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M’agradaria entrar a 2019 comentant una de les notícies 
d’arquitectura més importants de l'any que, crec, ha passat 
massa desapercebuda. Em refereixo a la declaració dels marges de 
pedra seca de vuit països diferents, Espanya entre ells, com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. En 
aquests vuit països, i sospito que en bastants d’altres, el 
territori s’ordenava repetint milers de milions de vegades un 
gest tan simple com prendre una pedra del terra i apilar-la al 
marge d’una extensió delimitada que ha de quedar tan neta com 
sigui possible per al seu ús agrícola. Pensem-hi: un sol gest ha 
estat capaç d’ordenar terrenys molt diferents connectant el 
territori amb el seu ús. Posteriorment hem après a mirar aquesta 
obra, valorar-la i declarar-la paisatge. El terme paisatge és 
massa afortunat i preciós com per a que s’usi de la manera 
inconscient en que s’usa actualment fins i tot per part de 
tècnics encarregats de vetllar per ell. Un petit recordatori: el 
paisatge és una construcció humana. Sempre. Humana i artificial. 
De vegades és tan sols una mirada sobre un territori. De vegades 
es refereix a una intervenció de proporcions bíbliques. Parlar 
de rius amples o estrets és paisatgisme. Parlar de muntanyes 
altes o baixes és paisatgisme. A les muntanyes els és igual la 
seva alçada, als rius el seu cabal i al vent erosionar les 
parets de pedra calcària.  

A Espanya tot el que ens envolta és artificial. Montserrat, 
els Pirineus, el Bierzo i Doñana també? Sí, també. En tots 
aquests llocs hem de sumar a la seva consideració de paisatge 
(consideració artificial ja de per sí) una capa antròpica, això 
vol dir, feta per la mà de l’home, sovint oblidada. La capa 
antròpica tendeix a oblidar-se amb una facilitat flipant. Molts 
dels paisatges d’aquests indrets es deuen a explotacions mineres 
abandonades centenars o milers d’anys abans. Però és que la capa 
antròpica es pot estendre fàcilment a la vegetació i a la fauna. 
Els boscos no estratificats per espècies en alçada són sempre 
artificials. És a dir, les pinedes dels Pirineus, les fagedes de 
Navarra, els savinars mil·lenaris de Sòria són completament 
artificials. La presència d’ossos o la sobrepoblació de senglars 
o conills és artificial, tan artificial que no pocs ecosistemes 
del país entrarien en crisi sense la presència dels caçadors.  

La tècnica de la pedra seca ha conformat els nostres 
paisatges amb tal naturalitat que pot arribar a semblar poc 
antròpica. La seva importància és molt bèstia perquè no conforma 
només marges, sinó tot el que és necessari per a servir els 
camps: barraques, cellers, camins. Límits de propietat. Ha 
ordenat el territori amb tanta potència que s’han arribat a 
barrejar amb el nostre sistema vegetal. Al mosaic de cultius 
separat per marges s’hi ha de sumar una curiositat: el mapa 
d’arbres singulars. Fixeu-vos-hi: una bona part dels arbres 



singulars del nostre país, aquells amb troncs de molts metres de 
diàmetre i gran alçada i una bellesa impressionant, estan 
guardats, associats, fosos amb els marges de pedra seca. I és 
que, històricament, aquests arbres no es tallaven precisament 
per estar als marges, marges sotmesos a disputa que contenien 
vegetació que, al ser de propietat incerta, es deixava créixer 
al seu aire. Quan la vegetació (i els arbres, per descomptat) 
tenien propietat es veien sotmesos a un sistema d’explotació que 
incloïa la seva tala i l’ús de la seva fusta fos en la 
construcció, fos en el mateix camp, fos en la calefacció. Els 
marges de pedra seca eren les venes que donaven continuïtat al 
territori.  

Just el que no tenim ara. A Espanya, amb més del 50% de les 
seves poblacions amenaçades d’extinció, menys que a qualsevol 
altre lloc d’Europa. Pensem en la nostra estructura territorial 
actual. Ciutat-suburbis-terres de ningú-camps majorment 
amenaçats per l’obsolescència de la seva producció, per la seva 
consideració de parc temàtic o, simplement, pel seu oblit. Per 
no parlar del desprestigi associat als paisatges productius(1). 
La desestructuració del nostre territori comença a ser un motiu 
seriós de preocupació, perquè aquest desequilibri afecta tant la 
població com la seva qualitat de vida.  

Potser un exemple en positiu ajudarà a entendre això de que 
parlo. Pensem en els Estats Units d’Amèrica. El seu primer 
president, George Washington, és militar, i assegura la 
viabilitat del país. El seu segon president (abans vicepresident 
del primer), John Adams, és el jurista que afiança la seva 
constitució. El seu tercer president serà Thomas Jefferson. 
Jefferson és arquitecte. El seu projecte més important es diu 
Estats Units d’Amèrica.  

L’ordenació territorial dels EEUU és un projecte 
d’arquitectura. Jefferson, fill del seu temps, quadricula els 
estats a esquadra i cartabó. Construeix les fronteres. Hi 
superposa una xarxa de carreteres eficaç, carreteres que solquen 
el país de nord a sud i d’est a oest. També una de ferrocarrils, 
i una de ciutats, i un mosaic de cultius, i els parcs naturals i 
mil etcèteres. Actualment això està construït. No aneu al mapa 
geogràfic dels EEUU: aneu a Google Maps. Està construït. I, amb 
tots els seus defectes i totes les crítiques que se’ls pugui 
fer, funciona. No només ha creat un paisatge singular 
perfectament reconeixible fins i tot per qui no hagi estat mai 
al país. També ha aconseguit que fins i tot en temps de Donald 
Trump el país sigui el principal productor de O2 mundial. Sí: 
els Estats Units d’Amèrica produeixen més oxigen que l’Amazones. 

A Europa això no es dona. El nostre paisatge està, de 
moment, indefens, mancat d’una visió conjunta excepte, potser, a 
indrets com els Països Baixos o la Toscana o excepcions així. A 
la resta, massa terres de ningú.  



Catalogar, qualificar, valorar els marges de pedra seca no 
només és una bona notícia pel que significa de preservació del 
paisatge que aquesta cultura ha creat. També és un bon moment 
per recordar que ara això ens manca i que necessitem posar-ho al 
dia. És urgent.   

 

(Il·lustració: Jaume Prat) 

(1) O sinó penseu en l’absència gairebé total de turisme que es 
dona quan el camp rendeix, com a les regions de regadiu extensiu 
o d’olivera. Ja no parlem dels paisatges de cereal.  

  

 

 

	  


