap altre material que 

les lligui.  

La pedra que obtenim després d’arreglar el terreny per el conreu s’utilitza 

també per a la construcció de parets i amuntegaments de pedres que tenen 

una finalitat diferent a la dels marges ja que serveixen per delimitar el terreny o 

per protegir-lo del vent. 

Aquestes pedres era necessari extreure-les dels terrenys per facilitar el 

creixement de les plantes o per fer tancaments d’ús ramader.  

Són normalment parets de dues cares. La seva alçada i amplada varia 

depenen si el terreny és més o menys pedregós. N’hi ha de més o menys 

bonics segons l’habilitat del pagès en col·locar la pedra. 

Dels amuntegaments de pedres de vegades servien per fer altres tipus de 

construccions de pedra en sec que explicó a continuació. 

Paret de Capçanes                                 Amuntegament de pedres de la Torre 

 

 

 

 



Construccions d’aixopluc: barraques 

Casetes  

Les casetes reben diferents noms, arreu de Catalunya són més conegudes 

com barraques o cabanes però al Priorat se’n diuen casetes. He buscat les 

diferents definicions al IEC de: 

Barraca: 

1 1 f. [LC] Casa petita i rústica com les que habiten les persones que 

exerceixen oficis en llocs solitaris i allunyats, com ara els carboners, els roders 

o els serradors.  

1 2 f. [LC] [AQ] Habitació de parets i sòl de terra amb coberta de canyes  i palla, 

pròpia de l’horta de València.  

2 1 f. [LC] Caseta generalment de fusta, de pedra o de tàpia, com les que 

serveixen de sopluig als pagesos, als pastors, etc., per a guardar eines i estris, 

d’amagatall als caçadors que cacen amb filat, amb parany, etc.  

2 2 f. [LC] Caseta com les que serveixen d’abric als venedors d’una fira o d’un 

mercat, als burots, als carrabiners, etc.  

3 f. [LC] [AGR] Lloc de sopluig per al bestiar.  

4 f. [AQ] Construcció provisional feta amb materials lleugers que, en les obres, 

serveix de refugi o d’habitatge al guardià nocturn o al barraquer, o de petita 

oficina a l’encarregat o al representant del constructor.  

5 f. [AQ] Construcció suburbial destinada a ésser habitada, feta amb materials 

aprofitats, d’una superfície reduïda, mancada de condicions per a l’habitabilitat i 

edificada generalment sobre terrenys d’altri. 

 

 

 

 

 

 



Caseta: 

1 1 f. [LC] [AQ] Casa destinada a alberg o recer de guardaboscos, 

guardaagulles, burots, etc., o a habitar-hi durant la temporada de certes feines.  

Cabana: 

f. [LC] Cabanya 1 . Una cabana de pastors. 

Són construccions que sempre han estat bastides amb un únic element: la 

pedra, sense cap complement; només, com a molt, una mica de terra per cobrir 

el sostre o fang per rejuntar les pedres, en el qual s’hi plantava o bé safrà o lliris 

blaus ja que eren unes plantes que tenien un tipus d’arrels que servien per 

compactar la terra.  

Són bastides amb la tècnica de la volta de canó4 o arcs de mig punt5 , els arcs 

de les quals poden ser apuntats6 o rebaixats7, depenen de les necessitats de 

l’espai per cobrir, sempre amb un resultats de gran solidesa i molt bona 

estètica. Poden tenir volta de cúpula que és el mateix que volta de canó (tenen 

una pedra clau8) o de falsa cúpula (no tenen pedra clau). 

 

Volta de falsa cúpula (Capçanes)            Volta de cúpula (Masroig) 

                                                            
4 Volta de canó: és aquella generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal. 
5 Arc de mig punt: és el que dibuixa mitja circumferència amb un únic centre. La seva projecció lineal a 
l'espai genera la volta de canó. 
6 Arc apuntat: compost per dos trams d'arc formant un angle central, en la clau. 
7 Arc rebaixat: Arc que té menys altura que la meitat de la seva llum. 
8 Pedra clau: pedra que fa la força principal i aguanta aquesta estructura. 



                  

Reben diferents noms segons les seves utilitats que veurem més endavant a 

les rutes. Els seus usos eren: resguardar als pagesos i als animals del vent o la 

pluja, per guardar-hi estris de treball i també en alguns casos (les més obertes) 

per secar-hi els fruits: figues, ametlles,etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construccions relacionades amb l’aigua: cisternes, cocos 

Les cisternes 

Definició segons l’IEC: 

Cisterna: Dipòsit subterrani on es recullen i guarden les aigües de pluja.  

Construccions recobertes de pedra en sec amb la finalitat de recollir l’aigua de 
la pluja. Es troben enterrades sota terra per tal de que l’aigua hi pugui entrar 
més fàcilment. S’hi aplicava una capa de calç que protegia la pedra. Tenen una 
petita porta de fusta per tal d’evitar que hi entri pols o animals. 



 

 

 

 

 

 

Cisterna de Capçanes (no senyalitzada) 

Els cucons 

En altres comarques reben un altre nom: aljubs. He buscat la definició  d’aljub a 
l’IEC ja que és el mateix que la de cocó. 

Aljub: Dipòsit tallat a la penya o fet d’obra i 
cobert de volta per a arreplegar l’aigua de la 
pluja. 

Són construccions naturals o excavades 
recobertes de pedra on l’aigua s’acumula en els 
dies de pluja i a través de les lloses tota aquesta 
aigua va fins al cocó, serveixen per recollir 
únicament l’aigua de la pluja.                                    Cocó de Capçanes 

Aquesta aigua tenia usos agrícoles ja que servia per donar aigua al bestiar o 
per el consum propi del pagès.                                                                   

Només he trobat aquests tipus de construcció a la ruta de Capçanes i a la de 
Pradell  tot i que sé que n’hi ha també a la ruta de la Vilella Baixa. 

 

 

Les construccions d’usos no agrícoles  

Arneres 

Definició segons l’IEC: 

Arnera: Rusc. 

Rusc: Habitacle d’una comunitat d’abelles constituït per una estructura 

fabricada amb cera i formada per nombroses cel·les hexagonals.  



Són construccions formades per diversos forats incrustats a un marge.  

Són per guardar-hi les arnes de les abelles. Es trobaven en   llocs situats prop 

del romaní, dels pins i de tot tipus de flors que garantien la producció de la mel 

que era la finalitat d’aquestes construccions. 

 

 

Arneres de Capçanes                                Arneres del Masroig          

 

 

 

 

 

 

 

Forns de calç 

He buscat la definició de forn de calç a l’IEC m’han sortit les següents 

definicions:  

1 3  [ML] [QU] forn baix Forn d’ aproximadament 1 metre d’alçària que era 

emprat en l’extracció del ferro en el procediment de la farga catalana.  

1 4  [LC] forn crematori Crematori 



1 5  [EE] forn d’arc Forn per a la fusió en què la càrrega s’escalfa per arc 

elèctric entre aquesta i un elèctrode o entre dos elèctrodes.  

1 6  [ED] [LC] [ML] [QU] forn de microones Forn en què la calor és produïda 

mitjançant microones, emprat per a escalfar, coure o descongelar aliments.  

1 7  [ML] forn de mufla 

1 8  [QU] [ML] forn de reverber Forn on la calor produïda és reflectida des del 

sostre damunt el material que s’hi tracta.  

1 9  [ML] forn de solera Forn on la càrrega, col·locada sobre la solera del forn, 

és escalfada per convecció o radiació, i que pot ésser d’arc, de resistència o de 

combustió.  

1 10  [FIA] forn solar Forn en què la calor és produïda per la llum solar 

recollida per heliòstats. El forn solar d’Odelló.  

En cap d’aquestes definicions hi trobem la definició del forn de calç, penso que 

tot i ser un sistema antic hauria de constar en què consisteix i què és. Jo n’he 

pogut saber el funcionament i l’ús a partir de les entrevistes que he fet i del 

llibre de la pedra en sec de la Fatarella. A l’excursió que vaig fer a Capçanes  

n’hi ha un que es veu molt bé i m’ho van poder explicar in situ. 

A partir d’aquestes informacions m’atreveixo a dir que els forns de calç són 

unes construccions que consisteixen en amuntegaments de pedres molt ben 

col·locades (aquí al Priorat no n’he pogut veure cap de sencer).A la part de sota 

es feia un falsa cúpula per tal d’adequar-hi un espai per posar-hi la llenya i 

cremar les pedres calcàries, es cremava tot menys la calç que és el que 

després guardaven. Acostumen a trobar-se en llocs amb pendent i amb certa 

abundància de pedres i llenya per tal de tenir-ho a l’abast i facilitar el treball.  

 

La calç que en sortia normalment s’utilitzava per encalcinar les cisternes o 

façanes de les cases al poble per tal d’evitar humitats. A l’època que es feien 

aquests forns, al menys a la nostra zona era per consum propi o entre veïns, no 

es venia. 

En l’actualitat hi ha tècniques més modernes per aconseguir la calç, que ja no 

tenen necessitat d’aquests forns. 



D’aquests forns de calç només en queda el forat on s’ha fet tot l’amuntegament 

de pedres, ja que es cremaven. En l’actualitat només hi podem veure els forats 

que han deixat. 

 

Forn de calç de Capçanes 

 


