
MARGES DE PEDRA EN SEC

PATRIMONI DE LA HUMANITAT



LA MEMÒRIA LA TROBEM I DISTINGIM MILLOR EN LA MATERIALITAT I LES

REPRESENTACIONS DEL PAISATGE QUE EN ESCRITS I CRÒNIQUES HISTÒRIQUES

Àmbit de paisatge (Can Rigol-Mas Roig) amb la instal·lació Tabaco-jazz en primer terme i la 

barraca del Meliton, el camí interior i la masia de mas Roig al fons (LAAC, Begues, 2017).



LA PEDRA SECA

 El mediterrani és la demarcació geogràfica per 
excel·lència de les construccions de pedra seca, també 
són presents en altres territoris d’Europa, Amèrica, Àfrica
i Àsia. 

 El paisatge de pedra en sec evidencia la simbiosi cultural 
i natural. És patrimoni constitutiu de la humanitat i mostra
de convivència envers la resta d’éssers vius.

 El valor patrimonial dels àmbits de pedra seca resideix en 
el conjunt paisatgístic de peces organitzades que 
conformen un agro-sistema que modela i acull els
elements d’interès arquitectònic resultat de dedicacions
humanes pretèrites, algunes es remunten al neolític.



 La inclusió de la tècnica de pedra en sec en la llista

representativa del patrimoni cultural immaterial de la 

UNESCO ha d'esperonar les institucions a destinar més

recursos per salvaguardar aquest extens conjunt

patrimonial i històric que s'esvaeix davant nostre sense que 

li dediquem gaire atenció.



El concepte 
d’encerclar o 
tancar el bestiar 
ens remet a la 
revolució neolítica 
com a origen 
cultural comú.

Els  tancats de 
pedra seca 
d’Encerclamenrt
assenyalen les 
tres tradicions 
culturals  
majoritàries a 
l’àrea 
mediterrània . La 
instal·lació està 
formada amb la 
geologia del 
massís del Garraf 
(calcària, 
llicorella, gres).  

(V.Mata, Begues, 
2019).



EL PRIMER TANCAT RAMADER DE PEDRA EN SEC DEL PUIG DE LA MOLA, AVUI 

ENDERROCAT,  EL VAN CONSTRUIR FA UNS 7.500 ANYS (CEB, BEGUES, 2019).



TANCATS RAMADERS DEL PUIG DE LA MOLA: EL DEL SEGLE VI DE LA NOSTRA 

ERA ENVOLTA AL TANCAT DEL NEOLÍTIC, MOLT MÉS PETIT (ICGC, 2019).

La qualitat de la pedra fa que les estructures de pedra en sec es 

perllonguin durant molt de temps.

Tancat neolític

Tancat segle VII-VI aC



LA CONTEMPORANEÏTAT DE LA PEDRA EN SEC ES REFLECTEIX EN LA 

RENOVACIÓ DELS MARGES DE LES CASETES DEL ROURE (CEB, BEGUES, 2019).



CAL PROTEGIR ELS PAISATGES QUOTIDIANS QUE CONFIGUREN L’ESCENARI 

DE LA VIDA DIÀRIA DE LA GENT: RURALS, URBANS I PERIURBANS (BARRAQUES 

TABACO I MELITON, CEB, BEGUES, 2018).



QUÈ ÉS UN  MARGE ?

 Mur de pedra en sec que té per funció sostenir un tros 

de terreny elevat. Les feixes aptes pel conreu formen 

marjades.

 La majoria dels marges de Begues serveixen per 

contenir porcions de terra agrícola i delimitar propietats.

 També per delimitar o sostenir vies de comunicació 

humanes (camí Ral, mas Roig, camí de Sitges, de 

Vallirana…) o de bestiar (carrerades).



CAMÍ DE LA VINYA DE MAS ROIG AGENÇAT SOBRE UN MARGE
(DOS PUNTS, SL, BEGUES, 2020).



CAMÍ DE LA VINYA DE MAS ROIG I BARRACA DEL MELITON 
(DOS PUNTS, SL, BEGUES, 2020)



BUFIOT EN UN MARGE DE L’ERMOT D’EN PO TASSIS (CEB, BEGUES, 2019).



USOS I FUNCIONS

 Els marges de conreu se situen als costers, als fons de vall, 

vora els cursos d’aigua… Tots tenen en comú la necessitat 

de contenir la terra i evitar l’erosió del terreny.

 Participen en la regulació de l’aigua que ajuden a evacuar 

de forma equilibrada. 

 Retenen la humitat dels conreus, impedeixen la pèrdua del 

sòl i frenen la desertització. 

 Actuen de delimitadors de finques, de camins, carrerades...



Imatge del llibre de Pierre 

Coste, La piedra seca…, 

2017.



QUÈ CAL TENIR EN COMPTE

 La forma de construir i disposar un àmbit de marjades no 

és aleatòria, sino fruit de la coneixença dels trets físics de 

l’indret: pendent, litologia, xarxa hídrica ....

 També de factors humans: límits de les parcel·les, 

necessitats del conreu, capacitat tècnica i d'inversió, i 

tradició constructiva. Els drenatges i camins associats 

sovint determinen I'estructura.

 Els marges es basteixen en funció dels obstacles 

rocallosos, incloent-Ios o evitant-Ios. 

 Eines de treball: tall, percussió, càrrega i transport.



FEINES PRÈVIES

 Condicionar el terreny i destriar el material: netejar el 
lloc de treball de vegetació, retirar pedres i terra sobrera. 

 Classificar i amuntegar la pedra del marge enfonsat, si 
és el cas, i/o transportar la pedra d’un altre lloc a 
l’emplaçament de treball. 

 Rompre el terreny: buidar o excavar el terreny de forma 
més o menys profunda en forma de clotada o rasa on es 
col·loquen les primeres pedres que assenten el mur per 
què no es deformi. 

 Desplaçar les eines i material a l’emplaçament: aixada, 
càvec, senalla, pic, pala, martell de punta, maceta, mall, 
perpalina, carretó, llitera, cordill, escarpa...



EINES I PERCUTORS (IMATGE DEL LLIBRE DE PIERRE COSTE, LA PIEDRA SECA…, 2017)



 Adobar la pedra: donar cos i cara a la pedra amb una

eina de percussió o de tall, segons el tipus de pedra, i 

amb forma mes o menys allargada per facilitar-ne la 

col·locació i estabilitat.

 Assentar: deixar fixades les primeres pedres de la base 

del marge que marquen I'inici del talús (inclinació del 

mur) i la seva direcció. Les pedres mes grosses 

asseguren la resistència i suporten el pes del mur.

 Forma de la paret: el cordill que delimita la inclinació i la 

forma del marge s'estira als extrems del mur. La distància 

entre les primers pedres i la paret determinen la caixa del 

mur que s'omple de reble. 



LA RASA I LES PRIMERES PEDRES (IMATGE DEL LLIBRE DE PIERRE COSTE, LA PIEDRA 

SECA…, 2017).



PAREDAR O FER PARET

1. Col·locar ben fermes les filades de pedra que 
configuren el parament perquè ofereixin solidesa al 
mur. 

2. Situar les de major dimensió a la part inferior, ja 
que els marges se sostenen pel seu propi pes.  

3. Inclinar-les cap a l’interior amb la part més llarga 
cap endins, trencant junta, sense formar columnes. Si 
cal falcar-les ha de ser per la part interior, si no hi ha 
més remei per la davantera.

4. Emplaçar-les amb la superfície de contacte més 
gran possible, fet que augmenta el fregament, la
resistència al desplaçament i I'estabilitat.



MARGE AMB DOS PARAMENTS: VERTICAL I HORITZONAL (CEB, OLIVELLA, 2015).



PEDRES PREPARADES PER RECONSTRUIR UN MARGE A CAL VIUDO
(CEB, BEGUES, 2019).



Reblar al darrera les filades a mesura que s'aixeca el mur i 

es puja el cordill per assenyalar les successives tirades de 

pedra.  

La reblada permet drenar les aigües sobreres de la feixa. 

La importància d'aquesta operació és reconeguda per tots 

els margers.

Disposar el reble de manera acurada per impedir 

posteriors desplaçaments.

Sobre l'amplada de la reblada no existeix una fórmula 

exacta i depèn del tipus de terreny, de la disponibilitat de 

reble i, en tot cas, de I'experiència del marger. 

El gruix del reble ha de ser el major possible.



LA CAIXA DEL MUR HA DE SER PROU AMPLE PER CONTENIR LA REBLADA 
(IMATGES EXTRETES DEL LLIBRE DE PIERRE COSTE, LA PIEDRA SECA…, 2017)



BARRACA DEL PIXAFANALS AMB MARGES ASSOCIATS (CEB, BEGUES, 2010).



BARRACA DE L’AVI DE MAS ROIG AMB CONTRAFORTS (CEB, BEGUES, 2013).



 A mesura que puja la paret, es trien les millors pedres 

per tancar el mur, fer cantoneres, etc.

 Els murs verticals, col·locats a plom, que poden 

considerar-se una excepció, solen reduir-se a marges de 

petites dimensions i a les parets internes dels pous. 

 També són una excepció els marges esglaonats o de 

sobre marge, el talús dels quals s'aconsegueix 

esglaonant el marge. 

 Les escales es poden construir externes al mur o 

formant-ne part, al gust de cada marger. Per facilitar el 

drenatge les aigüeres o desaigües són molt eficaços.
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RECURSOS ELECTRÒNICS

· http://www.cecbll.cat/ Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

· http://www.cdan.es Centro de Arte y Naturaleza

· http://cipag.beguesentitats.cat/ Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i 

l'Arqueologia del Garraf-Ordal

· http://www.elbaixllobregat.cat/ Consell Comarcal del Baix Llobregat

· http://ccepc.org/ Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

· http://www.coordinadorapedraseca.org/Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca

· http://www.bit.ly/LandArtCatalunya Land Art Associació Catalunya

· https://parcs.diba.cat Parc del Garraf

· www.diba.cat Trobades de Centres d’Estudi i Estudiosos d’Eramprunyà

· www.vallgrassa.cat Vallgrassa Centre Experimental de les Arts

· http://www.catpaisatge.net Observatori del Paisatge

. https://www.facebook.com/Land-Art-Associacio-Catalunya
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ESPIERA (V. MATA, ARTE EN LA TIERRA, SANTA LUCÍA DE OCÓN, 2019)
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