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I D'ues-centll s signatures recollides a la' comarca, i'n\ciativa nacio.nc;tI,'promogupa per les.entitots Patrona
, preten'erl'q'ue la Generalitat faci una lIefqúe eviti • de Sant Golderic I per Sos Monurnents"ha estatsecunda

la destrucció de les barraques de pages, conegudes a da per moltes altres entitats i p'erlp'ersones,de la cornorcc
yilanova i la qeltrú amb el nom de mu/asses. Aquesto a títol individual, com el sltgeta Josep Orriols

I

Iniciativa popular per salvar les mulasses
Dues-centes signatures recollides a la comarca pretenen ~ue les barraques de pages no desapareguir

Trinitat Ruiz

D ucs-centes signatures
recollides a Sitgcs de-
manen a la Gcncruliuu .

de Catnlunyu una llci que cviti
la destruccló de les burruques'
de pages de la comarca, Les
entitats Patronat de Sant Gal-
deric i Sos Monumentssón.els
prornotors d'uquesta iniciativa
nacional, que ha estar secunda-
da per moltes més entitais i so-

, bretot per persones a títol indi-
vidual, " ~ "i' Les barraques I e pages o
de pedra seca, coneg es popu-
lir¡nent a Vilaneva ' la Geltrú
afnb .el nom de mu/ sses, son
unes' petites construccions que
pertanyen al patrirnoni arqui-
tectbnic popular i rural i que
estan construrdes amb pedra
com a únic material. Dit arnb
unes altres paraulcs, la pppra
secaés la se va materia prim .ra,
ja que no tenen cap altre mate-
rial que les Jligui, ni farig ni Barraca de pages del mas Sola, al Montmell. Al mes d'octubre de 1998, moment de la Iotograña, es podia
ciment, etc; només J' habilitat apreciar que algú se n'havia cuidat, ja que s'havien plantat lliris =:fet necessari perque no
deis constructors a acoblar les es derrueixin. D'altres no han patit la mateixa sort i cauen per deix desa
pedres ha perrnes que les barra- - ,
que s s'hagio maotiogut dern- reixen" perque fan nosa a la del Garraf. D'aquesta manera, Masia Peris, és a dir des deis
peus. construcció deis terrenys, ex- es faria pressió perque els ajun- peus del Montgros fins als peus

La biblioteca Santiago plica Miret. No obstant aixó, taments les cataloguessio; que ,de la Talaia i també a les parti-
Rusiñol i l' Arxiu 'Historie de Xavier Miret va més enllá ire- s'iocloguessio al catáleg de pa- des prope res". Ara bé,
Sitges han estat recollint des calca: "La majoria de les barra- trimooi arquitectonic, i, final- d'aquestes podemdir, per exern-
del mes denovernbre les signa-, ques que són a .les muotanyes rnent, que es conservessin. pie, que les situades a Ribes
tures que, actualment; sumen la han desaparegut perque ningú davant de la Masia de Can Pere '
quantitat de 200. Josep Orriols, 00 se n'ha cuidar i les que es Ubicació a la comarca de la Plana, han' desaparegut.
vef de Sitges i una de les perso- troben en terra plana en principi Segons Miret, "eren conegudes
nes que actuen per interés per- estan ben conservades perque b'altra banda, I'estudiós com les barraques d'en Gregori
sonal, comenta: "La cainpaoya el pages les ha utilitzades. Tot i Joan Lluís Si viII, en un article i eren 3' que estaven juntes i es
de recollida de signarures enea- aixo, 'desapareixeo igualment publicat a la revista deIs Tres comunica veo entre elles; una era
rano esta tancada. Fins a finals perque segur que estan en te- Tombs de 199?, explica: "A la per a J'animal, una altraper a les
d'aquest mes estará oberta per- rrenysurbanitzables". nostra comarca la proliferació eines, i uoa altra per al pages",'
que és lIavors quan he de portar Per aquest motiu, es va massiva de les barraques es va No obstant la seva peculiaritat,
tots els fulls de les signatures iniciar la campanya, que pretén donar a les muntaoyes i els fon- la urbanització Pineda Park va
per passar cornptes arnbels pro- principalment que la gent pari dais que ens envolten. Font d'en provoc~r que no es conserves,
motors, que pertanYil al Patro- esment en aquestes construc- Bonet, fondo del Pedruell, fon- sin, Aquesta és la siogladura!
nat de Sant Galderi Sos Mo- cions que envolten el paisatge do d'en Guardiola, fondo de ia que han patit moltes altres. '
numents". 1 és q aquesta - fF""O:;:WP."!"';;~""'-:-7:--~
¿ampanya s'emmar' a en una -. ':: •. '. :~._ s.
i~iciati:va nacional, a que les . ..~:'" ,,,'
barraques de pages de la resta .••.,~ _
de Catalunya esran] patint la ~. ~.,'.
rnateixa deixadesa que les del .,. ~~.,.
Garraf. I . .,'.,

En 'aqúest sentir, Xavier
Miret, responsable de J' Arxiu
Historie de Sitges, explica que
la conservació de les barraques
de pagés frega la ridiculesa per-
que "nornés tirant-hi un cabás
de terra uo cop a I'any i plan-
tant-hi UITS Iliris violetcs o blaus
que recobreixin la superfície de
In votrn i '1Yg 11m" l., ~i!vl1.
urrcls sostin~\lil1 U'IlIClHu purt\'
s'aconseguiria que no es de'
rrurssln, Es clar que aquesta és
I i manera de conN'cl'V¡II' les que
es troben en rerreny pübtlc; una
ultra qUesti6 són les b"rr~ques
situllrles a terrcnys urbunitzu-
bles .•• Aquestes tumbé desupa-

Les barraques
de paqes es
van comencar a
ter al serIe X~I R

Fortcs irnmigracions d,
població de la Catalunya inte
rior es van traslladar a partir de
segle ~V¡ a la Catalunya litora
a la reeerea de feina, ja que 1,
Cataluoya central arrossegav:
una miseria secular que contras
tava amb l' opulencia de la costa
segons relata Vicenc Carbonell
Al Garraf i sobretot a Vilaoova
pagesos de la comarca de la Se
garra, els segarretes, treballa
veo a les rnuntanyes ja fos se
gant, al mes del juoy; vercrnant
a' l'agost: fent marges (cren un:
destres margeners) o consiruin
les barraques depages, les que
es van coneixer a Vilanova ami
el norn de mulasses.

Aquestes construccions el!
permetien "guardar les eines de
la feina, utilitzar-les de refug
per als seu s animal si, fins i tot
per viure-hi", perque el sou d(
segar i veremar no els devia per,
metre amassar fortunes corn pei
tenir un habitage a la ciutat, co
menta Carbonell. En aquest sen
tit, a la comarca encara es poder
localitzar barraques amb tres
pones [com la que reproduírn a
la fotografia], jue recorden 1,
seva fuoció.

, D'altra boda, I'estudiós
Joan Lluís Sivill¡eo el seu article
publica! a la revista deis Tres
Tombs de 1999, escriu que
aquestes construccions "tenen
similituds amb els nuragues de
Sardenya; éls talaiots de les Illes
Balears; ellrutlli del sud d'Itália:
les boris provencals", eic. Dil
amb Unes altres paraules,.' les
barraques de pages del Garraf 00

s'han de considerar com un fet
ai1lat: sinó com unes construc-
cíons'típiques de la costa Medi-
terránia. .

Per una altra part, els vila-
novins utilitzen la paraula mll-

/assa per referir-se a les barra-
ques de pages, ús que 00 es troba
a la resta de Catalunya i que
s'explica, segons el toponornis-
ta Vicenc Carbonell, pel motllc
de fusta emprat per construir la
volta de les barraques. Aquest
I11mll~, ~U~ •. ilIHllll~IHlv¡Í /11//11/,"
,"1 (f.1 l14~ r•• 1I1I C"nruihiIW' \'11
els seu s diccionaris). és la que VII
acabardonnnr 110ma IOJala C()II,~·
trucclo. Aru be, ulires tcorics uun-
bé ¡¡pUnICI) ni fel que les mllln,-
ses (les ¡¡rosgcs rnulcs) que s'hi
inlf{l4uYcn h"uri~~ prllvCJclI1
uqueol nom.



LES BARRAQUES DE VINYA
LES BARRAQUES DE VJNYA

Les barraques de vinva, tarnbé anornenades barraques
de pedra seca, cabanes. i rnés popularrnent rnulasses. són
unes perires consrruccions que es troben escampades per
les diterenrs comarques de la geografia catalana. pcr tan¡
no són exclusives de [es nosues conuades pero sí que
aquí hi són o hi eren rnolr abundants.

Aquesres barraques, són elernenrs senzills de larqui-
tecrura popular i rural, les quals ens donen resrirnoni de
l'anric rreball de la rerra i formen pan ben integrada de!
paisarge, pa.55dnt rnolr sovinr desapercebudes a causa de
la seva rnorfologia.

Tal com les entenern en anornenar-les de pedra seca.
(que vol dir. sense fang o cap alrre material que les Iliguil,
la seva construcció i la seva siruació ve condicionada pel
fet de renir aquesra materia primera que és la pedra ben a

'-.../prop, cosa evidenr en e! nostre terrne municipal que és
esglaonat i esra rodejar de muntanyes ll~\'a{ el sector d~
mar.
QUI NECESSITAVA A QUESTES BARRA QUES ?

Si sortirn cap als atores a peu, alguna rnulassa sencera
o mig enderrocada haurern de rrobar, i és que la disrribu-

ció de les barraques de vinya, basicarnent coincideix amb
les zones dedicades al conreu d'aquesrs arbusts tan
apreciars quesón els ceps, i no tan sovinr, amb el de
l'olivera i lamerller.

Esporádicamenr aquestes consrruccions podien servi r
tarnbé per a acrrvirars ramaderes i bosqueranes, (carbo-
ners, calciners, escorcaires, llenyataires, cacadors...),
encara que freqüenrrnenr empraven refugis més peribles.
(rnés debils i caducs). Algú podrá raonar que a les munta-
n~-es no ri'hi ha de vinya, (vitis vinífera),i té raó, pero
qllan es varen ortigar aquelles, va ser per plantar-u 'hi de

'vinva, i llavors va ser quan es van fer les barraques que
rarnbé servien per passar-hi la nir, ja que e! poble quedava
rnolt lluny per anar i venir cada dia, i la gem necessirava
e! maxim d'hores per descansar i recuperar les forces
gastades en esmagencar (arrencar) aquelles pedres.

Si bé és verirar que el temps i la rná de l'home contri-
bueixen a la desaparició de les coses, se sap. pero, que ~n
e! nostre enrorn, no fa gaire remps, se'n podien localirzar
fins a un total de 130 d' aquestes consrruccions, segons
publica l'esrudiós vilanoví Alberr Tubau i Garcia, al Diari
de Vilanova, el desernbre de l'any 1995.



TERMINOLOGIA
Aprofiraré aquest reportarge, per a

difondre una mica la rerminologia que
envolra el rreball de la pedra en sec.

EL 1\1ARGE: mur de pedra seca
rreballada per una cara i que serveix per
conrenir la rerra dun pendenr.

LA PARET: mur de pedra seca treba-
liada per les dues cares i que serveix per
dividir o ranear una porció de terra arnb
diverses finalirars.

Segons lacabar superior, les parets es
conetxen com:

P.-\RET e-\BRERA.: es diu d'aquella
parer que té la darrera hlada superior, que
sobresurr considerablemem de la paree La

./ seva funció és precisarnenr evitar que el
besriar la pugui botar (saltar).

. P,-\RET .-\.\[8 ESQUEl'A O'ASE: es diu daquella
que acaba amb un perfil apuntar, normalmem fixar amb
aJgun ripus d·argarnassa.

RAS-\.'\T: ésaquella en que la darrera filada són
pedres rnés a men~-s quadrades.

E:-'-CAOE:-'-AT: es diu daquella en que la darrera

fijada esta formada per pedres rnés o menys arrodonides
per la parr superior.

PETRIL: és el nom que reben les petires parers,
acabades amb caire de rnig punL

Quant a les eines que urilirzen els margetets són la
MANUELLA i el PERPAL, per arrencar la pedra.



L'A1XADA, la SENALLA i el CAVEC per manejar la
rerra i el reble. El MARTELL, el PIC:\SSQ, la PICASSA
per adobar la rerra i la Cl\fERA per transportar-la.

LA TECNlCA DE LA PEDRA SECA
La tecnica de la pedra seca és elemental. Consisreix en

la sobreposició de pedres que encaixen i (ormen un mur,
pero l'habilirar es mostra en l'acoblarnent dunes pedres
amb les altres i el seu falcar amb pedres més peti res.

Aquesra técnica permer altres aplicacions, com són
per exernple, els marges que sosrenen les feixes de conreu,
als quals s'hi incorporaven alrres elernents com ara,
escales, amagaralls per a les eines o el cocó per al canrir,
També s'han rrobar pous de gel consrruirs només amb
pedra seca.

ORIGEN DE, LA TECNlCA DE
'A PEDRA SECA

L'origen d' aquesra técnica és ancestral. és a dir. propi
dels avanrpassars, i renen similitud amb les consrruccions
quehi ha a: la Península del Sinai, amb els "nuragues" de
Sardenya, els "ralaiors" de les Illes Balears, els "rrulli" del
sud d'Itália, els "tamos" porruguesos. els "bombos" de la
~vIan.xa, les "boris provencals, i rarnbé amb alrres co ns-

rruccions que hi ha en la resta de paises de la cosra
medi rerrania.

A Caralunva. scgons Jos.cp Soler i Boner. poden renir
un origen medieval. encara que les acruals barraques
renen el seu origen en, el període de lexpansió de la vinva
en els segles XV1II i XlX.

A la riostra comarca la proliferació massiva de les
barraques es Ya donar en les rnunranves i els (ondals que
ens envolren. Fom d'en Boner. tando del Pedruell. fondo
d'en Guardiola. tando de la \fasia Peris, ea. és a dir des
dels peus del Monrgrós fins als peus de la Talaia i rambé



en lespasadés properes a elles .. Aquesr fer abans citar seria
conseqüencia de l'anigamem d'aquesres mumanyes que
es va iniciar vers lanv 1800.

LA FONT D 'EN BONET
Els orígens de l'agriculrura de la Fonr den Boner ya

ser aquesL Hi havia un tal Boner que era l'amo i era de
tarnília noble. Per la carena de la seva munranva hi
passava el camÍ de Canvelles i e! rrajecre era solirari i
ferésrec. Va deixar, dones, que els pagesos arriguessin les
seves rnunranves donam a aquell sector més vida. Com
que era llunv del poble, els pagesos s'hi van construi~ les
barraques, rant per l'aixopluc com per passar-'::i la nit i
esralviar-se la caminada a Vilanova. Així arrencar pedres,
tent marges i planranr vinva. es va produir la transforma-
ció en aquell sector de munranya de! nostre rerme.

QUJ FE0 LES BARRAQUES
Tor i que sernblen unes construccions per a fer-Ies

com ara en diriem en pla "bricolarge ~, no era així, A
Vilanova, hi hagué un horne conegur com el "Moreno de
les barraques". aixo vol dir que aquesl era el seu ofici, i de
Canvelles era conegur un tal Tori que feia el mareix, i a
Calafell, el Sr. Andreu Romeu diu que l'anv 1922 es

realin:~onstrucció d'una de les úlrirnes barraques
d'aquel! municipi i que rreballanr-h.i dos homes durant
uns quinze dies, va costar 60 pessetes. També hi havien
margerers, genr que rreballava arnb lapedra pero fenr
marges. Entre uns i altres, van ajudar al fet que rnolrs
pagesos n'aprenguessin i a vegades se n'ajuntaven dos a
"tornar jornal", és a dir, primer fem la reva i després fem
la meva i entre e!s dos era més fácil de construir una
cabana salida i forra.

En fer la barraca no hi feien gaires filigranes; porral
sense porra, no es feien finestres, rampoc xemeneies i la
imperrneabilirzació de! sostre, cosa que poques vegades
feia falta, era a base d'un cararnull de rerra, amb una
plantada de l!iris blaus, atzavares ° alguna altra planta
d'aquesr tipus, que amb les seves arre!s subjectaven e!
caramulL

MIRES FINALITATS DE LES BARRAQUES
Quan a I'esriu de l'any 1854, Vilanova paú I'epidernia

de! calera de resultes de la qual van morir 899 per~ones,
hi hagué molra geor que va decidir rnarxar del poble, els
que van, poder, rnarxaren a d'alrres pobles, pero molrs
alues sense recursos, es van escampar pels atores, pels
voltants de Vilanova i s'instal-laren en les barraques de
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vinya, fugim dels focus.del calera. Aquesr fou un us
secundari que tingueren les barraques.

BARRAQUES AMB NOM PROPI
D'entrada el nom que podia renir una barraca era la

de l'arno del rerren~' o del qui l'havia feta, pero com en
ror hi ha excepcions, algunes han arribar a nosalrres amb
e! norn arrelar en un rnornenr con rer, Vull citar alguns -
noms de barraques dins el nostre rerrne i que en ano me-
nar-les ja les podem siruar al seu lloc.

La barraca del Cigarro, siruada al cap de munr del-
fondo de! Castellor i prop del carní del ~las Roig, la
barraca del Bruno, al darrera del .\ [as de l'Arrís. la del

-~r Sama, prop del Corral den Ton:. la del Cagarina al
sector de Vilanovera, la del Barreres. sobre la masia Taper,
la del Pi Cordí, darrera la masia Tapet. la del Velázquez,
al Mas de l'Arrís i la del Monroliu. al fondo de la masia

./
Peris, erz,

LES MIDES DE LES BARRAQCES
Les mides d'aquestes consrruccions, podien ésser molr

variades, pero no gaire grans. Generalmenr són rodones i
exreriorrnent fan de 8 a la merres quedanr a dins una
circumferencia útil duns 5 metres. lalcada a l'inrerior i
al mig és d'uns 2 1/2 metres i la porta dun rnerre darn-
plada pero per enrrar-hi sha d'acor - el cap.

I com no, jo que en vinc de pages. sé el que és una
barraca.

A la rerra que tenia el meu pare a sota el Corral den
Guardiola, en reníern una daquesres mides abans esmen-
rades, que a més tenia porra per ranear-la amb clau. Com
que la propierar era a uns 3/4 dhora del poble, duranr
una colla d'anys, al remps de la vererna, per no haver de

marinar tant ens hi quedavern rota la familia a dormir
(així em devia cornencar la rneva afecció a l'excursionis-
me).

Tan sois em queda ressenyar les mides aproximades
d'una gran barraca que hi havia on acrualrnenr hi ha la
fabrica de cirnent Griffi, Les mides exactes no les sé, pero
el que sí se sap, és que, quan plovia, entraven dins amb
l'animal (que era un marxo gros), enganxar a l'arada i a
dins es donava e! tornb per tornar a sorrir de cara, hávent
acabar de ploure. Realmenr devia ésser gran.

[oan Lluls Si viII i \rergés.
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