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,Les barraques de vinya o pedra seca ...



Les barraques de pedra seca
a Calafell. ·Generalitats.

es barraques de vinya o de pedra seca, jaque aquesta és
la seva técnica emprada en la seva construcció, i que, en
alguns llocs, s'anomenen cabanes, mulasses, etc. estan
molt esteses en algunes comarques de Catalunya i for-
men part dels elements de la cultura tradicional, encara

, que poc conegudes per la majoria de públic que revitalit-
za actes festius i tradicionals, pero que deixa de banda
aspectes de la realitat diaria que no són rendibles des de
l'aspecte turístico

Aquestes barraques són elements senzills de l'arqui-
tectura popular i rural, les quals ens donen testimoni de
l'antic treball de la terra i formen part ben integrada del
paisatge, passant molt sovint desapercebudes, a causa de

la seva morfologia.
, Aquestes barraques servien d'aixopluc, petit magatzem per 'a les eines, per a guardar els animal s

i, fins i tot, en alguns casos determinats, havien servit de vivenda per a alguna familia molt neces-
sitada.

Actualment, la seva funció esta en desús, puix que la mecanització en el camp ha permes escur-
sar distancies i suprimir la necessitat de guardar eines ianimal s al campo

Técnica dela pedra seca- La técnica de la pedra seca és elemental. Consisteix en la sobrepo-
sició de pedres que encaixen i 'formen un mur, pero l'habilitat es' mostra en l'acoplament d'unes
pedres amb les altres i el seu falcat amb pedres més petites. No hi ha cap més element cohessionant
entre les pedres, a excepció de l'argila o terra argilosa que, en algunes comarques s'emprava en les
juntes per minvar les filtracions d'aire o aigua. '

Aquesta técnica permet diverses aplicacions, com les barraques, els marges que sostenien les fei-
xes de conreu i permetien el seu drenatge; aquests marges, també, tenien adossats alguns elements
com escales i amagatalls per a les eines, el «cocó» que és un forat practicat al mur per a guardar-hi
el cantir o el menjar, Tanques per a la delimitació dels camps, basses i cisternes d'aigua. Pous de
,gei, alguns dels quals estan construits només amb pedra seca. A la comarca del Bages s'utilitzava,
també, la pedra seca per a la construcció de tines de vi.
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Amb pedra seca 's'hi construíen, en alguns casos, camins i pous.
Origen de la tecníca de la pedra seca.- L'origen d'aquesta técnica és ancestral, tot i que ha estat

molt discutit per arqueolegs, historiadors i etnolegs, segons Josep Soler i Bonet. Es pot relacionar
amb el període neolític, quan l'home s'inicia en el cultiu de la terra a l'Orient Mitj~.

Joan Rubió, que fou pioner en els estudis d'aquest tema a Catalunya, ens indica les similituds
, amb les construccions que hi ha a la Península del Sinaí; amb els .----'-----------,
«nuragues» de Sardenya; els talaiots o navetes de les Balears; les
cabanes circulars de tradició céltica i altres construccions simi-
lars esteses pel llevant de la Península Ibérica, Portugal, Italia,
Grecia, la illa de Creta i al nord d'Africa.

Aquesta técnica, en l'antiguitat, fou utilitzada en construccions
monumental s com tombes reials d'Ur i Messopotarnia o el Tre- ,
sor d'Atri a Micenes.

El món iberic usava la pedra seca per a l'edificació del socol de
les parets de les cases i les muralles. Aquestes últimes, fetes amb
doble paret i reomplertes de pedra més petita a l'interior.

Antiguitat i distribució a Catalunya.- Tornant a citar a Soler
i Bonet, direm que és molt difícil determinar l'antiguitat de les
actual s barraques de vinya. Algun autor, com Agustí Bernat, té
l'opinió que les barraques de la zona del riu Gaia, lloc on són més
abundants de Catalunya, ten en l'origen medieval i que arranca de
la repoblació del segle JX.

L'autor J. Avila troba semblances entre les barraques i les esglésies romaniques de planta circu-
lar. L'autor esmentat, Soler i Bonet,
opina que les barraqiíes actuals tenen el
seu origen en el període de l'expansió de
la vinya, en els segles XVIII i XIX.

La distribució de les, barraques a les
comarques de Catalunya, coincideix amb
zones dedicades al conreu de la vinya.
Comarques ,litoráls com l'Emporda, el
Baix Llobregat, el Garraf, el Baix
Penedes, el Tarragones, el Baix Camp;
les comarques pre-litorals com l'Alt
Penedes i l'Alt Camp; i les interiors del
Bages, l'Anoia, la Conca de Barbera i les
Garrigues.



Técnica de la construcció.- Abans de construir una barraca es buscava ellloc més adient ique
hi hagués abundancia de pedra, extreta, normalment, de la roturació dels camps.

S'aixecaven les parets amb un gruix que venia determinat per l'alcada de la volta iper les dimen-
sions de, la barraca. Aquests murs podien arribar a tenir fins a vuitanta o més centímetres d'ampla-
da. Les barraques més grans es construíen amb doble paret reomplerta de pedra més petita.

L'element rnés característic i amb més dificultat d'execució era la volta per a cobrir-les. Aquesta
volta és canica iel sistema de la qual és molt arcaic i té un origen oriental. S'anava construint amb
filades de pedres planes que sobrevolaven cap a l'interior, fins acabar amb una llosa plana que tan-

. cava la volta.
La planta de les barraques pot ser circular, quadrada o rectangular i, també, de forma rectangu-

lar per fora amb l'interior circular, o també, quadrada amb la capcalera circular, iles de planta doble
'o bessones.

El portal, habitualment, esta orientat cap al sud o sud-oest, per aprofitar així més la llurn solar
que a l'hivern penetra a l'interior de la barraca. La llinda pot ser feta amb una llosa, amb doble llosa
o amb les pedres formant arco

Les barraques poden tenir altres obertures, com petites finestres o xemeneies. A l'interior, s'hi pot
trabar el «cocó» o fornícula i la menjadorade l'animal.

A les nostres comarques, les pedres es col.locaven sense treballar, a excepció de les cantoneres,
obertures o llindes, les quals es retocaven lleugerament. .

La impermeabilitzacióde lavolta s'assolia cobrint-la de terra i plantant-hi lliris que, amb llurs
arrels, aconseguien-compactar la terra.

A les comarques de l'Alt iBaix Camp es traben barraques singulars que serveixen de talaia. S'hi
puja mitjancant una rampa que l'envolta.

Les barraques de Calafell.- Dins el terme de Calafell, el qual té 19,83 quilornetres quadrats,
hem localitzat vint-i-tres barraques. Aquest recull no descarta la possibilitat que n'existeixin d'al-



tres cobertes per la vegetació o simplement demudes. Tenim coneixement que n'hi havia hagut
algunes més, sobretot a Segur, les quals han desaparegut amb el creixement de les urbanitzacions.
No obstant, dintre la urbanització de Segur, hem trabat un exemple modelic de conservació de la
barraca dins del jardí d'una casa i, taruoé, dins de la urbanització de Mas Romeu, un altre exemple
d'integració de la barraca dins de la urbanització.

D'aquestes vint-i-tres barraques, divuit es conserven en bon estat i les altres en més o menys grau
de degradació.

Estan situades a les terres de conreu de les conques dels torrents que baixen de nord a sud del
terme, ja que, com diu Joan Santacana en elllibre «EIs Homes de Calafell», en aquestes terres inte-
riors són abundants els terrenys cretacics, terra rassa o vermella qqe és relativament bona per als
cereals i la vinya.

Aquestes barraques podrien tenir els seus inicis, tal com en les altres comarques catalanes, en
l'expansió de Calafell comencada al segle XVIII amb l'explotació de més terrenys, a causa del «des-
cobriment» de la vinya (ob. cit.) i construint-se'n fins a les primeres decades del segle XX.

Segons algunes fonts orals del municipi, els encarregats de construir-les eren els rnateixos page-
sos, els margeters o especialistes vinguts de fora. En Joan Amades parla dels barracaires del
Penedes i altres autors citen els cerdans o els segarretes. Tal com diu Josep Soler i Bonet, aquestes
diferents procedencies explicarien les diverses formes de les barraques i, sobretot, de les llindes.

Segons el testimoni del Sr. Andreu Romeu, recorda que a l'any 1922 es realitza la construcció
d'una de les últimes barraques del nostre municipi, la qual va costar 60 pessetes i fou el treball de
dos homes durant quinze die s apraximadament.

-' Descripció de les barraques de Calafell.- Dins del terme de Calafell s'hi traben diversitat de
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barraques amb
diferents mides i
de formes rodo-
nes i quadrades,
N'hem . pogut
inventariar 11 de
rodones, 11 de
quadrades i 1 de
rectangular.
Aquesta última
introduida dins
d'un marge, al
fons de la qual
s'hi troba la men-
j adora de l'ani -
mal.

Algunes d'a-
questes barraques es' troben tancades amb portes de fusta o ferro, la qual cosa no és habitual ni ori-
ginari.
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Les barraques rodones acostumen a medir de 16 a 17
metres de circumferencia exterior i uns 10 metres de cir-
cumferencia interior. L'alcada máxima interior al centre de
la volta és de 2,80 metres i el gruix de les parets és de 0,80
a 1 metre. L'amplada del portal ve a ser d'un metre aproxi-
madament i I'alcada de la llinda d' 1,4 m. L'alcada de terra a
la cornisa és d'uns 2 m i la circurnferencia de la cornisa d'uns
15 m.

Quant a les quadrades, cada un dels costats exteriors ve a
medir uns 3,75 m i els interiors uns 2,40 m, aproximada-
ment.

Aquestes barraques escampades _pel municipi, sovint
amagades, són un testimoni del treball dels calafellencs d'al-
tres temps. Si les respectem i conservem ens transmetran el
recordd'altres generacions i no seran, tan sols, pedres amun-
tegades, sinó que els hi veurem la seva armoniosa i savia

, estructura, les diferents tonalitats de les pedres adquirides
pel pas dels.anys, El seu descobriment us permetra recórrer
camins oblidats; us omplireu els ulls de paisatges calafe-

llenes inedits i sorprenents. La nostra recerca de «barraques» ens ha portat a llocs solitaris i ferés-
tecs de fa molt temps abandonats per I'home i que ens ha retornata epoques llunyanes en que 1'a-
nar al bosc era tota una aventura.

Finalment, voldria agrair al Sr. Emili Boada
que, gracies a la seva conferencia feta a Vilano-
va i la Geltrú, em va despertar l'interes per
aquest tema; a en Rafael Romeu, que m'ha ani-
mat i col.laborat en aquesta recerca i ha ajudat
a il.lustrar el treball i, per acabar,. a '1'Anna
Romeu, qui ha realitzat el reportatge fotografíe
per a donar a coneixer amb més detall tot 1'an-
terio~ment exposat,

"j M. Montserrat Baylach
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Situació de les barraques dins el terme
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