
ORIGEN DE LA TECNICA DE
LA PEDRA SECA

L:origen d'aquesta tecnica és
ancestral, és a dir, propia deis
avantpassats, i les barraques
construides d'aquesta manera tenen
similitud amb les construccions que
hi ha a la península del Sinaí; amb
els "nuragues" de Sardenya; amb els
"talaiots" de les IIles Balears; amb
els "trulli" del sud d'ltalia, amb els
"fornos" portuguesos; amb els
"bombos" de la Mancha; amb les
"boris" provencals, i també amb altres
construccions similars que hi ha a
la resta de paisos de la costa
rneoiterrania.

A Catalunya, segons Josep Soler
i Bonet, poden tenir un origen
medieval, encara que les actuals
barraques tenen el seu origen en el
període de I'expansió de la vinya
deis segles XVIII i XIX.

A la nostra comarca, la
praliferació massiva de les barraques
es va donar a les muntanyes i els
fondals que ens envolten: font d'en
Bonet, fondo del Pedruell, fondo d'en
Guardiola, fóndo de la Masia Perris,
etc., és a dir, des deis peus del
Montqros fins als peus de la Talaia,
i també a les partides properes a
elles. Aquest fet abans citat, seria
conseqüencia de I'artigament
d'aquestes muntanyes que es va

. iniciar vers I'any 1800.

LA FONT D'EN BONET

r
Els orígens de I'agricultura de

la font d'en Bonet v~n ser aquests.
Hi havia un tal Bonet qüe n'era I'amo
i era de familia noble.Per la carena
de la seva rhuntanya hi passava -el
camí de Canyelles, i el traJecte era
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LES BARRAQUES
\
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solitari i feréstec. Va deixar, doncs,
que els pagesos artiguessin les seves
muntanyes, la qual cosa va donar a
aquell sector més vida, i com que
era Iluny del poble, els pagesos s'hi
van construir les barraques, tant per
a I'aixopluc com per passar-hi la nit
i estalviar-se la caminada a Vilanova.
Així doncs, arrencant pedres, fent
marges i plantant vinya, es va produir
la transformació en aquell sector de
muntanya del nostre terme.

QUI FE lA LES BARRAQUES

Tot i que semblen unes
construccions fetes, com diríem ara,
tot fent "bricolatge", no era així. A
Vilanova, hi hagué un home conegut
com el "Moreno de les barraques", i
aixo vol dir que aquest era el seu
ofici; de Canyelles era conegut un
tal Tort que feia el mateix, i ben
segur que a cada poble de la rodalia
hi havia un home o més dedicat
plenament a aquesta feina.

També hi havia margeners, gent
que treballava amb la pedra, pero
fent marges. Entre elsuns i els altres,
van ajudar a molts pagesos a
aprendre'n i a vegades se n'ajuntaven
dos a "tornar jornal", és a dir, primer
fem la teva i després fem la meya, i
entre tots dos era més fácil de
construir una cabana salida i forta.

Si la barraca era de mida petita,
dos homes, en un dia, podien
cornencar-la i acabar-la; ara, si es
tractava d'una barraca gran, d'uns
dotze metres de diarnetre, podia durar
tota una setmana, treballant-hi tres
o quatre homes.

Quan constru'ien la barraca, no
hi feien qaires filiqranes: deixaven
el portal sense porta, no es feien

finestres, tampoc xemeneies i la
impermeabilització del sostre, que
poques vegades feia falta, era a base
d'un caramull de terra amb una
plantada de Iliris blaus, atzavares o
alguna altra planta d'aquest tipus,
que amb les seves arrels subjectaveri
el caramull.

LA PEDRA A MALLORCA

A Mallorca, país de molta pedra,
hi ha una escola de margers nascuda
a Sóller. Al poble de Marratxí, hi ha
molts margers i parets dignes d'ésser
conservades, la majoria de les quals
ja es traben en I'inventari patrimonial
actualitzat I'any 1997.

Un deis mallorquins que més
ha fet en aquest camp és el mestre
Pep Nadal, nascut I'any 1922, el qual
ha dedicat tota la seva vida a aquest
art. Sovint, encara va per les escoles
per contribuir al coneixement del seu
oficioA més de margener, és aficionat
a fer glossaris, com la mostra que
segueix:

Jo som un treballador
i em diuen es bunyoler.
Es meu ofici és marger;
si no ho creis demanau-ho, .
i si heu de menester cap
margetó
de bon gust el vos faré.

ALTRES FINALlTATS DE LES
BARRAQUES

Quan a I'estiu de I'any 1854
Vilanova patí l'epidernia del calera,
de resultes de la qual van morir 899
persones, hi hagué molta gent que
va decidir marxar del poble. Els que
van poder, marxaren a d'altres
localitats, pero molts altres sense
recursos es van escampar pels



afores, pels voltants de Vilanova, i
. s'instal-laren a les barraques de vi-

nya fugint del focus del cólera, Aquest
fou un ús secundari que tingueren
les barraques.

BARRAQUES AMB NOM PROPI

D'entrada, el 110mque podia tenir
una barraca era la de I'amo del ter-
reny o del qui I'havia feta, pero com
en tot hi ha excepcions. Algunes bar-
raques han arribat fins als nostres
dies amb el nom arrelat en un mo-
ment concret. Vull citar alguns noms
de barraques que hi ha dins el nos-
tre terme i que quan les anomenem
ja podem situar-les al seu lIoc: la
barraca del Cigarro, situada al cap-
damunt del fondo del Castellot i prop
del camí del Mas Roig; la barraca
del Bruno, al darrere del Mas de
l'Artís; la del Peret Sama, prop del
Corral d'en Tort; la del Cagarina, al
sector de Vilanoveta; la del Barre-
res, sobre la masia Tapet; la del Pi
Cordí, darrere la masia Tapet; la del
Velasquez, al Mas de l'Artís; la del
Montoliu, al fondo de la masia Per-
ris; etc.

INICIATIVA POPULAR PER
SALVAR LES BARRAQUES

A la comarca, s'han recollit sig-
natures que pretenen que la Gene-
ralitat de Catalunya faci una lIei que
eviti la destrucció de les barraques
de paqes. Aquesta iniciativa esta pro-
moguda per les entitats Patronat de
Sant Galderic i per SOS Monuments,
i ha estat secundada per moltes al-
tres entitats i persones de la comarca
a títol individual, com el sitqeta Josep
Orriols.

LES MIDES DE LES BARRA-
QUES

Les mides d'aquestes cons-
-,truccions podien ésser molt varia-

des, pero no eren gaire grans. Ge-
neralment són rodones, i mentre ex-
teriorment fan de 8 a 10 metres, a

. dins hi ha una circumterencia útil
d'uns 5 metres. l.alcada, a l'interlor
i al mig, és d'uns 2,,5 metres, i la
porta té 'entre 80 cm 1 un m~tre
d'amplada i per entrar-hl S!ha d'aco-
tar el cap.

1 com no! Jo que vinc de pa-
qes, sé el que és una barraca. A la
terra que tenia el meu pare a tocar
del Corral d'en Guardiola, en tení-
em una amb les mides abans es-
mentades que, a més, tenia porta
per tancar-Ia amb clau, Com que la
propietat era a uns 3/4 d'hora del
poble, durant una colla d'anys, al
temps de la verema, per no haver
de matinar tant, ens hi quedavem
tota la familia: a sopar aviat i a dor-
mir. Potser així va cornencar la meva
afició a I'excursionisme.

Sois em queda donar les mides
aproximades d'una gran barraca que
hi havia on actualment hi ha la fabrica
de ciment Griffi. Les mides exactes
no les sé, pero el que si que sé és
que quan plovia entraven a dins amb
I'animal (que era un matxo gros)
enganxat a I'arada, i a dins podien
donar el tomb per tornar a sortir de
cara, havent acabat de ploure.
Realment devia ésser gran.

PROCÉS GRÁFIC DE CON&-
TRUCCIÓ D'UNA PETITA BARRA-
CA

Joan Lluís Sivill i Vergés
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