TCAST

LA CONSTRUCCIÓ DE
PEDRA EN SEC :
LA PEDRA

TCAST
MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Pedra viva

Nom científic:
Calcàries, dolomies.

Descripció:
Pedra massissa de notable duresa, no exfoliable i amb tendència a rompre’s en esquerdes
de petites dimensions. Presenta gran resistència a l’acció d’elements ambientals.
Utilitat:
Permet qualsevol tipus de treball, des dels més elaborats als més senzills. Es considera el
tipus de pedra de més qualitat per bastir en sec i s’utilitza per a tota casta d’estructures
(marges, barraques, elements hidràulics, etc.).
Forma d’ús:
La seva duresa impedeix tractar-la amb eines de tall i s’ha de treballar amb eines de
percussió (picassa, picassó, martell de punta).
Localització:
Tota l’illa
Material gràfic
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TCAST
MATIÈRE PREMIÈRE
Nom commun
Pedra de blanquer

Nom scientifique
Marne-calcaire

Description:
Pierre tendre, de couleur blanchâtre ou jaunâtre, qui tend à la dissolution et au
compactage. Elle résiste peu la météorisation, particulièrement l’action de l’eau.
Utilisation:
Il s’agit d’une pierre inappropriée pour l’utilisation à la technique en pierre sèche et elle est
associée au concept de pierre morte ; toutefois, elle était utilisée pour bâtir des murs là où
c’était le seul matériau disponible ou quand il était décidé de ne porter de la pierre d’autres
endroits.
Techniques de mise en oeuvre:
Etant donné sa maigre consistance, cette pierre était travaillée avec le marteau de pointe
petit à la serra de Tramuntana et avec le marteau de taille au Pla, Levant et Migjorn.
Localisation:
Toute l’île.
Matériel graphique:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Pedra avellanada, avellanat

Nom científic:
Conglomerat, pudinga

Descripció:
Pedra formada de còdols units per material consolidat dit matriu i amb tendència a
rompre’s en formes que depenen de la dimensió dels còdols. La duresa i la resistència a
l’acció d’elements ambientals depèn de la naturalesa de la matriu.
Utilitat:
S’utilitza preferentment en els treballs menys elaborats a causa de la dificultat mecànica de
treballar-la; així i tot, conglomerats formats per còdols d’una dimensió semblant i amb
ciment calcari força dur permeten un elevat adobament. Quan la carcassa i la matriu estan
formades per nombrosos grans de dimensions variables i amb una cimentació de sorres,
llims o argiles la consistència és menor i impossible fer-ne cares llises. S’utilitza a tota
casta d’estructures, especialment marges, parets i barraques.
Forma d’ús:
Els conglomerats més durs permeten l’adobament amb el picassó i els martells de punta,
la resta tan sols amb el martell de punta petit.
Localització:
Tota l’illa.
Material gràfic:
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TCAST
MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Marès, pedra maressenca

Nom científic:
Arenisca

Descripció:
Pedra de coloració blanquinosa, groguenca o rogenca, formada principalment a partir de
dipòsits d’arenes marines. L’heterogeneïtat en la seva composició fa que el marès presenti
diferències molt remarcables de duresa i aspecte.
Utilitat:
Permet qualsevol tipus de treball, des dels més elaborats als més senzills. Pel fet de ser
una pedra bona de treballar s’ha emprat a marges, parets de delimitació i barraques.
Generalment per bastir en sec s’emprava el marès de menys qualitat, ja que les peces
bones es destinaven a altres tècniques constructives. Les peces més adobades de marès
solen estar associades amb coronaments de murs, cantoneres, llindes i brancals.
Forma d’ús:
El marès es treballa preferentment amb el martell de tall.
Localització:
A la majoria dels municipis costaners i alguns de l’interior (Petra, Porreres, etc.).
Material gràfic:
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TCAST
MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Tapiot, tapi o pedra costra

Nom científic:
S’aplica preferentment a la costra calcària.

Descripció:
Pedres i fangs en procés de litificació, costres calcàries, concrecions, etc. És un material
poc consolidat originat per l’acció d’agents hidrogènics sobre el sòl. Pel seu origen es
tracta d’un pedreny molt feble que es veu afectat per l’acció de múltiples factors
ambientals.
Utilitat:
Per la seva feblesa no permet gaire adobament, però així i tot s’ha emprat a parets i
barraques de les marines de Migjorn i generalment s’associa a estructures de poca
qualitat.
Forma d’ús:
La poca consistència d’aquest material dificulta l’ús dels martells en el seu adobament. El
més adient és treballar-la amb el martell de tall o simplement col·locar la pedra en el seu
estat natural.
Localització:
Tota l’illa.
Material gràfic:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Pedra de guix

Nom científic:
guix

Descripció:
Pedra formada per sulfat de calci, té poca consistència, s’esflora amb facilitat i es dissol i
compacta amb l’aigua. Destaca per la varietat del seu cromatisme.

Utilitat: es considera una pedra poc apropiada per a la tècnica de pedra en sec perquè es
dissol amb rapidesa i les juntes del paredat es compacten, amb la qual cosa el drenatge es
veu interromput i el mur s'esboldrega. Ha estat emprat puntualment per bastir marges i
parets.
Forma d’ús:
per la facilitat amb què s’esflora tan sols permet un reduït grau d’adobament.
Localització:
serra de Tramuntana (Sóller, Fornalutx, Andratx, etc.).
Material gràfic:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Pedra copinyada, copinyadet

Nom científic:
Lumaquel·les, marès copinyat

Descripció:
Pedra calcària amb restes fòssils alveolars. La forma de la copinya roman per dissolució de
la closca original. En general són pedres dures de color exterior ocre i blanquinoses a
l’interior.
Utilitat:
S’empra per bastir parets i barraques, encara que és poc freqüent la seva utilització.

Forma d’ús:
Aquest tipus de material permet un cert grau d’elaboració amb els martells.

Localització:
Marines de Migjorn, Felanitx, Porreres, Maria de la Salut, Muro, entre d’altres.
Material gràfic:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Pedra d’esmolar, esmoladora

Nom científic:
Quarsoarenites.

Descripció:
Pedra maressenca quarsosa de color rogenc, dura i de gra fi, que serveix especialment per
esmolar el tall de les eines. Presenta bona resistència a l’acció d’elements ambientals.
També es fan servir, com a additiu, per a la fabricació de ciment.
Utilitat:
Permet un cert grau d’adobament i s’empra puntualment en el paredat de marges i parets.
Forma d’ús:
La duresa d’aquesta pedra permet eines de percussió per adobar-la.
Localització:
Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Deià, Valldemossa, Fornalutx, Sóller).
Material gràfic:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Còdol, pedra rodona, pedra codissa

Nom científic:
Còdol

Descripció:
Pedra de forma rodona, dura i llisa a causa de l’arrossegament per l’acció de l’aigua.
Presenta bona resistència a l’acció d’elements ambientals perquè sol ser de consistència
dura (dolomies, calcàries, quarsoarenites).
Utilitat:
Els còdols solen emprar-se només per bastir marges o parets, si són de petites dimensions
es rebutgen i passen a formar part de la reblada.

Forma d’ús:
La forma arrodonida i les cares llises no faciliten gens el treball, per aquesta causa
determinen un paredat sovint sense adobar i de juntes poc closes, malgrat això els murs
poden assolir alçsàrie considerables sempre que els còdols siguin de grans dimensions.
Localització:
Tota l’illa.
Material gràfic:
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TCAST
MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Pedra brescada

Nom científic:
Carnioles, calcàries carstificades.

Descripció:
Pedra que presenta nombrosos forats, preferentment resultat de la dissolució del carbonat
magnèsic dins argiles amb dolomies, encara que també s’associa a pedres molt
carstificades.

Utilitat:
S’empra a marges o parets de paredat poc elaborat.
Forma d’ús:
Sol utilitzar-se en el seu estat natural.
Localització:
Tota l’illa.
Material gràfic:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Llosa

Nom científic:
Llosa.

Descripció:
Qualsevol tipus de pedra de forma plana, independentment de la seva naturalesa. Es
tracta de fulls, normalment de consistència dura, o estrats de qualsevol material d’un cert
gruix.

Utilitat:
S’utilitza a qualsevol tipus de construcció de pedra en sec, tant per a paredats com a
cobertes.
Forma d’ús:
Es col·loquen normalment gairebé sense adobar. La forma natural de la llosa determina la
seva col·locació en els paredats majoritàriament en rastell, mentre que és característic el
seu ús a cobertes i llindes.
Localització:
Tota l’illa.
Material gràfic:
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MATÈRIA PRIMERA
Nom comú:
Sauló

Nom científic:
Basalts, ofites.

Descripció:
Aquest nom s’aplica principalment a pedres d’origen volcànic de coloració obscura i
generalment molt trencadissa.
Utilitat:
Puntualment es poden trobar marges amb aquest pedreny a diverses zones de l’illa.
Forma d’ús:
La seva col·locació es fa amb poc adobament.
Localització:
Sóller, Fornalutx.
Material gràfic:
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