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orticles onécdotes i documentoció sobre oquestes
construccions de pedro seco, que s'utilitzoven com o
refugi i, sovint, ere.n objecte de robotoris. Losegono port
del text es publicoró lo setmono vinent

Lo borraco de vinyo del Bruno -uno mulosso en bon
estot de conservoció- es trobo voro l'iJiíicidel fondo

d' en Colomo, o ponent del mos de l'Artís i 01 costot del
comí de Torrelletes. Vicen<; Corbonell tracto· en dos

La barraca del Bruno l Ies mulasses
de pedra seca (I)

nostrada, pero, si més no, de bao
rraques n'hi havia feia ternps.
Cercant en I'Estadística Rüsti-
ea de l'any 1725, només hi tro-
bem alguna "barraqueta" on
viu l'hortolá d'una determina-
da sínia, mentre que en altres
ocasions aquest tipus
d'habitacle de I'horta -rnés pe-
tita que I'habitual casa-, rep el
tractament de "caseta", en al-
gun cas habitada pel mate ix
propietari de la sínia, Enlloc es
relacionen les barraques de pa-
ges, potser per considerar-les
part de les peces de terra on
eren assentades.

En el cadastre de 1739
s'hi contemplen les 'botigues de
mar, cellers, fassines, pallers i
corrals de tot el municipi, pero
hi manquen les cabanes de fora
Vila, Sois hi ha una relació de
"Casas de Campaña "Depen-
dientes de la Parroquia de Vill-
anueva", dins la qual són cita-
des una parella de "barracas" i,
sis més en la llista de la parro-
quia de la Geltrú, construccio-
ns que deurien ésser vivendes
semblants a les moltes barra-
ques distribuídes per tots els
carres de la població, algunes
d' elles de lloguer.

Per tenir constancia de les
barraques de pages, hem
d'esperarl'any 1860. En el No-
menclator publicat aleshores
són mencionades 49 "barracas
inhabitadas", especificant que
"estas barracas sirven para
guarnecerse los trabajadores en
tiempo de lluvia" i "están dise-
minadas por el términojurisdic-
cional, distando de la cabeza del

distrito 1.600 me-
tros la más próxi-
ma".

Desco-
neixem si foren
comptades totes
les que en aquella
epoca existien,
pero decades des-
prés, I'any 1914,
en els planols del
cadastre se' n
veuen moltes més,
totes anomenades
"albergue", alhora

que també són posicionades les
"cisternas", és a dir, les que
feien servir els pagesos en el
camp, basicament per abeurar
el bestiar i sulfatar les vinyes,
aljubs situats més d'un al cos-
tat de les cabanes.

Per aconseguir dades del
mot "mu lassa" hem hagut
d'acudir al Diari de Vilanova,
fundat l'any 1850. L'octubre de
1872 és la primera vegada que
es llegeix aquesta paraula i
sembla tenir relació amb la lle-
genda de la barraca del Bruno.
EI'reriOdic relatava l' entrada
d'uns lIadres en "una de esas
pequeñas construcciones lIama-

Vicenc Carbonell

La barraca del Bruno és
una cabana de pedra
seca de les nombroses

que tenim en el nostre ter me
municipal, unes cent trenta se-
gons l'Albert Tubau, de les
quals n'hi ha set de bessones.
La barraca de vinya del Bruno
és situada vora l' inici del fon-
do d'en Coloma, més amunt de
les Mesquites, a ponent del mas
de l' Anís i al costat del camí de
Torrelletes. A diferencia de la
majoria, és una "mulassa" que
encara es troba en bon estat de
conservació. A més de les carac-
terístiques constructives, el més
interessant d'aquesta barraca és
Ia seva propia llegenda. De forca
temps enea, pastors i cacadors
han comentat diverses histories
sobre l' escopeta que el pagés
Bruno tenia dintre la cabana,
arma que, segons expliquen, feia
servir un cacador -algú diu que
més d'un- oportunista que la tor-
nava al seu lloc ·sense dir-ho al
propietario Fins i tot es conta que
la mencionada escopeta fou em-
prada per matar una persona,
ocurrencia de la qual no es té

. constancia documental. El cas és
que ningú sap qui era el Bruno,
pero la seva barraca i l'escopeta
han anat de boca en boca fins als
nostres dies.

Pel que fa a l'etimologia
de Bruno, tal vegada ens trobem
amb un morfema hipocorístic
derivat de Brunet, cognom d'un
propictari de terres properes a la
barraca, pero també tenim co-
neixenca de personatges de la
contrada que porta-
ven el nom propi "Es
Bruno, uns de pre-
nom i altresde cog-
nom. Entre els pri-
mers cal esmentar
tres Bruno Soler: un
pages de Cubelles
(1873), un regidor
de Vilanova (1856-
1861) i un sacerdot
(1856-1865), que
bé podrien ésser pa-
rents entre ells.
DeIs que tenien el
cognom Bruno, en el carrer Ma-
jor hi vivia un Pere (1772-1785).
A més, en epoca tardana, hi ha-
gué una fábrica de xocolata en
el carrer de Sant Pere coneguda
per "Casa Bruno" (1903), fun-
dada l' any 1820. Per altra ban-
da, en el terme de Cubelles exis-
teix un indret anomenat "fondo
d'en Bruno", que podria corres-
pondre el citat pages cubellenc.

La barraca del Bruno. Fotografia: Vicen~ CarboneU (1999)

jectes. L"'Exposlción Regio-
nal" s'havía celebrat l'any an-
terior. La rambla de I'Exposició
servia d' entrada al seu recinte,
ubicat a I'actual dipósit.de ma-
quines i tallers de la RENFE. En
aquell temps, l'entorn eren sí-
nies i camps de conreu.

Pel gener de 1889, foren
esbotzades les portes d'una mu-
lassa, d'on van apropiar-se un
sofá-llit, diversos sacs buits, al-
gunes copes, una botella
d'''anisete'' i dues dotzenes de
plats. No se'n fa cap comenta-
ri.

foren descoberts pel pages, que
avisa la Guardia Civil i els de-
tení mentre feien la becaina.

Per acabar, una segona
adquisició, en aquesta ocasió
d'Otília Urgell (1908), d'una te-
rra a l'indret denominat "la mu-
lasa del Ramona", en el sector
de Sant Cristófol i partida de la
quadra de Solicrup, pe~a que a
migdia limitiva amb "las arenas
del mar" (AMV, R"g.1564).

das mulasas", en aquest cas pro-
pietat de Salvador ColI, en la
que aquest hi tancava diversos
objectes de cert valor. Als lIa-
dregojs se'ls va disparar una
"magnífica escopeta' de dos ca-
ñones" que hi havia dintre la
barraca, fugint aleshores a co-
rre-cuita, endunt-se 'n
f' escopeta, acció que no
s'ajusta a la narració popular.
Feta la corresponent denúncia,
el regent del jutjat buscavaels
que havien robat "los efectos
del a choza vulgo mulasa de Sal-
vador ColI, sita a extramuros de
esta villa". Tot.i
que no es mencio-
na el nom de la ba-
rraca, l'escopeta
coincideix amb la
Ilegenda del Bruno.
Si més no, la
presencia de l' arma
deuria ésser
l' origen de les fau-
les, ja que a partir
de llavors, si bé
quasi totes les in-
formaciorís de mu-
lasses tenen el ro-
batori com a .denomi nador
comú, n'és absenta I'arma de
foco

La segona menció és de
l' octubre de 1881. El Diari co-
munica I'intent de penetrar en
una mulassa forcant la porta,
afegint que dies enrere foren ro-
bades dues d'elles, de les quals
s' emportaren els reclams i les
xarxes que s'hi guarda ven per
cacar,

El desembre de l ' any
1883 un lladre obrí la porta
d'una mulassa que hi havia da-
rrere l' edifici de l' Exposició i
es va trobar a faltar un tapabo-
ques, diverses gabies i aires ob-

o
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Ja en el segle
XX, el desembre
de I'any 1902 en-
traren en la mulas-
sa del senyor
Ribot, situada vora
·Sant Gervasi, d' on
van robar un pa i
una botella de vi.
Després, penetra-
ren en la mulassa
del senyor Fort, es
van entretenir pe-
lant els ocells que
allí hi ha via en una

gábia i se'Is van menjar fregits
en una paella. No es diu si els
hi van fer bon profit.

L' any següent, en l'Arxiu
Municipal hi consta-la compra
efectuada pel senyor Gener
d'una terra coneguda per la Mu-
lasa, de la partida d' Adarró. Pel
maig de 1907;el Diari informa-
va d'un altre caso En una "casi-
ta de campo de esas que aquí se
llaman mulassas", hi volien en-
trar dos homes. En primer lloc,
rebentaren la porta d'una barra-
ca del costat per buscar-hi ei-
nes. Sense aconseguir obrir-Ia,
es van quedar a dormir en la
barraca, a l' interior de la qual

l/Trespersonat-
ges pottoven el
nom propi 'Bru-
no': un pages
de Cubelles , un
regidor de Vi-
lanovo i un sa-
cerdotl/

comento
que el' pages
Bruno guarda-
va a la barraca
una escopeta
amb la qual es
va matar una
personal/

Notícies de niulasses

La docu'mentació servada
en els arxius és minsa i més
aviat tardívola en referéncies
d' aquesta original denominació
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E Isincendis deis darrers anys han posot al descobert el
treball deis morqetoires i lesactuals 130 barraques de

p'ages que hi ha al terme, nombre molt superior a les 49
documentades I'any 1860. Elsegle XIX fou decisiu en la

proliferaciódemulasses. Enaquestprocéshivancol.laborar.·
els/segarretes", gentilici despectiu que es donava als
treballaélors-gue procedién de la Segarra, comarca on els
recursos no donaven per alimentar res famílies .

La barraca del Bruno i ·Ies mulasses
de pedra seca (II)

Vicenc Corbonell

S empre s'ha dit que "mu-
lassa" era un mot genuí

. del nostre rnunicipi, Sua-
ra podem assegurar que el com-
partim, almenys amb certa part
del Camp de Tarragona, Segons
GIRONES, 1999,enl'esmentada
comarca histórica reben el nom
de mulassa les barraques de pe-
dra seca més grans. Aqueixa as-
severació en confirma una altra
que tenim den LLORACH
(Creixell, 1987), el qual enregis-
trava mulasses en les demarca-
cionsde Torredembarra i Creixe-
11, dades que actualment ha
ratificat.

Que vol dir mulassa? Se-
gons els diccionaris, en el Pené-
des la mulassa és un motlle de
fusta per a la construcció de re-
voltons i fumerals 'de fogaina
(DCVB,7,643) i arreu, un motlle
de fusta emprat pels paletes per a
construir revoltons (DJEC,
1254). L'acceptació d'aquestmot
polisemíc ens va semblar que
podia tenir apJicació en la cons-
trucció deis sostres de pedra seca
i donar-li el nom de mulassa,
Hem de descartar aquesta possi-
biJitat, jaque per acabar la falsa
cúpula de les barraques, la volta
s' anava aixecant a mesura que
eren sobreposades fileres circu-
lars de cada cop menys diámetre
interior, técnica coneguda com
d' aproximació de filades, fins
arribar a tapar la xemeneia re-
sultant amb una pedraplana de

. tanca. Hi havia excepcions, com
el sistema d'arcades successives
-formant una volta de canó-, em-
prades en algunes
barraques de planta
quadrada i de grans
dimensions.

Rebutjat el
motlle de fusta i al-
tres interpretacions
que impliquen les
mules tancades en
l' interior de la ba-
rraca, ens quedávem
sense.arguments eti-
mologics creíbles,
fins que en una con-
versa amb en Xavier ORRlOLS
sorgí altra volta l' esperanca, qne
mai es perd.

ORRIOLS va tenir
l' oportunitat de visitar el Museu
d' Avinyó de la Provenca -el deis
Papes-, i va restar sorpres ensa-
ber com anomenen allí les barra-
ques de pedra seca -~'hi ha a tota
la Mediterránia-,' ni .més ni
menys que "moulasses" ~pro-
nunciat mulasses-, pel sol fet
d' ésser construídes amb pedrade
molassa, que és una roca sedi-
mentaría detrítica.en especial de
gresos quarsífersamb ciment cal-
cari, composició que inclou res-
tes de closques de mol-luscs i de
briozous, a més de trobar-hi con- .

glomerats (GEC, 10, 162), en al-
tres paraules, una arenisca tendra
composta de grans molt fins de
quars lligats amb ciment calís
(DCVB,7,496).

Aquí, les barraques són
fetes de la pedra que tenim, bási-
cament calcarea, pero ORRlOLS
associa el nom de la nostra mu-
lassa als nouvinguts d'Occitania
que allí tenien "rnoulasses". Si la
seva hipotesi fos certa, ens ani-
ríem com a més lluny a l'epoca
de les grans migracions "france-
ses" delssegles XVI i XVII, mes
també podria tractar-se d'un mot
portat més tard, en la darrera vin-
guda d' occitans, pels volts del da-
rrer quart del segle XVIII, coin-
cidint amb la primera expansió
de la vinya i amb la periódica vin-
guda de "segarretes", molt exper-
ts en la técnica de la pedra seca.

De fet, poques dates es te-
nen sobre la construcció de les
barraques. Una de les Ribes por-
ta la de I'any 1797 (Magí MI-
RET, 1995) i, altra més llunya-
na, a Sant.Fruitós de Bages és del
1800 (Jaillne PLANS, 1994). Per
la nostra part, en vam trobar una
en terres de la Serra de Ribes en
que diu 1908. D'aquest lapse de
més d'un segle es desconeix el
període més fecund de barraques
de pagés, pero les dues primeres
referencies concorden amb
l'esmentada expansió de la vin-
ya i la tercera és posterior al
boom del vi i les exportacions
'rnaSsives, que finalitzaren amb el
desastre de la fil-loxera (1890-
97), La fase de prosperitat econó-
mica, considerable i sobtada,
ocasiona la total transformació

del camp i de les
muntanyes en un
autentíc paisatgé de
marges i feixes, que
després, amb la
desaparició de la
vínyaper culpa de
la malura, va ésser
substituít perla pi-
neda i e1s garrofers.
EIs incendis deis
darrers anys han
posat al descobert
l' ingent treball deis

margetaires i les actuals cent-
trenta barraques delterme, nom-
bre molt superior a les quaranta-
nou documentades l'any 1860.
Sens dubte, el segle XIX fou de-
cisiu en la proliferació de mulas-
ses i en aquest procés hi devien
col-laborar els "segarretes",

Els ''segarretes''

Aquest gentilici despectiu
es. donava als treballadors que
procedien de la Segaira, comar-
ca on e1s seus 'recursos naturals
nfl arribáven per alimentar les fa-
mílies, veient-se la gent precisa- '
da a traslladar-se, fent llargues
caminades, als llocs on feien fal-

MuIassa bessona del punt del Mitjotes. Fotograñá: v'icen~ CarboneJl (1997)

ta bracos per a feines tempore-
res. A tot el llarg i ample del Pe-
nedes es recordat el pas deIs "se-·
garretes".

Segons Emili GIRALT
(L'Avenc set. 1980), l'augment
de la superfície vitícola i, en al-
grmes contrades, la conversació
de.la vinya en monocultiu, com-
porta la immgració temporal de
les "colles de veremadors", els
anomenats encara avui, "segarre-
tes", pel fet de procedir en altre
temps de la Segarra.

,Prancesc PAPIOL (Res-
posta al Qüestionari Zamora,
1790), feia avinent l' arribada de
"forasteros en abundancia por el
tiempode las vendimias, por no
bastar los del-Pueblo a recoger-
las".

A partir de l'any 1850, el
Diari de Vilanova informava pe-
riodicament de la vinguda deIs
veremadors segarrencs. Així, el
dia 3 d'octubre de 1852, un ano-
nim es referia a les "bandadas de
Sagarretas" que havia vist per la
població durant el setembre pas-
sat, "que en otra epoca tenian que
hacer noche en descubierto por
las calles y plazas de Villanue-
va", pero que ara les autoritats en-
cabien en edificis püblics, abans
d'ésserllogats els matins per a
.treballar a les vinyes. L'any 1857
els "segarretes" i altres persones
ocuparen el pati i les quadres de
lescasernes coma invasors, sen-
se el' permís de l' Ajuntament,
mentreque el 1861 passaren la
nit, homes i dones per separat, en
el pati del castell dé la Geltrú
(FREIXA, 1959). La darrera no-
tícia d' aquesta gent és de l' any
1896~ en plena plaga de la
fil-loxera, en oferir l' alcalde el
Saló de Balls públics per allot-
jar-hi els "segarretas" (Diari). Si

,
bé és veritat que mai s 'ha dit que
a més. de la verema esmercessin
unes hores a fer' marges i barra-
ques, es té constancia que els se-
garrencs eren molt hábils en la
construcció amb pedra seca
(EMARTÍN/R.SERRA, 1991).
Tenint en compte que venien fa-
nu1ies senceres i que ací hi pass-
aven setmanes veremant, no se-
ria forassenyat que bastissin
barraques per aixoplugar-se i fins
i tot per a viure-hi. Disposaren de
més d'un segle per temptejar-ho
abans d' emprendre l' execució.
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El mot "mulas-
so" podría sor-
gír del norn de·
la pedra amb
que es cons-
trui'ena Franca,
la molassa "-
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