
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 
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 i barraques ortodoxes, pures, totes elles de pedra 
seca 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.



LA BARRACA MESTISSA DE CAN LLOPART.

La intervenció consta de dues actuacions, la primera la restauració de la 
coberta seguint les tècniques tradicionals de la coberta seca, explicada per 
artesans locals. El resultat final que es pretén és la  recuperació de la forma 
original. La segona actuació es recolza en el buit de l’obertura de l’accès, 
incorporant una identitat nova mitjançant l’aportació de continguts actuals 
encaixats en ella. De tal forma que s’estableix un pont a través del temps 
entre lo arcaic i lo modern. “M’exalta el nou i m’enamora el vell” deia el 
poeta JV. Foix.

EL MUR DE PEDRA SECA SOTA EL MIRADOR DE LA BARDERA.

Els murs de pedra seca des de l’illa d’Aran a Irlanda fins a Grècia formen part 
de la identitat pràcticament de tots els paisatges agrícoles en els que l’ home 
ha domesticat la topografia. El patrimoni de la pedra seca és molt important 
al Penedès com ho proven les nombroses associacions, la quantitat d’experts, 
revistes i publicacions existents a l’entorn d’aquest tema.

Si bé el mur de pedra seca convencional és la manifestació d’un moment 
de la història agrària penedesenca, SUBIRATS 1st WINELand International 
Workshop: Identity and development, es formula quina podria ser 
l’expressió d’un mur de pedra pensant en el context actual. 

En aquest sentit es demana la reconstrucció contemporània d’un fragment 
de mur aplicant en forma híbrida tècniques artesanals i noves aplicacions. 
Per facilitar l’execució del mur, es treballarà a partir d’una estructura de 
base. Aquesta consistirà en tres  rectangles de 1,30 m d’ample x 1,80 metres 
d’ alçada. Els participants al Workshop rebran informació bàsica sobre la 
seva construcció a càrrec de Pedra Seca Centre d’Estudis de Subirats.

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.



DISSABTE 6 DE MAIG

RESTAURACIÓ DE LA COBERTA 

08.00  Arribada a l’estació del tren de Subirats-Lavern.
08:30 Trobada a la Barraca can Llopart vell.
Explicació de les característiques de les denominades barraques mixtes: Utilitat, 
futur, identitat paisatgística, tècniques constructives, perquè mestisses?.

09:00 Inici dels treballs de restauració. 
Retirada de les teules. Coberta de fusta, bigues i llates.

14:00 Dinar entre vinyes. No cal portar-lo. Tast.

15:00 Reconstrucció de la coberta de fusta. Montar.
Muntar la teulada, tornant a col·locar les teules originals.

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. El vídeo es presentarà 
al Congrés vitivinícola.

21:00 Sopar. 

EL pAISATgE DE LA LLuM ARTIfICIAL. ACTIvITAT NoCTuRNA. 

22:00 Il·luminació artística interior i exterior de la barraca. 
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. 


