
Manual de pedra seca 
De Miquel Bosch Teixidó, mestre de pedra seca.  
(Manual fet per al taller pràctic de pedra seca realitzat en octubre de 2013 a l’Ortoll)  

 

Construir amb pedra seca ens permet de resoldre situacions d’aixopluc, erosió, para-vents, crear 
microclimes, reconduir corrents d’aire, accessibilitat, etc. Ara que cal molta pedra, braços i temps 
per portar-ho a terme. 

En les construccions de pedra en sec no s’utilitza cap altre material que la pedra, s’aprofita les seves 
característiques: el pes, el volum, la forma, la duresa i la resistència. L’habilitat del constructor a 
l’hora de col·locar les pedres fa que s’assoleixi l’estabilitat i la rigidesa necessàries, donant lloc a 
formes infinites. 

Tota pedra que tingui un mínim de consistència és bona per construir, des de la més petita a la més 
gran. La gran per la solidesa que dóna, i la petita perquè pot omplir un forat, falcar una pedra gran, 
o bé, acabar com a  reble.  

La orografia de Catalunya és prou abrupta. Tot i les planes i fondalades ja en el passat (els ibers) 
s’ocupa pujols, turons i llocs amb bona visibilitat per a construir-hi assentaments permanents; es 
recorre a la pedra en sec per a fer-ho possible, com també per a crear camps de cultiu anivellats, 
aprofitant les pluges i facilitar-ne el conreu. Així neixen els marges. Aquest costum o necessitat s’ha 
practicat durant segles i segles, deixant-nos una herència monumental i discreta, conservant-se 
perfectament en llocs i en altres ja deteriorats i recuperats pel bosc altre cop.  



Un marge o paret, com qualsevol altra construcció, s’ha de fonamentar; per tant, una o dos filades 
quedaran sota el nivell del terra, depenent del tipus de sòl, l’alçada final de la construcció i del 
terreny. En aquesta primera filada, cada pedra ha d’anar molt ben falcada (agermanada amb el sòl) 
i totes elles ben alineades (ens hi ajudarà un fil). Pren-te el teu temps. Aprofitarem, també, per 
col·locar les pedres molt grans per tal de no haver d’aixecar-les. 

Ara que ja tenim els fonaments, tot anirà una mica més ràpid. Dos fils, un a baix i l’altre més amunt, 
ens guiaran per aconseguir el desplom que volem donar a la paret o marge. Per una millor estabilitat 
de la paret és aconsellable desplomar-la una mica cap dins, no cal que sigui massa; altrament 
semblarà un talús o espona. Fer el marge amb els dos fils, també, ens guiarà a col·locar les pedres 
del davant (cara vista) alineades entre els dos fils, així aconseguirem un efecte visual de treball fet 
amb cura i mestria.  

Si és possible, és millor pujar alhora uns 4 o 5 metres lineals de paret o marge. Per a una bona 
eficàcia: pedra que agafes, pedra que col·loques. Anar provant cada pedra ara aquí, ara allà és molt 
cansat perquè irromp i dispersa el ritme de treball. Quan arribes a col·locar a la primera cada pedra 
que agafes, hauràs  assolit una eficàcia que et sorprendrà el ràpid que avança la paret i el poc que 
et canses. 

Cada pedra té una posició natural d’encaixar dins el marge. Cal considerar la seva forma, tamany, 
com són les cares, i la funció que creiem que ha de tenir. Per exemple, si tenim una pedra prima i 
llarga el seu és col·locar la part prima i llarga, el seu és col·locar la part prima horitzontal, en aquesta 
posició, en mirar-la, ens suggereix repòs, estabilitat, solidesa, ens fa sentir segurs. Un altre exemple, 
de vegades una pedra ja ens marca per on s’esquerdarà o partirà en el futur, doncs hem de tenir en 
compte aquesta possibilitat, perquè si es parteix, depenent com l’haurem col·locat, pot repercutir 
en la solidesa i durabilitat del marge.  

Per la cara vista del marge o paret farem anar les pedres més regulars o amb una cara recta. La resta 
anirà al darrera com reble i ben col·locat i falcat. El reble s’ha de posar amb cura, perquè ha de lligar 
amb la cara vista i entre ell mateix. 

De tant en tant, si és possible, col·locarem una pedra llarga i estreta a la paret, la part llarga cap dins 
el reble. Per què? Així es lliga millor tota la massa. Un marge o paret de pedra en sec és un munt de 
pedres lligades entre elles; una falca o trava a l’altra i esdevé una massa única flexible i permeable.  

És bo allunyar-se una mica de la paret que estem fent per donar-li un cop d’ull, veure com portem 
això de l’alineació amb els fils i, també, per agafar aire.  

Ara que ja ens acostem a coronar el marge o paret, hem d’anar guardant pedres una mica grossos, 
però manejables, i una mica regulars. Aquestes pedres les col·locarem a la última filada; que la pedra 
sigui regular donarà un acabat més polit; i que sigui grossa, solidesa i estabilitat al marge. Coronar 
un marge demana paciència i saber combinar els diferents gruixos de les pedres per així arribar a 
aconseguir l’alçada exacta de la construcció. 

Es diu que les pedres acostumen a pesar molt, i que un pot acabar amb l’esquena malament. Les 
farà més lleugeres el saber utilitzar adequadament el nostre cos, la il·lusió amb la que ho fem i 
estimar les pedres.  

El meu agraïment a Carl Scheller, qui va creure en el meu fer. 

  



Exemples de construccions amb pedra seca a l’Ortoll (fotos de 2015 i abans):  

  
Hi ha deu barraques de pedra seca a l’Ortoll, la 
majoria en ruïnes. Aquí la barraca (o mulassa 
com es denomina a Vilanova)  en millor estat, 
situada a prop del col·legi Llebetx.  

Marges de pedra seca enfonsats i encara sense 
restaurar al camí de Santa Llúcia a prop del seu 
enllaç amb el camí Vell de Cubelles. Fa deu anys 
va ser l’aspecte típic dels marges de l’Ortoll. 

  
El camí d’Adarró a prop de Santa Llúcia. La part 
dalt del marge necessita ser arranjat. 

En primer pla, un marge en perfecte estat, 
endarrere es pot veure un marge mig enfonsat. 

  
Marges de pedra seca al camí de Sant Gervasi a 
prop de l’ermita. El marge a la dreta es troba en 
força bon estat, el de l’esquerra necessita ser 
arranjat. 

Alguns dels marges més alts del camí de Sant 
Gervasi s’han esfonsat. A vegades s’han fet 
reparacions amb ciment en lloc de reconstruir-
los. 

 

  



Exemples de treballs de recuperació amb pedra seca a l’Ortoll:  

  
Fotos del curs de pedra seca celebrat a la tardor  
de 2013 amb el mestre Miquel Bosch Teixidó.   

La plaça dels enamorats. Un dels murs que es 
van recuperar durant el curs.  

  
Marges de pedra seca recuperats al segon tram 
del camí d’Adarró. 

La zona de pícnic. S’han construït bancs de 
pedra seca davant els marges recuperats.   

  
Camí d’Adarró. Al fons, marge de contenció 
recuperat, al davant jardiner amb hort.    

Turó del Sèu. Jardineres baixes per al cultiu de 
herbes medicinals. 

 



 

Els anys 2017-19 es va recuperar el camí de Santa Llúcia que durant dècades era totalment 
intransitable i obstruït per la vegetació i les pedres dels marges enfonsats. Amb l’ajuda dels 
participants de dos camps internacionals de treball es van recuperar 400 m de marge de pedra seca. 


