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INVENTARI DE LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA  

DE L’ALT CONGOST 

Francesc Roma i Casanovas 

 

A l’Alt Congost1 apareixen un total de 84 construccions de pedra seca. Aquest 

inventari inclou cabanes, barraques, refugis, balmes obrades i corrals, però no 

recull les restes de barraques de carboner (paradors) quan no es conserva la 

cabana completa.2 En general no distingim entre cabanes i barraques i, per 

tant, el fet d’emprar un nom o un altre no implica cap diferenciació tipològica 

entre els elements. En canvi, aquests dos elements es diferencien clarament 

dels refugis: la diferència principal és que en els primers, per les seves mides, 

es podria dormir al seu interior, mentre els refugis són tan precaris i sobretot 

reduïts que aquest fet resulta pràcticament impossible.  

Quant al tipus de construcció, seguint els criteris consensuats per a l’elaboració 

de la Wikipedra, distingim entre construccions de tipologia:  

 Aèria aïllada (AA)3 

 Aèria adossada al marge (AM)4  

 Terrera margera (TM)5 

 Terrera encastada (TE)6  

Amb aquests criteris de classificació, l’inventari està distribuït municipalment de 

la manera que recull la Taula 1. Com es pot veure, el poble on més abunden 

aquests tipus de construccions és Tagamanent, amb el 31% del total, seguit 

                                                           
1
 Entenem per Alt Congost el conjunt de terres que desaigüen al riu Congost dels municipis d’Aiguafreda, 

el Brull, Centelles, el Figaró, Hostalets de Balenyà, Sant Martí de Centelles, Tagamanent, Sant Quirze de 
Safaja i Seva. Aquesta zona es troba administrativament dividida entre les comarques del Vallès Oriental 
i Osona.  
2
 L’estructura de les barraques de carboner (un simple mur de pedra a l’empara del qual es bastia la 

resta de l’edificació amb elements vegetals) i els elements constructius amb què es varen bastir han fet 
que ens n’hagin arribat molt pocs exemplars fins als nostres dies.  
3
 Barraca construïda de forma aïllada al mig d’un terreny, que manté alguna paret, paravent o pila de 

pedra sobrera (claper) adossada a un lateral. La seva alçada és inferior a les parets de la barraca i el 
nivell del terreny circumdant és el mateix. 
4
 Una de les parets laterals o la posterior de la barraca està formada per un marge de nivell igual o 

superior mentre que el nivell del terreny circumdant, de les tres parets restants, és el mateix. 
5
 Barraca construïda dins d’un marge, és a dir encastada totalment dins el terrer d’una feixa. La paret 

frontal és el propi marge. 
6
 Barraca formada per l’aprofitament d’una cova o forat en una roca, on la part frontal es cobreix amb 

una paret de pedra seca, deixant un portal d’accés. 
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d’Aiguafreda (16%) i Sant Martí de Centelles (15%). Val la pena remarcar que 

sí bé Sant Martí i Tagamanent són alguns dels municipis més extensos de la 

comarca, Aiguafreda correspon a un dels més petits (7,9 km2). 

 

Municipi Casos Percentatge 

Aiguafreda 14 16,7 

Centelles 3 3,6 

El Brull 6 7,1 

Figaró 10 11,9 

Hostalets 1 1,2 

La Garriga 3 3,6 

Sant Martí de Centelles 13 15,5 

Sant Quirze Safaja 1 1,2 

Seva 7 8,3 

Tagamanent 26 31,0 

Total 84 100,0 

Taula 1 - Distribució per municipis dels elements estudiats 
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Amb gairebé el 60% del total, les cabanes són els elements més presents, 

seguits dels refugis (27%) (vegeu la Taula 2). Les barraques de carboners i els 

corrals tenen un pes molt reduït segurament per les dificultats de conservació 

pròpies d’aquest tipus d’estructures.  

 

Tipologia Casos  Percentatge 

Barraca de Carboners 5 6,0 

Cabana 50 59,5 

Corral 6 7,1 

Refugi 23 27,4 

Total 84 100,0 

Taula 2 - Tipologia dels elements estudiats 
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Tipus Casos % 

Barraca 4 17,4 

Balma 3 13,0 

Construcció 

entre blocs 14 60,9 

Parets roca 

mare 2 8,7 

Total 23 100 

Taula 3 – Els refugis 

 

La Taula 4 recull l’estat de conservació d’aquests elements en el moment en 

què es varen visitar per darrera vegada (normalment l’any 2012). Com s’hi pot 

veure, gairebé el 60% presenten un estat ruïnós, mentre que només un 19% 

han estat qualificats en bon estat. Hi ha, també, dos casos de restauracions, 

que es pot posar de manifest que no s’han fet amb els criteris més acurats.  

 

Estat de conservació Casos Percentatge 

Bo 16 19,0 

Precari 17 20,2 

Restaurada 2 2,4 

Runes 49 58,3 

Total 84 100 

Taula 4 - Estat de conservació 

 

16 17 

2 

49 

0

10

20

30

40

50

60

Bo Precari Restaurada Runes



5 
 

 

 

D’acord amb els criteris que s’han exposat a l’inici d’aquest inventari, els tipus 

de construcció més presents corresponen a les estructures aïllades (entre les 

que estan completament exemptes i les adossades a un marge arriben a més 

del 60% del total). Cal remarcar que més del 20% corresponen a estructures 

del tipus terrera encastada, és a dir, que s’han construït aprofitant una cova o 

forat en una roca.  

 

Tipus de construcció Casos Percentatge 

SD 10 11,9 

Aèria aïllada 21 25,0 

Aèria adossada marge 31 36,9 

Terrera encastada 19 22,6 

Terrera margera 3 3,6 

Total 84 100,0 

Taula 5 - Tipus de construcció 
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possibles hipòtesis per situar temporalment l’aparició d’aquestes construccions. 

En aquest sentit, a la parròquia de la Móra, apareix un indret conegut com el 

Solei del Vinyet (actualment conegut com els Castanyers del Rector). Sabem 

que al segle XVII o principis del XVIII les vinyes que havien donat lloc al 

topònim foren arrancades i substituïdes per castanyers. Segurament va ser el 

refredament climàtic el que va fer que aquesta zona no resultés prou productiva 

per a l’elaboració de vi. En aquest context, un document de 1673 dóna fe que 

Bartomeu Codina cedeix en aquest indret a Josep Codina unes peces de terra i 

li dóna permís per “(...) ut domun edificity in ea (...)”,7 és a dir, per construir-hi 

una casa. En aquest indrets, encara avui dia es troben les restes de diverses 

cabanes que corresponen a èpoques històriques clarament diferents. 

Finalment, diguem que el cas del mas Pujadas de Valldaneu ofereix una 

oportunitat per entendre alguna de les raons d’aquestes edificacions. El 18 

d'abril de 1700, l’hereu Pau Pujadas, “(...) pro subveniendo aliquibus 

necessitatibus (...) per pagar Pujas de Censals y comprar Blat per so[s]tento de 

ma familia (...)” arrenda per quatre anys a Francesc Xicola (de Vallcàrquera) 

una peça bosc que té a Valldaneu "(...) in loco dicto la Maniscla sota lo single 

del Troll [el Grony] enomanat Mix dia”. Posteriorment fa el mateix amb altres 

peces de terra, sobre les quals encara es conserven algunes cabanes. El que 

fa interessant aquest cas i altres de semblants és que els arrendadors (el 

propietari útil) acaben treballant aquestes terres. De manera que sembla que 

estem davant d’una forma de préstec encobert en un context de precarietat 

econòmica (finalment el mas serà annexionat pel seu veí, la gran masia de 

Castellar).  
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