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BUILDING PROCESS - PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ  

BURNING PROCESS - PROCÉS DE CREMA  

Els pallers són estructures totalment 

orgàniques i peribles que formen part 

del paisatge de qualsevol societat 

agrària cerealística, tot i que la 

mecanització els ha fet desaparèixer 

dels nostres camps. En el marc del 

projecte d’arqueologia experimental 

que es duu a terme a l’ÀREA de 

l’Esquerda, s’ha practicat la 

construcció d’aquestes estructures 

amb un doble objectiu. En primer lloc, 

com a part indispensable del procés 

d’emmagatzematge agrícola. En 

segon lloc, per  reconèixer les 

evidències d’aquestes estructures en 

un sòl arqueològic. Per això, dos dels 

pallers construïts, un de fenc, l’altre de 

palla, s’han abandonat, i se’n va 

controlant el procés de degradació. Un 

tercer paller s’ha incendiat, per tal 

d’estudiar-ne el procés de combustió, i  

les evidències arqueològiques que en  

queden al sòl. 

Haystacks are organic and perishable structures which take part of any 

cereal agrarian landscape, even though  mechanisation has made them 

disappear from european fields.  

Inside the experimental archaeology project developed  in the AREA of 

l’Esquerda, some of these structures have been built with a double 

purpose: first, as a necessary part of the agrarian storage project. 

Second, to recognise the evidences of these structures in the 

archaeological soil.  So, two haystacks –one made with hay and the 

other with straw– have been abandoned and  the degradation process 

has been under control.  The third one has been burnt in order to study 

the combustion process and the archaeological evidences remaining in 

the soil. 
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