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PRESENTACIÓ 
 

El present estudi ha estat elaborat pel Museu Comarcal del Montsià per encàrrec del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través dels Serveis Territorials a les 

Terres de l’Ebre. 

 

En la justificació de l’expedient de contractació hi constava: la polèmica suscitada al 

territori, en l’última temporada de caça a l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, amb 

motiu de la caça tradicional amb barraca i arran de l’excepcionalitat aplicada per a la 

caça del tord en petites quantitats en condicions estrictament controlades i mitjançant 

mètodes selectius i tradicionals, fa necessari contractar un estudi complert de la caça 

tradicional a les Terres de l’Ebre, atesa la intenció del Departament de respectar les 

tradicions, però amb criteris de sostenibilitat i amb total respecte a la normativa vigent. 

Per tal de poder regular per les properes temporades, si s’escau, aquest tipus de caça 

tradicional si s’aconsegueix un acord amb la Unió Europea per aplicar una nova 

excepcionalitat i ser estrictes en el compliment de la normativa, es considera 

convenient encarregar aquest estudi. 

 

L’objecte d’estudi és doncs la caça en barraca en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, si bé 

l’univers d’estudi s’ha centrat de forma principal en la comarca del Montsià, en aplegar 

aquesta, quasi bé la totalitat de caçadors i instal·lacions que es dediquen a n’aquesta 

pràctica cinegètica a Catalunya. 

 
Els objectius establerts eren: 

• Recopilar informació i materials per a documentar la història de la caça en 

barraca. 

• Inventariar i documentar les tecnologies, els mitjans intel·lectuals i els elements 

materials de la caça en barraca. 

• Descriure i analitzar l’evolució de la caça en barraca al llarg de l’última centúria. 

• Informar de l’estat de la qüestió de la caça en barraca des del punt de vista 

dels sectors socials més implicats. 

• Analitzar la problemàtica i el debat que genera aquest tipus d’activitat 

cinegètica, a l’entorn dels conceptes: tradicionalitat, sostenibilitat, selectivitat i 

futur. 

 

Atès que l’estudi estava limitat per uns condicionants pressupostaris i temporals molt 

determinats, no ha estat possible esgotar totes les possibilitats i línies d’anàlisi que es 
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suscitaven des d’un principi a l’hora de definir un estudi d’una pràctica social, que té a 

més incidències mediambientals i juridico-legals. És per això que, si bé inicialment es 

va recopilar tota la informació possible, el treball ha deixat a banda la revisió de la 

legislació cinegètica i de l’abundant bibliografia existent sobre la biologia, les 

migracions o la alimentació hivernal de les espècies del gènere Turdus objecte 

d’aquesta modalitat de caça. En paral·lel, des del Museu del Montsià, s’han recopilat 

135 articles de premsa del període comprès entre 1983 i 2005, i també s’han identificat 

prop de 50 imatges (fotografies, dibuixos, etc.) relacionades amb el tema. 

 

A partir de les directrius fixades amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i 

d’acord amb els objectius enunciats, el treball de recerca i anàlisi s’ha centrat 

principalment en la informació obtinguda a partir de bibliografia i, sobretot, 

d’entrevistes orals. 

 

La selecció dels informants s’ha realitzat acuradament. Primer s’ha fet una preselecció 

a partir del reconeixement general de les persones que eren susceptibles de formar 

part de l’estudi. Com no podíem assumir una quantitat d’informants molt elevada, per 

l’abast de l’estudi, vàrem decidir entrevistar els individus més representatius que 

formaven part de la primera selecció. Per tant, l’estudi s’ha realitzat a partir 

d’informants claus, que s’articulen des de quatre col·lectius fonamentals: caçadors, 

ecologistes, polítics de l’administració local i agents rurals. Al buscar aquests 

col·lectius diferenciats hem volgut fer una anàlisi el més global i realista possible de la 

situació actual de la caça en barraca, intentant tenir els mínims biaixos possible. 

 

S’han realitzat un total de 14 entrevistes amb un total de 21 persones entrevistades 

procedents de les poblacions de: Amposta, Alcanar, Mas de Barberans, Masdenverge, 

Santa Bàrbara, Roquetes, la Sénia i Ulldecona. L’estructura de les entrevistes ha estat 

elaborada tenint en compte la diversitat d’informants als que hem entrevistat i la 

temàtica sobre la que ens informaven. Bàsicament hem realitzat dos tipus 

d’entrevistes: entrevistes en profunditat, dirigides (utilitzades per a fer l’estudi 

descriptiu del mètode i les tècniques emprades a la caça en barraca; es feien a partir 

d’un guió tancat i el guió estava preparat per a entrevistes descriptives) i entrevistes en 

profunditat, semi-estructurades (utilitzades per fer l’estudi analític de l’estat de la 

qüestió de la caça en barraca al Montsià; en aquest cas no teníem un guió tancat sinó 

que partíem de la base de quatre conceptes claus i a partir d’aquí era l’informant qui 

construïa el discurs i l’opinió; el guió, per tant, estava preparat per a entrevistes que 

buscaven cert grau de reflexió crítica sobre el tema en qüestió). 
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Tot el treball s’ha desenvolupat entre el mes de març i juliol de 2005, i ha estat realitzat 

per Alba Ballester Ciuró (antropòloga) i Montserrat Vilanova Ros (historiadora), i 

coordinat per Àlex Farnós Bel (biòleg). 

 

Tot seguit es presenten els resultats i materials de l’estudi estructurats en tres parts: 

memòria, fitxes dels informants i recensions de les entrevistes. 
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1 – INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 

La caça és una activitat que l’home porta desenvolupant des de la prehistòria. Els 

sistemes de cacera, però, han anat evolucionant des de la inicial persecució dels 

animals i l’ús de pedres com a eina de cacera, fins a l’actual escopeta o rifle amb mira 

telescòpica, passant per tota una gran varietat de trampes que l’home ha creat. 

 

Si es busquen els antecedents històrics de la caça en barraca cal mirar cap a Grècia, 

on es capturaven ocells d’una forma semblant, tal com ens mostra una escena de 

figures negres representada en una àmfora del segle V aC que es conserva  en el 

Museu Nacional de Tarento (Itàlia). De l’antiguitat clàssica també es té coneixement, a 

través d’una pintura mural d’una casa de Pompeya, que els tords formaven part de la 

dieta dels romans.  

 

Les proves documentals conservades són més tardanes, però ens serveixen per 

confirmar que era una pràctica estesa en el territori. A la carta pobla atorgada a Sant 

Mateu, llavors dins la batllia hospitalera de Cervera, datada el 17 de juny de 1237, es 

fa referència a la caça i a l’art dels paratores, actual parany o barraca; allí en concret 

es diu que els que s’hi dediquin hauran de donar 3 parells d’aus cada any a l’orde de 

l’Hospital. 

 

Actualment, la caça en barraca és un mètode de caça exclusiu de la conca 

mediterrània, practicat a països com Itàlia, Grècia, França  i per descomptat Espanya. 

A l’Estat Espanyol es realitza o es realitzava a diferents zones: Catalunya, Comunitat 

Valenciana i Aragó (1), i en modalitats semblants també es coneix la seva pràctica a 

Mallorca i Andalusia.  

 

A Catalunya se sap que, entre d’altres comarques, històricament s’ha practicat a les 

comarques de el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, el Pla de l’Estany, el Priorat, la 

Ribera d’Ebre o la Terra Alta (si bé no totes les barraques o paranys d’aquestes 

comarques presenten els mateixos trets tipològics i constructius). 

 

Dins de la Comunitat Valenciana, la província de Castelló és la que concentra el 

nombre més elevat de caçadors dedicats a aquesta activitat cinegètica i on els arbres 

són treballats amb un elevat nivell d’elaboració; la forma que es dóna a les barraques 

ens pot recordar a corones o també a torres de defensa coronades amb merlets. Aquí, 
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a Catalunya alguns pobles, com Alcanar, han manllevat aquesta manera de fer dels 

seus veïns de Castelló.   

 

La caça ha estat important en la base de l’economia dels pobles de les Terres de 

l’Ebre des de sempre, ja que suposava un complement alimentari del que la gent 

obtenia de la terra (cereals, hortalisses, fruites, vinya i oliveres) i de la cria de bestiar. 

Els sistemes més rudimentaris, alguns emprats encara en l’actualitat, provenen d’una 

tradició de segles i s’han mantingut gràcies a la transmissió generacional. Allò que ha 

variat, però, és la motivació o la justificació que es dóna per a entendre l’ús d’aquests 

sistemes antics: avui en dia ja no es caça per una necessitat de supervivència. 

Aquesta activitat cinegètica ha esdevingut un esport i/o una manera de passar uns 

quants dies al cap de l’any. 

 

D’entre les comarques de les Terres de l’Ebre, la del Montsià és on hi ha més densitat 

de barraques i més gent dedicada a aquesta activitat. A grosso modo, la caça 

consisteix a atreure els tords amb reclams cap a uns determinats arbres (les 

barraques) on queden atrapats mitjançant els espartons untats de vesc. Es practica 

durant un mes, des del segon diumenge d’octubre fins el segon diumenge de 

novembre, i coincideix amb el període de migració dels tords des d’Europa central cap 

al Sud i fins les planes litorals vora el Mediterrani.  

 

A partir de les fonts orals es constata també que aquesta pràctica és prou antiga a les 

Terres de l’Ebre: els iaios dels entrevistats ja s’hi dedicaven a principis del segle XX 

(2). Altres, per contra, recorden com ells van adoptar aquest tipus de cacera, a mitjans 

del segle XX en comprovar que permetia cobrar un alt nombre de peces (3). 
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2 – ESTUDI DESCRIPTIU DEL MÈTODE I LES TÈCNIQUES DE CAÇA EN 
BARRACA 
 
S’ha plantejat aquesta part de l’estudi des d’una doble vessant: 

 

a) conèixer  de primera mà, és a dir, a través dels propis implicats (caçadors), 

el mètode i les tècniques de caça en barraca, i 

 

b) copsar l’evolució que ha sofert aquesta pràctica, com s’ha vist afectada per 

la modernització i quins canvis li ha suposat. 

 

Del grup de caçadors s’ha entrevistat, principalment, a persones d’edat avançada, que 

en recordar aquesta pràctica s’han remuntat a l’època dels seus iaios per dir que era 

usual, caçar així, ja en aquell temps. La memòria dels entrevistats, doncs, permet 

conèixer com caçaven els pares, els iaios i ells mateixos, i copsar l’evolució 

experimentada per aquesta pràctica. 

 

Els records viscuts, que es remunten fins a tres generacions, permeten establir una 

datació aproximada de pràctica ben consolidada cap als anys 20 del segle XX. És el 

que  en l’estudi s’ha recollit com a “la caça abans”, per contraposició a la caça ara o en 

l’actualitat, és  a dir, arran del canvi tecnològic configurat a partir de la introducció 

progressiva dels cassets o magnetòfons, dels espartons i xarxes de material sintètic, 

que es va dur a terme als voltants de la dècada dels anys 70 del segle XX. 
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2.1. Condicionants físics, atmosfèrics i ambientals 
 
Els tords i les grives són les espècies cinegètiques que es capturen amb el sistema de 

la caça en barraca; són ocells de la família dels túrdits, concretament del gènere 

Turdus.  

 

A Catalunya les espècies cinegètiques d’aquesta família són el tord comú (Turdus 

philomelos), el tord ala roig (Turdus iliacus), la griva (Turdus viscivorus) i la griva 

cerdana (Turdus pilaris). 

 

Aquest grup d’ocells passeriformes es troben repartits pel Paleàrtic occidental. La seva 

àrea de distribució es troba sobre tot al centre i nord d’Europa. Hivernen als països de 

la conca mediterrània: Grècia, Itàlia, França, Espanya, Portugal i Nord d’Àfrica, període 

que coincideix amb la temporada de desenvolupament de la caça en barraca. Aquesta 

migració es coneix com a postnupcial i es dóna quan abandonen les contrades més 

septentrionals del continent europeu i resten aquí fins a la primavera (març – abril) en 

què es dóna l’altra migració, la prenupcial, dels països mediterranis cap al nord i centre 

d’Europa. (1) 

 

A Catalunya tant sols el tord comú i la griva hi nidifiquen en una part considerable del 

seu territori, és a dir, tenen una població estable durant l’estiu, que s’incrementa a la 

tardor amb els efectius hivernants (la migració dels tords ressegueix la línia de costa i 

alhora, en el sector comprès entre la desembocadura de l’Ebre i el migjorn valencià, és 

on es produeix el màxim de concentració en la seva hivernada a la península Ibèrica). 

 

D’aquestes quatre espècies les dues més importants cinegèticament són el tord comú i 

el tord ala roig. Aquestes dues darreres han estat tradicionalment objecte de caça en 

el territori objecte d’estudi. En el cas de la caça en barraca es captura el tord comú, 

sobretot, i també l’ala roig. Les captures de grives són esporàdiques i es poden 

considerar com excepcionals. 

 

L’informe de l’any 2000 de la BirdLife International inclou el tord comú i l’ala roig en la 

categoria 4 (segura), que significa que gaudeixen d’un estat de conservació favorable 

a Europa. Les estimacions d’efectius són d’entre 12 i 25 milions de parelles 

reproductores per al tord comú (a Catalunya el nombre de parelles estaria entre 

39.212 i 66.236) i d’entre 3,7 i 8,2 per al tord ala roig. (2) 
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L’activitat cinegètica que ens ocupa, es desenvolupa coincidint amb l’arribada dels 

ocells: del 12 d’octubre al 10 - 12 de novembre. Durant aquest període es pot caçar 

cada dia, però el temps i la presència o absència de lluna és el que influirà i decidirà 

afavorint l’entrada dels tords.  

 

Segons els nostres informants, el tord es desplaça durant les llunes i per tant és llavors 

quan s’ha de caçar. Abans hi havia qui caçava 2 nits: el dia del ple i el dia després del 

ple (3) o qui caçava els 2 dies abans del ple i els 2 dies de després(4). I segons altres 

el millor moment per a caçar-los és pel ple de Sant Lluc (5). La temporada de la 

barraca, però, no s’acabava al novembre, al mes de març encara hi havia tords, tot i 

que llavors, només es caçava de matinada, durant 1 hora o hora i mitja que és quan el 

tord es desplaçava per a ajocar-se.  

 

El cert és però que el tord no té una hora fixa de passar, per alguns quan clarejava el 

dia era quan entraven més bé (6); per altres la passera més forta de tords es dóna a 

les 4 de la matinada i, per tant, quan s’usaven com a reclams els animals i el xiulet, 

calia començar a preparar-se una hora abans, cap a les 3 del matí. Ara amb els 

cassets es caça tota la nit, i tots els dies del 12 d’octubre al 10 - 12 de novembre (7).  

 

I el temps (vent, pluja...) influeix de forma destacable en el comportament d’aquests 

animals. Si feia vent no entraven massa, però si coincideixen aigua i llevant és quan 

més passen, segons les informacions recollides (8).  
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2.2. Recursos i elements materials 
 

La caça en barraca és una activitat cinegètica que permet la captura de tords sense la 

utilització d’armes de foc. En aquest apartat, s’analitzaran els elements emprats pels 

caçadors per al seu desenvolupament, tal com es venia fent tradicionalment, és a dir, 

des de principis de segle; per acabar amb una comparació dels elements nous 

introduïts arrel de la modernització i l’evolució social. 

 

D’entrada per a la construcció és necessari un o més arbres, al voltant del qual 

s’aixeca la barraca. Els més utilitzats són els garrofer i l’olivera, tot i que alguns 

informants asseguren que també en podem trobar amb pi i carrasca (1). El garrofer és 

l’espècie més utilitzada per les facilitats que ofereix a l’hora de treballar amb ell: té 

molta fulla i és molt espés, brota molt cada any i permet arreglar-lo (podar i lligar) amb 

més facilitat que no l’olivera. A més, alguns informants diuen que els tords es tiren més 

als garrofers perquè aquest és un arbre més fosc. Pel que sembla, qui tenia una 

barraca feta d’olivera era perquè no disposava de garrofers en la seva finca (2). 

 

Pel que fa a la quantitat d’arbres, el més usual és que una barraca es formés al voltant 

d’1 o 2 arbres, amb excepció de l’àrea del municipi d’Alcanar en què s’utilitzen 3, 4, 5 i 

més arbres per a la seva construcció. Els arbres sempre s’han arreglat buidant-los 

interiorment, i podant les rames joves i enfilant cap a dalt algunes rames verticals, però 

abans el ramatge de l’arbre s’arreglava només una mica: es tallaven 4 rames i es 

posaven 4 barretes per agafar uns pocs tords per menjar. A més, s’arreglava el 

garrofer o arbre en panys, cobertura de branques i fulles, però aquest procediment es 

va eliminar perquè els tords es tiraven allí i no a les barretes. Amb el temps, van 

substituir el pany per les puntes (també anomenades “plumeros” o rams) que era on 

paraven les barretes i que configuren l’actual coronament de les barraques en forma 

de corona. Aquesta forma es va adoptar per contacte amb els pobles de la zona veïna 

de Castelló (la Jana, Càlig...). 

 

Un cop escollit l’arbre es tancava la part baixa, normalment en rodó, perquè així el tord 

no veia els caçadors i quan s’hi tirava no podia escapar-se. Aquest tancament se solia 

construir amb 3 materials diferents: murs de pedra en sec o “marges”, canyís o 

canyots de panís. Les que abarcaven més d’un arbre tenien passadissos per anar d‘un 

a l’altre fets amb marges i s’empraven els pollissos d’olivera per a tapar-los (3).  
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A nivell del terra i perforant el mur de pedra seca hi havia unes obertures que estaven 

tapades amb una tela metàl·lica perquè no pogués entrar o sortir cap animal. Els tords 

en caure enviscats al terra, al voltant de l’arbre, intentaven escapar per aquestes 

obertures, que permetien veure la llum de l’exterior, d’aquesta manera el caçador 

podia agafar-los més fàcilment amb la raqueta. A un nivell més alt es trobaven unes 

altres obertures un xic més petites, aquestes servien per a col·locar-hi les gàbies dels 

tords “xilladors”, emprats com a reclam. (4) Els tords xilladors i de xoqueig, destinats a 

fer de reclam es guardaven dins unes gàbies que feien els mateixos caçadors amb 

fusta i canyes.  

 

Els caçadors de barraca anomenen raqueta (5) a un estri format per un mànec llarg, 

que té en un extrem un cèrcol cobert amb una xarxa o tela fineta. Servia per capturar 

el tord que, un cop havia caigut dins de l’arbre, es dirigia a alguna de les obertures 

prop del terra per intentar fugir. Allí se l’immobilitzava col·locant la peça rodona de tela 

al damunt de l’ocell, que posteriorment s’agafava amb la mà i es posava dins les olles, 

i d’aquí a les gàbies. Distribuïdes per terra, per tot el voltant del tancament de la 

barraca, les olles (o cadups) trencades o velles, que es tapaven amb una rajola, 

servien per a guardar provisionalment els tords mentre durava la cacera. 

 

En l’interior, a la vora del tronc de l’arbre es situava l’escala per accedir fins a dalt, i 

voltant-lo tot de teles de sac que impedien que en caure el tord es pogués escapar, és 

el que s’anomena passadissos. I, recolzats en les rames, els taulons que configuren 

una bastida horitzontal, per on poder caminar i des d’on es paraven les barretes de 

pom a pom. Els poms més exteriors no eren parats perquè servien per guiar als tords 

cap a les barretes que aguantaven els poms de l’interior.  

 

En un cantó hi havia la caseta feta de pedra o amb 4 puntals, 2 cables i un grapat 

d’asbrodins d’olivera (brots bords). Allí es menjava i dormia al costat del foc, damunt 

un sac de palla amb una manta, d’altres vegades es dormia baix mateix del garrofer 

amb el sac de canyots i palla. 

 

Les barretes, bastons que es lligaven de ram a ram on anaven col·locats els 

espartons, es feien d’olivera (Mas de Barberans), de matissa o de boix (eren les que 

més duraven, segons diuen a Roquetes), de figuera o d’arboç (eren les millors, per als 

informants d’Alcanar). I cada 10-12 centímetres s’hi feia una mossa amb la destral en 

diagonal, allí anava col·locat l’espartó. A més també hi podien posar unes rames de pi 

perquè no es veiessin tant. 
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Els espartons o vincelles eren d’espart i feien uns 20-22 centímetres. Els caçadors 

d’Alcanar es desplaçaven al Perelló a collir l’espart (Stipa tenacissima), i si no els era 

possible anar-hi els fabricaven amb una altra planta, l’ovellatge (Brachypodium 

phoenicoides) (6). Per a poder-los utilitzar s’havien de cremar d’una punta perquè així 

entraven bé en la mossa que s’havia fet a la barreta, s’aguantaven millor i no es feien 

malbé.  

 

Els espartons estan vinculats a un element molt important: el vesc o visc, és a dir, la 

pega amb que s’enviscaven (s’untaven) els espartons i que feia que els tords s’hi 

quedessin enganxats. Hi han diverses maneres de  confeccionar el vesc, segons la 

procedència i experiència del caçador: 

 

• A Alcanar, collien llonja (n’hi ha que sols usaven l’arrel), una herba (Chondrilla 

juncea) que creixia al riu Cérvol, la bullien unes hores en una caldera i, després 

d’escórrer-la la barrejaven amb resina de pi, i finalment arreglaven aquesta 

massa afegint-hi oli fins que tenia la textura adequada; fins que filava, ni massa 

forta, ni massa clara. A Alcanar, anys més tard, feien també la mateixa barreja, 

però quan bullien la llonja hi afegien, a més, unes soles de crepé perquè es 

desfessin. 

 

• A Masdenverge i Roquetes agafaven el fruit del vesc (Viscum album), una 

boleta blanca, que es fa als pins i les picaven ben picades en un morter i 

després es rentaven amb aigua a pressió; d’aquí en sortia la  pega. 

 

• A Mas de Barberans i també a Roquetes, al mes de maig tallaven trossos 

d’escorça del boix grèvol (Ilex aquifolium) que, col·locats un dins l’altre, 

deixaven assecar. Al setembre els posaven a remull 3 o 4 dies i llavors 

raspaven amb una cullera tot el vesc que, amb aigua i un cop treballat amb les 

mans, prenia la forma d’una bola. Quan volien enviscar els espartons l’havien 

de calentar una mica al foc i untar-se les mans amb oli. 

 

Si quedaven enviscats alguns ocells, que per normativa no es podien caçar, se’ls 

netejava les plomes amb una mica d’oli i es deixaven anar, però era molt complicat 

treure aquests productes elaborats artesanament a casa. 

 

També hem de considerar en aquest àmbit referit als elements materials, el xiulet o 

reclam de boca, una peça rodona, metàl·lica i de petites dimensions que el caçador es 
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col·loca en la boca tot subjectant-la amb els llavis i dos dits. Presenta la particularitat 

que no es bufa per obtenir el so sinó que cal xuclar l’aire cap endins (7).  

 

Fins aquí els recursos i elements materials emprats tradicionalment en la caça en 

barraca, i que, tal com s’ha apuntat en iniciar el punt  2 (Estudi descriptiu del mètode i 

les tècniques de caça en barraca) arribarien cronològicament fins a la dècada dels 

anys 70 del segle XX, moment en què, arran del canvi tecnològic configurat a partir de 

la modernització de la societat s’introdueixen, amb la finalitat de facilitar aquesta 

pràctica als caçadors, una sèrie de novetats que a continuació es detallaran. 

 

En aquest context més recent, el substitut del xiulet fou el casset. Els primers que 

s’utilitzaren eren uns magnetòfons Philips de mitja hora. A més es van anar imposant 

entre els caçadors en prohibir-se l’ús dels mussols i perquè els hi permetien obtenir un 

nombre més alt de tords amb menys esforç. De fet alguns dels caçadors actuals 

solament han caçat en casset i això que fa 30 anys que porten practicant aquesta 

activitat cinegètica (8). Les cintes emprades amb els diferents cants del tord també han 

evolucionat: les primeres eren cintes que gravaven els mateixos caçadors tocant el 

xiulet, es coneixien amb el nom de V13, després van venir unes que es deien 33, 

després altres gravacions anomenades “lo cant del xillador” i “lo xoqueo”. I actualment 

ja hi ha qui, seguint les novetats tecnològiques del mercat, utilitza equips i reproductors 

de música electrònics d’alta fidelitat amb altaveus.   

 

Pel que fa a la construcció de la barraca, seguint els nous modes i temps, s’han 

substituït alguns dels materials tradicionals per altres. El tancament de la part baixa de 

l’arbre es continua fent en canyissos, en pedra, però n’hi ha que ja empren els totxos 

d’obra. I en l’interior les teles o xarxes, que impedeixen que el tord en caure s’escape 

volant, són ara de plàstic. Sobretot el que ha canviat és la caseta on es dorm i menja, 

ara feta d’obra i sovint amb cuina, lavabo, habitació amb llit... 

 

Els caçadors continuen fent les barretes d’alguna de les diferents espècies d’arbre que 

s’han anomenat mes amunt, tot i que també n’hi ha que les fan en canyes i/o barres de 

ferro (Santa Bàrbara), i en lloc de la mossa fan un foradet o bé fan com una mena de 

canal de punta a punta de la barreta que omplen amb una pasta o massilla, en els dos 

casos, i allí claven els espartons, que ara són de plàstic, donant-los una mica 

d’inclinació. 

 

 13



La caça en barraca a l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre 
 

 
El vesc que s’utilitza és sintètic i de fabricació industrial, el més comú és un producte 

que s’anomena C96 i pel qual hi ha un producte dissolvent o detergent innocu per a 

treure’l fàcilment d’aquells ocells (rufardes, barbarrogets, verderols...) que la llei no 

permet caçar. 
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2.3. Recursos i elements animals 
 

Parlar dels recursos i elements animals utilitzats pels caçadors de barraca suposa tenir 

en compte els animals que s’empraven com a reclam, per atreure els tords, quan la 

legislació vigent no en prohibia la seva utilització (l’any 1971 es prohibeix per primer 

cop l’ús de rapinyaires nocturns en la caça). Els caçadors de barraca feien servir el 

mussol i el tord amb aquesta finalitat i, a més a més, és a dir conjuntament l’empraven 

com a  reforç del xiulet o reclam de boca.   

 

El mussol (Athene noctua) és un rapinyaire nocturn que els mateixos caçadors 

s’encarregaven d’aconseguir abans que s’iniciés la temporada de cacera, normalment 

durant al mes de setembre. Hi havia, llavors, diverses maneres de capturar un mussol: 

 

• A Roquetes, de nit i en un  lloc on hi havia arbres posaven 3 pedres 

emblanquinades i al damunt mitja patata bullida a la qual clavaven uns 

espartons impregnats en vesc. El caçador s’amagava proveït d’una flauta de 

canya que en tocar-la atreia el mussol amb el seu so. Aquest es llençava 

damunt les pedres blanques i es quedava enganxat als espartons. 

 

• A Alcanar, anaven a buscar els mussols a El Morell, La Pobla de  Mafumet, 

Tarragona, a Perefort, a Reus o també a la Jana (Castelló), perquè no n’hi 

havia dins el seu terme. Col·locaven dret un pal d’un metro d’alçada i els últims 

20 centímetres els pintaven de blanc (amb calç) o els cobrien amb un paper 

blanc, i al damunt una patata partida per la meitat i a la qual clavaven 10 o 12 

espartons enviscats. La resta del procediment és idèntic a l’anterior. 

 

• A Masdenverge i també d’altres informants d’Alcanar, indiquen que ho feien de 

nit i en lluna, posaven una barra llarga dreta i dalt de tot una ratera amb un 

trosset de totxo emblanquinat. El caçador feia sonar la flauta de canya que 

atreia el mussol, que en tirar-se damunt el totxo blanc quedava agafat per les 

potes a la ratera. 

 

• A Santa Bàrbara, utilitzaven una pedra pintada de blanc a la que posaven vesc 

o una ratera amb un punxonet llarg al ganxet, perquè així quan el mussol era 

atret amb el so de la flauta i s’hi tirava quedés agafat per les potes. 

 

 15



La caça en barraca a l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre 
 

 
La flauta de canya se la fabricaven els mateixos caçadors i rep el nom de flauta o 

mussolera (1); i si bé avui en dia no s’utilitza, encara hi ha gent que recorda com 

s’elaborava (2). 

 

El mussol un cop capturat es col·locava en una gàbia i el caçador se l’emportava cap a 

casa on el cuidava i alimentava a base de trossets de carn, algun moixonet, 

caragolets, dragons... I quan acabava la temporada de caça, al novembre eren 

alliberats de nou.  

 

Va deixar d’utilitzar-se des de l’any 1971 i sobretot a partir de la prohibició de la 

Directiva Europea d’Aus de l’any 1979, i també perquè els caçadors van començar a 

caçar de nit, ja que aquest sistema només funciona de matinada amb la claror de dia.   

 

Els tords que s’usaven com a reclam eren els que primer es capturaven durant la 

temporada utilitzant el xiulet per atreure’ls cap a la barraca. Quan els tords anaven 

caient a l’interior de la barraca el caçador els col·locava en les olles o cadups tapats 

amb una rajola. Quan havia acabat la cacera un per un, els tords eren posats en una 

gàbia que es tapava amb una saca per tots els costats menys pel davant. El caçador, 

llavors, agafava el mussol per les potes que, aixecant-lo un pam de terra obria les ales 

i així el feien passar pel davant de la gàbia. El tord en veure’l s’espantava i 

començaven a cridar. Si feia “xoc, xoc”, és a dir el xoqueig, el tord era bo per a ser 

utilitzat com a reclam a l’interior de la barraca, la resta es destinaven al consum o si 

era necessari es guardaven per a les gàbies de l’exterior, on tenien una altra funció 

com a tords xilladors. 

 

El tord del xoqueig es guardava com a màxim durant 3 o 4 dies i després es deixava 

marxar, perquè al fer el xoqueig cada nit s’esgotava molt i no tenia temps d’acostumar-

se al menjar que li donaven. 

 

Els tords de les gàbies de l’exterior de la barraca, feien la funció de vigilants, avisaven 

tot  fent “xit, xit” de quan passaven els vols de tords. Aquests, els xilladors, es 

guardaven durant tota la temporada de cacera i mentre restaven a les gàbies eren 

alimentats amb trossets petits de figues seques enfarinades, grans de magrana, olives 

i més endavant ja amb pinsos compostos.  
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2.4. Organització, procediments i tècniques de caça 
 

El sistema de cacera, grosso modo, és el mateix en tots els nuclis on s’han realitzat les 

entrevistes, malgrat tot hi ha petites diferències que afecten a elements puntuals o 

maneres d’actuar. 

 

La gent gran diu “a Sant Francesc agarra lo reclam i ves”. Sant Francesc és el 4 

d’octubre, i la temporada actualment s’inicia el 12 d’octubre (el Pilar) i acaba el 10-12 

de novembre. Alguns caçadors, coincideixen en afirmar que abans es caçava gairebé 

tot l’any i que la temporada de la barraca no s’acabava al novembre, ja que es feia fins 

al mes de març donat que encara hi havia tords, però llavors, només es caçava de 

matinada, durant 1 hora o hora i mitja que és quan el tord es desplaçava per a gitar-se. 

(1). Això a més a més, de caçar les 2 o 3 nits de la lluna al ple, entre octubre i 

novembre, que es quan més es caçava. Avui en canvi, amb l’ús del casset, es caça 

tots els dies del període autoritzat i durant tota la nit, hi hagi lluna o no, passin o no 

passin tords. 

 

Per iniciar la cacera calia primer parar els espartons impregnats en vesc, és a dir, 

col·locar-los a les barretes. Aquesta feina es feia cada dia, ja que en acabar l’horari de 

cacera els desparaven, és a dir els treien perquè no s’hi enganxés cap moixonet, 

mentre el caçador no estava allí.  

 

A la barraca hi han pisos, a diferents alçades, formats per les barretes recolzades en 

els poms, es parava un pis més exterior i un altre més interior, segons lo gran que era 

l’arbre. Els poms més exteriors de tots no es paraven mai, ja que serveixen per a guiar 

el tord cap a l‘interior, que és on es troben les barretes amb els espartons enviscats. 

 

Seguidament es col·locaven els tords en gàbies a l’exterior de la barraca per tot el 

voltant, o en les obertures destinades a elles en el mur de tancament de l’arbre (2). 

Aquests tords en sentir estols de tords que volaven començaven a cantar, feien “xit, 

xit”, i d’aquesta manera avisaven els caçadors de la presència dels tords.  

 

Llavors, un dels caçadors des de l’interior de la barraca agafava el mussol, que havia 

restat amagat dins una olla, i el feia passar per davant de les gàbies dels tords 

xoquejadors que estaven situades en l’interior, tapades amb una saca i amb una única  

obertura frontal.  
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El mussol estava lligat per sota les ales amb una peça perquè no s’ofegués i un 

cordell, i damunt d’una barra o canya llarga que permetia moure’l sense que els tords 

veiessin els caçadors. Altres col·locaven el mussol lligat per les potes damunt una 

raqueta feta amb un bastó d’olivera acabada amb una peça circular que presentava 

una mena de trenat amb betes (semblant al d’una raqueta de tennis). Quan es movia 

la raqueta o la barra on estava lligat, el mussol obria les ales i semblava que volia 

volar. (3). Els tords s’espantaven en veure’l començaven el “xoc, xoc”, cant que atreia 

els altres tords que passaven volant, que llavors es tiraven al lloc d’on provenia el so, 

és a dir a la barraca i els voltants de la mateixa.  

 

Altres cops els tords xoquejadors i el mussol se situaven en un garrofer petit proper a 

la barraca, que també estava tapat i preparat com aquesta (4). Sembla que aquestes 

dues maneres de fer convivien. 

 

Quan els tords es tiraven a la barraca s’enviscaven al tocar els espartons i queien a 

l’interior d’ella, on eren agafats pels caçadors amb la raqueta. Avui en dia encara 

s’utilitza la raqueta, malgrat que l’interior de la barraca apareix cobert d’unes xarxes 

penjants que permeten retenir més fàcilment l’animal quan cau. 

 

Llevat dels canvis tecnològics produïts en el reclam, dels canvis d’horaris i d’altres 

derivats de la reglamentació, el procediment i la tècnica de caça d’avui dia no ha variat 

en relació a allò que es feia abans: s’atreu l’ocell amb un reclam i aquest en tirar-s’hi 

s’envisca en els espartons i cau a l’interior de l’arbre o barraca. 
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3- INDICADORS QUANTITATIUS DE LA CAÇA EN BARRACA 
 
3.1. Cens de barraques 
D’entre les quatre comarques de l’Ebre, la comarca del Montsià concentra més del 

95% de les barraques, en la del Baix Ebre trobem un percentatge inferior al 5%, i no 

n’existeix cap actualment a la Terra Alta, ni a la Ribera d’Ebre. És per això que 

centrem aquest estudi quantitatiu en la comarca del Montsià. 

 

Les dades de que disposem per a conèixer el cens de barraques a la comarca del 

Montsià són molt recents, de les dos últimes dècades, i a més parcials. L’intent 

d’obtenir una relació de totes les barraques de caça és difícil, degut a que no tothom 

les té declarades. Les taules que es mostren a continuació s’han elaborat a partir de 

dades extretes de la documentació facilitada pels SSTT del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge a les Terres de l’Ebre. 

 

Una relació de les instal·lacions autoritzades per a la captura del tord, de l’any 1990, 

és la primera referència què es disposa. En aquell moment hi havia un total de 322 

barraques, la majoria de les quals situades  en aquells municipis que són fronterers o 

propers amb la província veïna de Castelló. Des de llavors i en els anys següents no 

tenim dades de barraques en els municipis de Freginals i Sant Jaume d’Enveja, i són 

quasi inexistents a Amposta i Sant Carles de la Ràpita, és a dir en les poblacions 

situades prop del front  o de la plana deltaica de l’Ebre.  

 

 
Taula 1. Instal·lacions autoritzades per a la captura del tord. 1990 

MUNICIPI 
NÚM. 

BARRAQUES 
Alcanar 81
Amposta 1
Godall 30
La Galera 31
La Sénia 32
Mas de Barberans 14
Masdenverge 13
Santa Bàrbara 42
Sant Carles Ràpita*   
Ulldecona 78
TOTAL 322
*No hi ha censada cap barraca  
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Hem de recordar que la Comunitat Valenciana, i en concret Castelló, és on es 

concentra el major nombre de barraques de caça i de caçadors de tota la Península 

Ibèrica, per tant els municipis veïns d’Alcanar i Ulldecona són els que tenen la major 

concentració de barraques de les Terres de l’Ebre (hem dit anteriorment que les 

mateixes barraques en aquests indrets presenten unes característiques formals que 

mostren clarament les influències de la pràctica habitual en la zona de Castelló). L’any 

1990 gairebé la meitat (49%) del total de barraques es trobaven situades en aquests 2 

municipis i des de llavors el predomini de barraques a Alcanar i Ulldecona es manté 

fins els nostres dies, tal com mostren les xifres d’anys posteriors (1998, 1999 i 2004) 

amb una taxa que supera el 50% del total.  

 

Cal destacar el cens de 1998, ja que s’assoleix un màxim pel que fa al nombre de 

barraques censades, 352, atès que l’any següent, notem que es produeix una lleugera 

davallada fins a 327, segons les dades facilitades pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (a partir de dades indirectes, segons fonts de Depana publicades el 1990, 

que cita alhora fonts de la Conselleria d’Agricultura, l’any 1987-88 van haver-hi 431 

permisos i l’any següent 533; així mateix l’any 1990 membres de l’organització 

ecologista van detectar 22 barraques al delta de l’Ebre, territori on actualment no n’hi 

ha cap de censada). 

 

 
Taula 2. Censos de barraques. 1998 i 1999. 

MUNICIPI 
NÚM. 

BARRAQUES 
NÚM. 

BARRAQUES 
  Any 1998 Any 1999 
Alcanar 81 71
Amposta 3 2
Godall 35 34
La Galera 31 27
La Sènia 23 29
Mas de 
Barberans  14 13
Masdenverge 12 12
Santa 
Bàrbara 42 29
Sant Carles 
Ràpita 12 9
Ulldecona 99 101
TOTAL 352 327
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Les dades de 2004 mostren de nou una accentuació important d’aquesta davallada 

continuada: solament 256 caçadors sol·liciten a la comarca del Montsià l’autorització 

per a caçar en barraca i l’administració ha concedit 230 permisos. En total, el nombre 

d’autoritzacions a les Terres de l’Ebre (Montsià, Terra Alta, Baix Ebre i Ribera d’Ebre) 

per a l’any 2004 ha estat de 237, cal afegir a les xifres del Montsià: 1 autorització al 

municipi de l’Ampolla, 4 a Roquetes i 2 a Tortosa. 

Els motius d’aquesta davallada, segons els mateixos caçadors són dos: 

• La persecució a que estan sotmesos per part de l’administració. (1) 

• Les fortes sancions que s’imposen. 

• El progressiu envelliment d’aquest col·lectiu degut a la falta de renovació 

generacional. (2) 

 

 
Taula 3. Instal·lacions autoritzades per a la captura del tord. 2004 

 MUNICIPI SOL·LICITUDS AUTORITZACIONS
   PRESENTADES EMESES 
 Alcanar 72 65
 Amposta*     
 Godall 15 11
 La Galera 20 20
 La Sènia 27 27

 
Mas de 
Barberans  14 13

 Masdenverge 10 8

 
Santa 
Bàrbara 23 21

 
Sant Carles 
Ràpita 1 0

 Ulldecona 74 65
 TOTAL 256 230

 *No es presenta cap sol·licitud  
 

 

Si es compara les dades de 1990 amb les de 2004, la davallada del nombre 

d’autoritzacions és clara. Cal, però, tenir present que no tothom que caça en barraca 

ho fa després d’haver obtingut el document acreditatiu de l’administració que ho 

autoritza. 
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3.2. Indicadors de captures i espècies 

 

Les dades de què disposa el Departament de Medi Ambient i Habitatge són única i 

exclusivament de l’any 2004 i foren aportades pels mateixos caçadors. Aquests en el 

moment de recollir l’autorització rebien un imprès en què se’ls demanava que 

anotessin el nombre d’aus caçades cada dia. Aquest imprès havia de ser retornat en 

acabar la temporada de cacera. 

 

Aquestes dades a més, són pel conjunt de les 4 comarques de les Terres de l’Ebre (el 

Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre) on es van ser autoritzades 237 

barraques a caçar, de les quals 230 estaven situades a la comarca del Montsià. 

 

Les dades sobre captures fan referència a quatre espècies de la família dels túrdits, 

concretament del gènere Turdus: el tord comú (Turdus philomelos), el tord ala roig 

(Turdus iliacus), la griva (Turdus viscivorus) i la griva cerdana (Turdus pilaris). De les 

quals les més importants, des del punt de vista cinegètic, són el tord comú i el tord ala 

roig.  

 

 

ESPÈCIE QUANTITAT 
Tord comú 21058
Tord ala roig 155
Griva 5
Griva cerdana 0
TOTAL 21218

 

 

En total 21.218 ocells capturats, segons aquesta font, la gran majoria dels quals són 

tords comuns; per contra les captures de grives són molt minses i poden considerar-se 

gairebé excepcionals.  
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4 - ESTUDI DE L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LA CAÇA EN BARRACA 
 

La informació utilitzada en aquesta part del treball prové de diferents fonts: premsa, 

entrevistes, llibres i revistes. L’eix bàsic, però, seran les entrevistes, ja que és la 

informació que, des del punt de vista de l’encàrrec que se’ns ha fet, és més rellevant, 

ja que un dels objectius del nostre treball és reflectir l’estat en que es troba la caça en 

barraca a l’actualitat, a partir dels posicionaments dels col·lectius implicats. Ara bé, la 

sistematització de les dades i l’agrupació en conceptes clau s’ha realitzat a partir de 

totes les fonts informatives, per molt que s’hagi prioritzat l’entrevista com a principal 

font d’informació.  

 

Per tant, els conceptes clau són fruit d’un processament de tot el conjunt de dades 

esmentat. Cadascun dels conceptes incorporarà elements d’anàlisi i qüestionaments 

que suggereixen possibles actuacions. Així doncs, estructurem l’anàlisi en els 

següents conceptes clau: 

 
• Tradicionalitat 

• Motivacions 

• Sociabilitat 

• Persones, mesures i perspectives de futur 
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4.1. La tradicionalitat 

 
Una constant que ha aparegut durant tot el treball documental i a les entrevistes 

realitzades és el concepte TRADICIÓ. S’ha qüestionat directa i indirectament el 

significat d’aquest mot a partir de diferents exemples i comentaris que és important 

recollir per una reflexió posterior. 

 

La tradició la podem veure lligada a diversos elements però normalment el que es 

pretén és reflexionar sobre el llindar d’aquesta, fins a quin punt podem considerar que 

quelcom és tradició o que no ho és. En aquest mar d’opinions sobre la tradició tenim 

un element que és clau per al nostre anàlisi: el casset.  

 

En l’evolució de la caça en barraca, com hem pogut veure a la part descriptiva 

d’aquest informe, hi ha hagut elements tècnics que han patit certes modificacions, que 

poden arribar a ser enteses com a evolució o com a canvi, per tant, com a evolució de 

la tradició o com a canvi de la tradició cap a la modernitat. Com dèiem, un dels 

elements que ha ocasionat més discrepàncies ha estat el reclam emprat a la barraca i 

el seu pas de la caça amb mussol i tords engabiats cap a la utilització del casset o 

magnetòfon. Aquest últim element s’ha introduït d’una manera generalitzada, de fet 

tots els informants entrevistats han reconegut utilitzar-lo en les seves pràctiques 

cinegètiques de caça. 

 

A partir d’aquí trobem opinions molt diverses però que poden ser recollides en una de 

les primeres preguntes de reflexió del nostre estudi: el casset pot ser considerat 

tradició?  

 

Arribat aquest punt veurem respostes amb opinions afirmatives o negatives.  Aquells 

que creuen que el casset pot ésser considerat una evolució de la tècnica de la barraca 

són en gran part caçadors; per altra banda, els que  pensen que el casset no formaria 

part del que entendríem com a art de caça tradicional són majoritàriament ecologistes, 

agents rurals, caçadors i part de la representació política municipal del territori 

estudiat, el Montsià.  

El casset entès com a evolució d’una tècnica tradicional 
En el primer cas, els que afirmen que el casset pot ésser entès com a resultat final 

d’una tècnica que ha evolucionat en el temps i que no priva que la caça en barraca 

continuï essent tradicional, argumenten que bé altres tradicions han incorporat 
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elements de modernitat que no han fet canviar la idea de tradicionalitat d’aquestes 

pràctiques, com el canvi de mules a cotxes per a desplaçar-se en processó a un aplec, 

per exemple. En aquest sentit podem recollir a Eric Hobsbawm i Terence Ranger i el 

seu “Invent de la tradició” (1983), on reflexionen al voltant d’aquest concepte, on 

argumenten el naixement de noves tradicions i qüestionen que la tradició vagi lligada a 

l’antiguitat temporal, per tant, posen en qüestió l’origen i el motiu de certes tradicions 

(Hobsbawm i Ranger, 1983). Fixant-nos, doncs, en Hobsbawm, el que es desprèn de 

les opinions recollides és que potser la caça en barraca fa anys que es porta a terme, 

però hi ha elements que  s’han modificat al llarg del temps, si aquests entren a formar 

part de la tradicionalitat o no, és quelcom que ens hauríem de preguntar a l’hora 

d’establir la normativa. Un cop definit aquest paràmetre serà molt més fàcil normalitzar 

la situació de les barraques. (1) 

 

Però, a banda d’aquesta comparació amb d’altres pràctiques considerades 

tradicionals, i a part del concepte tradició, trobem el concepte evolució tecnològica, on 

reclamen que si un pagès actualment pot utilitzar un tractor per llaurar forma part de la 

millora tecnològica, i que ells, com a barraquistes, també haurien de tenir el dret a 

caçar aprofitant-se de l’evolució, i no quedar-se estancats amb pràctiques 

rudimentàries. Podem recollir opinions com: 

 

“Aquí venen en tot lo modern, en GPS, cotxe...i natros no podem 

tenir casset?...Jo crec que els polítics s’han agarrat tant del casset 

que s’han equivocat, està bé però un rato, hi ha un moment que  

ja n’hi ha prou de tradicional”. (2) 

 

A hores d’ara la comunitat de caçadors considera que la caça en reclam manual hauria 

de ser un premi, ja que tots coincideixen en que és molt cansat, per aquest mateix 

motiu argumenten que la introducció del casset ha tingut tant èxit, ja que els ha 

permès acomodar-se: 

 

“Si lleves lo casset, s’ha acabat la barraca. Lo casset és un vici i 

una comoditat. Antes es feia, però tamé se llaurava tot en macho. 

Això ha vingut i s’ha d’aprofitar sense abusar, lo tenim per 

comoditat, tu no tens lavadora a casa? (3). 

 

En aquest sentit hi ha unanimitat en afirmar que és impossible tornar a caçar amb 

reclam, ja que, o no se sap tocar, o els que en saben és una població tant envellida 
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que físicament ja no pot assumir tocar el reclam durant dues hores, com alguns han dit 

que havien arribat a fer. 

 

El casset entès com a tècnica no tradicional 
En primer lloc hem de recordar que ningú fins ara ha qüestionat la tradicionalitat de la 

caça en barraca, el que es posa en dubte és si la tècnica emprada a l’actualitat 

desvirtua la tradició, la canvia, o si simplement la porta a l’esfera de la modernitat 

canviant el sentit de la tradició totalment, però mantenint la idea de tradició. 

 

A partir d’aquí, doncs, totes les opinions recollides sobre la no tradicionalitat actual de 

la barraca s’han referit a la tècnica del casset, i a través del seu ús, a la no 

tradicionalitat de la barraca actual: 

 

“El casset evidentment no és tradicional, qui justifiqui que el 

casset és tradicional...allò de tradicional no en té res.” (4). 

 
Elements constructius 
Hi ha d’altres elements de canvi que acompanyen a la no tradicionalitat. Així, les 

persones que entren a formar part del grup que defensa la no tradicionalitat també 

aporten altres elements de canvi a nivell constructiu, afirmant que actualment ja es 

veuen barraques sense arbre, amb arbusts i ciment o amb estructura metàl·lica (hi ha 

constància als inicis dels anys 90 del s. XX de l’existència de barraques mòbils amb 

estructures de taulons i embastides metàl·liques). En aquest sentit és important tenir 

en compte que dos dels indicadors emprats pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge a l’hora d’autoritzar la barraca són:  

 

• Estar composada per un arbre 

• No ser de nova creació 

 

Segons aquest criteri, podríem pensar que hi ha barraques que són tradicionals i 

d’altres que no? Una altra pregunta a plantejar-se, doncs, és: Els elements 

constructius entrarien a formar part dels criteris que determinarien la tradicionalitat de 

la barraca?  

 

El canvi o l’evolució d’elements a nivell constructiu, doncs, és quelcom que pot utilitzar-

se com a indicador de tradicionalitat, i per tant, d’acceptació de les sol·licituds 
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entregades a Medi Ambient, però a nivell normatiu, inicialment, no pren un paper 

rellevant a l’hora de prendre decisions.  

 

A diferència del cas del casset i la no voluntat de recuperar el reclam manual, a nivell 

constructiu els informants s’han manifestat a favor de la conservació dels elements 

constructius pretèrits, alhora que afirmaven que les barraques de nova creació 

coincideixen sovint amb les que cacen més tords i les que  estan més lluny de la 

voluntat de mantenir la tradició i més aprop d’obtenir un benefici de la barraca, més 

que  un plaer i una xarxa de relacions socials. 
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4.2. Motivacions 
 

Les motivacions que ha pogut tenir aquest tipus de caça en un passat i les que té a 

l’actualitat han anat canviant al llarg del temps. Hem pogut trobar quatre motivacions 

bàsiques:  

 

Com a font d’aliment 
S’han recollit diversos testimonis que ens han informat de la necessitat alimentària que 

s’havia patit en èpoques de crisi al territori, i de com caçar tords podia arribar a ser una 

font d’aliment important, sobretot en l’aportació d’una mínima quantitat de proteïnes 

diàries (la conserva en “frito” dels tords havia servit també com a complement 

alimentari). Aquesta opinió ha estat recollida a pagesos d’edats avançades i sempre 

referint-se al seu passat, mai al present. Per tant, seria una motivació que 

descartaríem en el moment actual. 

 

Com a protecció de la collita d’olives 
Els tords són hàbils menjadors d’olives i en època de migració és una de les seves 

fonts d’alimentació. Alguns pagesos justifiquen la seva caça en barraca amb aquest 

motiu, argumentant que si no cacen tords se’ls menjaran part de la collita, i que són 

beneficis que ells deixen de tenir. Aquest argument s’ha utilitzat en narratives de 

passat i de present, tot i que pocs pensen que sigui la motivació principal actualment, 

més aviat troben en aquest argument una justificació més que una motivació.  

 

Com a benefici econòmic 
No hem trobat cap informant que reconegui la venta dels tords que caça a la seva 

barraca, però contràriament, la majoria dels informants entrevistats reconeixen que 

encara existeix una venta de tords a diversos restaurants del territori, tot i que pensen 

que el tords són per regalar o menjar en la comunitat de la barraca (l’any 1992 A. 

Porres en un treball fet per a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, va detectar comerç de tords a mercats de Barcelona, l’Ampolla i Tortosa, 

constatant que de feia poc havia deixat de fer-se al mercat d’Amposta). Recollim aquí 

alguna de les opinions més extremes parlant de la venta de tords: 

 

“Gran majoria de captures, o es venen per fer negoci, a bars i 

restaurants, o fins i tot s’ha parlat de vendre a França per fer 

patés i coses d’estes.” (1). 
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“Això és aixina. Moltes vegades tenim compromisos en amics de 

fora i els hem d’anar a buscar al restaurant” (2). 

 

Com a entreteniment 
En aquesta última motivació parlem de caçar pel pur plaer de caçar, per la satisfacció 

que s’obté quan es caça un tord i pel plaer de gaudir de la natura. A jutjar per les 

respostes dels entrevistats aquest és un punt on conflueixen tots els caçadors, per 

tant, és un factor que podríem entendre’l com a constant.  

 

“Hi havia dies que caçava un o dos tordets, o cap, o 12...ara ja no 

ho sé el que fan, però jo només sé que amb quatre tords jo ja em 

sentia satisfet. Era per plaer, el plaer de la caça...el que neix així 

és així sempre. Un altre per plaer va a la teverna o a fer el perdut 

por ai...” (3). 

 

Ara bé, fins a quin moment es considera plaer i a partir de quin moment entra la 

competició per caçar quants més tords millor, també és quelcom que hem pogut 

preguntar-nos a partir de les respostes d’alguns entrevistats 

 

 “Una de les atraccions, amb el casset, és que permet captures 

massives i amb la mentalitat de la gent d’aquí, atrau molt perquè 

es troben tots l’endemà al cafè a veure qui ha agafat més tords, a 

fer la fantasmada, llavors en declaren 15, que diuen 1200 i 

després n’han caçat 800, però això és un alicient, sense plantejar-

se si això té sentit” (4) 

 

“La culpa és de la gent. Una es caça massa, l’altra, es parla 

massa. La gent se’n va al bar i ja ha caçat el doble del que 

realment ha caçat. I tothom se n’ha enterat dels tords que ha 

caçat aquell altre, hi ha competició”. (5) 
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4.3. Sociabilitat 
 

Un dels elements a tenir en compte i donar especial importància és a l’esfera social 

que té la caça en barraca, ja que en ocasions pot arribar a ser més important que la 

pròpia caça. Elevant l’esfera social de la barraca, Víctor Reverté ens deia: 

   

“Hi ha barraques que són xalets, queda en segon terme el fet de 

caçar. Hi ha barraques que tenen la seva caseta de camp, lavabo, 

cuina, menjador...en aquest país es dóna molta importància al 

tema de halar, i són barraques on es van a fer farteres...” (1) 

 

És interessant veure com en la majoria dels casos observats la barraca serveix com a 

punt de reunió entre diversos grups de persones. Dels col·lectius destacats podem 

trobar la família i els amics, mentre que altres tipus de reunions són més minoritàries, 

com la caça per parelles, individual o fruit de compromís social.  

 
Família 
En ocasions la barraca és un punt de trobament de diversos membres de la família; 

aquestes reunions familiars no es fan cada dia sinó en dies puntuals de tota la 

temporada de caça, sobretot a l’inici i al final de la temporada. En aquest col·lectiu es 

reuneixen persones d’edats molt diverses, d’afinitats molt diverses, però amb un 

mateix objectiu: Reunir-se amb la família a la barraca perquè s’ha fet sempre. En 

alguns casos la família també feia una funció de suport, ajudant al caçador a “parar” i 

fent-li companyia:  

 

“La tia Carmen l’ajudava a caçar perquè era obligat, lo tio no podia 

sol...el xoqueo era obligat perquè no teníem casset...” (2) 

 

“El meu pare me fea companyia quan se va jubilar, jo marxava a 

les 7:45h a la faena, al migdia anava a buscar-lo a la barraca i el 

portava a casa a dinar...(3) 

 

Amics 
La majoria dels informants reconeixen que per ells la barraca és un lloc de retrobament 

amb els amics, i en alguns casos és més important la xarxa de relacions que ocasiona 

la barraca que no pas el propi fet de caçar. Per tant, podríem entendre la barraca més 

enllà de la caça, fixant-nos en les relacions socials que en sorgeixen com a 
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conseqüència. Ara bé, sense els tords i la pròpia barraca no tindria sentit reunir-se, 

perquè històricament s’ha anat construint aquest espai de relacions al voltant d’una 

pràctica, i encara que aquesta pràctica pugui quedar en segon lloc, és imprescindible 

per al manteniment d’aquestes xarxes relacionals.   

 

A diferència de les reunions familiars, la reunió d’amics és força més freqüent, ja sigui 

a diari (amics que comparteixen una barraca), ja sigui setmanal (un dia a la setmana a 

una barraca o rotatiu a diverses barraques). 

 

Més enllà de les pròpies amistats del territori també s’ha creat expectativa amb 

amistats que són d’altres àmbits territorials. Aquesta ocasió de reunir-se amb amics 

procedents de fora del territori acostuma a anar acompanyada de festivitat i 

celebracions. 

 

Compromisos 
A banda de les reunions familiars i els amics també hi ha barraques on tenen llistes de 

persones convidades que faran cap a la barraca en dies programats. Per tant, fins i tot 

pot ser utilitzat com a reclam turístic i, fins i tot, de transmetre la tradició practicant-la 

(tot i això, no hem recollit dades al respecte de l’existència en l’actualitat de turisme 

cinegètic amb contraprestació econòmica vinculat a la caça en barraca). 

 
Individualment 
Segurament la caça en solitari és la més aïllada i minoritària de totes. 
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4.4. Sostenibilitat, conflicte i futur 
 
Els debats de sostenibilitat i selectivitat són dels més contradictoris i dels més difícils 

de valorar sense haver estat caçant a la barraca directament, i sense disposar de 

dades quantitatives. Tot i així, i degut a la impossibilitat d’assistir personalment a la 

barraca en un dia de caça, degut a que la temporada no s’inicia fins a l’octubre, hem 

recollit opinions molt valuoses al respecte: 

 

Sostenibilitat 
Tots els informants saben que en un dia de caça a la barraca el màxim nombre de 

tords permesos són 15, i gran part dels entrevistats reconeixen que tots els 

barraquistes sobrepassen aquest límit, de la mateixa manera que sobrepassen el límit 

autoritzat en les nits de lluna plena (quan molts caçadors asseguren que és quan 

passen més tords), quan es poden caçar el doble de tords que la resta de nits. 

Per tant, segons els arguments recollits es cacen, sempre que se’n té l’ocasió (ja que 

en dies de vent és més difícil caçar gran nombre de tords), més tords dels permesos. 

En aquest sentit, especialistes de Seo-Birdlife, opinen que anys endarrere aquesta 

pràctica era sostenible, ja que el nivell de captures era bastant estable al llarg del 

temps, i la població es mantenia estable. En canvi,  

 

“el nivell de presència de tords en els últims anys ha disminuït en 

un 50/60/70 i fins al 80%, i també s’ha documentat disminució en 

altres espècies” (1) 

 

En tot cas, són percentatges globals a tots els tipus de caça, ja que no es pot mesurar, 

sense un estudi específic, el nombre de captures en barraca i el nombre de captures 

en escopeta. 

 

L’augment de la captura de tords també es relaciona amb l’aparició del casset, ja que 

aquest permet captures massives. Per tant, a banda dels dubtes sobre la tradicionalitat 

del casset, també es considera que és un dels principals motius d’insostenibilitat de la 

caça en barraca.  

 

Ara bé, també podem trobar opinions que pensen que la captura de tords és important 

però no tant com la que es pot fer d’espècies protegides, fet que pot fer-nos reflexionar 

sobre la importància de la barraca en un context global de caça, per exemple: 
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“Lo greu seria que es matessin les espècies en perill, i les 

espècies protegides per la Xarxa Natura 2000, greu, greu, greu! 

Me preocupa molt més això que la caça en barraca” (2) 

  

Conflicte i mesures 
No podem negar que la prohibició de la caça en barraca, les denúncies i les multes, 

els intents de normalitzar la pràctica i les condicions necessàries per a intentar 

regularitzar la situació, han ocasionat un conflicte entre els diferents col·lectius 

relacionats a la barraca. A continuació presentem elements de conflicte, com és la 

selectivitat/no selectivitat, i relacions  conflicte entre els col·lectius relacionats a la 

barraca. 

 
La selectivitat 

Només una ínfima part dels entrevistats neguen la selectivitat de la caça en barraca, i 

són ecologistes. La gran part d’informants afirmen sense dubtar que la barraca és 

selectiva, ja que els ocells no cauen morts, i al no morir poden netejar-los el plomatge 

impregnat de vesc i deixar-los anar novament. Però també és cert que tot depèn del 

propi caçador i que, per tant, la selectivitat de la caça en barraca està en mans 

d’aquest mateix. Hi ha qui diu que el barraquista se situa al marge de la selectivitat i 

que ho mata tot, però la gran part d’opinions recullen la pràctica de traure el vesc del 

plomatge i deixar anar l’ocell caigut. Ara bé, el dubte de si tot i traient el vesc l’ocell pot 

volar sense problema és difícil de valorar, ja que no hi ha mecanismes per fer el 

seguiment de l’ocell un cop netejat. 

 

 “Allí s’agarra tot però pots soltar el que vols” (3) 

 

Els barraquistes, el cos d’agents rurals i els ecologistes 

El motiu principal del conflicte, segons els relats recollits ha estat la relació i el tracte 

entre agents rurals i caçadors. A banda de les narracions sobre episodis 

desagradables també hem pogut llegir notícies i cartes al diari criticant l’actuació dels 

agents rurals. Ara bé, segons el cap dels agents rurals (entrevistat per a l’ocasió que 

ens ocupa) no hi ha hagut cap agent que hagi utilitzat males maneres per entrar a les 

barraques, en paraules d’ell: 

 

“El cos dels agents rurals es limita a fer complir la normativa, les 

coneixem, les estudiem i fem les inspeccions...nosaltres 

denunciem, no multem” (4) 
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El cos dels agents rurals ha rebut denúncies a la premsa d’abús d’autoritat, però no 

s’han detectat denúncies a nivell formal, fet que des del cos s’interpreta com a resultat 

favorable de la feina que han fet, ja que si no fos així els haurien denunciat. 

 

Ara bé, l’opinió del cos d’agents rurals conjuntament a un sector ecologista, que confia 

en la bona actuació del cos d’agents, és totalment contrària a la de les administracions 

locals i especialment  a la dels caçadors. Així, per part del col·lectiu de caçadors i 

administració local podem recollir opinions contràries a la del cos d’agents rurals: 

 

“Crec que els guardes no actuen de la millor manera. Haurien 

d’avisar, o no caceu, o caceu menos, però no entrar als pobres 

barraquistes amb una actitud agressiva. Tenint en compte l’edat 

que tenen no estan preparats per rebre aquests ensurts, i amb no 

molt bones maneres...N’entren 5 o 6 i remenen, i l’actitud de la 

guarderia no m’apareix la més correcta” (5) 

 

Una bona manera d’arribar al fons de la qüestió de les contínues contradiccions 

recollides davant l’actuació dels agents rurals seria tenir l’opció de visualitzar les 

imatges i el so de les gravacions que s’han realitzat en algunes de les inspeccions del 

cos d’agents rurals. 

 

Els barraquistes i l’administració 

El segon punt de conflicte és entre la comunitat de caçadors i l’administració territorial 

que  gestiona l’intent de normalització degut a l’alt cost que estan ocasionant les 

multes a tots els barraquistes. La comunitat de caçadors estava acostumada a caçar 

tot i que estigués prohibit, i a pagar petites multes, gairebé simbòliques, però aquesta 

temporada (any 2004) el cost s’ha multiplicat tant, i el tracte amb els agents rurals ha 

empitjorat tant, que s’ha produït una desconfiança i un tancament del mateix col·lectiu 

com a forma d’autoprotecció. 

 

Fins i tot hem pogut recollir opinions ecologistes en contra de l’elevat cost de les 

multes: 

 

“Aquestes multes d’aquest any jo tampoc les trobo bé...a veure, si 

es cacen espècies protegides no té perdó de déu...però  

tords...”(6) 
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El reclam dels barraquistes 

S’han pogut recollir moltes opinions de la barraca vers l’escopeta, de la comparació 

continua que els entrevistats han anat fent amb els caçadors d’escopeta, i reclamen 

que es comparin ambdós tipus de caça per prendre consciència de la situació 

d’inferioritat en la que es troben els barraquistes. Donen els següents arguments 

fonamentals: 

 

• El nombre de captures de tords realitzades amb escopeta, a hores d’ara està 

superant el nombre de captures de tords a la barraca.  No hem pogut 

contrastar aquestes dades però és una opinió unànime d’ecologistes, caçadors 

i administració local.  

• A banda del nombre de captures també reclamen que  es tingui en compte el 

temps permès de caça, que va inevitablement lligat a les captures, on els 

caçadors d’escopeta disposen de molt més temps per a gaudir de la caça del 

tord que no pas els barraquistes. 

• La caça indiscriminada tant pot ser amb escopeta com en barraca, tot depèn 

del caçador i no de la tècnica. 

• Al qüestionar la tradicionalitat del reclam elèctric i discutir sobre l’evolució de la 

caça en barraca també sorgeixen comparacions inevitables amb l’escopeta: 

 

“Tot lo que hi havia manual seu han carregat, i què passa amb l’escopeta? 

L’escopeta paga assegurança, cartutxos, psicotècnic...paga de tot, però les 

barraques no donen beneficis” (7) 

 

“Aquí el cavall de batalla és el casset, però l’escopeta repetidora i amb mida 

telescòpica tampoc és tradicional, no és la mateixa que abans” (8) 

 

“Natros (barraquistes) lo progrés no el tenim de viure, los altres (escopeta) sí, 

tot! Sinó, no busquis a internet i ves a buscar algo en l’avió! Xeic, los 

escopeteros bé que se’ls permet tot.” (9) 

 

Com a apunt complementari a aquesta part de l’anàlisi dedicada al conflicte és 

inevitable suggerir que: la normativa no la compleix ningú i que, per tant, com diu 

Alberto Querol: 

 

“Las leyes son las leyes, pero después entra el criterio de aquellos 

que las hacen cumplir” (10) (Record d’una conversa que ell 
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mantingué amb el comandante de puesto de SEPRONA anys 

enrere). 

 

Futur 
A l’hora de pensar l’estructura de les entrevistes vàrem pensar que era inevitable 

qüestionar quines perspectives de futur podien entreveure’s des de la situació actual i 

des dels diferents col·lectius implicats. A continuació el que fem és recollir les idees 

fonamentals que hem anat sistematitzant a partir de les entrevistes. 

 

Visions de futur 

L’extinció és una de les paraules emprades quan s’ha qüestionat als entrevitats pel 

futur de la barraca. És un concepte prou explícit però que conté diferents motius que 

justifiquen el seu ús en els discursos analitzats: Es qüestiona la captivació de la gent 

jove per la pràctica de la barraca, per tant, ens trobem davant una població en gran 

mesura: envellida, per una banda, i adulta, per l’altra. Per tant, no hi hauria successió 

generacional. Molts joves estan caçant amb escopeta i la barraca es converteix en una 

inversió d’hores excessiva per a aquest tipus de població. 

 

Propostes de solucions 

En qualsevol de les propostes o idees recollides haurem de tenir en compte que la 

majoria no són fruit d’un consens però que s’articulen en el discurs com a possibles 

alternatives i/o solucions. 

 

Continuar com fins ara 

L’opinió global dels entrevistats és negativa a continuar com fins ara, ja que ningú en 

surt beneficiat. Segons grups ecologistes la solució passaria per: o canviar la legislació 

europea o prohibir la caça en barraca.  

 

El reclam 

No es veu factible retornar a l’ús del reclam manual (tant en opinió de caçadors com 

d’agents rurals, administracions locals i ecologistes). En aquest cas, o es busquen 

alternatives al casset que siguin acceptades a nivell europeu, o s’autoritza a nivell legal 

l’ús del casset. 

 

 

La sostenibilitat 
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El reclam també entra a formar part de la insostenibilitat de la caça per la gran massa 

de captures que  permet; per tant, en el cas que s’acceptés l’ús del reclam elèctric 

proposen reduir el nombre d’hores de caça a 4h, amb la finalitat de caçar menys 

nombre de tords; la reducció de l’horari permès de caça és una de les propostes de 

solucions que sembla ser més unànime entre la mostra d’informants recollida, ara bé, 

també és unànime la pregunta que s’articula a continuació de la proposta: 

 

“La gent és capaç de canviar la mentalitat? Com ho fas entendre 

això? Hi ha solució?” (11) 

 

“Teòricament seria possible la recuperació de les pràctiques tradicionals, a la 

pràctica és difícil perquè requeriria un canvi de mentalitat dels caçadors molt 

bèstia, que no el veig...” (12) 

 

En aquest cas proposen que si descobreixen algú caçant més enllà de l’acord establert 

serà el moment d’imposar multes exemplars, però abans d’imposar aquestes multes 

s’hauran d’haver comunicat públicament i a tota la comunitat de caçadors en especial, 

les condicions específiques en que es podrà utilitzar la barraca. 
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5 – CONCLUSIONS 
 

• L’activitat cinegètica coneguda com a caça en barraca ve practicant-se a 

l’àmbit de les Terres de l’Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera 

d’Ebre i la Terra Alta), segons les fonts orals emprades en l’estudi, almenys des 

de principis del segle XX. 

• La comarca del Montsià és la que concentra el major nombre de barraques per 

a la captura del tord, amb un percentatge del 97%; i en els municipis d’Alcanar i 

Ulldecona es troben ubicades fins el 56 % del total d’instal·lacions. 

• Les innovacions tecnològiques en aquesta pràctica, introduïdes en les 3 últimes 

dècades del segle XX, se centren en la utilització d’elements, com els 

espartons, les xarxes i el vesc o pega elaborats en materials sintètics i en la 

utilització del casset o magnetòfon com a reclam. 

• L’evolució recent de la tècnica de la caça en barraca té com a conseqüència 

fonamental l’ús generalitzat del casset com a reclam. 

• La tradició com a concepte d’anàlisi és un dels elements claus que s’haurien de 

tenir en compte a l’hora de prendre decisions ja que pot ajudar-nos a 

reflexionar sobre la tècnica, el mètode i els elements emprats a la barraca, com 

a elements de tradició o de modernitat. 

• Les motivacions de la caça en barraca han anat variant des del naixement 

d’aquest tipus de caça, han passat de la caça com a font d’aliment fins a la 

caça com a entreteniment, que és el que trobem a l’actualitat d’una manera 

generalitzada. 

• La reunió, fet col·lectiu, trobada familiar i el compartir, són elements 

fonamentals de la caça en barraca que plantegen la sociabilitat com a element 

gairebé imprescindible d’acompanyament a la caça, i que, sovint, poden arribar 

a ser més importants que el propi acte de caçar; per tant, l’esfera social de la 

caça en barraca és bàsica per entendre la pròpia pràctica. 

• El debat de sostenibilitat de la barraca és difícil de concloure ja que no tenim 

prou dades per afirmar si la pràctica és sostenible o no, perquè no hi ha un 

cens de la població de tords, ni dels efectius caçats al territori. 

• Majoritàriament no es nega la selectivitat de la caça en barraca tot i que no 

podem assegurar aquest fet. El més important és que el mateix caçador estigui 

conscienciat i tingui voluntat per a portar a terme una caça selectiva. 

• El nombre d’autoritzacions de caça en barraca ha disminuït en els darrers 20 

anys. La franja de població que es dedica a aquesta activitat té una mitjana 
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d’edat molt elevada i la renovació generacional és gairebé inexistent, fet pel 

qual aquesta pràctica pot estar abocada a la desaparició. 

 

* * * * 

 

Aquest estudi forma part d’un procés que resta obert, no ens pertoca establir mesures 

reglamentàries ni administratives al respecte. Com a investigadors senyalem diverses 

mancances en els resultats aconseguits, al respecte de les quals caldria aprofundir en 

el futur: 

• Conèixer millor les claus de la conflictivitat derivada, a partir de l’anàlisi de les 

denúncies o de les cintes/filmacions efectuades pels agents rurals. 

• Conèixer millor la composició d’edats del col·lectiu de caçadors en barraca per 

determinar la renovació o no dels practicants. 

• Conèixer millor els censos de poblacions hivernants i migrants de tords, i a la 

vegada realitzar un anàlisi estadístic sobre la incidència de caça en barraca (en la 

línia dels qüestionaris establerts l’any 2004-05 i de les dades procedents de les 

denúncies) i de la  caça en escopeta. 
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NOTES 
 
1– Introducció 

(1) BOZA, Moisés D. El Trampeo y demás artes de caza  tradicionales..., 2002, pp. 47-65, descriu el 

sistema de caça en paranys a la Comunitat Valenciana i en barraques a l’Aragó. 

(2) Juan Reverter a La caça en barraca, núm. 03; Ramon Reverter, Rodolfo Arias i Juan José Caballé a 

La caça en barraca, núm. 04. 

(3) José Cid a La caça en barraca, núm. 05  

 
2 – Estudi descriptiu del mètode i les tècniques de caça en barraca 
2.1. Condicionants físics, atmosfèrics i ambientals 

(1) Per a més informació sobre aquestes dades vegeu l’article de RICCI, Jean-Claude; Estado actual del 

conocimiento sobre las diferentes especies cinegèticas de Túrdidos en Europa ... 

(2) Per a més informació sobre aquestes espècies nidificants a Catalunya vegeu Atles dels ocells 

nidificants de Catalunya 1999-2002, pàgs. 402-405. 

(3) Tonet Subirats a La caça en barraca, núm. 02 

(4 Ramon Reverter a La caça en barraca, núm. 04 

(5) Juan Reverter a  La caça en barraca, núm. 03 

(6) Agustí Vila a  La caça en barraca, núm. 01 

(7) Guillermo Gaya a La caça en barraca, núm. 06 

(8) José Cid a La caça en barraca, núm. 05 

2.2. Recursos i elements materials 

(1) Rodolfo Arias a La caça en barraca, núm. 04 

(2) Tonet Subirats a La caça en barraca, núm. 02 

(3) Ramon Reverter a La caça en barraca, núm. 04 

(4) Fotografia núm. 7. 

(5) Fotografia núm. 8. 

(6) Juan Reverter a  La caça en barraca, núm. 03 

(7) Veure la fotografia núm. 3. 

(8) Juan José Adell a La caça en barraca, núm. 07 

2.3. Recursos i elements animals 
(1) José Cid a La caça en barraca, núm. 05 

(2) Podem comparar el dibuix 2 de Ramon Noé amb la fotografia 1 de Víctor Jovani tocant una flauta 

elaborada per ell mateix en motiu d’aquesta recerca. 

2.4. Organització, procediments i tècniques de caça 
(1) Tonet Subirats a La caça en barraca, núm. 02  

(2) Tonet Subirats a La caça en barraca, núm. 02 

(3) Juan José Caballé a La caça en barraca, núm. 04 

(4) Tonet Subirats a La caça en barraca, núm. 02; i Juan Reverter a  La caça en barraca, núm. 03. 

 

3- Indicadors quantitatius de la caça en barraca 
3.1. Cens de barraques 
(1) José Cid a La caça en barraca, núm. 05; i Enrique Marzà a La caça en Barraca, núm. 01 

(2) Juan José Adell a La caça en barraca, núm. 07 
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4- Estudi de l’estat de la qüestió de la caça en barraca 
4.1. La tradicionalitat 
(1) Hobsbawm, E. & Ranger, T. (1989). “L’invent de la Tradició”. Eumo. Vic. 

(2) Paco Pla a La caça en barraca, núm. 13 

(3) Paco Pla a La caça en barraca, núm. 13 

(4) Víctor Reverté a La caça en barraca, núm. 14 

4.2. Motivacions 

(1) Carles Ibàñez a La caça en barraca, núm. 09 

(2) Paco Pla a La caça en barraca, núm. 13 

(3) Alberto Querol a La caça en barraca, núm. 08 

(4) Carles Ibàñez a La caça en barraca, núm. 09 

(5) Víctor Reverté a La caça en barraca, núm. 14 

4.3. Sociabilitat 
(1) Víctor Reverté a La caça en barraca, núm. 14 

(2) Alberto Querol a La caça en barraca, núm. 08 

(3) Alberto Querol a La caça en barraca, núm. 08 

4.4. Sostenibilitat, conflicte i futur 

(1) Carles Ibàñez a La caça en barraca, núm. 09 

(2) Víctor Reverté a La caça en barraca, núm. 14 

(3) Paco Pla a La caça en barraca, núm. 13 

(4) Miquel Àngel Garcia a La caça en barraca, núm. 11 

(5) Francesc Subirats a La caça en barraca, núm. 10 

(6) Víctor Reverté a La caça en barraca, núm. 14 

(7) Paco Pla a La caça en barraca, núm. 13 

(8) Jaume Antic a La caça en barraca, núm. 12 

(9) Paco Pla a La caça en barraca, núm. 13 

(10) Alberto Querol a La caça en barraca, núm. 08 

(11) Víctor Reverté a La caça en barraca, núm. 14 

(12) Carles Ibàñez a La caça en barraca, núm. 09 
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