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Resum
Aquest article divulgatiu té per finalitat descriure de qui-
na manera les construccions de pedra en sec configuren 
el paisatge de la comarca dels Ports, al mateix temps que 
fa un repàs dels elements més característics d’aquestes 
construccions, tan comunes a la comarca.

Paraules clau: Pedra en sec, construccions, els Ports.

Abstract
This informative paper is intended to describe how 
dry stone constructions shape the landscape of Els 
Ports area, while also reviewing the most characte-
ristic elements of these constructions, so common in 
the region.

Keywords: Dry stone, constructions, Els Ports.

El paisatge que veiem al nostre voltant és el 
resultat d’un cúmul de circumstàncies, tot un 
procés evolutiu en què els aspectes geològics, 
els topogràfics, els climàtics, els biològics i fi-
nalment l’acció de l’home li han anat donant 
forma.

En aquest cas, des del punt de vista geolò-
gic, a la comarca dels Ports hi ha un predo-
mini de materials del juràssic i del cretàcic 
inferior. Predominen les moles i plegaments 
sinclinals i anticlinals, en definitiva un paisat-
ge amb altiplans combinat amb relleus  abrup-
tes i afloraments de roca a la superfície que 
dificulten sovint la utilització de les terres per 
a l’agricultura. El clima ve caracteritzat per 

hiverns freds i estius suaus, condicions aptes per a cereals i alguns conreus herbacis i 
en general poc idònies per als conreus llenyosos propis de les zones de menys alçada. 

Un paisatge que s’ha anat formant al llarg dels anys, a poc a poc, on la pedra en 
sec és responsable en gran mesura del resultat final, un paisatge construït; sense tenir 
constància de qui ha estat l’autor de l’obra ni la data de la seua execució, on els estils o 
tendències de l’arquitectura convencional tampoc han influït ací. Per tant, difícilment 
podem datar les construccions. Cal pensar, però, que es van començar en temps im-
memorial, qui sap si pels àrabs o pels primers pobladors cristians després de la recon-
questa, i han anat creixent fins a mitjans del segle XX. 

Morella (F.: Virgili Verge)
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Aquestes condicions d’aparició de la pedra a la superfície, que alguns estudiosos 
anomenen la maledicció del calcari, obliguen a remoure grans quantitats de pedra per 
aconseguir aprofitar el sòl. 

Tot i l’aparent manca de potencialitats 
agràries que avui podem constatar a la co-
marca, quan s’observa en deteniment aquests 
pobles i els seus masos, com a forma caracte-
rística d’organitzar el territori, es fa evident 
que han passat èpoques millors, fins i tot de 
riquesa o d’esplendor. Això ens portaria a 
moments en què la principal activitat econò-
mica, la producció i venda de llana, era força 
rendible. Una densitat de població baixa, amb 
una agricultura que podia donar el necessari 
per a cobrir les necessitats d’autoconsum de 
la població local i una producció ramadera 
que era capaç de donar unes rendes exceden-
tàries que beneficiaven els propietaris i els 
masovers. 

En aquest context, fins a finals del segle 
XVIII, les construccions de pedra en sec es-
tarien molt centrades en el que era l’activitat 
ramadera, mentre que les terres destinades a 
la producció agrícola ocuparien fonamental-
ment les millors fondalades, sense necessitat 
de grans abancalaments.

Així les parets de doble cara per delimitar 
pastures, assagadors i caletxes o camins se-
rien els elements del paisatge més presents 
des de ben antic.

Seria a partir del segle XIX quan el gran 
creixement demogràfic va crear la necessitat 
d’aconseguir més terres per al cultiu i seria 
aquest fet el que provocaria una major proli-
feració de les construccions de pedra en sec.

D’altra banda, en tot moment, en un territori pobre en aigua, les construccions enca-
minades a recollir-ne i facilitar el seu accés són un capítol important.

Els creadors del paisatge
Generalment els paredadors no serien professionals, eren agricultors o ramaders, co-

neixedors d’una tècnica, un saber fer i un gust per la feina ben feta trameses de pares a 
fills, els quals, quan no hi havia cap feina més precisa a l’explotació, dedicaven el seu 
temps a fer noves construccions i al manteniment de les existents. Els petits propietaris 
no podien permetre’s el luxe de buscar paredadors professionals per fer-hi els treballs, 
per tant havien de ser ells mateix els autors de les construccions. De fet, entre la gran 

Restes arqueològiques. Castellfort

El Campello. Morella (F.:Juanjo Sales)
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quantitat de construccions existents, solament una petita part sobresurt de les altres per 
la gran qualitat de la seua execució.

Els pastors han estat uns grans artífexs de les construccions de pedra en sec i sobre-
tot del seu manteniment. Al llarg de segles, mentre pasturaven les ovelles, han anat 
construint quilòmetres de parets que tanquen serrades i assagadors, construint casetes 
i tornant portells o solsides. De vegades, tot això, sense portar ni un simple martell, 
sols amb les mans.

Per arrencar  la pedra s’utilitzaven aixades estretes, perpals i barrines. Les pedres 
més grosses es trencaven amb el mall fins aconseguir dimensions manejables. Si calia 
s’utilitzaven tascons i gangalles que s’enclavaven a les juntes o als forats fets amb la 
barrina,  amb el mall o el martell. Arpiots o ganxos, pales i llegones formarien part del 
instrumental necessari per a remoure i carregar la terra i la pedra.

El treball de la pedra en sec es basa en la col·locació d’unes pedres damunt de les al-
tres, procurant aconseguir els objectius següents: estabilitat, funcionalitat i estètica. La 
norma del bon paredador diu que tota pedra ha d’estar damunt de dos pedres i n’ha de 

tenir dos al damunt. La millor pedra per pare-
dar és la plana, tipus llosa, sense que importe 
que siga una mica grossa. Aquestes pedres 
que tenen dos costats més o menys paral·lels 
resulten fàcils de manejar, assenten bé les 
unes amb les altres i donen un resultat molt 
bo tant en solidesa com en aspecte. Cal tenir 
en compte, però, que la pedra, en aquest cas, 
no era una matèria primera que si cal portem 
de fora, sinó un recurs del propi terreny, un 
destorb a traure; per tant s’havia de treballar 
amb qualsevol tipus de pedra, inclosos els 
bolos arrodonits i irregulars. En aquest con-
text pren ple sentit la coneguda dita: “Tota 
pedra fa paret”. 

La construcció de pedra amb morter de fang, 
utilitzada als edificis urbans, masos, corrals, etc., es basa en la mateixa tècnica però 
aconsegueix un millor assentament entre les pedres i, per tant, una major estabilitat, a 
més de l’aïllament.

Per a transportar la pedra s’utilitzava la civera, que era un instrument format per 
dues barres paral·leles, unides en la seua part central  per unes fustes planes que for-
maven una mena de plataforma on es dipositava la pedra. Per a portar la civera calien 
dues persones, una al davant i l’altra al darrere. La utilització d’un carret o carretó de 
mà permetia fer una feina similar, però una persona sola. Quan es tractava de trans-
portar pedra petita, cascall o terra, s’utilitzaven coves de vímet de petites dimensions.

Si el desplaçament era una mica llarg, o s’havien de transportar grans pedres, 
s’utilitzava un ròssec estirat per un animal.

L’ instrumental per a paredar era ben simple. De tot el que s’ha citat, el més impor-
tant era el martell. Alguna feina de més precisió –una gorronera o una cantonada per 
exemple- podia requerir d’un escarpre o d’una plomada. Una perpalina podia ser útil 
per col·locar les pedres al seu lloc.

Eines per al treball de la pedra en sec. Miniatures, escala 1:7,5)
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Els primers treballs de modificació del pai-
satge que haurien fet els nostres antecessors 
als Ports serien de desforestació per aconse-
guir més terrenys de pastures per al bestiar, 
sobretot oví. Aquest procés anava acompan-
yat d’unes actuacions de pedra en sec que 
anem a repassar:

Les serrades
Podem definir-les com espais de terreny 

destinats a pastures, tancats amb parets de 
doble cara. Poden tenir vegetació arbòria o 
no, però el tret distintiu és la seua vegetació 
herbàcia predominant al temps que bastant 
escassa. Per tant, mai no es denomina serra-
da a un prat de bona qualitat. 

Guardar la rabera pels rostolls del conreat 
o a camp obert requereix de la presència 
constant del pastor. En canvi, la serrada per-
met deixar el bestiar tancat, sense quedar-se 
els pastors que poden aprofitar el temps per 
fer una altra feina. 

Cada serrada té accés des d’un assagador, 
un camí o una altra serrada. Els accessos so-
len estar tancats per mitjà de porteres.

Assestadors o corralisses
Al ple de l’estiu és necessari soltar la rabera a pasturar a primeres hores del matí, 

mantenint-la tancada a l’ombra i lluny de les picades de les mosques de meitat matí 
fins a mitja tarda.  Aleshores es torna a soltar fins que es fa de nit.  Sovint, per a evitar 
grans desplaçaments fins al corral habitual, es fan tancats de parets altes, associats de 

Mas d’Aznar. Vilafranca

Serrades, assagadors i caletxes. (Captura de Google Earth)

Corralissa del Coll. Morella (F.: Virgili Verge)Cingles del Mas Nou. Ares del Maestrat (F.: Virgili Verge)
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vegades a l’ombra d’algun gran arbre o d’alguna roca que forme una mica de balma. 
No solien utilitzar-se per la nit perquè d’una banda no oferien suficient seguretat front 
als predadors (raboses i, antigament, llops) i d’altra banda sempre hi havia ovelles 
alletant, la qual cosa obligava a tornar cada dia al corral.

Les saleres
Les saleres són lloses planes disposades a sobre d’altres pedres, 

formant una espècie de taules d’uns 25 o 30 cm d’alçada, on els 
pastors posaven sal perquè la lleparen els seus ramats. Els animals 
domèstics consumeixen sal en la mesura que els ho demana el seu 
cos, quan l’alimentació no n’aporta la necessària. 

Comptadors i gateres
Entre dues serrades seguides o entre elles i els assagadors solen 

aparèixer unes obertures que es coneixen amb els noms de gateres, 
passeres o comptadors, que servien en un moment donat per passar 
els animals de la rabera amb finalitats de control. Són obertures 
d’uns 60 cm d’alt i un ample suficient per passar una ovella (uns 
50 cm), resoltes amb una pedra que fa de llindar i que permet re-
matar la paret per sobre, normalment. 

Les gateres són de dimensions més reduïdes (uns 20 x 20 cm) i 
tenien per finalitat acostumar les llebres i conills a passar per elles 
amb finalitats cinegètiques.

Les assolls 
Les assolls eren les construccions desti-

nades al bestiar porcí. Eren presents tant a 
les cases del poble com als masos. En aquest 
cas, però, era freqüent ubicar-les per les 
proximitats de la casa i construir-les de pe-
dra en sec.

El bacó és un animal amb un morro po-
tent que l’utilitza, igual que el seu germà 
salvatge, el senglar, per a furgar a terra. Això 
obliga  que les construccions per  a aquest 
animal hagen d’estar degudament condicio-
nades. El millor era fer-les a un terra on la 
roca aflorara a la superfície. Les parets de 
pedra seca es feien per la seua part interior 
amb pedres grans, evitant utilitzar falques de 

pedretes que no durarien davant el morro demolidor de l’inquilí de l’assoll. Solien te-
nir una part coberta i un pati descobert. La coberta podia estar resolta amb falsa volta 
de pedra o amb teula àrab. El pati descobert es feia amb parets rematades amb lloses 
enrastellades, tenint particularment cura que quedaren ben encaixades. 

Assolls a la Poble del Bellestar. Vilafranca (F.: Virgili Verge)
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Les porteres havien de ser resistents i posades de 
manera que no les pogueren aixecar amb el morro.

Punts d’abeurada
Encara  tractant-se de pastures que no poden supor-

tar una càrrega elevada d’animals, el factor limitant 
no solia ser la disponibilitat de pastures, ho era l’aigua 
per abeurar el bestiar. 

Calia enginyar-se-les per recollir aigua de qualsevol 
procedència i posar-la a disposició dels ramats: de les 
teulades, d’escorrentia superficial, de pous, de fonts...

Corrals
L’aprofitament ramader del territori vindria donat 

per la presència de moltes raberes de xicoteta dimen-
sió, així es desprèn del corrals que queden o de les 
seues restes. Als masos, els corrals per a les raberes 
solien estar a la pròpia casa o als seus annexos. Als 
pobles solien estar als afores, sovint en edificis de dues 
plantes, dedicant els baixos a corral i el primer pis a 
pallissa. Eren construccions fetes amb murs de pedra 
amb morter de fang.

Les actuacions sobre el terreny per aconseguir trans-
formar-lo en cultivable són en gran mesura les que més 
han contribuït a crear el paisatge de la pedra en sec. 

Per augmentar la superfície i la qualitat del terreny 
cultivable, ací sempre ha calgut  treure pedra i posar te-
rra. A la pedra que es treia calia buscar-li un destí prop 
del seu origen: en primer lloc, els murs d’abancalament; 
seguidament, les parets que envoltaven la pròpia finca, 
les casetes de pedra i altres construccions auxiliars. La 
que allí no cabia s’acumulava als paredons o pedre-
gals. 

En funció del pendent original del terreny, ens tro-
bem amb dos supòsits: Transformacions fetes sobre 
terreny amb pendent important, amb necessitat de fer 
abancalaments (figura 1) i transformacions fetes sobre 
terrenys més o menys plans, on l’excés de pedra es 
destina a parets, paredons i pedregals (figura 2). En 
qualsevol cas, si la terra aconseguida no és suficient 
per a la totalitat del terreny, una part quedarà com im-
productiu. 

 El procés de transformació de terreny improductiu 
o bosc a terreny de cultiu –anomenat eixartigar o ar-

Corral. Caseta d’ús ramader. Vilafranca (F.: Lola Deusdad)

Restes d’un antic corral
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tigar- començava per eliminar la vegetació espontània. Desprès calia anar arrencant 
la pedra i separant-la de la terra. Era també el moment de decidir on s’ubicarien els 
diferents elements constructius i de reservar les pedres adients per llindars, gorroneres, 
cantonades, etc. 

Un cop analitzades les necessitats constructives, veurem quines eren les solucions 
que s’adoptaven:

Les parets d’abancalament
Els murs d’abancalament (marges), comuns a molt indrets, permeten utilitzar per 

l’agricultura terrenys amb pendents originals molt pronunciades. Els bancals resul-
tants d’una transformació en terrasses aprofiten millor l’aigua de la pluja i eviten el 
perill d’erosió. D’altra banda, l’espai que es perd és inferior al dels abancalaments 
amb ribassos.  

És per això que aquest tipus de construcció abunda fins i tot a llocs on ha estat ne-
cessari portar pedra de fora. 

Una paret de bancal és un mur de contenció de terres, per tant està sotmesa a la 

Figura 1

Figura 2
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pressió que exerceix sobre ella la terra que 
aguanta. De les seues proporcions adequa-
des, del tipus de pedra i de la correcta cons-
trucció dependrà la seua estabilitat.

El mur ha de ser més ample a la seua base 
que a la coronació, donant-li així una incli-
nació que fa que el centre de gravetat de la 
seua secció quede més endins i siga més di-
fícil de bolcar. 

El cascall o pedra petita s’anava posant a 
l’interior, però sempre en profunditat per a 
no treure’l al llaurar i millorar la permeabi-
litat. 

A la figura 3 es veu com actua una paret de 
bancal. Ací es veu clarament que la quantitat 
de terra a aguantar augmenta enormement en 
la mesura que el mur va creixent en alçada. 
Caldrà, per tant, que el mur estiga molt ben 
assentat i oferisca resistència suficient a la 
secció de terra que aguanta.

El mur de pedra en sec té el gran avantatge 
sobre altres construccions de ser elàstic i per-
meable. Les acumulacions d’aigua solen ser 
els grans enemics d’aquestes construccions, 
però la pedra en sec permet un drenatge fà-
cil de l’excés d’aigua i absorbeix les petites 
sobrepressions gràcies a la seua elasticitat. 

En el sentit longitudinal els marges solen 
seguir el traçat de les corbes de nivell perquè 
és la solució que requereix el mínim de mo-
viment de terres quan es fa l’abancalament. 
En conseqüència, als llocs on el pendent 
transversal del terreny original era més ele-
vat, els bancals queden més estrets i on el 
pendent era escàs queden més amples.

Per facilitar l’accés d’uns bancals a altres 
es feien unes rampes d’accés, anomenades 
habitualment pujadors, per on podia passar 
una cavalleria amb la corresponent càrrega. 
De vegades, quan el desnivell no era molt 
gran, era una part del bancal la que es deixa-
va en rampa i servia d’accés per anar pujant 
o baixant en ziga-zaga.

Per facilitar l’accés de les persones d’un 
bancal a l’altre de forma més ràpida es feien 

Figura 3

Elasticitat dels murs

Abancalaments. Castellfort
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unes escaletes a la pròpia paret, 
també anomenades saltadors.

Quan la finca quedava a di-
ferent nivell del camí d’accés, 
calia adoptar una solució simi-
lar als pujadors que anomenem 
entradors. 

Avui podem constatar que 
una vegada s’ha perdut l’ús 
agrícola de terrenys abancalats, 
els marges continuen jugant un 
paper fonamental ja que eviten 
l’erosió i faciliten la reaparició 
de forma espontània d’una co-
berta vegetal similar a la que 
hi havia abans d’eixartigar. És 
molt possible que després, amb 
el temps es vagen esmunyint 
els murs, però de moment ja 
han fet el seu paper tot just en 
el moment més crític que és el 

de deixar-ho ermar. 

Les parets, els paredons i els pedregals
Les parets de doble cara són construccions molt més 

senzilles que els marges ja que no estan sotmeses a cap 
esforç a banda d’aguantar-se a elles mateix. Són cons-
truccions que tenien per finalitat principal mantenir el 
bestiar tancat o impedir el lliure accés de persones i 
animals a una finca.

Les parets cal fer-les sempre amb una mica de sola-
ment, anant a buscar el terreny dur. Han de ser lleuge-
rament més amples per la base que a dalt, procurant al 
mateix temps anar posant, de tant en tant, alguna pe-
dra travessera que agafe tota l’amplada i servisca per 

Pujadors

Escaletes i saltadors

Paret de doble cara amb alerons i aleres pròpia de serrades

Paredons
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fixar les dues cares entre elles. Al mig es va posant cascall.
Una paret ha de tenir l’alçada suficient per al fi que es persegueix, segon quin siga 

el tipus de bestiar a tancar, si es vol aconseguir un recer, etc. Un cop aconseguida 
l’alçada, la paret es remata amb les aleres o pedres posades en un rastellat vertical que 
dificulten l’esllavissament del conjunt. De vegades, davall de les aleres es posa una 
passada  horitzontal de lloses que sobresurten i dificulten que el bestiar puga saltar 
(aleró).

Quan una paret té un ample superior al normal, se l’anomena paredó. Es tracta sim-
plement d’una construcció capaç d’admetre més pedra sobrant. En general, el paredó 
s’assenta sobre el tros de terreny més dolent del que prèviament s’ha tret tota la terra 
que hi havia. Es va fent un recinte de paret exterior i reomplint l’interior amb pedra 
llençada arreu.

Quan la pedra sobrant s’amuntega sense mur perimetral ho anomenem pedregal.

Les porteres.
La portera tradicional és una porta feta de fusta de ginebre o de sabina, que són les 

que més aguanten les dures condicions de la intempèrie.  Consta de dos pujants i qua-
tre o cinc barres encaixades a aquells. Per donar-li més solidesa, solen tenir una barra 
travessera disposada en diagonal. 

La portera requereix per a la seua col·locació d’una obertura a la paret delimitada  
per  dues cantonades verticals. A una va agafat el pujant que constitueix l’eix giratori.  
A la part de baix hi ha el ballador o gorró, que es una pedra amb un clotet on es recolza 
l’espiga de ferro que porta el pujant. A dalt hi ha la gorronera, peça de pedra plana de 
grans dimensions que sobresurt de la cantonada i té un forat per on passa l’extrem de la 

barra giratòria de la portera. Al damunt cal que la cantonada puge més per tal de donar-
li pes i aguantar el balanç. En general les gorroneres es feien de pedra, encara que les 
podem trobar també de fusta o fins i tot de ferro.

Finca tancada amb caseta i portera. Cinctorres.
(F.: Virgili Verge)

Portera de dos fulles
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La pedra i l’aigua
La construcció de parets per a delimitar propietats o espais pot fer que n’hi haja que 

creuen petits barrancs o llocs on hi ha acumulació d’aigua. Per tal que la  paret no difi-
culte el pas, es procedeix a fer, a la seua part baixa, unes obertures o desaiguadors que 
són proporcionals en dimensió i nombre a la quantitat d’aigua que pot arribar a passar.

Als barrancs amb baixades ràpides es procedeix a fer enrastellats de grans pedres per 
tal de frenar l’acció destructora de l’aigua.

Desaiguadors Bassa tradicional en forma d”U”. Vilafranca

Figura 4
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Els sistemes de drenatge
Són obres que es feien als terrenys d’ús agrícola amb tendèn-

cia a entollar-se en temps de plogudes abundants i que podien 
minvar la collita. L’obra consistia a obrir  una rasa a una pro-
funditat suficient perquè no s’arribés en llaurar. Aquesta rasa, 
que havia de tenir pendent cap al punt més baix de la finca, calia 
emplenar-la de pedra, utilitzant llosetes per baix i per dalt, de 
manera que quedés una cavitat amb grans buits que permetés 
captar aigua del sòl i treure-la. (Figura 4) La sortida d’aquesta 
aigua pot donar lloc a una fonteta de les que ragen sols en aquells 
moments en què el terreny està molt assaonat.

Les basses d’abeurar
Les basses d’abeurar el bestiar es feien allí on es podia arre-

plegar aigua de qualsevol procedència, per mantenir-la durant 
un temps. Calia que fossen d’argila pel fons i per aquelles parts 
per on podia anar-se’n l’aigua i de pedra seca per on podia en-
trar. Generalment tenien forma semicircular o de “U” i terra in-
clinat. No cal dir que tant la construcció d’una bassa com la 
seua neteja, calia fer-les en lluna vella; en cas contrari no aguan-
taven l’aigua.

Els pous
Però allí on la pedra en sec adquireix major importància asso-

ciada a l’aigua és en la construcció dels pous naixents.
 Aquests pous són perforacions que profunditzen fins que apa-

reix l’aigua de vetes superficials o de la pròpia capa freàtica. La 
perforació es recobria de paret de pedra en sec per evitar el seu 
esmunyiment i al mateix temps permetre la entrada d’aigua del 
subsol.

La forma exterior del pou era variable i sempre condicionada 
a la seua ubicació i a l’entorn. De vegades es començava per fer 
el pou i després, just a sobre es feia la caseta. En aquest cas el pou quedava integrat 
amb la resta de construcció i el seu accés solia quedar a una de 
les parets.

Quan el pou queda aïllat, l’exterior sol tenir l’aspecte d’una 
caseta de pedra de dimensions reduïdes. Això sí, sempre amb 
una llosa empinada a la part inferior de l’obertura per impedir 
l’accés incontrolat dels xiquets i dels animalets.

El pou sempre sol tenir els complements necessaris per a l’ús 
que se’n fa: abeuradors i poals si és per abeurar el bestiar; un 
petit poal, de vegades fet d’una llauna, si es per a beure les per-
sones. 

Si l’aqüífer ho permetia es feia una sénia per regar algun hort.

Pous

Interior d’un pou

Interior d’una cisterna
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Les cisternes
Les cisternes podríem dir que són aquelles construccions destinades a emmagatze-

mar aigua procedent de les teulades o de la superfície del terreny. De vegades l’aspecte 
extern és molt paregut al dels pous. Al seu interior hi ha una diferència, però, han 
de ser impermeables per evitar la pèrdua d’aigua. Al llarg del segle XX es va anar 
introduint el ciment pòrtland que permetia aconseguir uns nivells d’estanquitat  fins 
aquells moments impensables. Llàstima que de la bondat del producte n’hem fet un ús 
abusiu i, avui, el morter de ciment apareix massa vegades associat innecessàriament 
a la pedra.
Les fonts

Podríem dir que les fonts són afloraments d’aigua a la superfície. Aquests preuats 
llocs han estat aprofitats i protegits de sempre. Per tant, sovint tenen construccions 
addicionals de pedra en sec que faciliten posar l’aigua a disposició de l’home i dels 
animals.

Les casetes
Les casetes de pedra són les obres majors de la pedra 

seca. Són construccions fetes únicament amb pedra, on  la 
coberta es resol per mig d’una falsa volta, assolint un nivell 
d’impermeabilitat i de solidesa sorprenent. 

La falsa volta o d’avançament de filades consisteix que 
a partir d’una certa alçada, generalment entre 1,30 i 1,70 
metres, les pedres del parament interior, que han de ser llo-
ses grans,  es van fent sobresortir cada passada una mica 
respecte a l’anterior, aconseguint fer redones o ovals que 
van tancant la coberta fins arribar a una obertura que ja es 
pot tapar amb una sola llosa. Els paraments  exteriors  de 
les parets s’eleven una mica respecte a l’inici de la volta per 
a servir de contrapès. Per aconseguir estanquitat les lloses 
de la volta han d’estar lleugerament inclinades cap a fora, 
al temps que les pedres del parament interior ho estan cap 
al centre de la paret, així l’aigua de pluja que caiga a la co-
berta anirà d’una llosa a la inferior i acabarà baixant a terra 
majoritàriament per l’interior de la paret (figura 5). Damunt 
de les lloses de la coberta es posa cascall per a protegir-les 
dels efectes directes del sol i l’aire. 

Les casetes són comunes a diferents indrets de la conca 
mediterrània, i reben noms ben diferents a cada lloc: barra-
ques, catxerulos, cabanes, etc.

Dins de l’estratègia de fer les coses sense que suposaren una despesa dinerària a les 
pobres economies familiars és quan té més sentit la caseta de pedra. Hem de suposar 
que a l’hora de decidir fer una caseta amb coberta de pedra o de teula àrab, els factors 
a considerar no eren ni la tradició, ni el respecte a l’entorn, ni la durabilitat. Una caseta 
amb coberta de teula obligava a comprar materials –almenys la teula- i, generalment 
buscar un obrer professional. En canvi, una caseta amb coberta de pedra es feia amb 
els materials que hi havia al terreny i la mà d’obra pròpia o propera. De fet, podríem 

Figura 5

Caseta de teula
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dir que les casetes de pedra són més pròpies de 
les partides més pobres, mentre que a les terres 
més fèrtils abunden les casetes de teula.

Una caseta de pedra en un clima inhòspit és 
sempre un refugi davant les inclemències del 
temps. No és una construcció pensada per viu-
re-hi, ni tan sols temporalment, fet que s’entén 
perfectament si es té en compte que ací existeix 
un gran nombre d’habitatges disseminats. Això 
fa que no hi haja grans distàncies dels habitat-
ges, urbans o no, als trossos i, per tant, no es fa 
necessari pernoctar al defora. Aquest fet explica 
el primitivisme de les construccions: una sola 
estança on de vegades poden haver-hi animals 
i persones.

 Ara bé, si tenim en compte que hi ha milers de casetes, podem buscar trets diferen-
ciadors i agrupar-les en diferents tipologies. Així, parlarem de casetes de planta qua-

Casetes de serrades. Conjunt de dos unides i, al fons, una aïllada.
(F.: Paco Miralles)

Caseta integrada en una paret amb saltador i la volta molt plana.
(F.: Paco Miralles)

Caseta gran de planta redona (F.: Paco Miralles) Petita caseta de pastor amb interior en forma de ferradura
(F.: Paco Miralles)

Caseta de planta quadrada de grans dimensions (F.: Lola Deusdad)
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drada o rectangular, rodona, de ferradura, irregulars, etc., si atenem a la seua forma. 
Aïllades, adossades, integrades..., per la seua situació respecte a altres construccions. 
Altres trets diferenciadors seria la forma de resoldre l’obertura de la porta o els ele-
ments complementaris que puguen tenir (cisternes, posts, pessebres, etc.)
El camins empedrats

Seguint una tradició que com a mínim tindria el seu precedent en les vies romanes, 
els camins molt transitats per cavalleries o aquells més sotmesos a l’erosió provocada 
per les aigües pluvials, s’empedraven per aconseguir una durabilitat que podria ser 

quasi eterna. 
L’empedrat solia fer-se amb pedres de mida mi-

tjana, tipus llosa gruixuda, disposades de forma 
vertical i en posició transversal respecte a l’eix 
del camí. Quan el pendent era gran es feien es-
calons perquè resultés més còmode per als cami-
nants, al mateix temps que es frenava la velocitat 
de l’aigua. 

Els camins són, sense cap dubte, les construc-
cions de pedra que més han sofert l’impacte dels 
temps moderns. Els empedrats, tan atractius als 
nostres ulls, resulten incòmodes, i sovint impossi-
bles, per als mitjans de transport actuals. En con-

seqüència, al damunt dels vells empedrats sovint ha acabat ficant-se terra compactada, 
formigó o paviment asfàltic.

Sols als llocs on hi ha un camí alternatiu, apte per al trànsit rodat, ens han quedat els 
camins tal com eren abans. 

El manteniment i la posada en valor de les construccions de pedra en sec
El manteniment de la funcionalitat d’aquestes construccions requeria d’una inter-

venció constant, plegant pedres, tornant solsides, etc. Eren tasques que es feien aprofi-
tant aquells dies de l’any que no hi havia altres feines amb més prioritat.

A les parets de doble cara era molt més fàcil: els pastors, durant  les llargues hores de 
guardar la rabera, aprofitaven per anar tornant les solsides de les serrades i assagadors.

(F.: José Manuel Serret Jovaní)

Pont de la Poble del Bellestar. Vilafranca Pont de la Rambla Cellumbres (F.: Paco Miralles) 
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La mecanització del camp començà a produir-se durant la dècada dels anys 50 i 60 
del segle XX. Els tractors, que mai eren de grans dimensions, van poder continuar 
passant per aquells camins que ja s’havien condicionat per als carros. En alguna finca 
es va haver de recórrer a posar una portera de dues fulles per facilitar l’accés, sense 
que això comportara però, una degradació del paisatge. Cal destacar, això sí, que les 
primeres llaurades amb arada de desfons de tractor van suposar l’extracció a la super-
fície de moltes pedres que durant molts anys havien estat per sota de la profunditat de 
treball amb l’aladre d’animal.  Aquesta pedra, una vegada més va haver de trobar un 
destí als paredons i pedregals. 

Abancalaments (F.: José Manuel Serret) Camí entre parets. Forcall (F.: Virgili Verge)

Seqüència d’una solsida i la corresponent reparació a la caseta d’Antón. Vilafranca
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Però el que realment va suposar un dalt a baix per les parets de pedra i sobretot per 
les porteres, va ser la aparició d’un monstre anomenat cosechadora  (recol·lectora) de 
cereals.

En la mesura que anava avançat la mecanització del camp, aquest pas que calia fer 
per ser viable el conreu del cereal, va ser inútil de tota manera als llocs amb prolifera-
ció de construccions de pedra en sec; no era rendible.  

Estem davant d’un patrimoni molt extens i que no dona directament un benefici 
econòmic, per tant és fàcil entendre que tendeix de manera irremeiable al deteriora-
ment. Però, ens hem de resignar a veure com es va degradant més i més? Ben segur 
que alguna cosa es pot i cal anar fent:

 - Tasques d’inventari i catalogació. Se n’han fet a alguns dels pobles, però queda 
molt per fer.

 - Contribució a l’augment de la sensibilitat ciutadana envers aquestes construc-
cions, el que ens porta fins i tot a actuar en el manteniment de construccions. Després 
d’un temps sense que es tornés quasi cap solsida perquè no se’n treia cap profit,  avui 
la pedra en sec forma part de l’oci d’algunes persones que volen sentir, com els seus 
avantpassats,  la sensació de contribuir a modelar el paisatge. 

 - Organització de cursos pràctics sobre la tècnica de la pedra en sec.
 - Intents més o menys reeixits de posar en valor. En aquest cas, es destacable el cas 

de Vilafranca, que ha creat un museu de la pedra en sec i diferents rutes senyalitzades. 
La iniciativa està donant els seus fruits.



geografia
PAPERS DELS PORTS - 2019

julio monfort tena52

 - Realització de múltiples activitats vinculades a la pedra en sec: cursos d’universitat 
d’estiu, concurs de maquetes de casetes de pedra, edició de vídeos i material divulga-
tiu, etc.

NOTA: Aquest article ha estat redactat fonamentalment a partir dels texts del llibre “Els 
hòmens i les pedres. La pedra en sec a Vilafranca un paisatge humanitzat” del que som autors 
Paco Miralles, Margarita Marín i jo mateix.
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