
 

 
 
1. Geografia  
 

El terme municipal de Begues ocupa una superfície de 50,6 km2, està situat dins del massís de 
Garraf, conjunt muntanyós que pertany a la serralada litoral i que està clarament delimitat per 
la vall del riu Llobregat, la depressió del Penedès i el mar Mediterrani. Dins d’aquest massís, el 
nucli urbà de Begues s’ubica en un altiplà que separa el massís de Garraf pròpiament dit de la 
serra de l’Ordal. L’altiplà bascula suaument cap a ponent, des dels 400 metres d’altitud a La 
Collada, fins els 350 metres del Pou del Glaç. Els cims més elevats són el Muntau (658m), el 
Sotarro (563m) i la Morella (535m). Els punt més baix està localitzat en la riera de Salom 
(180m). Limita amb els municipis de Vallirana; a l’oest, Olesa de Bonesvalls i Olivella; al sud, 
Sitges, i a l’est, Gavà, Sant Climent i Torrelles de Llobregat.  
 

  
 

        Corral a Els Casals. Foto CEB. Begues. 2009.                     Cisterna a Els Casals. Foto CEB. Begues. 2009. 

Tot i que geogràficament Begues pertany a la comarca del Garraf i vinícolament forma part del 
Baix Penedès, administrativament es troba dins la comarca del Baix Llobregat, la qual cosa 
obeeix a raons històriques lligades a la pertinença de Begues a la Baronia d’Eramprunyà. Ocupa 
un territori estratègic al sud de la ciutat de Barcelona, factor indispensable per entendre les 
relacions d’aquesta ciutat amb el seu entorn proper i llunyà. Representa el contacte més proper 
d’aquesta ciutat amb el món de la pedra seca tan característic dels territoris de secà.  

2. Paisatge i territori 
 

La recuperació dels paisatges tradicionals i històrics és un factor de sostenibilitat del territori, 
sobretot en demarcacions territorials com Begues tan properes a zones urbanes, on la pressió 
demogràfica i urbana afecta antics espais rurals que esdevenen semi urbans. Les activitats que 
es porten a terme en aquests territoris transformen paratges tradicionals en llocs on la societat 
projecta les seves necessitats, de forma que el paisatge es transforma d’una manera 
irreversible. Sovint és substituït totalment sense deixar rastre de l’acció cultural que l’ha 
conformat històricament. En molts indrets de Catalunya i en especial la comarca del Baix 
Llobregat on pertany Begues, l’empremta industrial, la urbanització de grans àrees i la 
construcció de petites i grans infraestructures han modificat  per sempre grans extensions de 
terreny, i han convertit molts espais en zones on proliferen abocadors de runa, interiors de 
rondes d’autopista, infraestructures obsoletes, zones improvisades d’aparcament, antics 
conreus abandonats, senyalitzacions caduques, etc. En aquest context, és imprescindible valorar 
municipis com Begues que encara mantenen elements que estructuren el paisatge tradicional i 
natural, constituents d’un patrimoni cultural que a través dels segles ha esdevingut element 
d’ús, àmbit social i lloc de pertinença de la població.  



 

 
 
 

 
 

Vista de Montau sense les pedreres, el requadre assenyala l’actual urbanització de Begues Park. Foto CEB. Begues. 
Primer terç del segle XX. 

 
Fins mitjan segle XX, a Begues com en altres pobles de muntanya del Baix Llobregat, l’economia 
es basava en l’agricultura de secà, generalment de vinya, cereals i alguns fruiters. La ramaderia 
que es desenvolupava en zones de muntanya va ser molt important fins a començament del 
segle XX. L’explotació del bosc, proporcionava llenya, utilitzada de combustible per a la 
indústria rural (forns de calç i de vidre, carboneres i algunes rajoleries), per a l’autoconsum 
humà, per fertilitzar els camps de conreu o es destinava a usos d’interès comercial o industrial 
per a altres poblacions. Per altra banda, les canteres subministraven pedra als sectors 
relacionats amb la construcció. La majoria d’aquestes activitats van comportar la construcció 
d’estructures arquitectòniques relacionades amb explotacions agrícoles (barraques de vinya, 
pous, marges, clapers, sínies...), ramaderes (corrals, cisternes, passeres...), industrials (pou de 
glaç, forns de calç, forns de vidre, rajoleries, pous de glaç, pedreres...), de comunicació i accés 
(calçades, marges delimitadors, fitacions...). 
 
3. Patrimoni rural de Begues 
 

Avui en dia, l’abandonament de les explotacions agropecuàries tradicionals i el cessament de 
l’aprofitament dels recursos del bosc provoquen que les infraestructures rurals tradicionals de 
Begues esdevinguin obsoletes. Així la pervivència i la conservació del patrimoni arquitectònic de 
pedra seca i tradicional, depèn de la funcionalitat i de l’ús que se’n doni. Els oficis rurals que 
van propiciar la construcció d’estructures de pedra seca no existeixen o són testimonials com la 
pagesia. En conseqüència les antigues zones agrícoles i de muntanya on s’exercien han 
esdevingut, des de mitjan del segle XX, àmbits literalment abandonats sense interès productiu. 
La  regeneració natural després de segles de sobreexplotació, ha convertit molts camps de 
conreu i zones de pastura de muntanya en bardisses i bosc, en conseqüència el patrimoni 
arquitectònic resta sovint emboscat i desaparegut.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 

Rajoleria de Mas Alemany. Foto CEB. Begues. 2008. 
 
A tot això, cal afegir que la poca agricultura que es pràctica a Begues, així com les feines de 
neteja i condicionament de camps no conreuats és majoritàriament de tipus industrial. La 
mecanització que la caracteritza va lligada a una agricultura intensiva que necessita espais 
lliures d’obstacles, la qual cosa eradica el patrimoni arquitectònic de pedra seca, elimina la 
morfologia històrica del territori, i esborra els paisatges tradicionals. Així doncs, l’esvaïment de 
l’activitat agrícola tradicional, incideix plenament en la desaparició de les construccions de 
pedra seca, en la transformació dels camps de conreu i alhora en els paisatges històrics que 
conforma.  
 

  
 

Abans i després de la restauració pública de la barraca de Cal Tot, tardor de 2009, ubicada en una parcel·la a Bon 
Solei II. Foto CEB. 2009. 

 
En general el patrimoni arquitectònic de pedra seca i tradicional que es conserva a Begues no 
rep cap manteniment dels propietaris, per la qual cosa les barraques de vinya i els aixoplucs 
encastats en els marges, fa anys que no reben cap tipus de consolidació i la gran majoria s’han 
enfonsat. La resta de tipologies pateixen de la mateixa deixadesa: els pous per la perillositat 
que comporten o per estar encara en ús, es restauren o senzillament es tapien; els marges i 
feixes són els més descuïdats, ja sigui per l’abandonament dels camps que protegeixen, la seva 
relativa abundància, el desconeixement de la seva importància ecològica, o el poc respecte que 
susciten; les rajoleries i els forns de calç, la majoria ubicats en plè bosc, són les tipologies més 
desconegudes i desateses; els corrals relativament abundants a Begues estan desapareixent per  
 



 

 
 
manca de manteniment; els camins tradicionals, resten abandonats o reformats amb màquinària 
pesant com el camí de Vallirana, o seccioonats per infraestructures com el camí de Sitges. 
 
En definitiva, es pot afirmar que el patrimoni en pedra seca de Begues està greument amenaçat 
pel desús de les funcions del món agrari i preindustrial, per l’impacte de les noves 
urbanitzacions, per la construcció de noves infraestructures, pel descuït de la majoria de 
propietaris, per la manca d’ajuts institucionals pel seu manteniment, la inexistència d’una 
protecció legal específica, per la invisibilitat i la desconeixença social, per l’acció de la natura o 
pel vandalisme d’alguns individus. 
 

                          

Forn de calç de Les Planes. Foto CEB. Begues. 2009. 
 
4. Tècnica i funció original de les construccions de pedra seca i tradicionals  
 

Es coneix com a construcció en pedra seca aquella estructura de pedra que no utilitza calç, 
ciment ni cap altre material de consolidació. Les pedres s’amunteguen una sobre l’altra formant 
fileres fins a aconseguir la forma i la construcció desitjades. La tècnica de la pedra en sec ha 
possibilitat un seguit de construccions de diferent magnitud i funció, però totes elles de gran 
utilitat per a les feines del camp: barraques, aixoplucs, clapers, marges... Les estructures 
arquitectòniques tradicionals d’època preindustrial (forns de calç, corrals, sínies, rajoleries, 
pallisses, cisternes...), construïdes sovint amb una consolidació de fang, morter de cals o 
argamasa (calç, arena i aigua) formen part de l’anomenada arquitectura rural amb valors i 
característiques constructives semblants als de la tècnica de pedra en sec, cal considerar-les 
totes com un conjunt homogeni. L’ús de les estructures de pedra seca i tradicionals es pot 
classificar a partir de la seva funcionalitat: circulació i accés, construccions agrícoles i 
ramaderes, estructures hidràuliques, habitacles, construccions per a oficis artesanals, 
arquitectures i formes modernes (d’ús militar, jardineria, disseny) i  artístiques. 
 
La tècnica de la pedra en sec ha possibilitat un seguit de construccions de diferent magnitud i 
funció, però totes elles de gran utilitat per a les feines del camp, ramaderes i industrials. Els 
usos que comprenia es poden classificar segons els següents conceptes: 
 
- Habitacle i aixopluc: barraques, aixoplucs. 
 
- Construccions agrícoles i hidràuliques: sínies, pous. 
 
- Delimitació i magatzem: marges, clapers. 
 
- Instal·lacions per al bestiar: corrals, passeres. 



 

 
 
- Instal·lacions industrials i artesanals: forns de calç, carboneres. 
 
- Circulació i accés: camins, ponts. 
 
 

5. Aproximació històrica a les barraques de Begues 
 

Històricament s’han usat pels treballadors del camp com a aixopluc, resguard de descans, 
magatzem d’eines. A Begues  hem documentat l’existència de les barraques de vinya, a través de 
testaments custodiats a l’Arxiu Històric Parroquial de Begues, com a recer mortuori durant el 
període de pesta de 1651-1653. Cronològicament, les barraques de Begues, igual que les existents 
a les comarques del Penedès, Baix Llobregat i Garraf deuen haver estat construïdes durant el 
segle XVIII i XIX, no es pot descartar que n’hi hagi alguna més antiga. Les barraques associades als 
camps disposats en feixes suportades per marges de pedra seca, situades als vessants muntanyosos 
no es deurien edificar fins a un moment avançat del segle XVIII, quan la pressió demogràfica, la 
necessitat de disposar de més terres aptes per al conreu i unes condicions econòmiques favorables 
a l’exportació de vi i aiguardent als mercats colonials americans, van propiciar que moltes àrees 
fins aleshores ermes o dedicades a l’explotació ramadera i forestal fossin posades en cultiu. 
L’arribada de la fil·loxera al Baix Llobregat vers l’any 1897 va provocar la mort de la pràctica 
totalitat de vinyes i la necessitat de substituir el ceps morts per d’altres d’origen americà 
immunes a la plaga. En conseqüència, les zones més marginals de vinya van ser abandonades, 
juntament amb les barraques i altres construccions en pedra seca que hi havia. Solament les 
barraques situades en terrenys plans i més fèrtils van continuar en ús. No hi ha constància que 
se’n construís cap amb la tècnica de la pedra seca més enllà del primer terç del segle XX. Totes 
les noves construccions es bastiren amb material de consolidació (ciment i/o morter) i amb 
coberta de teulada.  

  
El progressiu abandonament de les barraques i altres construccions de pedra seca s’explica 
també pels canvis soferts en l’estructura social de la pagesia i la modernització i mecanització 
progressiva de les feines del camp durant el segle XX, que han provocat que avui en dia les 
barraques tinguin molt poca utilitat per a la pagesia i que per tant el seu futur sigui incert. 
Moltes de les barraques de Begues i altres construccions de pedra seca i tradicionals s’han vist 
negativament afectades per aquestes transformacions socioeconòmiques i la recent expansió 
urbanística que ha sofert el municipi. De nou, terres anteriorment conreades s’han abandonat i 
s’ha produït l’enrunament progressiu –i sovint la desaparició-  de barraques, marges, cisternes, 
pous i altres elements constructius de pedra seca.  

 
 

6. Catalogació de les barraques de vinya del terme municipal de Begues.  
 

Les dades extretes dels mapes del cadastre de Begues, aixecats els anys 1928 i 1954, identifiquen 
l’existència de 204 barraques de vinya en tot el terme municipal. De les 91 unitats localitzades, 
identificades i descrites arrel del cens realitzat l’any 2007, solament 23 estaven en bon estat, la 
resta presentaven diferents nivells de conservació: ensorrades totalment o parcialment, sense 
porta i cúpula, danys a les parets, etc. Des que es donaren per acabades les tasques de 
catalogació de barraques de vinya, i davant la impossibilitat de començar la catalogació de la 
resta de tipologies (pous, marges, sínies, forns de calç, pous de glaç, rajoleries, cisternes, etc.) 
per motius pressupostaris, el Centre d’Estudis Beguetans (CEB) centrà els seus esforços en la 
restauració de barraques. Fruit d’això s’han restaurat 13 barraques, la qual cosa representa més 
de la meitat de les identificades en bon estat l’any 2007.  

 
 
 
 



 

 
 
 

   
 

Abans i després de la restauració pública de la barraca del Ventureta. Foto CEB. Begues. Juny 2009. 
 
Les gràfiques que segueixen indiquen el grau de conservació de les barraques abans i després del 
programa de restauració del CEB. La Gràfica 1 fa referència a l’estat de conservació de l’any 
2007. La Gràfica 2 reflecteix 34 barraques en bon estat, fruit de les restauracions realitzades 
fins el mes de novembre de 2010.  
 
 

 
             Gràfica 1: estat de conservació de barraques,                          Gràfica 2: estat de conservació de barraques,    
              2007. CEB.                                                                              2010. CEB.  
 
                                                                                                                                           
S’observa que dels dos centenars llargs de barraques que encara existien l’any 1954, l’any 2007 
restaven en bon estat tan un 10%. Es evident, doncs, la situació de desprotecció, l’estat 
d’abandonament i la destrossa generalitzada del patrimoni arquitectònic i del paisatge rural de 
Begues. Per la qual cosa, la coordinació d’esforços entre propietaris, institucions públiques i 
entitats cíviques i ciutadania és clau per aconseguir la preservació a llarg termini d’aquest 
valuós patrimoni. 
                          
                 
7. Programa de restauració arquitectònica, senyalització i integració paisatgística i 
artialització de les barraques de vinya de Begues: Arquitectura-Paisatge-Art 
 

Malgrat la revalorització del patrimoni de pedra en sec que es detecta en alguns sectors de la 
població de Begues, i també de Catalunya, segueix essent majoritàriament un fenomen social i 
cultural desconegut per a la ciutadania en general. Per això des del CEB, junt amb l’Ajuntament 
de Begues s’han emprès diferents estratègies per donar-lo a conèixer, iniciatives per protegir-lo, 
i accions per preservar-lo. 
 
 



 

 
 

  
 

Abans i després de la restauració privada de la barraca del Tal·lara a Mas Roig. Foto CEB. Estiu 2009. Begues. 
 

  
 

Instal·lació de la “Porta del Tal·lara”, tributària de la barraca del Tal·lara. Foto LAAC. Estiu 2010. Begues 
 
La poca importància que la societat atorga al patrimoni de pedra seca i els paisatges que forma, 
l’escàs ús com a font d’investigació que en fan les entitats acadèmiques i culturals, la 
indiferència de les institucions, la invisibilitat en els mitjans de comunicació, entre d’altres 
raons, van impel·lir el CEB a cercar una nova relació cultural amb el patrimoni de pedra en sec. 
Després de debatre la millor manera d’incidir i aprofundir en l’interès social d’aquesta 
manifestació, es va decidir canviar la percepció més estesa entre la població que entén el 
patrimoni rural com un element vell i anacrònic. L’objectiu és fer contemporani allò que ha 
deixat d’existir per una majoria, i modernitzar les utilitats mitjançant la incorporació d’un ús 
artístic i una funció estètica. S’estableixen uns condicionants bàsics per regular les 
intervencions artístiques: respecte a les estructures de pedra seca, a la natura que les envolta, 
el paisatge que les integra i el territori que les acull. 
 
L’acció i/o forma artística ha de reflectir criteris estètics, estar subjecte a la tradició, i alhora 
ser innovadora i contemporània, atractiva i destinada al lleure d’acord amb els usos i costums 
actuals. Per la qual cosa, el CEB va contactar amb la Land Art Associació Catalunya (LAAC), 
entitat que es defineix per la promoció de l’art contemporani, la defensa del patrimoni natural i 
cultural mitjançant la creació artística, la difusió del corrent artístic Land Art (Art de la Natura) 
i la protecció dels artistes creadors. Fruit d’aquesta col·laboració la restauració de CPS es 
completa amb la realització d’una obra i/o acció artística tributària de l’estructura restaurada i 
del seu entorn paisatgístic.  
 
 



 

 
 
En el programa Arquitectura-Paisatge-Art hi conflueixen nous valors, usos i coneixements car 
promou la dinamització social, fa contemporani el patrimoni de pedra en sec, actualitza el 
paisatge tradicional, aporta valor artístic als emplaçaments de les CPS, rescata el patrimoni 
rural de la ruïna i el reintegra al territori, emfasitza el vessant intel·lectual, acadèmic i 
pedagògic, i estimula el coneixement de la història humana, econòmica i social del territori.  
L’APA s’insereix en el moviment artístic conegut com Land Art1, en el nostre cas està 
estretament relacionat amb el valor arquitectònic, patrimonial, natural i paisatgístic de les CPS. 
 
El CEB concep la restauració de les barraques de vinya i altres CPS, a partir de tres 
intervencions:  
 

- Restauració i senyalització de barraques de vinya i CPS. 
 

- Acondicionament de l’espai i reintegració de la CPS en el paisatge actual. 
 

- Creació d’una obra Land Art, tributària a l’estructura i l’entorn. 
  
 
7.1. Restauració i senyalització de barraques de vinya 
 

Els anys 2002 i 2004 el CEB va restaurar esporàdicament dues barraques de vinya. A partir de 
2007 dins del programa d’actuació de la Vocalia de Pedra Seca del CEB es van començar a 
restaurar barraques sistemàticament, a finals de 2010 s’han restaurat 13 unitats. Les 
restauracions es porten a terme de dues maneres diferents, mitjançant l’organització de 
restauracions públiques participatives, d’assistència voluntària, amb la col·laboració activa de 
l’Ajuntament de Begues i d’altres entitats culturals afins, la comunicació de la convocatòria és 
realitza en els taulells municipals i en el web del projecte www.pedrasecabegues.com, també 
amb els mitjans d’altres associacions culturals de caràcter comarcal. Les anomenades 
restauracions privades es porten a terme al llarg de l’any, consisteixen en un reduït grup de 
persones pertanyents a la Vocalia de pedra seca del CEB que es reuneixen setmanalment amb 
l’objectiu de restaurar sistemàticament barraques de vinya i altres construccions de pedra seca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El Land Art sorgeix els anys 60 del segle XX, quan un grup d'artistes europeus i americans, intervenen amb l'entorn 
natural per a deixar la seva empremta. L'objectiu inicial d'aquests artistes era aconseguir un art no comercial, per 
això el situen fora de qualsevol museu o galeria d'art, per a atorgar-li un caràcter efímer que és barreja amb la natura 
per formar part d'ella. Es designen sota el nom de Land Art o Earthworks, art de la terra, les obres que abandonen el 
marc de l'estudi, de la galeria, del museu, i són realitzades en un context natural, com pot ser el mar, una muntanya, 
la platja, el desert, un camp o fins i tot espais dins la ciutat. La natura es converteix en suport i en material artístic. 
Aquesta no és senzillament un espai de fons per a les obres o un lloc on col·locar-les sinó que el mateix paisatge és 
convertit en objecte artístic, després de què s'hi hagi realitzat una acció transformadora. Vegeu, per exemple, l’obra 
bibliogràfica d’Andy Goldsworthy. Enclosure, Thames & Hudson, Londres, 2007, pp. 191. Del mateix autor Wall at 
storm king, Londres, 2001, pp. 93. Thames & Hudson. O els web d’artistes relacionats a www.pedrasecabegues.com. 



 

 
 

   
 

  
 

Restauració pública de la barraca I de Can Martí. Foto CEB. Begues. Tardor 2010. 
 
Les tasques de restauració fan referència a la reconstrucció de parets caigudes, portes, sostres i 
contraforts. Si existiexen fotografies d’abans de l’ensorrament s’utilitzen per fidelitzar la forma 
original de l’estructura. Sempre es fan servir materials procedents de la mateixa CPS o de zones 
properes. Les portes s’aixequen seguint la configuració original, respectant el tipus de llinda en 
forma de mig punt o plana. Les cúpules es restauren amb la tècnica de volta falsa que consisteix 
en l’acostament de fileres de pedres, degudament assegurades, fins aconseguir tancar la volta. 
Tot seguit es fa una aportació de pedruscall i  terra per assegurar i impermeabilitzar la coberta. 
Finalment per compactar la terra es planten lliris de sant Josep i/o crespinell. Si s’observen 
traces d’antics contraforts es refan seguint l’estructura original. Les parets caigudes i esborancs 
s’adoben tenint en compte la posició i inclinació dels existents.  
 
També es pren especial cura en recuperar el paisatge humà representat pels pagesos que 
conreuaven els camps i tenien cura de les barraques i d’altres estructures de pedra seca, car 
van ser els darrers representants d’un ofici quasi inexistent a Begues i d’una tradició secular de 
bastiment d’estructures de pedra en sec, desapareguda amb la jubilació dels darrers pagesos a 
mitjans del segle XX. El sobrenom del pagès o parcer que portava la vinya i/o altres conreus, 
també el rebia la barraca: Carrebí, Panxito, Pitxot, Pixafanals, Gravat, Tal·lara… són algunes de 
les denominacions que mostren el paisatge humà que tanca la secular tradició pagesa de 
Begues, alhora que enriqueixen la toponímia petita de Begues. 
 
Darrerament s’ha portat a terme  la senyalització vertical de les barraques de vinya restaurades, 
va ser una iniciativa adoptada pel seu caràcter social, formatiu, didàctic i protector. La 
indicació recull la informació bàsica que permet conèixer el territori, rebre informació sobre la 
barraca i advertir del perill que suposa la seva manipulació per la mateixa estructura i per les 
persones. En l’etiqueta es fa constar la següent información: número de restauració, nom de la 
finca on s’ubica la l’estructura, pictograma d’advertiment, denominació de la barraca, any de 
restauració, un missatge d’encoratjament i de respecte a la barraca i a l’entorn natural,  
 



 

 
 
finalment consten els logotips del CEB, responsable de la idealització i continguts, i de 
l’Ajuntament de Begues, que subvenciona el material i la instal·lació de les senyalitzacions.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’etiqueta de 12 cm x 17 cm, dissenyada per Cesc 
Riera, grafista i il·lustrador, s’adhereix al pal quadrat 
de fusta tractada que sobresurt de terra al voltant 
d’1 metre i 14 cm de diàmetre. 
 

 

Etiqueta de senyalització de les barraques restaurades de Begues. CEB. 2010. 
 
 
 
7.2. Acondicionament de l’espai i reintegració paisatgística  
 

La senyalització de la barraca també permet conèixer un indret que ha estat acondicionat per 
visitar l’estructura i fer-se una idea de la seva antiga funció d’aixopluc i magatzem, i 
contemplar el paisatge que conforma.  Per això, una vegada finalitzada la restauració de la 
barraca, es porta a terme la neteja i acondicionament de l’entorn més proper, la qual cosa 
representa el desembosc del terreny, tot respectant els arbres, arbustos i plantes que 
defineixen la natura de l’indret (cuscons, carceres, mates, alzines…). Les estructures associades 
a la barraca (marges, pous, cisternes…) es netegen i consoliden. De fet l’actuació que es 
realitza és un enjardinament entès com a pràctica cultural de domesticació que ens apropa a 
l’antic ús agrícola de la barraca i els camps i/o feixes que l’envolten. És una acció que 
actualitza l’entorn natural mitjançant la culturització de l’espai, la qual cosa comporta 
l’eliminació i/o poda de bardisses, arbustos caducs, branques baixes que entorpeixen el pas i la 
visualització, tot integrant i adequant els elements vegetals autòctons més característics. És 
fonamental per garantir l’èxit de la reintegració de la barraca i estructures adjacents a l’entorn 
paisatgístic contemporani. 
 
Tot plegat permet retrobar a distància la forma arquitectònica que la natura havia camuflat al 
llarc dels darrers decenis. Així es manifesta  una nova perspectiva, un nou motiu visual, la 
recuperació d’un espai treballat i social. El resultat evidencia la recuperació d’arquitectures, 
sovint amagades pel bosc. La recuperació de la barraca i el paisatge que conforma mostra 
indrets on es desenvolupaven activitats culturals que havien desaparegut. Es recupera doncs, un 
espai civilitzat i habitat que l’acció antròpica tradicionalment havia conreuat i treballat, 
afaiçonant tot tipus d’estructures -habitacles, encerclaments, delimitacions, camins, etc.- que  



 

 
 
conformen l’organització cultural de l’indret. El sentiment d’abandonament, ruïna, dessolació 
que produeix una barraca de vinya abandonada i enfonsada. Dóna pas a la recuperació d’un lloc 
de destí i d’observació, es reconstrueix part d’un paisatge que forma part de la nostra identitat, 
de la nostra cultura. Sensibilitza les persones en tan que es recupera l’element convivencial 
entre el devenir natural i l’activitat humana.  
 

  
 

Restauració privada de la barraca del Pixafanals a Mas Roig. Foto CEB. Begues. Tardor 2010. 
 

   
 

Instal·lació “Patiment”, tributària de la barraca del Pixafanals. Foto LAAC. Begues. Tardor 2010. 
 
Com a tancament de l’artialització del conjunt paisatgístic es pren en consideració l’execució 
d’una acció de caire artístic en l’espai proper a la barraca restaurada. La intervenció artística 
està estretament lligada a l’estructura que acompanya, és tributària a l’emplaçament i el 
perímetre de la CPS, s’integra en el paisatge circumdant. Per això es imprescindible que els 
materials que la configuren formin part de l’entorn natural més proper (pedra, terra, 
vegetació). No es permet l’ús de cap tipus de material consolidant de caràcter industrial, ni 
lligadures manufacturades. Totes les obres es conceben per ser efímeres i per tant reintegrables 
a la natura, per això algunes instal·lacions, en concret les formades amb materials vegetals, fa 
que siguin les fotografies i/o els vídeos el suport i prova de visualització i creació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 

Restauració de la barraca dels Nois a Puigmoltor. Foto CEB. Begues. Estiu 2010. 
 

  
 

Instal·lació “Castell”, tributària de la barraca dels Nois. Foto LAAC. Begues. Estiu 2010. 
 
Les estructures i accions que comporta la creació de l’obra han de ser respectuoses amb l’àmbit 
natural, cultural i estructural de les CPS, i alhora dinamitzadores dels seus atributs plàstics i 
paisatgístics, car l’objectiu és promocionar l’arquitectura de qui és tributària i tractar 
artísticamente la seva demarcació. La nova estructura i/o instal·lació atorga un nou valor 
cultural a la CPS, crea una nova percepció paisatgística a l’indret, ofereix una funció artística i 
una concepció contemporània a la CPS, artialitza el paisatge rural que empara la CPS i per 
extensió al patrimoni de pedra en sec i tradicional.  
 
El paisatge ha estat motiu pictòric i literari, origen de creació artística i cultural, i recurs de 
representació de la bellesa i de l’activitat humana. El fort caràcter identitari que porta implícit 
el patrimoni arquitectònic rural i el paisatge que estructura, canalitza els sentiments de 
pertinença de les persones. Actualment, des de l’efervescència de l’art conceptual, el paisatge 
tradicional i els components que el formen són idonis per endegar accions d’artialització en el 
territori. En aquest sentit, el CEB junt amb la Land Art Associació Catalunya s’ha donat forma al 
programa Art-Paisatge-Arquitectura inserit en el projecte general de salvaguarda del patrimoni 
de pedra en sec de Begues. L’acord consisteix en un procés de restauració i artialització 
destinat a reintegrar en el paisatge una barraca de vinya o una altra CPS abandonada i en mal 
estat de conservació. La restauració de l’estructura, l’artialització del paisatge proper i l’acció 
Land Art atorguen a la CPS i el seu entorn un nou valor artístic i una reintegració en el paisatge  



 

 
 
tradicional contemporani. En definitiva la CPS i el paisatge que l’acull adquireix una nova funció 
social i per extensió el patrimoni de pedra en sec. Sumit en l’oblit social, quasi no se’l percep, 
les estructures que l’integren es transformen perfectament en natura, car els seus components 
són naturals i locals, fins a esdevenir-ne part constituent. La bona conservació d’aquest 
patrimoni esdevé indicador del bon estat del paisatge, de respecte al medi natural, i signe de 
civilitat de la població que el conserva. 
 

  
 

Abans i després de la restauració privada de la barraca del Pitxot a Mas Traval. Foto CEB. Begues. Hivern 2009. 
 

  
 

Instal·lació “Claper–trona” tributària a la barraca del Pitxot a Mas Traval. Foto LAAC. Bergues. Hivern 2010. 
 
 

 
7.3. Relació de barraques restaurades i senyalitzades que conformen l’itinerari cultural de 
caràcter turístic. 
 
1. Barraca de vinya del Xurriba. (restaurada a la tardor de 2002). Can Martí. 
 
2. Barraca de vinya Mas Pasqual I. (restaurada els anys 2005 i 2009). Mas Pasqual. 
 
3. Barraca de vinya del Panxito. (restaurada a la tardor de 2007). Mas Roig. 
 
4. Barraca de vinya de Cal Tot.(restaurada a la primavera de 2008). Can Martí 
 
5. Barraca de vinya del Ventureta. (restaurada a la primavera de 2008). Mas Traval. 
 
6. Barraca de vinya del Tal·lara. (restaurada a l’estiu de 2009). Mas Roig. 



 

 
 
7. Barraca de vinya del Victòriu. (restaurada a la tardor de 2009). Mas Roig. 
 
8. Barraca de vinya del Quimet de les Cireres. (restaurada a la tardor de 2009). Can Sadurní. 
 
9. Barraca de vinya del Carribí. (restaurada a l’hivern de 2010). Mas Roig. 
 
10. Barraca de vinya del Pitxot. (restaurada a l’hivern de 2010). Mas Traval 
 
11. Barraca de vinya dels Nois. (restaurada a l’estsiu de 2010). Puigmoltor. 
 
12. Barraca de vinya del Pixafanals. (restaurada a l’estiu de 2010). Mas Roig. 
 
13. Barraca de vinya de Can Martí I. (restaurada a la tardor de 2010). Can Martí. 
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