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Història del projecte 

Des de l'Associació Amics de Relli
nars i, en virtut d'un de ls compromisos 
que vam adquirir en els nostres estatuts 
fundacionals, ens va semblar interes· 
sant impulsar aquesta tasca de restau
raci6, encara que foren , en realitat, un 
petit grup de rellinassencs, homes i do
nes grans i jubilats i que, dissortada
ment, alguns d 'ells, no han pogut acon
seguir el projecte, els qui , to t i expli
cant-se records i anècdotes de joventut 
van començar a buscar fonts i déus d'ai
gua i a recuperar camins. El nostre pro
jecte va desenvolupar-se també com un 
homenatge per a tots ells. 

Per desgracia, la sequera que ens ha 
afectat des de fa uns quants anys va 
complicar molt les seves il· lusions. Per 
aquest moti u, un d 'ells, en Ramon Jo
ver, un home incansable, que havia es
tat paleta i acompanyant del seu pare, 
i amb ell , carboner i boscater, maquis 
a l'Obac i a la casa de la Pastora, re
fugiat a la Calsina i a la font del Soli
tari (a ell , li deu el nom) va decidir tor
nar a agafar les eines i refer la barraca 
que hi havia darrere casa seva, després 
de la primera prova que havia fet a la 
vi nya del Bernat, al camí de Les 
Fonts, l' any 1995. Només direm que la 
barraca de vi nya més propera a casa 
seva, s'enfonsà dos cops a causa de les 
pluges i ell hi tornà amb tanta constàn
cia que ens va convèncer a tols de l'in
terès de la seva tasca. 

Barraca rodona. Ruta de la pedra seca a Rellinars. 

Arran d'això, aquest grup d ' homes 
desbrossaren i crearen una primera 
ruta de la pedra seca a la banda de Les 
Serres, cap el cantó de Montserrat. 
L'any 1999 estrenàvem aquest primer 
itinerari de construccions en pedra 
seca a Les Serres; es tracta d'una ex
cursió d' uns 4 Km .. Segueix part del 
recorregut del GR5 i, en ell a, s' hi po
den observar, restaurades, una barraca 
margera, un forn de calç, quatre ba
rraques rodones típiques i murades de 
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pedra seca que van resistir l'erosió del 
primer incendi de l' any 1985. 

I a partir d ' ací, molts re llinassencs 
descobrirem que les construccions de 
pedra seca eren vestig is d'un tipus d'_ 
habitatge senzill , pràctic i molt sòlid, 
residu i, al mateix temps, mostra de les 
típiques construccions mediterrànies 
més antigues. 

Durant l'any 2001 , vam poder rea
litzar una segona ruta dins l'espai del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 



i Scri-;~ <le I'Obac, als límits inclosos 
dins el iermc niunicipal de Rcliiniirs; 
aixii vii pcrtiicirc la creaci6 d'una de 
Ics scvcs r~itcs turístiqiics: la de la /le- 
clin .sc<ri ' .  <;ricics a les subvencions 
rch~dcs  per a rc:ilit%iir iiqiiesti~ ruta, 
s'hiin pogut rchiihilitar dc~i  harraques 
tiies. 

Engiiany en\ heiii proposal la crea- 
ci6 ~ I ' U I I  nou itinerari al voltant de I'a- 
t-ca Sisonterera de Les Fonts de Relli- 
iiiirs i Les Cases. De moment, ii i  ha 
tres hiirraq~iei en fase de restauració, 
<('un total de cinc que inclou la ruta. 

Valor arquitectonic de les 
barraques: I'arquitectura popular 

De kt, aqtiest vessani de i'arqui- 
iectlira popiilar no ha deixat de des- 
vctllat- iiiteres no sols des del punt de 
vist;i tecnic i arqiiitccti~nic [ per cxem- 
pie, HASSEGODA (1992) ; ÁVILA 
(2000)j sin6 també des de l'aspecte 
Iiistbi-ic, en especial, per tot el que es 
rclcrcix al nrón que envolta la Medi- 
terrhnizi. 

1, tornant a la nostra epoca, no po- 
tlein ohlidar que ainb dicerents deno- 
minacions existeixen harraques de 
vinya en tota la Península lberica. es- 
pecialment a les zolies més agrícoles, 
al sud de Franca i a les seves comar- 
ques vitivinícoles i al sud d'lthlia. 

L'interes pel móii de la pedra seca 
iio ha deixat de créixcr ai-reu com ho 
demostra I'clcvat grau de participació 
al darrer Congre.so Nuciorirtl de Ar- 
q1,iitectitt-a R~iral en Piedr-u Seca3 ce- 
Iebrat ara fa un any a Albacete 

A més a inés, iiem pogut coinprovar 
no sols la importancia de les barraqucs 
sin6 també la contribució dels marges 
de pedra seca a la preservació ecotb- 
gica de I'entorn i el seu inestimable va- 
lor a I'hora d'evitar I'erosió del terreny 
ja sigui per causes naturals i ineteo- 
roiogiques (GIRONES, 2000 p. 2) ;a 
sigui en casos d'incendi, com hem es- 
mentar irnteriorment e11 referir-nos a 
Les Serres. 

Aixi, després d'entrar en contacte 
amb el món de les obres de pedra seca, 
hem anat aprofuiidint en el tema i ací 
iio podein deixar d'esinentar la inesti- 
inable ajuda del Sr. August Bcrnat, 
prou conegut per tots eis estudiosos 

d'aquest apartat del nostrc patrimoni. 
Gracies a ell, hem pogut mal-car unes 
directrius ben definides del nostre pro- 
jecte. 

1 tal i com hem assenyalat al co- 
mcnqaineilt d'aquesta comunicació, el 
que va comentar coin iin enireteni- 
ment de quatre jubilats, ha esdevingut 
rhpidamcnt un prcijecte que neccssi- 
tava una org~ni t~i ic ió  inés clara. 

Tipologia de les barraques. 
Metodologia de restauracio 

Eii primer Iloc, vam coinenqar per 
inventariar i situar en uii mapa les ba- 
rraques que anavem descobriiit; en 
aqtiests moiiients, n'hem localitzat i si- 
tuar ja inés de 130. D'aquestes en te- 
i i i i i i  dues de dobles, una vintena de 
planta quadrada, i la resta, -passa el 
centenar- dc planta circulaii La majo- 
ria d'elles teneii la llinda de llosa i 
falsa cúpula -seguim la terminologia 
emprada per BERNAT (1998, p. 29 i 
SS.)-, alguiies són hassaques inargeres, 
i una d'elles, la barraca del Claudi, 
prop dels Hostalets del Daví, presenta 
un curiós mur que actliri de paravent i 
fa que i'eiitrada tingui una volta de 
cargol. Tot i així, insistini en el fe1 que 
la tipologia més freqüent ens acosta al 
model bagenc (SOLER, 2000, p. 13) i 
es pot classificar com a barraques de 
planta siniple, circular, anib llinda de 
llosa i falsa cúpula. Alg~ines tenen el 
característic "cocó" pel cantir i "ca- 
Iaix" entre la llinda i contrallinda de 
descarrega interior a rnés d'un cara- 
mull o xetneneia al capdamunt. 

Un cop inventariades, encara que 
fos provisionalmenl, dones en cada 
sortida es poden descobrir restes iio- 
ves, vam marcar-nos una línia d'ac- 
tuació tenint en compte dos factors es- 
sencials: el primer era I'estat de con- 
servació en que es irobaven. No cns 
vain atrevir a coinenqar el proJecte 
anib banaques molt enrunades i que 
requerien refer-se quasi del tot ja que 
es necessita una habilitat constructora 
que, de inoment, no posseíem. Anib 
tot. també hein pogut constatar que es 
coiiserva molt miilor la coberta de les 
barraques, a vcgades molt més aiiti- 
gues, perque es troben sota alzines o 
piiis ja que les í'ulles que hi cauen al 

damuiit, impedeixen I'esllavissament 
de la terra que les cobreix. 

Grkcies a les subvencions aconsc- 
guides, disposeni d'un constructor 
d'obres i d'un paleta que han adquirii, 
merct.s a la practica, gairebé un grau 
d'especialistes en el tema. 1, en aquest 
sentit, pensem que la tecnica secons- 
tructora, almenys a Rellinars, esta 
iorca assegurada. Cal dir que, hahi- 
tualment, lcs harraques -sobretot, si 
teneii una tipologia gaire coinplexa- 
eren constrilides per obrers especialit- 
zats que es trasllacla\,en d'un poble a 
uii altre exesciiit la seva feina. Aquest 
és, per cxemple, el cas d'una barraca 
prop de Les Llobatones que presenta 
una coberta iimb la volta forniada per 
pedres disposades en vertical i no pia- 
nes com sol scr ci niés habitual. Aquest 
tipus de construcció"seinbla ser que 
era bastan1 típic dels obrers procedents 
de les comarques de Lleida, fet qtie 
destaquein per a la importZncia que 
tindrh en I'apartat final. 

El segon elcment que vam tenir en 
compre, era la seva situació. Voliein 
llocs de fhcil accés. i propers als ca- 
iiiins més transitzits. 1 aixb es deu 
tainbé ii dues causes: d'una banda coii- 
sideren~ que Iliir proximitai als via- 
ranys utilitzats pels excursionistes que 
recorren el Parc Natural i els GR. fara 
que aquestes constmccions recuperin 
la funció inicial d'aixopluc que tenien 
quan fore~i constmides. D'altra banda, 
tot i que les restauracions s'haii fet se- 
guint fidclment ets principis de les 
obres en pedra seca, és a dir, sense la 
utilització de cap elerneiit cohesiona- 
dos i amb pedres del niateix iiidret, so- 
vint calen eines i instrurnents dirícils de 
traginar en llocs esquerps i allunyats i 
aixb dificulta inolt les possibilitats. 

Un cop establertes les barraques 
que decidirn condicionar en una ruta o 
en una zona concreta, analitzern I'in- 
teres que presenten cadascuna d'elles, 
segons les característiqties tipolbgi- 
ques de I'edificació: el fet que signin 
peciiliars perla seva forina, llur volta, 
complexitat, etc. Per fer tot aixb, és ab- 
solutainent necessari desbrossar tot 
I'cntorn, cosa que ens ha ajudat, a ve- 
gades, a descobrir marges, murades i 
graons en alguns casos. 

Despi-és d'aixb, noinCs resta asse- 
gurar la solidesa de l'estructura, cali- 



Barraca de Les Llobatones 

viar o intentar tornar al seu lloc les pe
dres trencades o escampades (habi
tualment es troben al mateix lloc), afe
gir els rebles o pedruscalls necessaris 
i cobrir la teulada amb terra'. 

En aquells casos en els què s' ha de 
refer part de la coberta, és important 
desmuntar-la i començar reconstruint 
el volad ís o visera, nom utilitzat nor
malment a Rell inars, i a partir d'a
quest, muntar-l a de nOli, amb pedres 
planes, lleugerament inclinades, com 
la visera, per tal d'escopir l'aigua. 

l .arran d'això, m'agradaria expli
car-vos a tall d'exemple dues de les di
ficu ltats amb les què ens hem trobat el 
darrer estiu : la manca de pluges ha fet 
alent ir els treballs en algunes barra
ques, ja que lIn cop restaurades i netes 
havíem de portar ajgua en dipòsits i re
mullar-les artificialment perquè es 
consolidés la terra nova sobre la co
berta. Per sort, com he dit abans, ens 
havíem assegurat que l'accés no fos 
especialment complicat. 

Una altra dificultat la vam tenir 
amb la barraca del Claudi. Allà, la 
llosa de la ll inda estava trencada per la 
meitat: cali a o bé desmuntar tota la co
berta, que resistia, o bé apuntalar i in
tentar "enganxar" com fos una pedra 
de pes considerable. La solució va es
devenir retornant-la a la seva posició 
original mitj ançant dos gats de camió 
(deu n' hi dó del que pesen !) i un cop 
adreçada, mantenir-la al seu lloc amb 
unes barres de ferro pl anes. No sols re-

Barraca de Les Llobatones. Interior. 

sisteix sinó que l' esquerda és cada cop 
menys visible. 

Teories sobre la quantitat 
de barraques del terme 

Tot i que aquest no era l'objectiu 
inicial del nostre treball , volem afegir 
també que aquest moviment ens ha dut 
a plantejar-nos una sèrie d'interrogants 
sobre els motius d'aquesta abundància 
de barraques a Rellinars. Estem ple
nament d'acord amb la tesi de BER
NAT (1998) respecte al fe t que aques
tes construccions es troben molt més 
sovint en llocs de terres pobres, que cal 
desartigar i netejar de pedres a fi de 
poder-hi plantar; aquests rocs que mo
lesten al mig del camp s'arraconen 
fent marges i barraques. També és cert 
que el te rme de Rellinars es pot in
cloure perfecta ment dins l'àrea de les 
comarques de Barcelonaja delimitada 
per RUBIÓ (19 14) "al norte de Mo
nistrol, al sur de Manresa ... " Però això 
no ens semblava sufic ient per a expli
car un nombre tan elevat de construc
cions, ni tampoc el fet que, en alguns 
casos es trobess in barraques tan pro
peres, en feixes colindants, i a pocs 
metres les unes de les altres. Per això, 
vam anal itzar les dades de vinyataires 
i parcers i la superfície conreada a Re
ll inars durant la segona meitat del se
gle XIX i primera meitat del segle XX, 
als anys de màxi ma producció agrícola 
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i , sobretot, vin ícola. 
Així observem que el cultiu de la 

vinya, en mans de pocs propietaris, es 
trobava molt repartit en petits parcers, 
els quals cultivaven un màx im d' entre 
una i tres hectàrees (parlem només de 
la producció de la vinya, no d'altres 
conreus rellinassencs), molt dividides 
i de terra molt trencada. 

De fet la majoria de terrenys es tro
ben en la zona ocupada actualment pel 
Parc Natural i estaven formats per fei
xes llargues i estretes, difíci ls de tre
ballar amb animals i màquines, d'ac
cés escarpat. Per això calia repartir-hi 
sovint el treball i les eines. 

Però, de més a més, l'anàli si del 
cens de població de Rellinars durant 
aquestes dates de màx ima producció 
vinyataire ens ha permès~ comprovar 
que l'augment demogràfic que tingué 
Rellinars a mitjans del segle XIX es 
deu, bàsicament, a l'augment de su
perfície conreuada de vi nya. Conside
rant el lloc de procedència de molts 
dels nous matrimonis que s'instal· la
ren a Rellinars en aquesta època, tro
bem que un o bé els dos membres de 
la parella provenen de terres agrícoles 
de Lleida o bé de les comarques del 
Bages i, en molt pocs casos, de zones 
tarragonines. I ho fa n especialment als 
anys que seguiren la tempesta del 27 
de ju liol del 1847, que obligà a re
pl antar tot el camp, o bé als anteriors 
a l 'arribada de la fi l·loxera a zones més 
interiors de Catalunya. El total dels 



iioii vinguts suposa gair-ebé un 20 O/c de 
Is pohlació activa. Aixh ens fa pensar 
quc la lipciiogia de  les bai-raques és una 
C ~ .  .~i,i .. coniinuecib tiel model hagenc i,  

coni hcin vist, al pai-lar de  la borja de  
1-cs I~lobatones, del tipus Ileidata. 
L'escassc~üt de  barraqucs qiiadrddes i 
dc  volta inés sol'isticada, inés propies 
de  Ics coinarques de Tasragona, es 
vciiria justificada ainb aqiiesta con- 
clusió. 

Els censos més alts de  pobl;ició són 
cls pi-iiners que conservem sencers, els 
de  1860 i 1862 que suinen un total de  
5 19 habitants a les 103 chdules d'ha- 
bitatge. D'aquests 47 sóii propietaris i 
132 joriialers del camp. Com hein dit 
abaiis, si analitzem els llocs d'on pro- 
cedeixen, veorem que ho Tan de  les co- 
marques veines, ierra endiiis, que 
tiimbé teiiien una forta tradició vitivi- 
nícola: el Bages, el Penedes, I'Anoia, 
el Solsonés, la Segarra i 1'Urgell ge- 
neralinent. 

Creietn que manca una tercera part 
en aqucst estudi: primer, I'anilisi més 
dctallai i exhaustiu del lloc de  pro- 
cetlkncia dels jori~alers i noves fami- 
lies reliinassencjues de  l'hpoca. EII se- 
gon lloc m'agradaria veure quines 
eren les vinyes que cultivaven, tot i 
que, a grosso modo,  la majoria sem- 
blaven ser iornalers de Les Farreres. el  xecdva la coberia. Un coo a~uesta resistia. (20001: "L'ex~ressió de les oedres" 

Lloc de procedencia dels nous residents rellinassencs (entre1860 i 1920) 

Caslclliaiiii del Boir 

Pool dc Vilomuia 

. . 
Gibert de  Dalt, els Serracanta- Boada, la terra s'extreia de I'interior i s'utilitzava, dins Pedra seca. Monogrdfi del Butlleti 

suvint, pera cobrir el sostre. el Salles, i Les Codines. 1 finatment, La tasca de recobrir coberta de 
jl'edar mirjaiialeditar pel ceirle d'lri- 

comprovas els tipus de  ban-aca que es  vestipació i Docr~rneiztació Medieval de 
hauria de redlitzar-se com a mínim cada Caraiunya, 2-3 

troba en aquestes vinyes, segon I'ori- dos anys. Pedrcr Seco. Núm. l .  seternbre 2001. Bar- 
gen dels seus conreadors. celona: Patronal de Sant Galderic. 16 

En Ci, que aquella deria d'uns jubi- 
lats que es resistieii a la inectivitat, ha Biblíografia 
arribat a convertir-se en un dels centre 
turístics i d'interes del poble de  Relli- 
nars. 
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2 Tríptic La pedm secri dins Excursions 
senyaiitzades. Pare Natural de Sant Llo- 
ren$ del Munt i I'Obac. Diputació de Bar- 
celona. Area d'Espais Natiirals. 

3 Vegeu crbnica de BERNAT CONSTANTI 
dins Pedru seca, iiúni.1 Setrrnbi-e 2001. 

3 Aquesi iipus de barraques tenien, a més, la 
dificulta1 arquitectiinica, d'hever-se d'om- 
plir completameiit amb terra inentre s'ai- 
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