
6 i 7 DE MAIG
SUBIRATS 

1st WINELAND INTERNATIONAL WORKSHOP

WINELAND: IDENTITy AND DEvELOPMENT. 

WINE, STONES & ARCHITECTURE.

PRESENTACIÓ

La identitat del paisatge vitivinícola, es fonamenta en components tangibles 
biòtics i manufacturats com els camins, les arquitectures i els marges o híbrids 
com la pròpia vinya. La interrelació complexa entre aquests elements construeix 
una extensa gama de paisatges entre el que sobresurt el tauler mediterrani: 
vinya, turó, riera, bosc; que caracteritza la singular identitat del Penedès.

L’evolutiva actitud de l’home respecte del seu entorn canvia constantment la 
morfologia d’aquest, enmig de la qual com restes d’un tsunami sobresurten de 
signes d’un temps passat. Elements essencials per la comprensió del palimpsest 
que és el paisatge, una superposició de capes interrelacionades verticalment en 
una de les quals som senyors i responsables.

En molts paisatges vitivinícoles, com el Penedès es poden reconèixer aquestes 
presències del passat sobresortint entre elles una “arquitectura humil” de murs 
de pedra seca i barraques ortodoxes, pures, totes elles de pedra o mestisses que 
com exemple del pas del temps incorporen la ceràmica i el morter.

SUBIRATS 
1st WINELand International Workshop: Identity and development.  
Proposa a partir de la interpretació de la identitat contemporània del paisatge 
vitivinícola, desenvolupar dues intervencions: en una barraca mestissa i en un 
mur de pedra seca. Respectant les seves identitats es preten duu a terme una 
intervenció creativa que les vinculi a la pulsació del món contemporani.

OBjECTIUS
1. La preservació d’un patrimoni mancat de tota protecció però essencial per la
comprensió del paisatge vitivinícola.

2. Desvetllar la sensibilitat de la societat envers aquets elements patrimonials
socials.

3. Investigar, desenvolupar i construir intervencions que il·lustrin com vincular la
història i la seva identitat amb la modernitat.

4. Difondre aquestes activitats mitjançant fotografies o filmacions de vídeos,
paisatge in visu segon Alain Roger, que  expressen les  identitats originals i dels
processos.

COORDINACIÓ
Miquel Vidal_Professor del Departament d’Urbanisme de l’ETSAB. UPC.

IMPORTANT                 ABANS DEL 3 DE MAIG
Inscripcions:  nom i cognoms i curs al correu cepvisubirats@gmail.com 
Reunió: Reunió preparatoria. Divendres 5 de maig. 13:30h Aula 3.2.  10 PLACES 
Reconeixement: Diploma i participació al Congrés d’art, paisatge 
vitivinícola i Enoturisme.  *ECTS segons ETSAB (1 ECTS), ETSAR i FBBAA. 
Despeses: Transport i material per les intervencions efímeres. 
Allotjament: Ajuntament de Subirats.

Material a entregar abans del 3 de maig: 
- Intervenció en el buit de l’accés de la barraca com interface.
- Intervenció en el mur (tres  rectangles de 1,30 m d’ample x 1,80 metres)
Un alçat a escala de les dues intervencions i una breu memòria, explicant la
seva relació amb la identitat de la vinya.

DISSABTE 6 DE MAIG

08.00  Arribada a l’estació del tren de Subirats-Lavern.
Restauració de la coberta 
08:30 Trobada a la Barraca can Llopart vell. Intro a les barraques mestisses. 
09:00 Inici dels treballs de restauració. Desmontar.
14:00 Dinar entre vinyes. No cal portar-lo. Tast
15:00 Reconstrucció de la coberta de fusta. Montar.

Creació de la instal·lació efímera. Activitat diürna. 
19:00 “El buit de la porta com interface entre l’arcaic i l’ordinari”. 
Muntatge i el reportatge fotogràfic de cada actuació. 
21:00 Sopar. 

El paisatge de la llum arti icial. Activitat nocturna. 
22:00 Il·luminació artística interior i exterior de la barraca. Fotografia, vídeo. 
24:00 Final de l’activitat.

DIUMENGE 7 DE MAIG

09:00 Introducció teòrica al món de la pedra seca, barraques i murs. 
           A càrrec del Pedra Seca Centre d’Estudis de Subirats.
11:00 Inici de la construcció del mur. 
14:00 Dinar. No cal portar-lo. Tast.
15.00 Continuació de la construcció.
19:00 Final de la construcció. 


