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Ir> Imatge de la comar-

D
eles barraques de pedra seca, de

vinya o de pastor, que aVilanova
anomenemmulasses(al Campde
Tarragona, segons alguns llibres,

també en diuen aíxí, pero de les barraques
més grans), no ésel primer cop que en par-:
lem en aquestes pagines. Més d 'una vegada,
per denunciar el seu mal estat de conser-
vació o la seva desaparició. Un exemple a
recordaréslalmatgequededicaremalaque
vam denominar Barraca de la Rambla deis
Países Catalans que, en l'actualitat, conti-
nua "dessagnant-se" sense aturador, i que
va ser publicada en aquest DIARI, el mes de
mar, de l'any 2009.

En aquesta oeasió en tornem a parlar, no
pasper queixar-nos, sinó benal contrarí, per
fer-ne referencia en positiu. Volem elogiar
una barraca que s'homereíx, ja que, a més
de conservar-se en bon estat, té la particu-
laritat de tenir nom propi, fet gens habitual
en aquest tipus de construccions populars,
i sobre les quals, des de fa uns anys, hi ha un
interés més gran. Estracta de la Barraca del
Bruno, encara que el seu nom també l'hem
vist escrit com a Barraca d'en Bruno.

Aquesta mulassa, per sercorrectes aquest
cop, ésmolt coneguda pels excursionistes
vilanovins que surten a caminar habitual-
ment pels voltants de Vilanova, El seu nom
el tenen memoritzatperque ésmés que una
barraca, si ens permeteu dir. La barraca ho
és perque és una referencia del paisatge. I
el seu noin assenyala un indret que estaria
sense identificar en una zona que hiha pocs tatuna de lesmasies mésremotesdel terme.
topónims, La mulassa també té fama per la El mateix nom d'aquest mas porta aparellat
seva llegenda, que més endavant explica- la sensació dedistáncia de Vilanova. La l5ar-
remo Són totun plegat de motivacions que raca queda aponent d'aquesta masia; i deis
no la fan una barraca qualsevol.· voltants delmas-surten camíns que hi por-
'Díuen alguns !libres documentats que al ten, de vinya ibosc. Iaconstruoció de pedra

terme municipal de Vilanova es compten -'; es troba equidistant entre el Mas de 1'Artís i
fins a més d'un centenar de barraques. De la la masia de Cal Baró.És gairebé una parada
queparlem,podríemdiréslaprimerad'una obligada pera un petít recés, tant d'anada
hipoteticalÍista,per'serimadelesméscone- . com de tornada,.pels que fap el camí que
gudes. De les actualment existents, no seria passa ran ddes sevespedrés,que, es veu
Ia.prímera per ser la més gran, o més boni-: -clarament, 'aproñterrel desnívell del camí
ea,o la que destaca per alguna singularitat' per recolzar-se, corn escostum enmoltes de
de construcció. Síque és una de les millors .' ~les barraques, Ésel Camí de laserra del Gati
conservades. Faestrany i tot. Pero ésque hi .-porta fins alrnirador ielPladé lesPalmeres,
ha algunes explicacions. als confins del terme de Vílanova.

A banda de no tenir a prop camins prin- Per la mulassa del Bruno ha passat més
cipals, eIs transitats pels turísmes, es troba d'una de les caminades populars que cada
apartada, benlluny, de nuclis urbans. Lapro- any organitza l'Agrupació Excursionista
tegeix la llunyania i la distancia (una hora i .Talaia. En un deIs relats que s'hi van lliurar,
mitja de caminar). Estroba un xic més enllá escrit per Vícenc Carbonell, autor del !libre
encara del Mas de l'Artís, que sempre ha es- Nomsde lloc deVilatwva i la Geltrú, es llegeix

La Barraca delBruno. una
mulassa ambnom propi

una explicació de la historia, més o menys
versemblant, i també de J'origen del nom.
Enspermetemreproduir exactament el que
diu el text, perque.no el podríem millorar: la
barracahaesdevinguigairebéUegeru:ldriILPastors
i cll{adarsexplicavenhistOriessobreI'escopetaque
teniaelpagosdintre la mulassa.Anna que,segons
sembla,feia servir un cll{ador -algú diu quemés
d'un- oportunista quela tornava al seullocsense
dir-hoal'amo.Finsitot,s'explicaquelamendona-
daescopetafouempradapermaUirunapersona,

fet del qual no estéconstanciaMcumenUil El cas
ésqueningú nosap qui erael Bruno, peró la bar-
raca i l'escopetaanavendebocaenboca.Pelquefa
al nom,potserenstrobem amb un altre moifema
hipocorístic derivat deBrunet, cognomd'un pro-
pietori deterresproperesa lesMesquites.

La barraca té molt bon aspecte. És la bar-
raca perfecta, una barraca model, encara que
com hem dit, no ésun model massaoriginal,
diferentde lamajoria. Pot durar molts anys.
Pero s'ha de dir, en aquest punt, que el seu
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secret, ésque ésuna barraca estimada i ben
mantinguda. EIs mateixos excursionistes
són eIs que, al seu dia, en van fer reparaci-
ons i una consolidació de la teulada, amb
una plantaciódels tradicionals 1liris. EIsque
en gaudeixen també en tenen cura. Esper
aixó una barraca" guapa", que va mereíxer
sortir fotograñada.com no, al !libre editat
per l'Ajuntament dé'Sitgesel2003 Barraques
depedra secade Sitgesi del Garraf. A les seves
pagines es diu que té forma trapezoídal, i
que les sevesparets tenen un gruix de 110
cm. Quants quilos de pedra!l ...

Surt igualment fotografiada en una fu-
lletó editat per I'Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú d'itíneraris de natura, inelosa a
la ruta dita del Mas de I'Artís. Observant-la
detingudament, hom queda sorpres que es
mantingui en peu una construcció de pe-
dres sobrere, totes irregulars com la del
mateix dintell. Cap sembla treballada, en
principi, i estan posades horitzontals, en la
sevamajoria, tot i que n'hi ha moltes d'in-
clinades, de diferents tamanys.

Si la barracaja provoca l'atenció, no és
menys la que provoea un marge aixecat a
l'altre costat del camí. Un marge ben llarg
quetambé ésun exemple d'obra ben feta i
ben acabada. No éspas gaire alt, pero té un
coronament amb pedres verticals espíen-
did. L'interior de la barraca, com la majoria
d'aquestesconstruccions, esta fumat. Al
costat de l'entrada, a l'interior, aprofitant
un angle, hi perduren restes deis foes fets
perquisapqui

Per enllestir aquestalmatge no ensvolem
oblidar de dir que l'incendi forestal que va
cremar el juny passat els boscos entre, Cas-
tellet i Vilanova, i que, per molt poc, no des-
trueix el Mas de 1'Artís, va arribar fins a les
irnmediacions de la barraca. Encaraavui ím-
pressiona veure eIs estralls causats pel foe.
Va arrasar el Puigde Mitjotes, proper al Mas
de I'Artís, un indret també moltvisitat pels
excursíonistes viIanovins. Al cim d'aquesta
muntanya hi ha dues barraques bessones
reconstruides precisament per aquests ex-
cursíonístes que hauran de deixar passarun
temps llarg per tornar-hi, si no volen patir
el trauma deveure en que s'ha convertit el
lloe. Sortosament les flames no van afectar
la barraca del Bruno, grácíes a la barrera que
va fer el camíi perque lesvinyes que l'envol-
ten van fer de taIIafoes. Els boscos deIs vol-
tants sí que van sofrir la violenta foguerada,
que els va deixar ben negres.


