
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. 


