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arquitectura de pedra seca en aquest sector de

m

l'Empordá s'estén des de la conca del Uobregatfins a

^ ^

la conca del Manol, en els vessants muntanyosos, i

Jenar Félix

El territori

La Garriga. Son els darrers pujols del vessant de ilevant de la serra

des d'arran de la plana fins a no gaire mes deis 200 m

Cirera, entre les conques del Manol i la Muga. Compren part deis

d'alcura. Aquí h¡ trobem una interessant mostra d'aquest tipus de

termes municipals de Figueres, Avinyonet de Puigventós, Uers,

construccions amb una cronología reculada i amb alguns deis ele-

Vilanant i en menys mesura Terrades i Cistelly. El paratge que

ments mes antics del país. Una primera visió de les característiques

correspon al terme de Figueres hom l'anomena \3 Muntanyeta; a

deis seus elements arquitecto ni es ens separa diversos sectors.

Avinyonet i Vilanant s'anomena la Garriga; a Uers, el pía de Vi-
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per tancar-hi bestiar, com així succeeix actualment a Tilla de
Menorca. Les troncocóniques son bastant mes petites, pero altes
en relació amb el diámetre de la base de la volta. Teñen sempre la
ciau de la volta gran i una capacitat reduída. Es troben integrades
en estructures agrícoles i serveixen de refugi i per guardar-hi les
eines.

La pedra seca
S'entén per arquitectura de pedra seca el treball realitz:at amb
pedra obtinguda en el lloc, mes o menys desbastada, i sense utilityHiiiiiuiL ¡hiTaai de ücí /.>Í'>W, aiiib mu i'olu de 4,5 m d'altura.

zar material de cohesió.

nyers. Teñen en comú, a mes de Torografia, que son terrenys cal-

tanyes i fer-los aptes per plantar-hi, básicament, vinyes i oliveros,

caris molt pedregosos, on les roques sovint afloren a la superficie.

pero també ametllers i altres fruiters. També és útil en la delimita-

Es desenvolupa per tal de preparar els vessants de les mun-

Principalment els vessants de llevant son molt oberts, amb una

ció de la propietat i en la construcció de tanques per al bestiar.

brolla baixa de garric i pins esparsos en segons quin sector. Aquf,

D'aquesta manera, amb les feixes planes, les tasques de manteni-

['arquitectura de pedra seca és molt visible i contundent. En general

ment, poda i recollida fan mes cómode i eficient el treball. Confor-

abunden les barraques de mida mes gran, bastant geométriques, i

me s'anaven ocupant les zones baixes deis vessants, les noves

amb la volta de factura semiesférica o cónica. Fou una zona dedica-

plantacions s'establien a mes algada i, per tant, amb mes pen-

da tradicionalment a la pastura, on sembla que el desenvolupament

dent, on la roca aflora cada cop mes a la superficie. En aquests

de les parceMes conreadas és mes aviattardana.

casos, on la quantitat de roca era important, es feia necessari despedregar el terreny i així guanyar espais de conreu amb mes gruix

Les senes de Mont-roig i els Tramonts. Son els darrers pujols del

de sol. Aixó provoca el moviment de gran quantitat de pedruscall,

vessantdel massís de lies Salines, entre la conca de la Muga i el

que s'anava acumulant en forma de murs (acumulacions lineáis) i

Uobregat. Compren básicament els termes municipals de Pont de

de clapers (acumulacions en superficie).

Molins i Biure i, en menys mesura, Boadella, Darnius i Agullana. Hi

Els murs, per la quantitat de material acumulat, resulten

trobem diversitat de tipus de sol: granític a Agullana, margues i

obres de gran envergadura i contundencia en el paisatge. El

calcarles a Boadella i Pont de Molins, congíomerats rojos a Dar-

pedruscall s'ordenalinealment, en ellímit de la propietat, isolofe-

nius i dolomies a Biure.

rir una cara ben aplomada -la interna- i l'altra toscament acaba-

Laserra deMont-roigs'estén, básicament, ais termes de Dar-

da. L'amplada d'aquests murs podía arribar a teñir 150 o 200 cm.

nius i Biure. En aquest, formen una serie de turons de poca altura

No obstantaixó, quan dos propietaris vetns necessitaven espai per

com la muntanya Negre (190 m), Passamilás (179 m) i !a coma

acumular pedruscall, els murs resultants, dobles, podien fer mes

de Pares (104 m), amb rúnica valí important del regató Negre.

deSmetresd'algada, i restavenacabatsd'ambdóscostats.

L:^ serra de Tramonts está situada entre les valls de la Muga i

Quan el volum de pedruscall era mes gran, es feia necessari

el Ricardelí, i fa de partid entre els termes de Biure, Darnius, Boa-

acumular-lo en superficies poligonals, en els llocs mes pedregosos

della i Pont de Molins. Al terme de Biure hi ha el puig del Molí Nou

de la propietat, i en resuitaven els clapers. Aquests eren escrupolo-

(201 m), el puig d'Arques (Brugatá, 205 m), la muntanya de Sant

sament ordenats, amb mur exterior tancat, amb basamentsólid i

Miquel (158 m) i els tres turons deis Forns de l'Aloi (140 m, 124

acabat superior. En alguns llocs l'acumulació de clapers és molt

m, 128 m). Entremig, un bon nombre de petites valls, com el camí

important i es fa difícil de comprendre la rendibilitat d'aquest magne

de les Escaules, el Clot de (es Barraques o el Brugatá.

esforgpertald'aconseguirl'espaiperaunspocspeusd'olivera.

En relació ais tipus de barraca, hi distingim ciarament dos
sectors: un a Pont de Molins i l'altre a Biure. A mes deis tipus de

Les barraques

roca que aflora en superficie i que s'usará en la seva construcció
esdiferencienamblatipologiadela volta. A Pont de Molins predo-

La construcció de les barraques es va fer necessária quan el con-

minen les semiesfériques i a Biure, les troncocóniques. Trobem,

reu requerí de treballs periódics i el terreny -tros- es trobava allu-

peraixo, enelsubsectordel Roure.ambdós tipus, ifinsitottipolo-

nyat de l'habitatge. Les barraques son l'etement mes interessant

gies mixtes. Les semiesfériques son mes grans en general, ampies

d'aquest conjunt arquitectónic i la falsa volta el tret mes caracterís-

i no gaire altes. Teñen una bona capacitat interior i podrien servir

tic. En la falsa volta, a diferencia de la volta própiamentdita, cada
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bloc descansa sobre la filada inferior i es projecta una mica cap
endins del recinte, i aixf, en filades successives, es va tancant
l'espai fins a cloure's totalment. En la fórmula d'abastar aquest
tancament s'han classificat les barraques. Sense voler ser exhaustius i vista la gran diversificació d'estiis, esmentarem algunes de
les tipologies presents a la zona.

Les tipologies
I. Les primeres generacions
Es tracta d'una sola barraca (la Tomba; Biure) que pertany a
uncontextdiferentdeldela resta. Está associada a ungrupdefeixes amb parament antic. Té una estructura i porta singulars, pero
fa servir la técnica de falsa volta per cobrir la coberta, i cobreix la
porta amb llinda. Es va construir per a ús agrícola.

//. La tradició troncocónica
És el model mes comu al terme de Biure i a la serra de Tramonts, a PontdeMolins, pero es poden trobararreu. Les principáis
característiques, comunes a totes elles, son:
- Construccions petites, Iligades a estructures de feixa, que a
vegades formen partde la mateixa construcció.
- Aspecte exterior (quan son exemptes) troncocónica, amb
contraforts perpendicularsa la construcció.
- Volta troncocónica, amb la ciau de volta gran.
-La volta és mes alta que ampia. índex: > 1.
- Porta amb llinda, baixa i oberta de baix.
- Planta circularo amb tendencia oval.
Amb tot, h¡ ha una serie de variants o de criteris addicionals
que denoten una evolució en les formes i acabats -com la porta en
dovelles-, la planta de la volta -de ferradura-, la planta exterior
-quadrangular-, la coberta amb llosses, etc. Algunes barraques
porten una filada de llesques en rastell sobre la llinda que és, a
mésd'un element estructural, un elementestétic.
///.- La tradició semiesférica, sensu stricto
És el model que trobem majoritáriament al sector de la

l'rcs acluaaon^ vi¡ di inurí d'una mateixaproptetat.

Garriga (Llers, Avinyonet, Vilanant, etc.) i a Pont de Molins.
Característiques:
- Son construccions molt geométriques, de línies clares i
regulars.
- Volta semiesférica, sense cIau de volta.
-Moltamples per l'algada que teñen. L'fndexi = < 1.
- Planta circular, amb la porta centrada, inscrita en el recinte
de la volta.
- Contrafort anular a tot volt, fins a mitja algada.
- Porta amb dovelles.
- La volta semiesférica s'adapta a la tradició troncocónica.
Considerem aqüestes barraques posteriors a les anteriors, ja que
segueixen la tradició troncocónica, amb les característiques que li

t)pus spicariim en unajáxa. Biure, cami de ¡es Escauks.
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son própies, pero introdueixen nous elements en adaptar-hi la
voltasemiesférica,

f- DOSSIER

IV.- Grup de les barraques da per i grans obres
És un grup de barraques molt uniforme i agrupat territorial-

- Aspecte exterior ttroncocónic, sense el contrafort anular i
amb les parets del tancaiment exterior bombades, amb contraforts
perpendiculars,

ment.
Escaracteritzen per formar part de les grans obres de reordenament i despedrega ment en les parts altes del vessants, amb

-Voltasemiesférica, senseclau.

forga pendent. Van Iligadesa mursdepropietatigrupsdeclapers,

Val a dir que aquesta tradició evoluciona cap a les voltes

amb els quals poden confondre's, i sovint en formen part. Particu-

coronades amb elements verticals, que "punxen» la volta en la

larment totes están ensulsiades, pero deixen entreveure la volta

seva partsuperior. Aqüestes les trobem a la zona de Uers.

se mi esférica.

Biure. Cemciiíi)
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Dui'í íradíáoiis cu l'di.xcamu'nt de barraqucí a'^ropei-iiárics

iaticamcni de la ¡'¡ú<d volhi en una lint

,'<'.;/(Tíu(,

Estat de conservació
Per tal d'avaluar Téstatele conservació en qué estroben les barraques s'ha treballat en un territori reduTt, on la informado tos
exhaustiva i completa. Aixó s'ha aconseguit al terme municipal de
Biure, on es disposa d'un catáleg actualitzat de tots els seus elements. Aquí s'han establert 6 categories, tres per a les conservades i tres per a les ensulsiades. Els criteris han estat:
A. Ben conservada.

'Vuucaiiiaii cxicrior de lajaha polla m una barraca de tradició ícmie^férica.

B. Poc erosionada a l'exterior,
C. Molt erosionada a l'exterior.
D. Volta o porta parcialmentensulsiada.
E. Volta I porta parcialment ensulsiades.
F. Ensulsiada.
De les 49 barraques localitzades al terme de Biure, 11 están
en bon estat (22.44%), 15 (30.60%) están erosionades a l'exterior, i 23 (46.94%) están ensulsiades,
A.

11

22,44%

B.

4

8,16%

C.

11

22,44%

D.

3

6,12%

E.

8

16,33%

12

24,49%

F.

Cronología
En la construcció de les barraques, hom segueix una tradició que
fa que hi hagi un model que s'intenta repetir a bastament i que és
el resultat de protegir una coberta, feta amb falsa volta, amb un
parament de pedra seca. L'aplicació per a ús agrícola de la falsa
volta -coneguda de molt antic i que s'ha aplicat en diferents construccions com ara tombos, habitacles, pous, etc.- a TEmporda
s'inicia amb el desenvolupament de l'agricultura en l'época
moderna. Al nostre país, el dictamen de la Sentencia de Guadalupe, amb l'efecte lent pero ascendent que va teñir sobre el camp

'íaiicanuiil exterior de la falsa volld ¡.a una ban.ha di iiadieió ianic-Jaica.

6 o UtJ-íl *-Ri^VlSTA DE GlRONA •» NÚM. 2 2 4 MAIC-JUNY

* . DOSSIER

2004

Activitats hásiques de ¡'economía de Biure
— Gráfica ideal de Vevolució de les capellaHÍ<'$ de l'AH Emparda (P. Gifie,
— Poblada de Biure
— Esdeveniments

2000)

grans obres
CONREU DE,

prime res
bartaques

L'OLIVERA

troncoconica-

^mixies

EXPLOTACIÓ DEL GÜIX I LA CAL^

s. XV

s. XVI

s. XVIII

s. XVII

S. XIX

S.XX

cátala i empordanés, propicia l'establiment d'arrendaments en

pon a un model básic que s'estén per la Mediterránia des del prin-

emfiteusi de petites parcel'les que formaren el substrat necessari

cipi de Lera moderna fins al segle XX. En diferents indrets de ¡a

perestablir-s'hi barraques.

Mediterránia podrem trobar aqüestes construccions tradicionals i,

L'establiment emfitéutic consistía en la cessió del domini útil
d'una térra, amb pacte de millora, a canvi d'una entrada de diner i

quan el material amb qué están fetes és similar, es confondrien
fácilment les de Uers amb les de (Vlalta o de Creta,

d'un cens anual (en diner o en parts de collita). Amb aquesta prác-

És interessant l'episodi ocorregut al sud d'ltália, a la regió de

tica s'explica l'expansiódelesterresdeconreuen un gran nombre

la Puglia, en qué un edicte relal emés peí rei espanyol Felip IV pro-

devessanesillocsempordanesos. Defet, la millora agrícola va ser

voca, amb la picaresca del senyor del lloc, Gian Girolamo, el

general i l'extensió deis conreus esdevingué un fet habitual, que

desenvolupament de les construccions de falsa volta i pedra

arrencá al segle XVII i que experimenta un fort augment la segona

seca, ja que, peí fet de no fer servir argamassa en la seva cons-

meitat del segle XVIII; aixó tingué continuítat fins a les décades

trucció, no consideraven tampoc el deure d'haver de pagar-ne tri-

centralsdeiXlX(entrealtres, Biure i Uers)(Gifre, 2000).

buís. Tot plegat va acabar amb el desenvolupament d'una pecu-

Pero la técnica, la tradició d'aquesta técnica, és antiquíssima. Té un gran desenvolupament en els pobles de l'edat de Bron-

liar manera d'entendre la construcció d'habitacles amb falsa volta
i paretseca, en un grup de pobles del taló Italia.

ze que ocuparen la Mediterránia ara fa 4 0 0 0 o 5000 anys.

Pero l'éxit de íes barraques va ser la seva facilitat de cons-

Només cal veure les construccions deis Nurage de Cerdenya, els

trucció. Amb nocions molt básiques de geometría i, acostumats

TorrideCorsegaoelsTalaiotsdeMenorca i Mallorca percopsarla

comestaven a extreureiamuntegarel pedruscall, sois faltava que

grans similitud en la técnica i en la factura de la construcció, sal-

hi hagués una tradició i, mes tard, també un ofici, perqué els jor-

vant la grandária, amb les barraques modernes.

nalers n'omplissin els vessants muntanyosos de l'Empordá.

Val a dir que l'element comú per exceMéncia és l'espai útil

El problema per a la datació de les barraques és que, en

que deixaven Iliure i la seva gran plasticitat, en un terreny no sem-

tractar-se de construccions modestes, de caire marginal i sense

pre fácil, aspre i rocós. És en aquesta integrado en l'espai, econo-

estil arquitectónic propi, no s'esmenten normalment en cap

mitzant-lo, en qué cada construcció arbitrava de manera diferent

document antic ni figuren en el cadastre. L'estil popular de la

les solucions d'adaptació al reileu i ais canvis de pía. La técnica

construcció no permet la presencia d'elements que síguin fácil-

de cada barracaire i el material de qué disposava en el lloc dona-

ment datables. Sois en alguns casos -principalment al segle XIX

ven a cada construcció un aspeóte únic.

i XX- trobem inscrita la data en algún indret de la barraca. Així,

Aquesta tradició, que hem trobat repetida en les construccions examinades, amb una serie de variants i adaptacions, res-

al terme de Uers consta la data en dues construccions (1868,
1917).
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Per tot aquest estat de coses s'ha adjudicat una cronología

resplandor de la vila lasegona meitat del segle. El paisatgecarac-

relativa, comparant entre ells la factura de les construccions, els

terístic de la rodalia de Uers, amb els seus camps i feixes limitats

elements addicionals com lleixes, finestres, voladissos i les caracte-

per grosses parets amb barraques fetes de paret seca, fou creat,

n'stiques deis murs adjacents. Aquesta informado s'ha sobreposat

dones, en aquestmomentíBadiaHoms, 1978).

a la dinámica económica del país, peradjudicar-hi, finalment, una
cronología aproximada.

Tot plegat fa que considerem les barraques troncocóniques
a partir del desenvolupament economic de principi del segle

En l'establiment deis fluxos socioeconómics ens hem basat en

XVIII. Posteriorment, amb el máxim desenvolupament que es

l'evolució de les capellanies de l'AIt Empordá. L'evolució de la renda

dona a partir de la segona meitat del segle XVIII, i, probable-

de les capellanies de l'AIt Empordá ens informa que, després d'una

ment, amb la incorporació de brigades especialitzades necessá-

alga al segle XVI, amb alts i baixos, l'augment mes significatiu es

ries a causa de la máxima demanda, es desenvoluparen les de

produí en el primer decenni del segle XVII, caigué i es recupera tot

tipología semiesférica que, progressivament, van anar incorpo-

seguit, fins que la guerra de Separació atura aquest creixement En

rant nous avengos técnics i recollint elements propis de la tradi-

els dos decennis de final del segle XVII torna la recuperació, tot i les

ció troncocónica. Les grans obres d'infraestructura i les barra-

enormes dificultats derivades de les guerres. En general, la renda

ques mes grans i geométriques es desenvoluparen ja entrat el

de l'AIt Empordá assolí el seu máxim el 1600-1608. El creixement

segle XIX i durant la primera meitat del segle XX.

de la renda derivava de l'expansió agrícola (dessecament de les

No obstant alxó, s'ha detectat una barraca en el terme de Biure

zones humides i el procés d'artigatge) i l'ocupació i posada en con-

que no s'avé amb la cronología desplegada. Es tracta d'una cons-

reu de les terres ermes, en un procés lent, que s'estroncá amb les

trucció única, definida com a barraca agrícola, ja que es troba ins-

guerres del segle XVII. Es veu com la renda experimenta un procés

crita en un conjunt de feixes dedicados al conreu de l'olivera.

de creixement des de la sentencia arbitral de Guadalupe fins a la

Aquest element, mes antic que la resta de tipologies esmentades,

Guerra de Successió, la qual cosa es deu, sens dubte, a una exten-

ha de ser anterior a la puixanga del segle XIX. El fet que el segle XVII

sió de les terres de conreu (Gifre, 2000).

siguí una época molt complicada a la zona a causa de la guerra

A la zona de la Garriga i la serra de Tramonts, al segle XVIII, els

deis Segadors i a la Guerra de Successió, que paralitzaren en gran

Rocabertí, senyors de Uers, varen cedir bona part de les terres

part l'activítat económica i reduíren la població activa, ens fa optar

ermes del terme a la gent del poblé perqué les cultives. Hom

per adjudicar a aquesta barraca una cronología anterior, situada

comengá a rompre-les 1 a treure'n les pedrés amb qué feien les

entre la segona meitat del segle XVI leí primer que rt del segle XVII.

parets que limitaven les propietats. Es plantaren les vinyes i els olivars que ben aviat donaren bones collites i varen ser la base de

Pakatgc de les Gan'i^ue.'

Jenar Félix Franquesa es editor.

