
LEs MUIASSES VR.ANOVlNES o usBARRAQUES lE PAGEs lE IA COMARCA

EIs idiolectes d'una població atresorenmots
quepertradició oral s'han anattransmetentde
generacióageneraciói queajudenacohesionar
unapoblació, aidentificar-la comacol ·lectiu
quepertany aunnucli veinal i noaunaltre. En
aquestsentit, lesbarraquesdepedrasecaque
tenien - o tenen - la finalitat de serun refugi
temporal del pagésodeguardarestrisdel seu
treball s'anomenen a Vilanova i la Geltrú
muJasses. Diverses teories poden explicar
l'aplicació d'aquest tenne a aquestes
construccions que tenencom aernplacament
naturallesmuntanyesdelmunicipio

Ambelsignificatdebarraquesdepedra,elterme
muJassa és desconegutala restadepoblacions
de la comarca i encaramenys a les altres de
Catalunya.Així dones,a Sitges,SantPerede
Ribes,Cubelles,CanyellesiOlivella,comrecorda
1'historiador i toponomista vilanoví Vicenc
Carbonell, "a les mulasses les anomenen
barraques,barraquesdepagés,odevinya, ode
pedra seca", mentre que fora del Garraf són
conegudesambelnomdecabanes.No obstant
aixó, no gaire lluny del Garraf, a Olesa de
Bonesvalls, les mulassesesconeixen sota el
termedemojoia.SegonselDiccionaride1'Institut
d'EstudisCatalans(DIEC) ,unamonjoiaés''una
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fita o també un petit munt detrepadella, de fajol
etc." Els bisbalencs, al' Alt Penedes,anomenen
les barraques depedra de lesmuntanyes amb el
nom de cocons, que, el DIEC defineix com un
"clotnatural enunapenya, enunallosa, etc.onla
pluja, l' aigua delmar, d 'unriu, etc.forma unpetit
bassal". En parer deVicenc Carbonell, el fetque
dins les barraques de pagés col Ioquessin els
cocons - que venien a ser una mena de cántirs
perqué l' aiguaesmantingués frescadevia fer que
la gent els diguessin cocons. El contingut de la
barraca de pedra va donar el significat del
continent. Aquest pracésmetonímic espradueix
en la llengua col .loquial, que éscreati va i rica,
contínuament. D'altra banda, les mulasses
vilanovines, talment lesbarraquesdevinya dela
resta de poblacions del Garraf, són sempre de
pagés.Ni de pastors ni de carboners, com a
altres nuclis veínalscatalans podem trabar. No
debadesVicenc Carbonell matisa queelspastors
del Garraf s' estaven poc a la muntanya. El seu
lloc natural eren els corrals, els quals, en
l' actualitat, s'han transformat enmasi es.

Així dones, les mulasses les van construir els
mateixospagesosquetreballavenalesmuntanyes,
ja fos segant o veremant. Tanmateix, esdóna la
circumstánciaqueelspagesosquelesvanconstruir
van ser els de la comarca de la Segarra, que els
vilanovins anornenaven despectivament
segarretes.Durant el segleXVI fins alXX, fortes
immigracionsdepoblaciódelaCatalunyainterior
es va traslladar a la Catalunya litoral per
guanyar-selesgarrotes.La Catalunya central
arrossegavaunamiseria secularquecontrastava
amb l' opulencia litoral.

EIssegarreteshi arribaven per fer caui net: aljuny
segaven, al' agost veremaven i mentrestant no
paraven de treballar ja fos fent marges - erenuns
destres margeners - o construint les
caracteristiquesmulassesqueenvolten Vilanova
i la Geltrú. N o obstant aixó, no enshad' assaltar
el dubte de pensar que els segarretes devien
amassarfortunes rápidament, Lluny deserreal,
molts construíenles mulassesperviure-hijaque
el soudesegari deveremarno elsdeviapermetre
gaire cosa més. A la llarga, establirien llacos
familiars amb els garrafencs i molts acabarien
establint Vilanova ila Geltrú com acasali fonda.
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L 'historiador i actual president de l'Institut
d'Estudis Penedesencs, Albert Tubau, ha
comptabilitzat130mulas~esalacapitald~IGarraf,
mentre que latotalitat detota la comarca sinnaria
unes250. Hipotéticament, podernrecularfins al
segleXVI [el primer seglequeel Garrafva viure
la immigració de segarretes] per saber l' any en
que lesmulassesesdevien comencar aconstruir.
Quant al nom, no s' ha conservat cap document
escritquereculli l' accepciódernulassaenqualitat
debarracadepagésfetadepedra seca.Tanmateix
i tal coml 'historiador Vicenc Carbonell reconeix,
el motlle de fusta que probablement empraven
per aconseguir el sostrecorbat de lesmulassesés
laclau devolta per entendre l' aplicació del nom
mulassa a les barraques de pedra. EIs reculls
lexicográfics Alcover-Moll i Coromines
(Diccionari etimológic) defineixen l' entrada
mulassa com un motlle de fusta emprat per
construirrevoltons. 1fins i tot, com unmonument
sepulcral revestit o túmul funerario Així dones,
considerantlaprimeradefinició, noésforassenyat
pensar que el motlle de fusta - la mulassa
própiament dita que el segarretes devien fer
servir per aguantar la volta depedra de labarraca
va donar nom a tota la construcció. En aquest
sentit,ésdescartable,tal compopularments 'havia
cregut, que les mules que els segarretes feien
entrar a les barraques van ser el detonant que a
les barraques de pedra de Vilanova i la Geltrú
se'lsdiguésmulasses.

TrinitatRuiz
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