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El "hobby" d'aquesta primavera (35)

LES BARRAQUES
DEVINYA

I ELS MARGERS -1
Les barraques de vinya, també

anomenades barraques de pedra seca,
cabanes i, més popularment, mulas-
ses, són unes petites construccions

que .es troben escampades per les
diferents comarques de la geografia
catalana, per tant, no són exclusives
de les nostres contrades, ara bé, sí

Barraca del Pau Tal/aferro amb el seu amo a la porta, Foto: Joen Lluís Sivill
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que és cert que aquí hi són o hi eren
molt abundants,

Aquestes barraques són elements
senzills de I'arquitectura popular i ru-
ral; ens donen testimoni de I'antic tre-
ball de la terra i formen part ben inte-
grada del paisatge. Sovint, passen
molt desapercebudes a causa de la
seva morfologia.

Les anomenem de pedra seca
~ue vol dir: construcció feta sense
fang o cap altre material que les lIi-
gui. La seva construcció i la seva si-
tuació vénen condicionades pel fet
de tenir ben a prop, com a materia
primera, la pedra, la qual cosa és
evident en el nostre terme municipal
que és esglaonat i esta rodejat de
muntanyes per tres deis quatre punts
cardinals, Ilevat del sector de mar.

QUI NECESSITAVA AQUESTES
BARRAQUES?

Si sortim cap als afores a peu,
trobarem alguna mulassa o barraca
sencera o mig enderrocada. La dis-
tribució de les barraques de vinya co-
incideix, basicarnent, amb les zones
dedicades al conreu d'aquests arbusts
tan apreciats: els ceps, ino tan so-
vint amb els conreus d'olivera o amet-
lIer.

Esporadicarnent, aquestes cons-
truccions podien servir també per a
activitats ramaderes i bosquetanes:
carboners, calciners, escorcaires, lle-
nyataires, cacadors ..., encara que, fre-
qüentment, empraven refugis més
peribles (més debils i caducs).

Algú podra raonar que a les rnun-
tanyes ara no n'hi ha, de vinya (vitis
'vinifera), i té raó, pero quan es varen
artigar, va ser per plantar-hi vinya, i
Ilavors va ser quan es van fer les
barraques, que també servien per
passar-hi la nit, ja que el poble que-
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Escala fora paret, a la terra del Ruana. Foto: Jordi Minella

dava molt lIuny per anar i venir cada
día. La gent necessitava el rnaxirn
d'hores per descansar i recuperar les
forces gastad es per esmagencar (ar-
rencar) aquelles pedres. A partir de
la invasió de la fil-loxera, que va ma-
tar totes les vinyes, a finals del segle
passat, el conreu de la vinya a les
rnuntanyes va ser substitult pel de
garrofers. Al final, aquests també han
estat substitults pels pins, sobretot
des de la qlacada del dia de la Can-
delera (2-3), del febrer de I'any 1956,
que els va matar gairebé tots (també
va matar oliveres, cereals, hortalis-
ses, etc.).

És veritat que el temps i la rna
de I'home contribueixen a la desapa-
rició de les. coses; se sap, pero,' que
pel que fa a les barraques en el nos-

. tre entorn, no fa gaire temps que es
podien localitzar fins a un total de
130 d'aquestes construccions, segons
publica I'estudiós r'ilanoví Albert Tu-
bau i Garcia al Diari de Vilanova, el
desembre de I'any 199;5.

ELS SE.GARRETE5
,

Els segarretes eren genl provi-
" nent d'aquella comarca que feien fei-
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Escala a la paret. Foto: Jordi Minella

nes tenporals. Baixaven a la costa
perque els cereals hi maduraven pri-
mer que a la seva comarca i, així,
tenien la temporada més lIarga. A
Vilanova, els segarretes i altres obrers
sense feina anaven de bon matí a la
plaga Uarga i paraven a les voreres,
esperant que els amos que tenien
necessitat de bracos per al seu camp
els lIogués. Hi havia colles que eren
contractades sempre pels mateixos
amos i anaven a masies, és a dir, ja
venien amb feina contractada. D'al-
tres, pero, si els lIogaven per anar a
treballar lIuny, cap a les rabasses,
també feien nit a les barraques que
hi havia, per estalviar-se la camina-
da fins a la vila.

Aquest aspecte de la vida labo-
ral succera a Vilanova durant el se-
gle passat i també en el present. En-
tre aquest "segarretes", n'hi havia al-
guns que en sabien forca, del tema
del treball en la pedra, ja que la seva
comarca és a muntanya i hi ha molt
bones margades.

TERMINOLOGIA

Aprofitaré aquest reportatge per
a difondre una mica la terminologia

,
I
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que envolta el treball de la pedra en
seco

MARGE: mur de pedra seca tre-
ballada per una cara que serveix per
a contenir la terra d'un pendent.

PARET: mur, de pedra seca tre-
ballada per les dues cares que ser-
veix per dividir o tancar una porció
de terra amb diverses finalitats. Se-
gons I'acabat superior, les parets es
coneixen com:

PARET CABRERA: paret que té
la darrera filada superior que sobre-
surt considerablement de la paret; la
seva funció és, precisament, evitar
que el bestiar la pugui botar (saltar).

PARET AMB ESQUENA D'ASE:
paret que acaba amb un perfil apun-
tat, normalment fixat amb algun ti-
pus d'argamassa ..

RASSANT: paret amb la darrera
filada de pedres més a menys qua-
drejades.

ENCADENAT: paret amb la dar-
rera filada composta per pedres més
o menys arródonides per la part su-
perior.
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Barraca fotografiada prop del GR-3, a Camps. Foto: Joan Lluís Sivifl

PETRIL: és el nom que reben
les petltes parets, acabad es amb caire
de mig punt.

TELL, el PICASSO i la PICASSA,
per adobar la terra, i la CIVERA, per
transportar-la. .

Les eines que utilitzen els mar-
geters són la MANUELLA i el PER-
PAL, per arrencár la pedra: I'AIXA-
DA, la SENALLA i el CAVEC, per
manejar la terra i el reble; el MAR-

ORIGEN DE LA PARAULA MU-
LASSA

Sembla que aquest terme no-
més és propi de Vilanova, i segons
un reportage de I'Hora del Garraf,

Vicenc Carbonell I'atribueix al motlle
de fusta que empraven per construir
la volta de les barraques i que s'ano-
menava "mulassa" (fet que recull Co-
romines en els seus diccionaris), i
que acabaria donant nom a la cons-
trucció. Altres teoríes apunten al fet
que les mulasses (grosses mules) que
s'hi introduTen haurien provocat que
se'ls donés aquest nom.

LA TECNICA DE LA PEDRA
SECA

La técnica de la pedra seca és
elemental. Consisteix en la sobre po-
sició de pedres que encaixen i for-
men un mur, pero I'habilitat es mos-
tra en I'acoplament d'unes pedres amb
les altres i el seu falcat amb pedres
més petites .

. Aquesta técnica perrnet altres
aplicacions, com són, per exemple,
els marges que sostenen les feixes
de conreu, als quals s'hi incorpora-
ven altres elements com ara esca-
les, amagatalls per a les eines o el
cocó per al cantir. També s'han tro-
bat pous de gel constru"its només amb
pedra seca.

Joan LLuís Sivill i Vergés
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AL LLORO, SOCIS I SIMPATITZANTS!!!

EL N03TRE ESTIMAT REFUGI BALDRIC ESTA A LÁ DISPOSICIÓ DE TOTS. I HO ESTARA
UNS QUANTS ANYS MÉS; PER TANT, PODREU SEGUIR PASSANT BONES ESTONES D'ES-
BARJO GAUDINT DEL PAISATGE I LA GASTRONOMIA PROPIA O DELS VOLTANTS, SUAR LA
CANSALADA I LES BOTIFARRES COLLlNT BOLETS, MADUIXES I CIRERES, CADA COSA AL
SEU TEMPS,r I GAUDIR DE LA PLUJA DES DE L.:INTERIOR DE CAN BALDRIC DE DALT, TOT
JUGANT A CART~S, AL PARXís, O BADANT PER LA FINESTRA ABANS D'ANAR A DORMIR,
AMB LA FRESCÁ DE LA NIT:

CAN BALDRIC Us, ESPERA!!!
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