
Arquitectura rural al Montsant occidental

ROGER PASCUAL

LA GEOGRAFIA CONDICIONA
L'ACTIVITAT HUMANA

L'espéae humana és probablement la
que s'ha adaptat a les més diverses con
dicions biodimétioues i geografiques de
la Terra. Tanmateix, la influencia d'a
quests factors sobre el desplegament de
la humanitat pel nostre planeta, es fa
sentir de valent. Només cal analitzar la
distribució de la població al Globus per
adonar-se que les érees amb climes
temperats o tropicals i d 'orografia suau
són les que presenten una densitat de
població més elevada. Aixó és cert a
aquest nivell i també a escales inferiors:
Catalunya és clarament un pa ís amb una
distribució de la població molt desequ ili
brada. Les zones més despoblades coin
cideixen amb regions associades a siste
mes muntanyosos d'orografia tortuosa ,
com les comarques pirinenques o d'al
tres associades a les muntanyes meti
dionals de la serralada Prelitoral. El Ptio
rat encaixa bé dins d'aquesta descripció.

A rére« del Montsant occidental tro
bem una gran diversitat geológica, amb
potents afloraments rocosos. El conreu
s'hi ha practicat secularment, fins arri
bar gairebé als cims de les muntanyes,
malgrat I'accidentada orografia. D'e
questa activitat, avui restringida a in
drets propers als nuclis habitats o ac
cessibles amb mitjans motoritzats, ens
n 'ha pervingut un ric patrimoni arquitec
tonic , que ens explica molt sobre la tei
na de pages i la vida en general durant
el s. XIX i primera meitat del s. xx.

ELS CONREUS I LA SEVA
ADAPTACIÓ A L'OROGRAFIA

Tota aquesta éree, que inclou els ter
mes municipals de la Morera de Mont
sant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Fi
guera, Cabassers, la Bisbal de Falset i
Margalef, compren una seqúéncie geo
lógica que, de sud a nord va des de les
pissarres del aevonié i el carbonífer, fins
als conglomerats terciaris del cim de
Montsant, passant per una rica repre
sentació de formacions del tnes«: a les

serres deIs Montalts i la Figuera, i la vall
de Cavaloca. A banda de la divers itat de,
relleus que comporten aquests diferents
substrats geo/ógics, en general els pen
dents són pronunciats arreu.

Els conreus solen aprofitar les ton
dalades deIs barrancs i els vessants
més suaus. En el primer cas , no fan a
les parts superiors de barrancs sufi
cientment amples, en forma de bancals
successius Iimitats per marges de pe
dra. Els conreus instet-tets als vessants
també solen estar abancalats amb mar
ges , pero en indrets amb pendents
suaus, especialment al territori p issa
tros, els marges poden mancar-hi.

L'APROFITAMENT DELS ELEMENTS

El clima i I'orografia de la regió del Mont
sant occidental, originen dos factors Iimi
tants deIs conreus d'impott éncie capital:

La disponibilitat de sól: als ves
sants de fort pendent, com és el cas d 'u
na gran superfície de les terres , el sól és
esc és, poc profundoA més , el desfona
ment previ al conreu el fa molt sensible
a I'erosió. Els potents afloraments de ro
ca mare provoquen que el contingut en
elements grollers (graves, códols i
blocs) del sól sigui generalment molt im
portant. En alguns costers, la disponibi
Iitat de sól era tan escassa, que alguns
bancals s 'havien omplert Iiteralment de
terra téttit transportada des d 'un altre in
dret a les sémes d'un animal.

La disponibilitat d 'aigua: el territori
estudiat s 'inclou dins del tipus clima tic
mediterrani continental de baixa altitud,
caracteritzat per un fort eixut estiva l,
que hab itua lment s 'allarga de mig juny a
finals de setembre. Les parts més ele
vades, amb I'atenuació de les tempera
tures estivals i un lIeuger increment de
les precipitac ions , tendeixen a un clima
submediterrani. La gran permeabilitat
superficial de la major part de sots que
s 'hi desenvolupen, unida a I'escassetat
de precipitac ions a l ' époce més celoro
sa, determinen que els corrents superti
ciels d'aigua siguin molt rars , lIevat de la
vall del tiu Montsant i el tram inferior

d'alguns deIs barrancs que hi aflueixen.
Així, a banda deIs indrets propers a al
guna de les loca litzades fonts d'origen
c érstic, el recurs hídric cal cercar-lo en
I'aigua de pluja.

Totes aquestes condicions han afa
votit, en el passat recent, un tipus de
conreu que optimitza la rendibilitat del
sot i I'aigua . Per aconseguir-ho s 'utilitza
el material sobrer, «inútil" per al conreu:
la pedra. La pedra serveix per construir
els marges que sostindran i protegiran
de I'erosió faixes de sól sovint estretes.
La pedra també és la prime ra materia
per bastir les vies de comunicació, i to
tes les altres petites infraestructures de
t'émbit agra ri, com les barraques, els al
jubs o bassots, els graons o sop lujos
instst-ts ts als marges i molts altres. A les
zones més elevades, I'activitat ramade
ra també va utilitzar la pedra per cons
truir dorm idors de bes tiar a I'abric de
nombroses balmes.

Per norma habitual, la pedra utilitza
da en les construccions rurals del Mont
sant occidental és local, ja que aquest és
un element abundant gairebé arreu . Així,
la diversitat geológica d'aquesta éree
s'evidencia en la diversitat del material
constructiu. Cad tipus de roca té les se
ves peculiaritats físiques: els conglome
rats del cim de Montsant, originen uns
blocs arrodonits i granelluts de propietats
diferents a les lioses de bon treballar que
proporcionen les cecénes triésiques de
les serres deIs Montalts, Cantacorbs i la
Figuera. I també diferents són les propie
tats deIs blocs que es produeixen al terti
tori p issarrós, cante lluts i fragils, o deIs
códo ls arrodonits de molt diversa proce
dencia que es troben a les terrasses de
la vall del Montsant. A tot erreu, pero, hi
ha construccions en pedra que utilitzen
diferents t écoiques per adaptar-se al me
te1'Ja1 cons tructiu local. En alguns casos ,
s 'ha observat la presencia de blocs de
construcció aliens a l'indret de I'edifica
ció: al territori p issarrós , per exemple, al
gunes barraques tenen la porta corona
da per una llosa cetcéne, que hi ha estat
transportada a tal efecte. Aquestes cons
truccions híbrides poden veute's en in
drets sempre propers a la transic ió entre
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les pissarres del carbonífer i les celcéties
del taéstc.

LES CONSTRUCCIONS RURALS
DE PEORA AL MONTSANT
OCCIDENTAL

La diversitat de construccions en pedra
en I'ambit del Montsant occidental és
molt gran í inclou tant les infraestructures
próp ies deIs conreus, com altres que, tot
i no estar directament relacionades amb
I'aprofitament agrícola, ens informen so
bre un modus vivendi molt diferent de
I'actual en un passat no tan lIunya.

Els elements bastits en pedra que
hem pogut identificar al territori, poden
ésser agrupats dins de les classes se
güents:

• Elements relacionats amb el so
pluig i I'emmagatzematge

• Elements relacionats amb I'ade
quació i el manteniment del te
rreny

• Elements relacionats amb les co
municacions

• Elements relac ionats amb I'aprofi
tament i la canalització de I'aigua

• Altres elements associats a dife
rents usos

Elements relacionats amb el
sopluig i I'emmagatzematge

Pot dir-se que barraques -eabanes o
casetes- de pedra eren un element im
prescindible present a una gran part de
les finques on hi havia aprofitament
agrícola. A jutjar pels testimonis que
hem pogut recollir, la major part d 'a
questes barraques devien etcer-se du
rant t'époce d'expans ió del Priorat gra
cies al sector vinícola i Iicorer, durant la
segona meitat del S XIX i els inicis del S
xx. Les barraques solen ser de volum í
construcció humils, amb plantes que
norma lment osen-ten entre 5 i 30 rr1. La
seva utilitat principal era la de magat
zem d 'estris i mate rials agrícoles, així
com, ocasionalment, de refugi per al pa
ges. Tot i que no estaven preparades
per ter-tu vida, sí que podien utilitzar-se
per passar la nit, espec ialment en épo
ques de collita, quan la feina s'acumu la
va. Són més abundants al nord del terti
tori, de substrat calcari, tal com la resta
d 'elements fets amb pedra .

Existeíxen diverses variants tipo/ógi
ques de barraques: mentre que la majo
ria són de quatre parets, d 'altres han es
tat construidos a /'interior d 'un marge . El

sostre pot estar fet de teules i canyis
sos1 suportats per cairats de fusta , a les
barraques més modemes o restaura
des, o per pedra en seco En aquest da
rrer cas s 'han pogut observar diverses
t écniques cons tructives: les pedres
cot-locades en volta (molt sovint quan el
material constructiu és de forma irregu
lar) o en falsa volta, sobreposades amb
decalatge. Una altra técnica, que apa
teix en algunes barraques de la zona
tsiés ics , utilitza üoses amples per cot-to
car-Ies a manera de teules sobre una
base de cairats . La major part d 'aques
tes cobertes no han suportat tan bé el
pas del temps com les de volta o falsa
volta. A la meitat sud del territori, amb
predomíni deIs substrats pissarrosos, la
gran majoria de barraques són amb
sostre de teules , ja que la peculiar fragi
Iitat a la f1exió del llicorell fa que aquests
elements es degradin amb més facilitat.
S 'han observat algunes pe tites barra
ques de pissarra, amb el sostre fet de
falsa volta amb material calcari traginat
allí expressament.

Els soplujos, són entrades de marge
construides amb la finalitat d 'encabir-hi
diversos tipus d'objectes. Localment
s'anomenen també capelletes o caba
netes . Sovintegen a les finques (variant
local: trossos) i la seva variabilitat en
I'estructura i les dimens ions respon pre
cisament als seus diferents usos. Des
de forats relat ivament petits, a mitja al
'lada, per allotjar el céntir (pitxell, en
parla local), fins a entrades més grans
-tot i que no arriben a tenir les dimen
sions d'una barraca- per desar-hi les ei
nes del tros o encabir-hi les ames. Men
tre que ets primers tenen una estructura
molt senzilla (de vegades constituida
únícament per tres pedres robustes que
constitueixen les parets i dues ltoses
grans a la base i el sostre), els més
grans solen estar rematats per un sostre
de volta. La porta pot estar feta en volta
de mitja punta o encimbe llada, un cop
més, per una gran llosa.

Més abundants a les parts elevades
del territori, on I'aprofitament ramader
predominava sobre I'agrícola, són els
dormidors de bes tiar. Norma lment eren
estances a sopluig d'una balma davant
de la qual es bastien una o dues parets
de pedra. En alguns casos, part de la
balma es reserva va per al pastor. Enca
ra es conserven les parets de molts dor
midors arreu de la muntanya , malgra t

1 Aquí. -cenyts- es refereix a uns estris rec
tangulars constnüts amb tires de canya entrelfa¡;a·
des.

que la practica desaparició de la rama
deria tradicional fa que molts d 'ells si
guin cada cop més inaccessibles. Els
corrals no són tan freqüents i habitual
ment consten només d'una éree rectan
gular limitada per quatre murs de pedra .
La majoria es troben en un estat molt
precari de conservació.

També s'han d'incloure en aquest
grup ets magatzems, construccions més
grans que les barraques, concebudes
per a finalitats diverses . Alguns d'ells te
nen una curiosa forma, com I'anomenat
celler de I'Elies, al barranc de Cavaloca ,
constituit per una coberta en volta de
canó de 8 m de lIarg per 5,5 d'amplada ,
feta amb pedra seca i coberta de terra.
A I'extrem posterior s 'hi conserva una
estructura per al trepig del retm i l'obten
ció del most. Es diu que els cartoixans hi
feien el vi obtingut a partir del delme de
les finques de la contra da.

Elements relacionats amb
I'adequació i el manteniment
del terreny

Introduim en aquest apartat aquelles
estructures que d'una manera o altra
resulten de la gestió del tros per a men
tenir-lo cultivable. B ésicement els mar
ges , que sostenen ets bancals, espe
cialment en lIocs amb fort pendent, i
també les piles de reserva (Iocalment,
també munts o troneres) que, lIuny de
ser amuntegaments desordenats de
pedres sobreres, són estructures regu
lars, dissenyades amb la doble finalitat
de maximitzar I'espai conreable l. elho
re, fomir d'un magatzem classificat de
material constructiu que pot ser usat ul
teriorment.

És freqüent que, a les finques aban
calades, els marges presentin escales
de pedra, que havien de ser construkies
alhora que es feia el marge. Una vega
da més, la solució adoptada per facil itar
la circulació entre les feixes se supedita
va I'optimització de I'espai conreable:
mentre que un camí que circula entre
els bancals ocupa terreny, la superfície
ocupada per les escales de marge és
nul·la.

Poden considerar-se les eres (o
eretes, com s 'anomenen algunes) ele
ments d 'adequació del terreny, en
aquest cas per a la batuda del gra o Es
tracta d'esplanades esfero ida ls sovint
Iimitades per murs baixos de pedra.
També han de ser incloses aquí les pi
les o munts de pedres, de dimensions
molt diverses i molt comunes a tot el te
rritori.
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Elements relacionats amb les
comunicacions

Camins, ponts i fites son construc
cions que sovint utilitzen la pedra com a
material principal. Els camins rals i a/tres
camins locals que havien estat impor
tants en les comunicacions, presentaven
molts trams empedrats, espe-cialment
en aquells indrets de més pendent o
més sotmesos a I'erosió. Avui es conser
ven encara en bon estat alguns d 'e
quests trams, tot i que la proliferació del
motociclisme de muntanya esta afectant
mo/t negativament determinats itineraris.
Alguns camins exhibeixen peculiaritats
notables, com el del grau deis Bous, pro 
veñ de graons fets amb travessers de
savina. Se'n conserven mo/t pocs al seu
1I0c. Els ponts són escassos. El pont de
Cavaloca, a réree estudiada, és de cita
obligada, per les seves dimensions, la
técnice constructiva i la particularitat que
no esta sostingut per pilars sinó que esta
suportat per la mateixa roca del cingle
que ha excavat el barranco

Elements relacionats amb
I'aprofitament i la canalització de
I'aigua

Si el sol cultivable és un factor limitant
important per entendre el conreu al vol
tant de la Vilella Baixa , I'altre factor de
terminant és la disponibilitat de I'aigua.
Els estius solen ser molt secs i t' époce
de détid: hídric s'allarga, de mitjana,
des de la segona quinzena de juny fins
a la primera de setembre. A la tardor, en
canvi, sol haver-hi episodis de pluges
torrencials, potser amb menor treq úén
cia que a la línia litoral, pero de propor
cions cs teetrotlques, com la de I'octubre
de 1994 (160 11m2 en 24 h), o la d 'octu
bre de 2000 (300 11m2 en 2 dies).

Aquests factors cñméticsdeterminen
el tipus de construccions relacionades
amb la gestió de I'aigua al territorio D'u
na banda, tenim els elements d 'emma
gatzematge o obtenció d'aigua, com els
aljubs i les mines a muntanya, o les sé
nies i els pous al fons de la vall . També
cal incloure aquí les basses, les cister
nes o els abeuradors. O'altra banda , hi
ha les construccions lineals que servei
xen per transportar o evacuar I'aigua, és
a dir les séquies i els canals, com hem
proposat en el tesaure provisional.

Els aljubs, que en les parles locals
reben el nom d'anjub, bassot o cisterna,
són construccions de pedra, de planta
circular o rectangular, que serveixen per
emmagatzemar I'aigua de pluja, bé
aprofitant la presencia d 'una orografia

favorable que permetia recollir la preci
pita ció sobre una superfície gran de ro
ca, bé situant-se al bell mig de barrancs
del país calcari, on les cadolles naturals
serveixen com a dioosneimpermeables.
De fet, els aljubs són I'únic recurs per
emmagatzemar aigua per als períodes
secs en aquells indrets amb una orogra
fia rocosa i encinglada. Habitualment es
tracta d 'edificacions petites, de 2-3 m de
diémetre i 1,5 a 2 m d 'altura. Alguns, pe
ro, tenen proporcions més respectabies,
com I'Anjub de la Sola neta del Figuerol,
una construcció lIeugerament ovoide de
5 m de aiémetre bastit en epoca relati
vament moderna (1926); el aipoeit esta
recobert de rajola cuita i podia emma
gatzemar 50000 litres d 'aigua. La porta
deis aljubs pot ser de volta o coronada
per una llosa. La majoria tenen coberta
de falsa volta , pero també n'hi ha de vol
ta i fins i tot de descoberts. La quantitat
d 'aigua emmagatzemada en un aljub no
dona va més que per abeurar persones
il o animals, pero no pas per regar.
Aquesta aigua també s 'utilitzava per
dissoldre el su/fat de coure que , abans
de I'era deis pesticides, era I'únic recurs
contra moltes plagues. A tal efecte, al
guns aljubs van acompanyats d'un petit
diposit adjacent.

Les mines són també construccions
per a I'aprofitament de I'aigua. En comp
tes de tenir un dipost: afonat a la roca,
com els aljubs, emmagatzemen I'aigua
en una excavació horitzontal sostinguda
per una volta de pedra. Solen situar-se
al fons deis barrancs i totes les observa
des es troben en el territori pissarrós, on
I'aigua superficial i subsuperficial és
més abundant.

Aljubs i mines són les infraestructu
res d 'aprofitament de I'aigua a muntan
ya . A la vall del riu Montsant i altres fon 
dais, predominen els pous i les sénies,
que exploten I'aigua escolada al suoso:
Aquestes darreres són pous amb un
mecanisme de doble roda per extreure
aigua a la superfície mitjanyant el movi
ment d 'un animal al vo/tant de la cons
trucció. Sovint hi havia també un meca
nisme de vessament i canalització de
I'aigua que arribava al capdamunt. En
alguns casos el giny esta torce deterio
rat, pero en d 'a/tres es conserva prou
bé. La profunditat de pous i sénies sol
oscll-let entre 6 i 8 m, encara que se n '
han mesurat alguns que assoleixen 12
m de tondérie .

Molt diferent aspecte tenen els ele
ments per al transport o I'evacuació de
I'aigua. Les séquies, estructures lineals
per al transport de I'aigua, recollida de
rius , rierols o fonts , solen estar suporta
des per marges de pedra all í on I'oro-

grafia hi obliga. També cal citar aqu í les
rases o recs deis trossos abancalats
que canalitzaven I'aigua de pluja, fets
amb doble marge i base de pedra, i les
aigüeres deis camins, compostes per
unes poques lloses disposades de can
tell , sovint associades a un forat de des
guas al marge del camí. Moltes de les
aigüeres deis camins estan colgades de
terra , pero en relatiu bon estat. En els
trams més coneguts n 'ni ha torce de
malmeses pel pas de motocicletes.

Altres elements associats a diferents
usos

Fora del món estrictament rural , a la vi
da quotidiana també s 'utilitzava la pedra
per a la construcció d 'elements d'utilitat
diversa. Els forns teulers, de ca/y o de
guix servien per fabricar metéries rela
cionades amb la construcció. Molt so
vint es bastien sota un marge de pedra,
amb una volta semicircular feta per pe
dres o rajoles. A/tres edificacions varen
ser eiceoes circumstancialment i han
quedat en desús, com les relacionades
amb els esdeveniments b él-tics: així, les
guerres carlines varen deixar la presen
cia de quatre quarters al voltant de la Vi
leila Baixa - precisament proveñs per
uns forns teulers adjacents-. Més hu
mils i referits a la més recent guerra ci
vil, els parapets són un testimoni únic de
la desfeta del front de I'Ebre a fi de
1938. Se 'n poden trobar per tot el terri
toti, pero es concentren a les carenes i
cingles calcaris de les serres de la Fi
guera i deIs Montalts. Havien d 'haver
estat construits per persones amb no
cions suficients, com a mínim els que
han perdurat fins avui ja que , tot i ubi
car-se en indrets torce oberts a la intem
perie, han suportat el pas del temps d 'u
na forma gairebé inversemblant.

EL PATRIMONI RURAL DE PEORA
COM A RECURS PEOAGOGIC I
TURíSTIC

El patrimoni rura l de pedra del Montsant
occidental -per extensió, del Priorat,
amb moltes érees d 'orografia adequa
da- és una peculiaritat fonamental del
seu paisatge que avui es troba en fase
de degradació. Cada cop són menys els
marges, barraques o aljubs que es re
construeixen després deIs estralls cau
sats pel pas inexorable del temps i els
elements.

Pero de totes maneres, aquest te
rritori encara conserva un patrimoni ric
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i diverso Algunes construccions foren
tan ben executades que encara roman
dran moltes més d écedes dempeus.
Respecte a la resta, és evident que no
ho podrem conservar tot. Peró en can
vi, sí que és factible utilitzar-ho ara
com a recurs en diversos fronts. En pri
mer l/oc, en t'émoit estrictament etno-

grafic, ja que ens permet, a través deIs
testimonis, interpretar la vida de peq és
de fa un segle. Després, els abancala
ments tradicionals són un element pe
dagógic excel-lent per explicar els con
ceptes d 'ús sostenible del territori i
d 'optimització deIs recursos naturals.
Finalment, I'arranjament d 'algunes de

les finques més ben conservades, po
dria convertir-les en una mena de mu
seu a I'aire lliure, objecte del turisme
cultura l. Tal vegada aixó podria anar
acompanyat de punts d'interpretació.
Fins i tot no és descartable que arribés
a ser pertinent tornar a posar aquestes
finques en producció.
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