
LES BARRAQUES DE VINYA
\ ,

ció de les barraques de vinya, básicament coincideix amb

les zones dedicades al comed d'aquests arbusts tan

apreciats que s6n els ceps, i~QOtan sovint, amb el de

I' olivera i l' ametller.

Esporadicament aquestesconstruccions podien servir

també per a activitats ramaderes i bosquetanes, (carbo-

ners, calciners, escorcaires, llenyataires, cacadors...),

encara que freqüentment empraven refugis més peribles,

(rnés debils i caducs). Algú podrá raonar que a les munta-

nyes no n'hi ha de vinya, (vitis vinífera),i té raó, pero

quan esvaren ortigar aquelles, va ser per plantar-ri'hi de

vinya, i llavors va ser quan esvan fer les barraques que

tarnbé servien per passar-hi la nit, ja que el poble quedava

molt lluny per anar i venir cada dia, i la gent necessitava

el rnaxim d'hores per descansar i recuperar les forces

gastadesen esmagencar (arrencar) aquelles pedres.

Si bé ésveritat que el temps i la ma de l'horne contri-

bueixen a la desaparició de les coses,se sap, pero, que en

el nostre entorn, no fa gaire temps, se'n podien localitzar

fins a un total de 130 d'aquestes construccions, segons

publica l'estudiós vilanoví Albert Tubau i Garcia, al Diari

de Vilanova, el desembre de l'any 1995.

LES BARRAQUES DE VINYA
Les barraques de vinya, també anomenades barraques

de pedra seca,cabanes, i més popularment mulasses, són

unes petites construccions que es troben escampadesper

les diferents comarques de la geografia catalana, per tant

no són exclusives de les nostres contrades pero sí que

aquí hi són o hi eren molt abundants.

Aquestes barraques, són elements senzills de l'arqui-

tectura popular i rural, les quals ens donen testimoni de

I' antic treball de la terra i formen part ben integrada del

paisatge, passant molt sovint desapercebudes a causade

la sevamorfologia.

Tal com les entenem en anomenar-les de pedra seca,

(que vol dir, sensefang o cap altre material que les lligui),

la sevaconstrucció i la sevasituació ve condicionada pel

fet de tenir aquesta materia primera que és la pedra ben a

prop, cosa evident en el nostre terme municipal que és

esglaonat i esta rodejat de muntanyes llevat el sector de
mar.

QUI NECESSITAVAAQUESTES BARRAQUES ?

Si sortim cap als afores a peu, alguna mulassa sencera

o mig enderrocada haurem de trobar, i ésque la distribu-
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TERMINOLOGIA
Aprofitaré aquest reportatge, per a

difondre una mica la terminologia que

envolta el treball de la pedra el) sec,

EL MARGE: mur de pedra seca

treballada per una cara i que serveix pe(

contenir la terra d'un pendent.

LA PARET: mur de pedra secatreba-

llada per les dues cares i que serveix per

dividir o tancar una porció de terra amb

diverses finalitats,

Segons l' acabat superior, les parets es

coneixen com:

PARET CABRERA: es diu d'aquella

paret que té la darrera filada superior, que

sobresurt considerablement de la paret. La

seva funció és precisament evitar que el

bestiar la pugui botar (saltar).

PARET AMB ESQUENA D'ASE: esdiu d'aquella

que acaba amb un perfil apuntat, normalment fixat amb

algun tipus d'argamassa.

RASANT: ésaquella en que la darrera filada són

pedres més a menys quadrades.

ENCADENAT: es diu d'aquella en que la darrera

filada esta formada per pedres més o menys arrodonides

per la part superior.

PETRIL: és el nom que reben les petites parets,

acabadesamb caire de mig punto

Quant a les eines que utilitzen els margeters són la

MANUELLA i el PERPAL, per arrencar la pedra.
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L'AIXADA, la SENALLA i el cAVEC per manejar la

terra i el reble. El MARTELL, el PICASSO, la PICASSA

per adobar la terra i la CIVERA per transportar-la.

LA TECNlCA DE LA PEDRA SECA
La técnica de la pedra secaéselemental. Consisteix en

la sobreposició de pedres que encaixen i formen un mur,

pero l'habilitat es mostra en l'acoblament d'unes pedres

amb les altres i el seu falcat amb pedres més petites.

Aquesta técnica permet altres aplicacions, com són

per exemple, els marges que sostenen les feixes de conreu,

als quals s'hi incorporaven altres elements com ara,

escales,amagatalls per a les eines o el cocó per al cantir.

També s'han trobat pous de gel construits només amb

pedra seca.

ORIGEN DE LA TECNlCA DE
LA PEDRA SECA

L'origen d'aquesta técnica és ancestral, és a dir, propi

dels avantpassats, i tenen similitud amb les construccions

que hi ha a: la Península del Sinaí, amb els "nuragues" de

Sardenya, els "talaiots" de les Illes Balears, els "trulli" del

sud d'Italia, els "fornos" portuguesos, els "bombos" de la

Manxa, les "boris" provencals, i també amb altres cons-

truccions que hi ha en la resta de paisos de la costa

mediterránia.

A Catalunya, segonsJosep Soler i Bonet, poden tenir

un origen medieval, encara que les actuals barraques

tenen el seu origen en el període de l'expansió de la vinya

en els seglesXVIII i XIX.

A la nostra comarca la proliferació rnassiva de les

barraques esva donar en les muntanyes i els"rondals que

ens envolten. Font d'en Bonet, fondo del Pedruell, fondo

d'en Guardiola, fondo de la Masia Peris, etz. és a dir des

dels peus del Montgrós fins als peus de la Talaia i tarnbé
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en les partides properes a elles. Aquesr fet abans citar seria

conseqüencia de l'artigament d'aquestes muntanyes que

esva iniciar vers l'any 1800.

LA FONT D 'EN BONET
Els orígens de l'agricultura de la Font d'en Bonet va

ser aquest. Hi havia un tal Bonet que era l'amo i era de

família noble. Per la carena de la sevamuntanya hi

passavae! camí de Canyelles i e! trajecte era solitari i

feréstec. Va deixar, dones, que els pagesosartiguessin les

sevesmuntanyes donant a aquell sector més vida. Com

que era lluny de! poble, els pagesoss'hi van construir les

barraques, tant per l'aixopluc com per passar-hi la nit i

estalviar-se la caminada a Vilanova. Així arrencat pedres,

fent marges i plantant vinya, esva produir la transforma-

ció en aquell sector de muntanya de! nostre terme.

QUI FEIA LES BARRAQUES
Tot i que semblen unes construccions per a fer-les

com ara en diríem en pla "bricolatge", no era així. A

Vilanova, hi hagué un home conegut com e! "Moreno de

les barraques", aixo vol dir que aquest era e! seu ofici, i de

Canyelles era conegut un tal Tort que feia e! mateix, i a

Calafell, e! Sr. Andreu Romeu diu que l' any 1922 es

realitzá la construcció d'una de les últimes barraques

d'aquell municipi i que treballant-hi dos homes durant

uns quinze dies, va costar 60 pessetes.També hi havien

margeters, gent que treballava amb la pedra pero fent

marges. Entre uns i altres, van ajudar al fet que molts

pagesosn'aprenguessin i a vegadesse ri'ajuntaven dos a

"tornar jornal", és a dir, primer fem la teva i després fem

la meva i entre els dos era més fácil de construir una

cabana salida i forta.

En fer la barraca no hi feien gaires filigranes; portal

senseporta, no es feien finestres, tampoc xemeneies i la

impermeabilització de! sostre, cosa que poques vegades

feia falta, era a base d'un caramull de terra, amb una

plantada de lliris blaus, atzavareso alguna altra planta

d'aquest tipus, que amb les sevesarrels subjectaven e!

caramull.

ALTRES FINALirATS DE LES BARRAQUES
Quan a l'estiu de l'any 1854, Vilanova patí l'epidemia

de! calera de resultes de la qual van morir 899 persones,

hi hagué molta gent que va decidir marxar de! poble, els

que van poder, marxaren a d'altres pobles, pero molts

altres senserecursos, esvan escampar pels afores, pels

voltanrs de Vilanova i s'instal-laren en les barraques de



vinya, fugint dels focus del calera. Aquest fou un us

secundari que tingueren les barraques.

BARRAQUESAMB NOM PROPI
D'entrada el nom que podia tenir una barraca era la

de l'amo del terreny o del qui l'havia feta, pero com en

tot hi ha excepcions, algunes han arribat a nosaltres amb

el nom arrelat en un moment concret. Vull citar alguns

noms de barraques dins el nostre terme i que en anorne-

nar-les ja les podem situar al seu lloc.

La barraca del Cigarro, situada al cap de munt del

fondo del Castellot i prop del camí del Mas Roig, la

barraca del Bruno, al darrera del Mas de l'Artís, la del

Peret Sama, prop del Corral d'en Tort, la del Cagarina, al

sector de Vilanoveta, la del Barreres, sobre la masia Tapet,

la del Pi Cordí, darrera la masia Tapet, la del Velázquez,

al Mas de I'Artís i la del Montoliu, al fondo de la masia

Peris, etz,

LES MIDES DE LES BARRAQUES
Les mides d'aquestes construccions, podien éssermolt

variades, pero no gaire grans. Generalment són rodones i

exteriorment fan de 8 a 10 metres quedant a dins una

circumferencia útil d'uns 5 rnetres, l'alcada a l'interior i

al mig és d'uns 2 1/2 metres i la porta d'un metre d'arn-

plada pero per entrar-hi s'ha d'acotar el cap.

1com no, jo que en vine de pages, sé el que és una

barraca.

A la terra que tenia el meu pare a sota el Corral d' en

Guardiola, en teníern una d'aquestes mides abans esrnen-

tades, que a m'es'tenia porta per ranear-la 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 quedávern tota la família a dormir

(així em devia comen<;ar la meya afecció a l'excursionis-

me).

Tan soIs em queda ressenyar les mides aproximades

d'una gran barraca que hi havia on actualment hi ha la

fabrica de ciment Griffi. Les mides exactesno les sé, pero

el que sí se sap, ésque, quan plovia, entraven dins amb

l'animal (que era un marxo gros), enganxat a l'arada i a

dins es donava el tomb per tornar a sortir de cara, havent

acabat de ploure. Realment devia éssergran.

[oan Lluis Sivill i Vergés.
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