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Hi hagué un temps en què la natura no era un lloc de pas, sinó un 

indret de vida. Els camins eren transitats i hi circulava gent i bestiar. 

S’hi escoltaven melodies, de treball i de descans. Podies saber en quin 

moment de l’any et trobaves per la intensitat de les olors: raïm, oliva, 

ametlla, poma… Hi hagué un temps en què pagesos i ramaders, tot i no 

saber de lletra, es van inventar un nou concepte: el paisatge. 

Justament, en la cruïlla de l’agricultura, l’arquitectura i les històries de 

vida, hi ha el paisatge. Resulta del treball humà sobre la natura, neix 

l’esforç per convertir la duresa d’un terreny pedregós en un jardí de 

conreus.(MASANÉS,C pàg. 80-85) 
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1. PRÒLEG 
Quan se’m va plantejar, el curs passat, escollir un títol per desenvolupar el 

preceptiu treball de recerca de segon de batxillerat, aviat vaig tenir clar que la temàtica 
hauria d’estar relacionada amb el camp de l’arquitectura ja que aquests estan relacionats 
amb els estudis que vull cursar després del batxillerat. El que em va costar més va ser 
concretar quin aspecte o element de l’arquitectura hauria d’esser l’objecte de la meva 
modesta recerca. Quan em trobava en aquesta fase de reflexió temàtica, va caure a les 
meves mans un fulletó amb les bases de la convocatòria d’un concurs de rehabilitació de 
barraques de vinya al Bages, la meva comarca. 

 
Les Barraques de vinya són uns elements molt típics del paisatge bagenc on anys 

enrere era el monocultiu propi de la comarca. Cada vinya tenia la seva barraca, 
construïda amb pedra seca, que servia per guardar les eines, aixoplugar-se en cas de 
pluja, protegir-se del sol a l’hora dels àpats, fer la migdiada i fins i tot passar-hi la nit si 
calia ja que la masia solia estar lluny. Malgrat l’aparent simplicitat i fragilitat les 
barraques de vinya, havien de tenir una complexitat en l’estructura arquitectònica digna 
de ser estudiada ja que la majoria es van construir al segle XIX i per tant han aguantat 
dempeus més de cent anys desafiant pluges, ventades, glaçades i d’altres inclemències 
climatològiques. 

 
Així doncs ja havia decidit el títol i l’objecte del treball de recerca: Com 

s’aguanten les barraques de vinya?. L’objectiu de la recerca seria estudiar els fonaments 
arquitectònics que confereixen l’estabilitat a les barraques. 

 
Per arribar al rovell de l’ou de la recerca vaig començar fent un estudi 

bibliogràfic introductori, sobre les construccions amb pedra seca i vaig constatar 
l’existència, a les Valls del Montcau, el Bages, d’unes edificacions singulars: tines 
enmig de les vinyes. Aquestes peculiars construccions són, actualment, objecte de visita 
turística, estructurada en forma de ruta per fer a peu o en bicicleta. El coneixement 
d’aquestes tines enmig de les vinyes va despertar la meva curiositat, tot interessant-me 
per conèixer si n’existien d’altres de les esmentades a la vall del riu Flequer. 

 
Del diàleg amb pagesos d’edat avançada que havien conreat la vinya en diversos 

punts del Bages vaig arribar a l’existència de més tines enmig de la vinya i que no eren 
pas conegudes ni catalogades. Una vegada localitzades vaig procedir a fer-ne un estudi 
acurat de cadascuna i que es recull en aquest treball. La limitació tant en l’extensió com 
en el temps destinat a l’elaboració del treball de recerca m’ha impedit realitzar els 
estudis a altres tines que he pogut localitzar en diversos indrets d’arreu del Bages. 
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Malgrat tot he pogut arribar a una clara conclusió: l’elaboració del vi en tines 
enmig de les vinyes és una forma peculiar i pròpia de la comarca del Bages, que no es fa 
enlloc més de Catalunya, i la causa era per tal de no malmetre els raïms en el transport 
per camins en pèssim estat fins a la masia. 

 
Atès que els límits del present treball de recerca no m’han permès fer l’estudi 

d’algunes tines que he pogut localitzar n’he comunicat al Centre d’Estudis la seva 
existència per tal que en facin l’ús que considerin més oportú, i si més no per tal que en 
tinguin coneixement. 

 
El treball l’he estructurat en les tres parts pròpies d’una recerca –introducció, cos 

i conclusions- i un apartat d’annexos que recull un conjunt molt variat de testimonis 
gràfics i bibliogràfics que recolzen el treball. 

 
No em resta res més que expressar la gran satisfacció que m’ha produït la 

realització d’aquest treball de recerca, tant pel que he pogut aprendre sobre els elements 
arquitectònics de la pedra seca com per les noves treballes de tines enmig de la vinya al 
Bages. Sens dubte el grau de satisfacció personal ha estat òptim. 
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Les construccions en pedra seca 

Des de fa uns quants anys cada vegada més persones es preocupen al nostre país, i 
arreu d'Europa, per documentar i conservar el patrimoni rural en pedra seca. Es tracta, 
en general, de construccions funcionals destinades a un ús relacionat amb les tasques 
agrícoles. 

 
Els marges de pedra seca són essencials en les comarques muntanyoses, com el 

Bages, per evitar la pèrdua de les terres a causa de l’erosió, sobretot la provocada per les 
pluges. Altres construccions són més o menys accessòries, com les barraques. 
Finalment, altres, com és el cas de les tines, es relacionen amb situacions molt 
específiques, com ara l’emmagatzemament del vi. 

 
Es tracta d’un patrimoni molt abundant, cosa que dificulta la seva catalogació, i 

per al qual no hi ha polítiques clares de conservació. 
 
El treball del Dani és una nova aportació al món de les construccions en pedra 

seca. I no és una aportació qualsevol. Un dels tòpics sobre el Bages donava per fet que 
les tines aïllades en mig de vinyes només es trobaven en la zona de les valls del 
Montcau, potser perquè és allà on s’han fet les intervencions més importants i on hi ha 
els conjunts més interessants. El Dani ens demostra que això no és així. Un intens i 
extens treball de camp li ha permès documentar un bon conjunt de tines aïllades inèdites 
del Bages. 

 
Ens hem de complaure pel treball del Dani. També perquè és molt important que 

gent jove es preocupi per un patrimoni que corre un risc seriós de perdre’s sense remei. 
El temps inexorable fa desaparèixer ràpidament aquelles construccions. Si no tenim 
capacitat ni interès en conservar-les totes, almenys que les tinguem documentades. 

Sigui, per tant, molt benvingut aquest treball. 
 
Albert Fàbrega 
President del Centre d'Estudis del Bages i estudiós de la pedra seca 
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2. EL BAGES, TRADICIÓ VINICOLA 
 

 
                                            (Situació de a comarca del Bages a Catalunya) 
 

La comarca del Bages està situada al  mig de la Depressió Central catalana. 
Ocupa una gran extensió que comprèn, des de les terres humides del cantó de Girona 
fins els terrenys de secà de cap a la banda de Lleida, i que queda encaixonada entre les 
muntanyes del Prepirineu, al nord, i de serralada prelitoral, al mig. 

 
Dins del Bages trobem el que s’anomena el Pla de Bages, on es troba situada 

Manresa, tot i que el seu relleu és força irregular i amb molts canvis de nivell. Tots 
aquests factors, juntament amb el clima, confeccionen unes característiques 
immillorables per el cultiu de la vinya. Malgrat que no serà fàcil salvar els desnivells del 
terreny, els vinyataires s’hi adaptaran amb l’ajut de marges de pedra seca. 

 
Per trobar l’origen de la tradició vinícola del Bages només cal que ens centrem 

en l’etimologia d’aquest nom. Segons el manuscrit medieval dels Miracula Sanciti 
Benedicti el nom de la comarca derivava de Bacus, el déu pagà del vi. De Bacus vindria 
Bacasis i d’aquest en sorgiria Bages. Segurament l’autor d’aquest manuscrit va inspirar-
se en el paisatge del seu entorn, la vinya. 

 

Durant els segles XII i XIII es desenvolupà un dels vinyars més importants de 
Catalunya, el de la zona del Pla de Bages; principalment sota el domini del monestir de 
Sant Benet de Bages. El feudalisme creat a l’entorn del cenobi benedictí ajudarà a 
l’aprofitament i extensió de les terres aptes per al conreu de la vinya. 
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El producte que s’obtenia de les vinyes no servia solament per al consum local, 
sinó que també s’utilitzava per comerciar i, molt probablement, per exportar-lo com a 
mercaderia cap a les terres pirinenques. 

 
Els segles XII i XIII són de creixement i extensió del conreu de la vinya. Els 

vinyars antics es substitueixen per vinyars nous, productors de vins més resistents. Ara, 
al comerç interior s’hi afegeix la possibilitat d’exportació marítima a d’altres països. De 
totes maneres no es coneix l’abast del mercat que tenia la producció vinícola del Bages. 

 
La crisis dels segles XIV i XV deguda a guerres, pestes i fam produeix un pas 

enrere en el desenvolupament dels vinyars. Molts camps s’abandonen, per tant no es 
produeix l’excedent de vi i el comerç es redueix notablement a les comarques interiors. 
L’economia se’n ressenteix. 

 
El període comprès entre els segles XVI i XVII és de reconversió de la vinya. En 

un intent desesperat del ressorgiment de la vinya es fa una replantació massiva de 
vinyars que produeixen una gran quantitat de vi, però d’una qualitat molt baixa, inclòs 
ratllant els criteris de qualitat.  

 
Durant el segle XVIII ja es podia determinar la importància del conreu de la 

vinya al Bages. En aquest període es dóna un progressiu augment de la superfície 
conreada de vinya i se li dóna major importància a la qualitat. 

 
Però no serà fins el segle XIX, on l’avenç de la vinya arribarà a quotes 

inimaginables, sent la zona del Pla de Bages, a finals del segle passat, una de les 
comarques que més vi produïa de tot Catalunya. 

 
Ràpidament el paisatge del Bages va canviar notablement. La necessitat 

d’aprofitar tot el terreny possible per plantar-hi vinya feia que aquest monocultiu envaís 
zones que fins ara havien estat ocupades pel bosc i l’erm. Aquest fet provocarà, en 
molts indrets, que es construïssin marges i barraques, aplicant la tècnica de la pedra 
seca.  

 
L’aparició de la plaga de la fil·loxera, a França, als anys 70, va provocar que els 

preus del vi es disparessin i els pagesos plantessin vinyes a tot arreu. Però, quan la plaga 
va arribar al Bages, s’inicià una profunda crisi econòmica i social.  La primera aparició 
de la fil·loxera al Bages es detectà el 1889 a Navàs i la ràpida progressió d’aquesta 
plaga va fer prendre mesures per tal d’evitar la pèrdua total de la vinya. 
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L’ única solució viable era la replantació amb peus de ceps americans, encara 
que seria un procés lent. Tot i els esforços dels pagesos per intentar recuperar 
l’hegemonia de la vinya al Bages, no s’arribà mai a assolir la producció de finals del 
segle passat. Però la decadència del conreu vinícola, en aquesta comarca, es produirà 
després de la Guerra Civil. 

2.1. LA VITICULTURA AL BAGES EN EL SEGLE XX: 
DECADENCIA I RESSORGIMENT. 

El segle XX serà l’època que marqui l’ inici d’una nova etapa vinícola bagenca. 
En els primers anys d’aquest segle la tradició històrica i la forta vocació vitícola 
bagenca impulsà als pagesos a replantar la vinya amb els nous portaempelts americans, 
però en ésser més delicats, el cost de producció s’encarí i l’extensió vitícola anava 
minvant inexorablement. Testimoni d’aquest intent de renaixença és la fundació dels 
cellers cooperatius d’ Artés, Santpedor i Salelles (anys 1908,1915 i 1926). La superfície 
ocupada per la vinya es va repartir entre el conreu dels cereals en les zones de terres 
planes i bones i l’abandó en les pitjors, apareixent en el seu lloc boscos de pi blanc que 
van anar canviant lentament el paisatge bagenc. 

 
Després de la Guerra Civil, i davant la necessitat de produir cereals per al 

consum interior (etapa de l’autarquia) el conreu del blat es va anar generalitzant en 
detriment del conreu de la vinya, que va restar de forma testimonial a les zones d’Artés i 
Sant Salvador de Guardiola, esperonades pels seus cellers cooperatius que encara 
persisteixen actualment. 

 
L’any 1927 el Ministeri d’Agricultura reconeixia la comarca d’ Artés com a 

regió vitivinícola i estava integrada per Artés, Avinyó, Calders, Monistrol de Calders, 
Navarcles, Navàs, Sallent, Santpedor i Sta. Maria d’Oló. Posteriorment, al 1979 el 
Ministeri d’ Agricultura autoritzava a emprar la indicació “Vi de Qualitat” (VQ), un 
nivell de reconeixement per sota de la “Denominació d’ Origen” (DO). 

2.2. VERS LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN “BAGES” 

Una de les eines fonamentals per aconseguir el ressorgiment de la vinya al Bages 
era assolir una denominació d’origen per als nostres vins, car no es tracta tan sols d’un 
títol honorífic sinó que seria un vertader estímul del conreu de la vinya. D’entrada, els 
nostres viticultors podrien obtenir ajuts econòmics per a la replantació i millora de les 
vinyes, i en segon lloc, els vins elaborats al Bages serien presentats en els mercats 
interiors i exteriors com autèntics vins de primera qualitat. 
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El grup promotor de la denominació d’origen Bages va presentar la sol·licitud 
davant l’INCAVI1 el maig de 1985 perquè la traslladés a l’INDO2 a Madrid. L’INCAVI 
només té potestat per a concedir la qualificació de Denominació de Comarca Vitícola 
Especial i va ésser pel març de 1992 quan es reconeixia a 16 municipis de la comarca la 
categoria de Vins de la Terra del Bages. 

 
Després d’una llarga burocràcia s’aprovava el maig de 1995, la Denominació 

d’Origen “PLA DE BAGES” que aplegava els 18 municipis següents: Artés, Avinyó, 
Balsareny, Calders, Callús, Cardona, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de 
Bages, Manresa, Navarcles, Navàs, Rajadell, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, 
Sant Salvador de Guardiola i Sta. Maria d’Oló. 

 
La concessió de la denominació d’origen no suposa simplement un 

reconeixement del panorama vitivinícola present, sinó que és sobretot una aposta de 
futur, un motor de canvis respecte els plantejaments tradicionals de producció i 
distribució. La forta competència obliga que el producte tingui cada cop més, una bona 
qualitat i un preu ajustat. Això defineix quines seran les directrius de la vinya bagenca: 
buscar qualitat més que quantitat i especialitzar el producte. 

No hi ha cap mena de dubte que l’estrella de la DO Pla de Bages és el raïm 
picapoll que li confereix una identitat pròpia i única al món, ja que per anàlisis de 
l’ADN s’ha pogut determinar que el picapoll del Bages no és el mateix raïm que el 
“piquepoul” francès de Pinet. Cal destacar que no totes les denominacions d’origen 
poden presumir de tenir una varietat de raïm autòcton. Al Bages s’havien conreat una 
munió de varietats de raïm que actualment gairebé han desaparegut, però amb grans 
esforços s’intenten recuperar. Aquesta tasca, d’arqueologia vinícola, ha permès 
descobrir en vinyars desapareguts, alguns ceps de varietats que ja es consideraven 
extingides i que gràcies a tècniques modernes de viticultura es podran recuperar. A més 
de la varietat mandó recuperat a partir de tres ceps d’una vinya de Navàs de la que 
properament ja se’n podran destapar les primeres ampolles de vi, s’està treballant per tal 
de reintroduir el picapoll negre, el negrenyó, el terrasenc, i el portuguès blau, tots ells 
presents en les antigues vinyes bagenques, si bé no tots autòctons.  
 

2.5. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL VI. 

En un principi les diferents fases per a l’elaboració del vi es feien per separat, 
això feia que fos més costós i entretingut. No serà fins a l’aparició de la tina, on al llarg 
del treball estudiarem amb més profunditat, quan es podran fer les diferents fases en un 
mateix lloc, estalviant molt de temps. L’aparició de la tina va suposar l’agilització i 
tecnificació de l’elaboració del vi. 
 
-Obtenció del most: 
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El vi s’obté de la fermentació del suc del raïm que s’anomena most. El most 
s’obté aixafant el raïm, sense la rapa, que es retira perquè no doni mal gust al vi produït, 
a causa del seu alt contingut en tanins. La pasta obtinguda es premsa per extraure’n un 
suc que ha quedat amb la brisa; aquest s’afegeix al most obtingut anteriorment o 
s’elabora a part. Un cop determinat el grau del most -contingut en sucres que 
determinarà el contingut final en alcohol del vi- es porta a les tines, bótes o dipòsits 
especials perquè fermenti. 
 

 
  (Representació de l’obteció del most) 

-Fermentació: 
 

La fermentació és un procés biològic realitzat per uns microorganismes del grup 
dels fongs, els llevats del gènere Sacharomyces que es troben a sobre de la pell del raïm. 

 
Els llevats, que després d’aixafat el raïm es troben barrejats entre el most, capten 

els sucres d’aquest i els utilitzen com a font d’energia, mitjançant el procés de la 
fermentació i eliminen al medi uns subproductes que són l’alcohol i el gas diòxid de 
carboni (CO2) 

 
Al principi la fermentació és ràpida i intensa, però aviat el procés s’alenteix i 

segueix durant algunes setmanes. Després de fermentar a la tina cal trascolar el vi per 
separar-lo dels pòsits resultants del procés. 

 

 
         (Representació de la fermentació) 

 
 

1. Institut Català de la Vinya i el Vi. 
2. Institut Nacional de Denominació d’ Origen. 
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-Envelliment. 
 

El vi obtingut de la fermentació del most pot ésser embotellat i consumit 
directament, però en els vins de qualitat moltes de les seves propietats d’aroma milloren 
mitjançant processos de maduració més o menys llargs. 

 
                                            (Representació de l’envelliment) 

 
El procés de vinificació presenta algunes variacions segons es vulgui obtenir vi 

blanc, negre o rosat. 
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3. NECESSITATS FUNCIONALS EN EL 
CONREU DE LA VINYA I L’OBTENCIÓ DEL 
VI. 

L’ús de la tècnica de la pedra seca és un exemple de l’adaptació de l’home al 
medi físic, d’aprofitament agrícola construint terrasses de conreu, de cercar aixopluc i 
protecció, de tenir un habitatge o indret on guardar-hi l’utillatge agrícola sense tenir-lo 
de traginar periòdicament, de creació d’estructures amb finalitat de regulació 
hidrològica o, simplement de facilitar l’accés a l’entorn més immediat i la comunicació 
entre nuclis poblats, entre moltes altres aplicacions. La pedra seca, que entronca amb els 
primers canvis d’hàbits de l’home primitiu, intenta resoldre les necessitats i els 
problemes puntuals del món rural deixant, en el decurs de l’evolució de l’home, 
innombrables vestigis. Al darrera d’aquestes construccions, però hi ha segles de 
perfeccionament, de transmissió de coneixements i tècniques constructives que 
identifiquen a moltes regions de la mediterrània. 

 
Perquè una nova parcel·la de terreny fos el màxim productiva, primer de tot, 

s’havia de netejar d’arbres, arrels, matolls i pedres. Aquest últim tindrà una destinació 
precisa en l’aixecament de marges i murs, més quan l’orografia del terreny ho requeria. 
Els marges o parets en pedra seca moldegen i anivellen les línies del terreny en 
terrasses, conservant el sòl i fent factible el seu conreu. Per això, la seva estructura ha de 
ser compacta, resistent i homogènia per tal de suportar la terra acumulada, a més de 
drenar l’aigua de la pluja; d’aquí que l’alçada i l’amplada del marge està en funció del 
desnivell del terreny i de la terra que ha de sostenir. 

3.1. ELS CONSTRUCTORS 

L’art de construir comprèn els materials, les tècniques i les habilitats, això és, la 
construcció i la capacitat dels constructors. Els materials que s’utilitzen són extrets, 
produïts i transformats, habitualment, en les proximitats dels lloc de construcció. El 
Bages amaga una gran varietat d’entorns: relleu pla i abrupte, subsòl diferent o, fins i tot 
diferències climàtiques, entre altres trets més essencials; aquests últims factors 
multipliquen tant els recursos disponibles com les seves conseqüències en termes de 
limitacions constructives. Tot això, obliga al constructor a ingenyiar-se-les en 
l’aplicació de la tecnologia. El defecte es compensa així com un valor afegit.  

 
Les habilitats es transmeten mitjançant l’aprenentatge i la pràctica i sovint és la 

permanència en l’ús i els costums la que assegura la transmissió de coneixements entre 
les diferents generacions. El constructor s’adapta als recursos dels quals pot disposar per 
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suportar les càrregues, cobrir els espais o, assegurar la impermeabilitat d’una barraca. 
No existeix una tecnologia que pugui donar una solució formal única perquè un 
constructor d’una altra cultura construirà un edifici diferent al del seu company. 
Cadascun estarà arrelat de forma implícita a les seves tradicions i reflexos 
arquitectònics.  

 
Dintre del constructors3 cal destacar la figura del cerdà, homes vinguts de la 

Cerdanya, que segons tradició oral, estaven especialitzats en la construcció d’aquest 
tipus de parets. Això ens fa pensar que molts cops el propietari del mas no era el 
constructor però podia ajudar en tasques de la construcció. La construcció era feina 
única del mestre de cases. 

3.2. ABANDONAMENT DE LA VINYA I LES 
BARRAQUES 

Com hem dit en punts anteriors, durant el segle XIX l’avenç de la vinya arribarà a 
quotes inimaginables, sent una de les comarques que més vi produïa de tot Catalunya. 
El paisatge Bagenc va canviar notablement, la necessitat d’aprofitar tot el terreny 
possible per plantar-hi vinya, feia que aquest monocultiu envaís zones que fins 
aleshores havien estat ocupades pel bosc i l’erm.  

 
La construcció de “barraques” creixia com la vinya, tots els pagesos creien 

necessari aquest tipus d’habitacles. Si lliguem l’augment de la vinya amb la necessitat 
dels pagesos trobem que, durant aquest temps, i fins a finals de segle, es construirien un 
gran nombre de “barraques”.  

 
Però amb l’aparició de la fil·loxera, als anys 90, molts pagesos es van veure 

obligats a substituir la vinya per cereals o, en els pitjors dels casos, a abandonar la terra 
de cultiu. Temps després els que cultivaven cereals acabarien abandonant les terres, ja 
sigui per raons econòmiques o laborals. Per tant, si ajuntem els vinyars abandonats en 
un principi i aquests últims, queda una gran extensió sense cultivar. Aquest fet va ajudar 
a que el bosc recuperés, anys més tard, el terreny que li van prendre. 

 
 
 
 
 

 
          3. Veure annex 5. 
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4. BARRAQUES DE VINYA: 
 

Les barraques de vinya són, amb diferència, el tipus de construcció més 
abundant del Bages, a més d’estar integrades plenament en el paisatge. Els bagencs han 
construït les barraques amb la majoria dels materials que han tingut més a l’abast. Així, 
per a la construcció d’aquests habitacles s’han utilitzat diferents materials: terra, canyes, 
fusta, pedra i la combinació d’aquests dos últims elements. Ara bé, la majoria de les 
anomenades barraques de vinya, s’han construït íntegrament de pedra i lligades en sec. 

 
 
 

 
                (Barraca del terme municipal  de Castellgalí)  

 
4.1. PROCÉS CONSTRUCTIU 

Pel que fa a la construcció d’una barraca, primer de tot s’havia d’escollir l’indret 
més òptim possible, com ara sobre un substracte rocós o, cercant terra ferm. Si això no 
era possible, s’havia de realitzar un fonament d’una certa fondària. La barraca pot estar 
situada al mig de la parcel·la de conreu, lliure de qualsevol altre suport, a la vora del 
camp, al costat d’un marge o encaixada en un bancal, aquest últim actua també de mur 
de contenció. Independentment de la planta de la barraca, un cop delimitat l’espai 
escaient, s’anaven aixecant les parets col·locant les pedres de major mida a la base, a la 
part exterior i en el portal, per donar més consistència i solidesa a l’edificació. Les 
pedres s’ajustaven i es travaven amb falques de pedra de diferent mida donant una 
immobilitat i solidesa a la construcció més que considerable.  

 
Al mateix temps que s’aixecaven les parets de la barraca, es tenia en compte 

deixar l’espai per la porta, les finestres, els armaris o l’espai destinat a la xemeneia, 
entre altres detalls de la vivenda. En les cantoneres s’hi posaven rocs més grans perquè 
la volta, empenta cap als cantons i cap a baix. Quan s’aconseguia l’alçada adient del 
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mur de la barraca, s’iniciava el cobriment de la volta. Aquesta volta rep el nom de volta 
cònica, la qual s’utilitza tant en les construccions de planta circular com en les de planta 
quadrangular. Consisteix en la superposició de pilades concèntriques de radi cada cop 
menor, de forma que es va tancant l’espai a mesura que s’aproximen entre elles. 
S’utilitzen pedres planes que es col·loquen amb un cert desnivell cap a l’exterior. 

 
El tancament de la coberta es resolia, habitualment, amb una o vàries lloses, això 

permetia d’adaptar-les per a facilitar la sortida de fums o la ventilació, pedruscall i terra 
d’argila ben picada. En el Bages sobre aquesta pedra era habitual plantar-li un mantell 
de lliris blaus, els quals ajudaven a que la terra no marxés i aviar l’acció de l’aigua de la 
pluja.  

4.2. ORIGEN DE LES “BARRAQUES” 

Les llargues jornades que passava el pagès al camp conreant la vinya, feien 
necessari la construcció d’un habitacle. L’origen de les barraques de vinya és incert, si 
bé cal cercar-lo en la tècnica constructiva de la pedra seca. La utilització d’aquesta 
tècnica es deuria produir quan l’home primitiu decidí substituir els materials simples per 
un material més sòlid i que es trobés a l’abast: la pedra. 

 
Una de les particularitats que presenten les ” barraques de vinya”  al Bages és el 

seu nom popular. En la documentació notarial dels segles XVII i XVIII apareix un 
topònim en el terme de Sant Fruitós de Bages que es coneix com el “Pla dels cabanyals” 
o de la “Vilella”. 

 
Si bé es troben vestigis de construccions en molts indrets de Catalunya no a tot 

arreu s’anomenen igual. Segons s’ha pogut constatar, a l’Alt Pallars i a l’Alta Ribagorça 
de les “cabanyes” o “barraques de vinyes” en diuen “bordes”. Les seves utilitats i 
funcions són molt semblants a les “barraques de vinya” de la nostra demarcació. Servien 
d’aixopluc i també s’hi guardava les eines del camp i la grossa ferramenta. Alguna 
vegada s’utilitzaven com estable. 

 
Les barraques existents avui dia al Bages no tenen una antiguitat anterior al segle 

XVIII. La majoria es van aixecar al llarg del segle XIX i principis del passat, coincidint 
amb la notable expansió del conreu de la vinya. D’aquí la denominació tan particular de 
“barraques de vinya”. 

 
Més tard van aparèixer les tines al mig de la vinya. Aquestes construccions, no 

tan abundants com les “barraques”, es construïen al mateix vinyar. El gran camí que hi 
havia del camp fins a casa -on es solien tenir les tines-, la complicació dels camins de 
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bast i la dificultat econòmica per trobar un animal de tir per tibar el carro van impulsar a 
la construcció d’aquests elements. 

 

4.3. SEGONS LA TIPOLOGIA DE PLANTA: 

-Planta rodona. La forma circular és la forma primitiva més antiga de construcció en 
pedra seca. Si la barraca no és molt alta, les parets dels murs són verticals o 
aplomats. Mentre que, si la barraca és d’una certa alçada, superior al 1,80 
metres, és més habitual que els murs siguin aixecats en talús, és a dir, 
lleugerament inclinats cap a l’interior, formant un cert contrafort. Aquesta planta 
rodona facilita el punt de partida de cobriment de la cúpula. El tancament de la 
coberta es coneix amb el nom de falsa cúpula o, sigui per superposició de filades 
en anells concèntrics de menor diàmetre a mida que es guanya alçada fins a 
tancar la volta amb una o vàries pedres planes. (fig.1*) 

 
-Planta quadrada o rectangular. En algunes poblacions bagenques com Santpedor i 

Súria és la tipologia més corrent. Poden ser de planta quadrada o rectangular i la 
seva forma interna coincideix amb l’externa. El fet de tenir el punt de partida de 
la coberta formant un angle recte se solventa amb la col·locació de petxines; 
aquestes últimes són pedres de major mida que actuen a les cantonades com a 
pilars o nervis per sostenir els laterals. La porta d’entrada pot estar al mig o en 
els laterals de l’edificació. (fig.2*) 

 
-Planta mixta. No és massa corrent la seva utilització. Es tracta d’una combinació de 

les dues formes anteriors, quadrangular al davant, a la part de la façana de la 
barraca, i rodona al darrera. Se n’han trobat d’aïllades i també d’inserides en 
marges. El sistema de cobriment és el mateix que els de les anteriors. 

 
-Planta doble. Construcció composta per dues estances, generalment separades, o 

comunicades interiorment format un únic cos.  La majoria de vegades són 
construccions de forma quadrangular que es caracteritzen perquè un habitacle 
estava destinat per al pagès i l’altre per l’animal de càrrega amb dues entrades 
separades. (fig.3*) 

 
-Planta amb diferents habitacles. Són barraques que disposen de més de dos 

habitacles destinats a allotjar-hi diferents persones, animals o utillatge agrícola, 
entre d’altres usos. 

 



 

 
17

IES Joaquim Blume              UNA FORMA INSÒLITA D’ELABORAR EL VI 
Autor: Dani Calvo Torralba                                                                                                        2007/08 

4.4. SEGONS LA TIPOLOGIA DEL PORTAL 

El portal d’entrada que permet accedir a l’interior de les barraques, presenta una 
sèrie de característiques diferencials, en les quals influeix la condició del material 
disponible i, sobretot l’habilitat del constructor. Així hi ha barraques que disposen d’un 
únic portal, mentre que n’hi ha que en tenen dos. Segons el portal d’entrada trobem: 

 
-Muntants verticals. Els muntants aplomats fan que el portal tingui la mateixa obertura 

de dalt a baix. (Fig.1,2,3,4,5*) 
 
-Muntants inclinats. El portal és més ample de la part de baix que a dalt. (Fig.6*) 
 
-Muntants arquejats. El portal finalitza amb un arc.(Fig.8*) 
 
-Arc d’ametlla, apuntat o primitiu. Els muntants arquejats són dos arcs que 

conflueixen a la part superior, i tanquen així l’obertura. (Fig.7,9*) 
 
Tanmateix, cal distingir l’acabament dels portals en: 
 
-Llinda única. Una pedra de forma allargada de major mida descansa sobre els 

muntants i rep, posteriorment, la càrrega de la part de la oberta que li pertoca. 
(Fig.1,8,6*) 

 
-Llinda doble. Dues pedres allargades i planes es disposen sobre els muntants. Es 

poden disposar de manera que formen una obertura rectangular o triangular. 
(Fig.2,3*) 

 
-Llinda d’arc. La construcció d’un arc, utilitzant un cintri o bastida, per sobre de la 

llinda allibera aquesta de part de la càrrega, que traspassa als muntants i a les 
parets laterals. (Fig.7,4,5*) 

 
-Dues llindes apuntades. És un tancament més de caràcter estètic el qual es realitza 

amb la disposició de dues pedres allargades encavallades que en els extrems 
descansen sobre la llinda plana enllaçada al damunt dels muntants del portal. 
(Fig.4*) 

 
 

*Veure annex  6. 
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4.5. SEGONS EL COBRIMENT 

Pel cobriment de les barraques bagenques s’utilitza principalment el sistema de 
falsa cúpula o també dit per superposició de filades. També s’han pogut localitzar 
alguns casos de cobriment mitjançant la volta de canó i també la combinació d’embigats 
de fusta amb pedra. 

 
Un cop s’havia tancat l’espai construït dels murs, calia pensar en una coberta per 

resguardar l’interior de la construcció. La tècnica habitualment emprada és la de la falsa 
cúpula, que s’aconsegueix mitjançant el sistema conegut com el d’aproximació de 
filades, que consisteix en anar sobreposant pedres planes, que a cada filada aniran 
sobresortint dos o tres dits pel damunt de l’anterior, i tots ells amb la deguda inclinació, 
per tal de no deixar entrar l’aigua de la pluja en el seu interior. Quan les filades arribin 
quasi a concloure la cúpula aquesta es tanca mitjançant una o vàries lloses planes. Se sol 
recobrir amb pedres petites, anomenades pedruscall o bé s’acaba amb argila premsada. 

 
Pel que fa al sistema de la falsa cúpula, utilitza un sistema d’estabilitat basat en 

principis físics elementals. Cada filada actua com una palanca de primer gènere, en la 
qual la càrrega és una part de les filades superiors desplomades que es recolzen al seu 
damunt. Per tant, cal aplicar un esforç sobre la part exterior de cada filada per 
contrapesar la càrrega. El sistema actua com un joc de contrapesos, seguint la llei de la 
palanca que diu que el moment de l’esforç ha de ser més o menys igual que el moment 
de la càrrega per tenir equilibri. El fulcre de la palanca és el punt de la llosa que queda 
al caire de la filada inferior. El braç de la càrrega és el voladís i el braç de l’esforç és la 
part tapada de la llosa: com més llarg és aquest braç menys esforç cal per aconseguir 
l’equilibri. A la pràctica, el sistema és una mica més complex, però a mesura que la 
volta puja, part del contrapès de les filades superiors es converteix en càrrega per a les 
filades inferiors. 

 
Abans s’ha fet esment a una altra tipologia de cobriment de la barraca que és el 

de la volta de canó. Aquest sistema de cobriment es fa de la següent forma: arrancant de 
terra ferma, s’aixecaven les parets laterals, col·locant les pedres de major grandària fins 
al punt d’inici de la volta. L’espai interior s’omplia de terra, la qual es premsava a 
mesura que s’anava amuntegant. Sobre aquest motlle consistent es disposaven les 
pedres en filades, al llarg de la cabana i alternativament, una a cada lateral, de forma 
que a cada filada les pedres fossin similars. La darrera filada es feia a mida, amb pedres 
introduïdes a pressió i colpejades externament per tal de deixar-les ben estrebades. 
 

* Veure annex 7. 
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 El sistema de cobriment mitjançant la volta de canó també es podia realitzar 

confeccionant un cintri de fusta que es va fent córrer convenientment. 
 

                                
                 (Cobriment per eliminació d’angles)                          (Cobriment per anells concèntrics) 

  
També hi ha una sèrie d’elements funcionals que caracteritzen a les barraques 

bagenques com és el cas de:  
 
-voladís o escopidor: filada o filades de pedres disposades al capdamunt de la paret les 

quals sobresurten força. La seva funcionalitat és la d’ajudar a que l’aigua de la 
pluja no afecti les parets de la barraca i aquesta s’ensorri. 

 

 
               (Voladís d’una barraca de Castellgalí) 

 
-finestra o espitllera: petita obertura practicada a mitja alçada en la parets laterals de la 

barraca, per a permetre l’entrada de la llum i la ventilació. Són de reduïdes 
dimensions i permeten veure des de l’interior a l’exterior, sense ser vist des de 
fora. La dita “la por guarda la vinya” es basa en el fet que per l’espitllera el 
pagès podia veure, sense ser vist, si algú entrava a la vinya a robar raïm. Davant 
el dubte el presumpte lladre optava per no arriscar-se. 
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                              (Finestra d’una barraca de Súria) 

 
-clau: pedra planera de grans dimensions que tanca la volta sobre la qual, de vegades, 

s’hi posava una pedra punxeguda anomenada caramull. 

 
                             (Clau d’una barraca del Bages) 

 
-pedrís:  seient de pedra, normalment adossat a una paret que li fa recer, també molt 

habitual en l’exterior i interior de les barraques i tines. 
 

 
              (Pedrís d’una barraca del Pont de Vilomara) 

 
Respecte als elements interiors de les barraques s’hi poden observar alguns 

elements complementaris des d’armaris o postades fins a pedrissos, menjadores, llars de 
foc o, xemeneies, entre altres elements més característics. 
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ALTRES ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE LES BARRAQUES 

 

                   
                                                  (Armari. Súria)                                               (Menjadora.Santpedor) 
 

                 
                   (Sortida de fums. Castellgalí)                                                              (Caramull. Fonollosa) 
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5. ALTRES CONSTRUCCIONS EN PEDRA 
SECA 
 
5.1. ELS MURS D’ATERRASSAMENT I SOSTENIMENT 

Un altre dels elements que configuren el paisatge de les terres bagenques són els 
murs de pedra seca. Els marges i parets són el testimoni del treball feixuc i continuat de 
generacions que han humanitzat el territori i amb aquest treball pacient s’ha transformat 
el paisatge de forma singular. La pedra, aquell element que al principi havia estat un 
impediment per conrear la terra, es convertirà en una peça bàsica de la transformació del 
paisatge. Perquè els murs de pedra seca han esdevingut fonamentals per suportar la terra 
dels pendents o separar bancals, també s’han fet servir per delimitar les propietats. Així 
el mur s’utilitza bàsicament en els marges per contenir les terres dels vessants i així 
evitar l’erosió de la terra conreable. 

 
Els murs o parets de pedra seca es caracteritzen per la seva tipologia: de balança 

o verticals i en talús, malgrat que, per la disposició de les pedres es puguin establir 
algunes diferències. Això últim, obeeix a l’enginy i la destresa del constructor. En 
funció de l’alçada del bancal es podia plantejar un atalussament o un esglaonament del 
marge per millorar, així, el seu comportament estructural. Operació important era la 
d’omplir l’interior del marge amb pedruscall, que ajudava al correcte assentament de les 
pedres i, a la vegada, drenava adequadament el terreny, doncs s’havia de permetre 
l’evacuació de les aigües pluvials però sense que aquestes s’emportessin les terres en el 
seu descens. Pel que fa a l’acabat superior, una de les possibles variants és el 
coronament en rastell, filada col·locada vertical o amb una lleugera inclinació i amb un 
gruix superior a la resta de pedres. Aquest sistema era utilitzat sobretot per impedir el 
pas dels ramats de bestiar als camps de conreu. 

 
Cal dir que no tots els marges estan obrats seguint els mateixos criteris. La 

qualitat de la pedra a l’abast, l’alçada del marge i l’estil personal són factors que 
propicien l’aparició de variants estètiques i constructives. Es pot afirmar que sense 
renunciar, però, a la solidesa cada constructor tenia la seva pròpia cal·ligrafia. 

 
També, l’aixecament de murs permetia separar i delimitar finques. A més 

d’establir els límits de la propietat, les parets no deixaven passar el bestiar que podia 
malmetre la collita. Les mides d’aquests murs sovint estan realitzades en funció de la 
quantitat i qualitat de la pedra extreta que aflora en el subsòl en netejar el terreny. Els 
murs de pedra seca també s’han emprat per fer tancats pel bestiar, entre moltes altres 
aplicacions. 
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Sovint en els marges i murs hi han inserits graons, escales, saltadors, portells o 

rampes, per facilitar l’accés d’una feixa a l’altre. Quant a la tipologia de murs verticals i 
en talús, està condicionada per la  variabilitat de mida i disposició de la pedra utilitzada. 
A l’igual que no hi ha dues pedres iguals, els murs no són una excepció i poden 
presentar detalls diferenciadors com la forma esglaonada, corbada, vertical o atalussada 
i, també per la disposició i mida de les pedres o l’alçada, entre altres aspectes. 

 
La teranyina de murs de sosteniment en pedra seca contribueix a minimitzar 

l’erosió del sòl, així com a facilitar, reduint la costa de les feixes , el treball manual del 
viticultor. Les parets de pedra seca acumulen l’energia solar diürna contribuint al 
microclima favorable a la producció vitivinícola. A més, la UNESCO defineix la vinya 
en terrasses de pedra seca com un paisatge cultural, doncs il·lustra l’evolució de la 
societat i l’establiment humà durant el temps, sota forces socials, econòmiques i 
culturals successives, internes i externes, valor universal excepcional en termes de regió 
feocultural clarament definida. 

 
La tecnificació moderna dels conreus comporta, la majoria de vegades, la 

roturació i transformació extensiva de terres, la reorganització parcel·lària i l’eliminació 
de mesures de conservació de sòls per la lluita contra l’erosió; això pot provocar la 
pèrdua de sòl per erosió artificial i concentrada, donant lloc a importants processos 
d’erosió o degradació per transformació antròpica. D’aquí, la importància de mantenir 
el llegat dels avantpassats, el qual passa per la revalorització de l’ús de la pedra seca des 
de la vessant funcional, pràctica, paisatgística, estètica, mediambiental, històrica i 
cultural. Perquè en l’actualitzat l’ús de la pedra seca constitueix una forma tradicional, 
però alhora eficient, per lluitar contra els processos erosius. La capacitat d’un marge 
realitzat en pedra seca per retenir l’aigua necessària pels camps, deixant anar 
progressivament l’excés de pluja, afavoreix la regulació hídrica, nodreix els aqüífers i 
endarrereix la pèrdua de sòl. Per tant la utilització de la pedra seca es fa insubstituïble 
tant en espais amb presència d’activitat agrícola com en aquells espais naturals, doncs 
genera biodiversitat. 

 
                                      (Escala feta en un mur fet en pedra seca. Pont de Vilomara) 
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                                                           (Mur de pedra seca amb base feta amb arcs. Manresa) 
5.2. ELS POUS DE GLAÇ 

Un pou de glaç, era una excavació feta sota terra, generalment circular, la 
finalitat de la qual era emmagatzemar el gel o glaç produït per tal de, tal i com passava 
amb la neu, poder proveir la població per al consum de tot l’any. El pou era fet amb 
parament de pedra seca la majoria de vegades, tot i que en alguns casos hi ha parets de 
rajola i en altres s’aprofita parcialment l’estructura interna del relleu on es feia el pou.  

 
A diferència dels pous de neu, els pous de glaç podien construir-se en llocs 

d’alçada més baixa, però havien d’estar a prop d’un riu o bassa que permetés poder 
estancar l’aigua suficient per convertir-la en glaç. Les serralades del litoral i pre-litoral 
de Catalunya eren llocs on se situaven els pous que servien per proveir els principals 
nuclis de població propers.  

 
Tot i que cada pou tenia unes dimensions particulars i cada un tenia les seves 

característiques pròpies, podem considerar que un pou de glaç “normal” tenia un 
diàmetre aproximat de 8 a 9 metres; el gruix de paret de 60 cm, una fondària mitjana de 
9 a 11 metres, i dues obertures superiors d’accés a l’interior. El fons o base del pou era 
el terra i, sovint, amb un regatell que servia de desguàs. El parament era fet en pedra 
seca i, parcialment podia aprofitar la roca o recobrir-se amb rajola. 

 
Dividirem les característiques arquitectòniques dels pous de glaç segons la 

planta i l’accés a l’interior del pou.  
 
-SEGONS LA PLANTA: 
 
Planta rodona: és el tipus de construcció més emprat per aquestes edificacions. Són 

construccions circulars formant un cilindre com a cavitat interior. 
 
Planta rectangular:  aquest tipus de planta no es comú, tan sols se n’ha trobat un parell 

de pous d’aquestes característiques. Es construeixen de manera que les parets 
formen un rectangle o quadrat. 
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-SEGONS L’ACCÉS A L’INTERIOR: 
  
Obertura a la coberta:a la part superior, la que quedava a la vista des de l’exterior, es 

tancava el pou amb una coberta o teulada de volta semiesfèrica del mateix 
material, amb dues o tres obertures. Aquestes, normalment de forma rectangular, 
tenien la finalitat de permetre l’accés i l’extracció dels blocs de gel mitjançant 
una politja i, a la vegada, l’accés del personal que hi treballava. Aquests sistemes 
de construcció donaven un aïllament a l’interior gairebé hermètic i facilitava que 
en lloc de poca alçada o de nevades poc freqüents poguessin existir autèntiques 
“neveres” que proporcionaven el gel necessari per al consum humà. Aquest 
sistema d’accés és el més comú, degut a que la construcció no era tan complexa. 

 
 
Accés per galeries:en alguns casos l’accés a l’interior del pou es realitzava amb 

construccions més complexes. Així, podia existir un passadís adjacent al pou, 
situat per sota del nivell de la superfície, i que donava a una obertura interior del 
pou just a l’arrencada de la volta. El mateix passadís, però, podia, en alguns 
casos, construir-se per damunt de la superfície, a la vista, encara que aquest 
sistema, a Catalunya, no és tan usual. Ambdós mètodes, a través d’una galeria, 
facilitaven l’accessibilitat i n’asseguraven un aïllament tèrmic, molt més alt que 
no pas el pou simple. Habitualment es construïen dues galeries, a diferents 
alçades, per tal de poder carregar el gel amb comoditat, depenent de la quantitat 
de gel que hi hagués a dins el pou s’utilitzaria una o l’altra. 

 
Accés per l’obertura del canal de desglaç:  aquest tipus d’accés és el menys comú i es 

tracta d’aprofitar l’obertura del canal o regueró de desglaç que es deixava a la 
base del pou per tal de, a través d’un túnel curt però estret i difícil, accedir just a 
la base del pou.  

5.3. ALTRES APLICACIONS CONSTRUCTIVES EN 
PEDRA SECA 

Unes construccions molt comunes, i úniques al Bages, són les tines al mig de la 
vinya. Aquestes es construïen degut a que els camins eren de bast i el transport de la 
vinya era realment costos. Amb l’idea d’agilitzar el procés d’elaboració del vi van crear 
les tines al mig de les vinyes. Unes edificacions, pròpies del Bages, que estudiarem més 
a fons al llarg del treball. 
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La pedra seca també s’ha aplicat per fer pous, cisternes i basses per abastament 
d’aigua; per realitzar canalitzacions de l’aigua de la pluja o, fins i tot per construir ponts 
i forns de calç. 
 

 
                                                         (Pou de Glaç. Avinyó) 
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6. LES TINES AL MIG DE LA VINYA 
 

 
 

6.1. L’APARICIÓ DE LA PARAULA TINA AL BAGES EN 
EL SEGLE XIV. 

La paraula tina ja havia substituït la paraula cup al Bages, en el segle XIV, i el 
follador, o petit recipient per xafar la verema, l’acompanyava a totes les cases. Tenim la 
sort de disposar per a Manresa dels llibres del Manifest que llistaven les terres, cases i 
cellers que tenien els veïns de la ciutat durant el segle XV. Per sort a partir de 1480 s’hi 
detalla què hi havia dins de cada celler i podem comprovar com al costat de les bótes -
dues per casa de mitjana- hi havia tines i folladors gairebé en una quantitat idèntica. Ja 
no es parla enlloc de cup, sinó de tina, denominació totalment consolidada en aquest 
moment, per designar un dels recipients necessaris per a la vinificació, però al costat 
apareix gairebé sempre el follador, l’altre recipient més petit per xafar la verema. 

 
Eren de fusta o de pedra, aquestes tines i aquests folladors? Els inventaris dels 

segles XIV i XV no ho indiquen, però no podem deixar de pensar que els inventaris 
inventarien els béns mobles de forma detallada i els immobles de forma genèrica. Per a 
nosaltres aquestes tines i folladors serien de fusta, ja que es detallaven precisament 
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perquè eren un bé moble. Quan les tines seran de pedra, aniran desapareixent 
progressivament dels inventaris perquè ja formaran part dels edificis. 

 
No serà fins el segle XVI que comencin a especificar si la tina o el follador són 

de fusta i en algun cas de pedra, cosa que assenyala que les tines de pedra avancen i hi 
ha necessitat de distingir-les de les antigues que eren de fusta; i també trobem que els 
folladors comencen a desaparèixer dels inventaris. 

 
Els inventaris del segle XVII ja rematen la tendència iniciada segles anteriors. 

Els inventaris especifiquen un nombre minúscul de tines, el que fa suposar que les tines 
ja eren construïdes de pedra, i que els folladors han desaparegut completament. 

 
Així doncs, al llarg dels segles XVI i XVII es va anar configurant la tina de 

pedra folrada amb cairons vidriats tal com ens ha arribat fins als nostres dies. La 
necessitat d’utilitzar dos recipients es va acabar amb la nova tina, que de fet permetia fer 
les dues funcions, aplicant una solució molt senzilla. El recipient quadrat o circular 
s’eixamplava uns centímetres uns dos pams abans de la coronació del recipient, cosa 
que permetia aguantar uns travessers, de banda a banda, sobre els quals s’abocava la 
verema, es trepitjava i, per les separacions entre les fustes, la verema s’escorria cap al 
fons de la tina. Quan la verema estava suficientment trepitjada només calia apartar 
alguna de les fustes perquè la brisa s’escolés cap al fons de la tina. 

6.2. UNS ANTECEDENTS MEDIEVALS 

L’arqueologia medieval bagenca ha posat de manifest en les seves excavacions 
que en el segle XIV, elaborar el vi al mig del camp en excavacions fetes a la roca era 
més habitual del que ens pensem. No es coneixia encara la tina de morter de calç amb 
els cairons envernissats tan característics a partir del segle XVII; per tant, calia trobar 
una roca suficientment tova i impermeable per poder-la buidar i que servís de recipient 
per a la fermentació del most. 

 
A Navàs s’han excavat dos jaciments: el Pla de Sant Pere i Can Riols. En tots 

dos hi ha un forat a la roca amb una boixa per extreure el vi. Al costat de la tina hi ha un 
altre recipient petit: és el follador. A l’època medieval, el raïm no es trepitjava sobre el 
brescat sinó en un recipient més petit, a part, i després s’abocava a la tina.  

6.3. LA TINA, L’EINA BÀSICA DE LA VINIFICACIÓ 

Per fer el vi no n’hi havia prou de conrear una vinya a rabassa morta calia també 
com a mínim tenir una tina on posar la verema perquè pogués fermentar-hi convertir-se 



 

 
29

IES Joaquim Blume              UNA FORMA INSÒLITA D’ELABORAR EL VI 
Autor: Dani Calvo Torralba                                                                                                        2007/08 

en vi. Així doncs tots els que elaboraven vi, havien de tenir una tina: al mas per encabir 
la verema de les vinyes pròpies i la que venia dels parcers i dels petits pagesos. Per no 
tenir problemes, la tina havia de ser capaç d’acollir tota la verema que podien produir 
les vinyes en un any de màxima producció, sinó quedaria verema que no es podria 
convertir en vi, tot i que sempre hi havia la possibilitat de llogar una tina d’alguna altra 
casa. 

 
Pel que avui sabem, els petits pagesos acostumaven a tenir dues, tres i quatre 

tines a rabassa però no eren en el mateix mas, sinó en masos diferents. Si ens situem en 
els segles XVIII i XIX en què els camins de carro pràcticament no existien, que tot 
s’havia de traginar a bast i, en els llocs de més difícil accés, fins i tot a braços samalers, 
podem entendre que la distància era un aspecte que condicionava fins on era possible 
tenir una vinya. En aquest entorn es van haver de buscar noves solucions i sorgiren les 
tines al costat dels masos i les tines enmig de les vinyes. 

6.4. LA TINA TÍPICA DEL BAGES 

Les tines típiques del Pla de Bages són dipòsits quadrats o circulars construïts 
amb pedra i morter de calç i folrats amb cairons o rajoles vidrades, normalment de 40cm 
x 40cm. La mida de les tines variava d’una casa a una altra, en funció de la verema que 
havien de recollir, però no solien passar dels 2,5 m de diàmetre ni dels 3m de fondària. 
La darrera filada de cairons estava reculada uns 15 cm enrere, fent una petita lleixa a tot 
el volt perquè s’hi pogués repenjar l’engraellat de fusta que es coneixia com a brescat. A 
vegades el brescat es repenjava sobre dues bigues travesseres que ajudaven a suportar 
millor el pes de la verema i els homes que l’havien de trepitjar. Les fustes i la darrera 
filada de cairons dibuixaven un recipient on s’abocava la verema i es trepitjava. El most 
s’escolava entre el brescat i quan es considerava que la verema ja estava ben trepitjada, 
s’apartaven les fustes i tota la rapa queia dins la tina. Els trepitjadors podien agafar-se a 
una corda que penjava del sostre i que feia la feina una mica més fàcil. 

 
A la part inferior de la tina hi havia una obertura per on es treia el vi quan ja 

havia fermentat. Solia ésser una pedra quadrada, ben tallada i amb un forat que rebia el 
nom de boixa . Sota la boixa solia haver-hi un espai més enfonsat on es posaven les 
portadores per omplir-les del nou vi. A la tina es treballava sobre el brescat en el 
moment de veremar i a la boixa quan s’havia de buidar. Això volia dir que en qualsevol 
tina que es construís s’havia de mirar que fos còmode l’accés a la part de dalt i l’accés a 
la part de baix. Això ens explicarà la tendència a arraconar la tina a un marge. El 
desnivell natural feia fàcil arribar-hi per dalt, per abocar-hi la verema i, per baix, per 
buidar-la. 
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Tot i que la construcció d’una tina implicava una quantitat important de jornals i, 
per tant, el pagès podia col·laborar en la seva construcció, el cert és que les tines les 
havien de construir mestres d’obres que coneguessin el tema, ja que la col·locació dels 
cairons i, sobretot, assegurar-se que la tina no vessés, demanaven mà d’obra 
especialitzada.  

6.5. ELS CAMINS EREN DE BAST 

Totes les notícies apunten que en el segle XVIII i bona part del segle XIX els 
camins eren de bast; es a dir, solament hi passava un animal carregat. El carro era 
evidentment conegut, però servia de ben poc. El transport calia fer-lo a llom de mula. 
L’accés a les vinyes només es podia realitzar d’aquesta manera i, fins i tot, és possible 
que ni a bast. 

 
A tot això, cal afegir la manca de bestiar de tir, eren molt poques les famílies que 

tenien animals de bast i, per tant, eren pocs els rabassaires que tenien animals per 
organitzar el transport. Calia llogar les mules quan es veremava, moment que tothom 
llogava i els jornals eren més cars. 

6.6. TINES ENMIG DE LES VINYES 

Hi havia, però una altra solució al problema de la distància diferent a la 
construcció de tines al voltant del mas. Es podia construir la tina a la mateixa vinya i 
elaborar el vi allà mateix. La solució tenia els seus riscs: era cert que la tina era més a 
prop i no calia fer gairebé cap esforç per al transport i que l’amo no controlaria la venda 
del vi ni tenia perquè intervenir en compres a raig de tina, però les tines solitàries 
podien ésser buidades per qualsevol, simplement forçant la porta de la barraca i 
destapant la boixa, i el petit pagès es podia quedar sense vi. De fet no és la solució més 
freqüent i segurament els pagesos optaven majoritàriament per tenir una tina al mas o a 
casa, però en els termes del Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i Talamanca les tines 
enmig de les vinyes hi abunden, com ho demostren les estadístiques. 

 
Les tines enmig de les vinyes utilitzen com a tècnica constructiva la mateixa que 

les cases, són fetes de pedra amb morter de calç i folrades amb ceràmica vidrada per fer-
les impermeables. A la part superior hi ha la lleixa per recolzar el brescat i xafar la 
verema, i a la part inferior, la boixa per buidar-la. Però, com es podien protegir si eren a 
l’aire lliure? La tina es corona amb una estructura idèntica a la de les barraques de pedra 
seca que tant abunden al Bages, coronades amb una falsa cúpula que les protegeix de la 
pluja, i la boixa es protegeix amb una altra barraca que es pot tancar i que també pot 
servir d’aixopluc. Per fer més fàcil la feina, hom buscava arraconar la tina a un marge, 
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de tal manera que fos còmode abocar la verema al brescat -part alta del desnivell- i 
també fos còmode buidar la tina -part baixa del desnivell-. 

 
Cal destacar que aquest tipus de construccions bagenques són úniques a 

Catalunya i podríem dir que al món. Per tal s’ha de considerar un patrimoni 
immoble de gran valia i interès cultural i històric. 

6.7. TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 

Per a la construcció de tines i barraques s’emprava la tècnica de la pedra seca, en 
la qual s’utilitzava la pedra sense cap material d’unió. Les roques sorgides durant el 
desempedregament dels camps per cultivar, eren apartades i classificades segons la 
destinació que els fos més útil. Les pedres de majors dimensions servien per a les 
llindes i cantonades de les barraques rectangulars; les més planeres, per al voladís i la 
coberta, i el pedruscall, per reomplir espais entre parament o revestir la cúpula un cop 
finalitzada. 

 
 
 
 
 
 
Secció tipus d’una tina amb barraca adossada. 
 
1.Capa de terra i pedruscall 
2.Tancament de la coberta 
3.Voladís 
4.Paret de pedra seca 
6.Lleixa  

7.Paret de pedra amb morter de calç 
8.Cairons 
9Accés 
10.Boixa 
11.Barraca adossada 

 
La tina tenia la seva part superior tancada amb murs de pedra seca on es 

practicava l’obertura per accedir-hi. Sobre els murs es col·locava el voladís, fet amb 
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pedres més planeres, i , finalment, hi havia la coberta generalment construïda en falsa 
cúpula. Era usual col·locar al damunt de la coberta una capa atapeïda de terra i 
pedruscall -tasca que es repetia cada cert temps-. Aquesta capa impermeabilitzava la 
coberta alhora que oferia l’avantatge de disminuir l’impacte tèrmic a l’interior de la 
construcció i d’integrar la construcció amb el seu entorn de manera harmònica. També 
s’hi solia plantar un tipus de lliris al damunt; les arrels d’aquestes plantes actuaven com 
una xarxa que cohesionava la terra i el pedruscall fent la capa més estable. Encara avui 
hi creixen plantes de forma natural però que fan la mateixa funció. 

 
                 (Lliris al damunt de la coberta. Pont de Vilomara i Rocafort) 

 
Classificarem les tines segons: l’adaptació a l’entorn, la relació amb altres tines, la 
planta, tipus d’entrada, la coberta i el broc.  

6.7.1. SEGONS L’ADAPTACIÓ A L’ENTORN 

-Aïllades: sense cap estructura que les envolti o protegeixi. 
 
-Integrades amb algun tipus d’estructura: com poden ser bancals, aflorament rocosos 

o fins i tot balmes. 

6.7.2. SEGONS LA RELACIÓ AMB ALTRES TINES 

-Tines aïllades: aquesta relació es dóna quan la tina es troba solitària en el mas o camp 
de conreu, sense cap altra tina a la vora. Normalment es solia donar en vinyars 
on la producció era escassa i amb una tina era suficient per emmagatzemar la 
producció del vi. 

 
-Grups de tines: aquest tipus de distribució es dóna quan en el mateix vinyar se’n hi 

troben diverses, formant un conjunt de tines. En aquest cas podem diferenciar 
tres tipus de grups: conjunts de tines separades on la construcció de tines es molt 
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propera però mai unides entre elles; o bé adossades on les tines es troben totes 
juntes; o també en algunes ocasions, però no gaire sovint, hi ha una combinació 
dels dos tipus d’agrupacions, combinant tines adossades amb tines separades. 
Aquest últim tipus de construcció normalment es solia donar per l’aprofitament 
del desnivell del terreny. 

6.7.3. SEGONS LA FORMA DE PLANTA 

-Circular: En aquest cas la tina dibuixa una circumferència al terra. Els cairons 
prendran un lleuger punt de curvatura a la cara interior, i les mides de les peces 
solen ser d’uns 40 cm x 40cm. 

 
-Rectangular: En el cas de planta rectangular el perímetre forma un rectangle i els 

cairons no presenten cap curvatura ni modificació. 
 
-Mixtes: Són un tipus de tines caracteritzades pel perímetre exterior rectangular i la 

cavitat de la tina rodona. 

6.7.4. SEGONS EL TIPUS D’ENTRADA 

L’entrada al dipòsit de la tina es realitza per una única obertura practicada a la 
seva part superior. Aquesta entrada tenia una porta que protegia el most de la llum i dels 
animals, entre d’altres coses. Actualment no se n’ha trobat cap amb porta, si bé en molts 
casos resten peces pertanyents a les frontisses que indiquen que la seva existència era 
habitual. 

 
Les entrades es diferencien pel que respecta als muntants  o brancals que 

conformen l’entrada, que poden ser: 
 
Considerant els muntants: 
 
-Muntants verticals: En aquest cas l’obertura té la mateixa amplada de baix a dalt, i pot 

acabar-se tant en llinda com en arc. És una solució adequada i còmoda per a 
l’accés al dipòsit. 

 
-Muntants inclinats: En aquest cas l’obertura es va estrenyent a mesura que pugem en 

alçada i així es podia acabar l’entrada segons les dimensions de la llinda que es 
tingués a l’abast. Aquest accés és més incòmode que l’anterior. 
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Considerant els Brancals: 
 
Amb llinda:  
 
Llinda simple: Una llosa de pedra, de forma més o menys quadrangular i de grans 

dimensions, es recolza sobre els muntants. Els casos de dues llindes, una 
d’exterior i una altre d’interior, s’inclouen en aquesta classificació. La majoria 
dels casos documentats presenten aquests tipus de coronació.  

 
Llinda doble: Es disposen dues llindes simples l’una sobre l’altra amb la finalitat 

d’assolir un major gruix. 
 

En alguns casos s’han usat troncs d’arbres per fer la funció de llinda tot i que no 
és el més habitual. Considerarem aquests casos com de llinda simple. 

 
Amb arc: 
 

En aquest cas diferents pedres, d’un mida mitjana i tallades expressament, es 
disposen de manera que formen un arc de circumferència capaç de repartir el pes als 
muntants, suportant la carrega dels murs.  

6.7.5. SEGONS LA COBERTA 

De falsa cúpula o volta cònica: Aquesta tècnica constructiva consisteix en la 
realització de successives filades de lloses que van aproximant-se a mesura que 
la coberta creix en alçada. No és necessari l’ús de cap bastiment durant el procés 
constructiu. L’estabilitat s’assegura col·locant les lloses una sobre l’altra fent 
coincidir el centre de gravetat de la llosa superior sobre la superfície de la 
inferior. D’aquesta manera cada filada s’aguanta pel seu propi pes. Les pedres es 
col·loquen amb una lleugera inclinació formant pendent cap a l’exterior, per tal 
que l’aigua de la pluja llisqui de les lloses superior a les inferiors i no entri dins 
la tina. Per  a la seva confecció s’utilitzen les lloses més planeres. El tancament 
superior es realitza amb una o més lloses planes que fan de clau. És la tècnica 
més emprada per a cobrir les tines. 

 
De volta: Per a la seva realització és necessari un motlle de fusta on es recolzaven les 

pedres dels diferents arcs. Sobre aquesta volta es col·locaven lloses planes de 
grans dimensions per dotar-la d’una millor estanquitat. 
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De bigues de fusta i teules ceràmiques: En aquests casos la coberta es realitza amb 
troncs d’arbres com a bigues, col·locats paral·lels entre ells i amb la mateixa 
direcció del pendent. Sobre les bigues es disposen les teules ceràmiques. 

 
Aquesta coberta es presenta en algunes ocasions, tot i que en tots els casos els 
seu estat de conservació és molt deteriorat. 

 
De bigues de fusta i lloses: En aquests casos la coberta es realitza amb troncs d’arbres 

com a bigues, col·locats paral·lels entre ells i amb la mateixa direcció del 
pendent. Sobre les bigues es disposen transversalment lloses de pedra, 
recolzades com a mínim per dues de les bigues; per sobre es recobreix amb una 
segona capa de pedres planeres. 
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7. NOVES TROBALLES DE TINES AL MIG DE 
LA VINYA 

 
Aquest apartat es tracta d’un treball de camp on l’objectiu principal ha estat la 

recerca de noves tines al mig de la vinya. De tines se’n poden trobar en molts indrets, 
però l’única franja ja inventariada i per tant estudiada ha estat la de les valls del 
Montcau concretament a la Vall del riu Flequer. El meu objectiu ha estat realitzar un 
estudi exhaustiu a altres construccions que no pertanyen a les Valls i per tant ampliar el 
coneixement del patrimoni de la pedra seca i poder ratificar la meva hipòtesis de 
considerar aquesta forma insòlita d’elaborar el vi com a pròpia i exclusiva de tota la 
comarca del Bages i no únicament de la zona del riu Flequer. 

 
La zona estudiada  ha estat tota la comarca del Bages, però especialment m’he 

centrat en la zona de Castellgalí per la valia e importància de les troballes. En altres 
indrets bagencs he localitzat moltes tines abandonades i oblidades i que no he pogut 
estudiar per manca de temps però que m’han permès ratificar la meva hipòtesi.  

- Cal Brunet (Castellgalí) 
- Cal Miqueló (Castellgalí) 
- Cardona 
- Cal Puixet (Castellnou) 
- Callús 
- Castelladral 
 
 
Cal a dir i remarcar que totes les construccions que presentem a 

continuació no estan enregistrades en cap lloc, ni tampoc estudiades i per tant 
aquest és el primer estudi que es realitzen sobre aquests bens immobles. Amb 
aquest modest treball pretenc divulgar-se  la seva existència i rescatar-les de 
l’oblit. 
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7.1. TINA CA L’OLLER 
 

 
 

SITUACIÓ 
 
Partint de Manresa i en direcció a Igualada per la C-37, vulgarment coneguda 

com carretera de can Massana, a dos quilòmetres trobarem el celler cooperatiu de 
Salelles, en aquest punt agafarem el camí de l’esquerra que es dirigeix a Ca l’Oller. 
Continuarem per el camí i a 650 m arribarem al mas Oller. Deixarem el cotxe i 
continuarem pel camí (veurem que hi ha una cadena que impedeix el pas 
automobilístic). Seguirem pel camí i a 1.900 m trobarem una cruïlla, i agafarem el camí 
de l’esquerra. A 150 m trobarem les tines a mà esquerra. Ens hi haurem de fixar bé 
perquè queden tapades per els arbres. 
 
 
 
Municipi: Castellgalí 
Situació: 41°41'48.77"N -  1°49'17.76"E 
Dificultat d’accés: fàcil 
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DESCRIPCIÓ 
 
La construcció consta d’una tina i una barraca. 
 

La tina de planta mixta, circular a l’interior i  rectangular a l’exterior. Els murs 
d’aquesta construcció són de pedra amb morter de calç. Això i els cairons ens indiquen 
que és una construcció del segle XIX. No té llinda d’entrada, aquesta la formen diverses 
pedres amb una mica de curvatura. La coberta està enfonsada però tot sembla indicar 
que era amb pendent formada per lloses planes.  

 
L’interior del dipòsit està recobert de rajoles de ceràmica vidriada 

lleugerament corbades, i encara es conserven la majoria de cairons. La gran 
característica d’aquesta tina és la partició que divideix el dipòsit per la meitat. Cap 
de les construccions conegudes la tenen i no es sap del cert la seva utilitat. 
Consultant amb reconeguts historiadors en el món de la pedra seca hem creat 
diverses hipòtesis, però no podem confirmar-ne cap d’elles ja que és una nova 
troballa i requereix un estudi més profund. 

 
La primera hipòtesi i la que considerem més factible és que els propietaris 

del mas produïssin vi blanc i vi negre i per tant la funció de la partició seria la de 
poder tenir separat cada classe de vi en cada meitat del dipòsit per tal de no 
barrejar-les. Per tant les lloses que es troben al mur divisori servien per evitar la 
barreja dels dos vins a l’hora d’aixafar el raïm sobre el graellat de fusta. 

 
Una altre hipòtesi és que el vi que es produís fos de diferents varietats de 

raïm i que no volien que els vins, tots i ser del mateix color, es barregessin. Aquesta 
argumentació no es creu que sigui l’adient perquè antigament el vi del mateix color 
es barrejava tot, indiferentment de la varietat del raïm. 

 
La tercera hipòtesi és que degut a la manca de recursos econòmics dos 

massos diferents construïssin una tina i la compartissin. De manera que cada 
semicilindre pertanyeria a cada un dels masos. No obstant no es creu que fos 
aquesta la utilitat ja que la capacitat de cada semicilindre és massa petita per a la 
producció d’un vinyar petit de l’època. 

 
Per últim vam pensar que la divisió fos per separar vins de diferents 

anyades però documents de l’època demostren que el consum del vi en aquella 
època era molt elevat, i per tant el vi s’esgotava fent que no es poguessin crear 
reserves. 
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Cal a dir que no existeix cap document escrit que parli al respecte d’aquesta 

partició i que per tant els arguments anteriors són tots hipotètics. 
 
Degut a la dipositació de sorra i dels materials provinents dels esfondraments del 

sostre i del pis de l’edificació adjunta ha estat impossible trobar els brocs, o el broc, per 
tant no sabem si n’hi havia un o dos. 

 
 
L’estat de conservació en general és bo, l’única part esfondrada és el sostre, però 

la resta de l’edificació es conserva quasi en perfecte estat. 
 
 
EDIFICACIONS AUXILIARS 
 

Hi ha una edificació auxiliar adjacent a la tina. És una edificació de planta 
quadrada, de dos pisos i amb parets de pedra amb morter de calç. Sabem que  tenia dos 
plantes per les restes d’escales que s’ha trobat a mà dreta de l’entrada i les perforacions 
que han deixat les bigues, actualment desaparegudes, a les parets. La teulada i la planta 
superior s’han esfondrat però les parets perimetrals es conserven en perfecte estat. El 
portal que resta encara és de muntants verticals amb una sola llinda de fusta, però si ens 
fixem bé podem deduir que antigament el portal havia estat de volta i que després el 
transformarien en una llinda. 
 
 
FITXA TÉCNICA 
 
Tina Planta Diàmetre 

interior 
Alçada 
dipòsit 

Volum 
en litres 

Gruix 
parets 

Conservació 
de les parets 

Conservació 
del sostre 

1 Int. Circular 
Ext. Quadrada 

251 360 17.813 31cm Molt bona Desaparegut 
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DETALLS GRÀFICS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

         
                                      ( Partició de la tina)                   ( Restes de l’escala que pujava al pis superior.) 

 
                                                                               
PLÀNOL DE L’EDIFICACIÓ 
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7.2. CAL COFI DE CASTELLGALÍ 
 

 
 
 
 
SITUACIÓ 
 

Partint des de Castellgalí, agafarem el carrer de Santa Margarida i no el 
deixarem en cap moment. Poc a poc ens endinsarem en el bosc, a 2250 m trobarem una 
cruïlla amb tres camins, nosaltres continuarem per el central, en cap moment ens hem de 
desviar del camí. A 150 m  a la dreta trobarem la tina. El camí el podem fer en cotxe. 
 

 
 
 
 
Municipi: Castellgalí 
Situació: 41°40'30.97"N -  1°49'35.99"E 
Dificultat d’accés: fàcil 
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DESCRIPCIÓ 
 

Consisteix en una única tina. Es conserva el cilindre  en perfecte estat, les 
úniques peces que falten són els cairons que la impermeabilitzaven. Com veurem més 
endavant no es un fet aïllat ja que sovint els pagesos quan sabien que ja no utilitzarien 
més aquestes tines, i si els cairons es trobaven en bon estat, els arrancaven i els 
aprofitaven per altres tines que fabricarien posteriorment. A l’interior de la tina hi ha 
crescut arbres i arbusts que dificulten la seva observació. 

 
El sostre i la part superior de les parets perimetrals estan ensorrades. L’entrada 

és amb arc. El broc es troba a l’interior del parament i protegit per l’edificació auxiliar. 
Està treballat en una pedra i enfonsat en el mur per  tal de protegir-lo. 

 
 
EDIFICACIÓ AUXILIAR 
 

L’única edificació auxiliar que es conserva és la que es troba a la part més 
inferior del tot el conjunt, però per les restes que he trobat de parets deduïm que a sobre 
d’aquesta edificació n’hi havia hagut una altra sense connexió. 

 
De l’habitacle que encara es conserva cal destacar les grans dimensions ( 6.30 x 

3,54 x 2,75 m) , inusuals en aquella època, i segurament per a la realització van haver de 
buidar el terreny, la qual cosa suposa una obra realment impressionant i amb una 
qualitat superior a la resta de tines. Es conserva en perfecte estat. La tipologia del sostre 
es en arc i el portal utilitza la tècnica de muntants verticals finalitzat amb una llinda de 
pedra.  

 
De l’edificació citada a la part superior no sabem el seu ús, però pagesos de la 

zona m’han dit que possiblement fora un petit lloc on fabricar i emmagatzemar oli ja 
que en aquesta zona la plantació d’oliveres era habitual. Però no hem trobat cap indici 
que indiqui la funció degut a la runa i la sorra que s’ha dipositat amb els anys. 

 
Molt a prop, però no adossades, hi ha restes d’altres edificacions més petites. 

Totes aquestes edificacions,  ens indiquen que el mas propietari feia un gran ús d’aquest 
conjunt,  d’una complexa construcció. 
 
FITXA TÉCNICA 
 
Tina Planta Diàmetre 

interior 
Alçada 
dipòsit 

Volum 
en litres 

Gruix 
parets 

Conservació 
de les parets 

Conservació 
del sostre 

1 Int. Circular 
Ext. Quadrada 

209 195 6.690 47cm Dolenta Desaparegut 
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DETALLS GRÀFICS 

 
                                                     (Resta del mur de l’edificació auxiliar desapareguda) 
 

 
                                                                                                                    (Volta arc del sostre) 
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PLÀNOL DE L’EDIFICACIÓ 

 

E 1:100 
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7.3. CASASSAYAS DE CASTELLGALÍ 
 

 
 
 

SITUACIÓ 
 

Partint des de Castellgalí, agafarem el carrer Santa Margarida i no el deixarem 
en cap moment. Poc a poc ens endinsarem en el bosc, a 2250 m trobarem una cruïlla 
amb tres camins, nosaltres continuarem per el central. A 150 m  a la dreta trobarem la 
tina 1.2 continuem en el mateix camí i a 500 m trobarem una cruïlla, continuarem per el 
camí de l’esquerra. A 650 m tornarem a trobar-nos una cruïlla, nosaltres agafarem el 
camí de l’esquerra farem el mateix en la cruïlla que trobarem 150 m endavant. A 340 m 
trobarem, de nou, una altra cruïlla en aquest cas agafarem el camí de la dreta i a 80 
metres trobarem el conjunt de tines situades a mà dreta. 

 
 
 
Municipi: Castellgalí 
Situació: 41°40'20.27"N - 1°48'37.84"E 
Dificultat d’accés: fàcil 
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DESCRIPCIÓ: 
 

És un conjunt de dues tines. No es conserva cap de les cavitats cilíndriques de 
les tines, únicament alguna resta de paret. La planta era mixta, la tina era cilíndrica i les 
parets exteriors rectangulars. No s’ha trobat cap cairó el que ens fa pensar que 
possiblement també els haurien tret per aprofitar-los en altres construccions. 

 
Tota l’edificació queda ensorrada per un gruix considerable de terra el que 

complica el seu accés. He  trobat restes d’una edificació auxiliar però està totalment 
enterrada. No he localitzat cap broc, el que em fa pensar que podia estar ubicat a 
l’interior de la cabana adossada. 

 
Cal dir que el mal estat i la dificultat d’accés a la construcció m’ha privat de 

poder amidar-la. 
 
EDIFICACIÓ AUXILIAR 
 

Sabem que hi havia una edificació auxiliar per les restes de les parets i per el 
fragment de sostre que es pot observar. Sabem que el sostre era de arcada, comú en 
aquesta zona. Era una construcció petita.   

 
Aquesta construcció es troba totalment enterrada de sorra i runes fins a l’altura 

del sostre. 
 
 
FITXA TÉCNICA 
 
Tina Planta Diàmetre 

interior 
Alçada 
dipòsit 

Volum 
en litres 

Gruix 
parets 

Conservació 
de les parets 

Conservació 
del sostre 

1 
 
 

2 
 

Int. Circular 
Ext. Quadrada 

 
Int. Circular 

Ext. Quadrada 

* 
 
 

* 

* 
 
 

* 

* 
 
 

* 

58cm 
 
 
60cm 

Molt dolenta 
 
 
Molt dolenta 

Desaparegut 
 
 

Desaparegut 

*No s’han pogut determinar les mides exactes degut a l’estat de conservació. 
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DETALLS GRÀFICS: 
 

 
                                                      (Restes del sostre de la cabana enterrada en el terreny) 
 

 

 
                  (Parets de la construcció  que resten en peu) 
  
 
PLÀNOL DE L’EDIFICACIÓ 
 
Degut a la manca de mides no s’ha pogut realitzar els plànols. 
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7.4. CAL PARRANXO 
 

 
 

SITUACIÓ 
 

Partint des de Castellgalí, agafarem el carrer de Santa Margarida i no el 
deixarem en cap moment. Poc a poc ens endinsarem en el bosc, a 2250 m trobarem una 
cruïlla amb tres camins, nosaltres continuarem per el central. A 150 m  a la dreta 
trobarem la tina 1.2 continuem en el mateix camí a 500 m trobarem una cruïlla, 
continuarem per el camí de l’esquerra. A 650 m tornarem a trobar-nos una cruïlla, 
nosaltres agafarem el camí de l’esquerra farem el mateix en la cruïlla que trobarem 150 
m endavant. A 340 m trobarem, de nou, una altre cruïlla en aquest cas agafarem el camí 
de la dreta i a 80 metres trobarem el conjunt 1.3. A 250m agafarem el camí de la dreta, 
farem el mateix amb la cruïlla que trobarem després de 340m. A 280 metres trobarem 
una cruïlla i continuarem per el camí de l’esquerra. Continuarem en aquest camí i a 
1000 metres trobarem el conjunt de tines a mà dreta. 
 
Municipi: Castellgalí 
Situació: 41°40'0.30"N - 1°47'57.93"E 
Dificultat d’accés: fàcil 
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DESCRIPCIÓ 
 

Hi trobem dos tines, adossades entre elles i una sola barraca. Observant el 
conjunt de cara a les portes d’entrada a les tines, descrivim les construccions d’esquerra 
a dreta. 

 
La tina núm.1 és de planta mixta, circular a l’interior i rectangular a l’exterior. 

Els murs de la construcció són de pedra amb morter de calç per tant ens indica que és 
una construcció del segle XIX. El portal està realitzat amb muntants verticals acabat 
amb una única llinda de pedra. La coberta està esfondrada. 

 
L’interior del cilindre era recobert de rajoles de ceràmica vidriada lleugerament 

corbades, i encara es conserven la majoria dels cairons. En relació amb l’altra tina, la 
n.1 és més petita. 

 
La tina núm.2 és de planta mixta, circular a l’interior rectangular a l’exterior. Els 

murs són de pedra amb morter de calç. De l’entrada només es conserven els muntants 
verticals, suposem que acabarien amb una llinda de pedra, però la part superior s’ha 
enderrocat. Es conserven la totalitat dels cairons. 

 
L’estat de conservació en general és bo, l’única part esfondrada és el sostre i part 

dels murs de la tina núm.2. 
 
EDIFICACIONS AUXILIARS 
 

Hi ha una edificació adjacent a la tina. És una edificació de planta quadrada, 
d’un únic pis amb parets de pedra amb morter de calç. La coberta es en arc de mig punt 
i el portal que resta encara és de muntants verticals amb una llinda de pedra, i si ens 
fixem a la part superior hi havia una petita obertura. 

 
A l’interior de la barraca trobem els dos brocs i si ens fixem en la paret paral·lela 

a la de la entrada es pot observar que hi havia hagut una altre entrada que van tapiar 
posteriorment i actualment només queda una petita obertura que serveix de finestra. 
 

FITXA TÉCNICA 
 
Tina Planta Diàmetre 

interior 
Alçada 
dipòsit 

Volum 
en litres 

Gruix 
parets 

Conservació 
de les parets 

Conservació 
del sostre 

1 
 
 

2 
 

Int. Circular 
Ext. Quadrada 

 
Int. Circular 

Ext. Quadrada 

234 
 
 

252 

291 
 
 

310 

12.515 
 
 

15.462 

42cm 
 
 

42cm 

Molt bona 
 
 

Molt bona 

Desaparegut 
 
 

Desaparegut 
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DETALLS GRÀFICS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

 
                                              (Lloc on  hi havia agut una altre entrada) 

 

 
                                                                                            (Entrada a les tines) 
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PLÀNOL DE L’EDIFICACIÓ 
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7.5. CAL PARRANXO 2 
 

 
 
SITUACIÓ: 
 

Partint des de Castellgalí, agafarem el carrer de Santa Margarida i no el 
deixarem en cap moment. Poc a poc ens endinsarem en el bosc, a 2250 m trobarem una 
cruïlla amb tres camins, nosaltres continuarem per el central. A 150 m  a la dreta 
trobarem la tina 1.2 continuem en el mateix camí a 500 m trobarem una cruïlla, 
continuarem per el camí de l’esquerra. A 650 m tornarem a trobar-nos una cruïlla, 
nosaltres agafarem el camí de l’esquerra farem el mateix en la cruïlla que trobarem 150 
m endavant. A 340 m trobarem, de nou, una altre cruïlla en aquest cas agafarem el camí 
de la dreta i a 80 metres trobarem el conjunt 1.3. A 250m agafarem el camí de la dreta, 
farem el mateix amb la cruïlla que trobarem després de 340m. A 280 metres trobarem 
una cruïlla i continuarem per el camí de l’esquerra. Continuarem en aquest camí i a 
1000 metres trobarem el conjunt 1.4. Seguirem per el camí 280 metres més fins que ens 
trobem una cadena, en aquest punt deixarem el cotxe i caminarem 100 metres fins a 
trobar el conjunt de tines 1.5. 
 
Municipi: Castellgalí 
Situació: 41°39'51.93"N -  1°47'57.71"E 
Dificultat d’accés: fàcil 
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DESCRIPCIÓ: 
 

Hi trobem tres tines, adossades entre elles i una sola barraca. Observant el 
conjunt de cara a les portes d’entrada a les tines, descrivim les construccions d’esquerra 
a dreta. La conservació de la tina núm.1 i núm.2 és molt bona, la núm.3 és dolenta. 

 
La tina núm.1 és de planta circular. L’interior del cilindre estava recobert de 

cairons corbats però actualment no en resta cap. L’entrada a la tina es de muntants 
verticals acabada amb una llinda de pedra. La coberta utilitza la tècnica d’eliminació 
d’angles. 

 
La tina núm.2 és de planta circular. La tina conserva la totalitat dels cairons. 

L’entrada a la tina és de  muntants verticals acabada amb una llinda de pedra. La 
coberta utilitza la tècnica d’anells concèntrics. La capacitat de la tina és mes petita que 
en la tina n.1. 

 
La tina núm.3 és de planta mixta, circular a l’interior i rectangular a l’exterior. 

Els murs són de pedra amb morter de calç el que ens indica que aquesta tina es va 
construir posteriorment a les dos anteriors. Malgrat aixó l’estat de conservació d’aquesta 
tina és dolent. A l’interior de la tina ha proliferat el creixement d’arbres i arbusts. Les 
parets perimetrals estan ensorrades i no queda cap resta del sostre. L’únic que podem 
deduir és que l’entrada utilitzava muntants verticals. 

 
 

EDIFICACIÓ AUXILIAR 
 

Trobem tres edificacions adjacents a les tines. Malgrat que són adjacents no es 
comuniquen. Cada tina té la seva barraca. La barraca de la tina n.1 esta totalment 
enrunada. La de la tina núm.2 i núm.3 es conserven en bon estat. Les dues són de mides 
reduïdes, amb la coberta en arc i el portal amb muntats verticals acabades amb una 
llinda , en el cas de la tina núm.2 és de pedra i en la tina núm.3 és de fusta. La diferencia 
més destacable és que les entrades de les tines núm.1 i núm.2 són frontals mentre que la 
de la tina núm.3 és lateral. 
 
FITXA TÉCNICA 
 
Tina Planta Diàmetre 

interior 
Alçada 
dipòsit 

Volum 
en litres 

Gruix 
parets 

Conservació 
de les parets 

Conservació 
del sostre 

1 
 
 

2 
 

Circular 
 
 

Circular 

231 
 
 

207 

200 
 
 

230 

8.382 
 
 

7.740 

50cm 
 
 

48cm 

Molt bona 
 
 

Molt bona 

Bon estat 
 
 

Bon estat 
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3 

 
Int. Circular 

Ext. Quadrada 

 
* 

 
* 

 
* 

 
50cm 

 
Dolenta 

 
Desaparegut 

*No s’han pogut determinar les mides exactes degut a l’estat de conservació 

 
 
DETALLS GRÀFICS 
 

 
   (coberta per anells concèntrics. Tina nº2) 

 

 
     (Cobertura per eliminació d’angles) 

 

 
                            (Interior de la barraca de la tina nº3) 
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PLÀNOL DE L’EDIFICACIÓ 
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7.6. CAL JAPOT 
 

 
 
 
SITUACIÓ: 
 

Partint des de Sant Joan de Vilatorrada, agafarem el carrer de les Acàcies. 
Veurem que el camí es fa estret i començarem a endinsar-nos per la zona boscosa. 
Continuarem el camí fins arribar a una cruïlla situada a 800m. Agafem el camí de la 
esquerra. A 320 m tornarem a trobar una cruïlla, agafarem el camí de l’esquerra. 
Després de 150 metres deixarem el cotxe en un petit replà i iniciarem la pujada al 
Collbaix a peu. Cal a dir que el camí de pujada és molt dolent. 

 
 
 
 

Municipi: Collbaix 
Situació: 41°44'32.07"N - 1°46'51.44"E 
Dificultat d’accés: Molt difícil 
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DESCRIPCIÓ 
 

Consisteix en una sola tina de planta circular. Només és conserva la paret 
perimetral. La tina esta plena omplerta de sorra i pedres. Encara es poden veure part 
dels cairons. El seu estat de conservació és molt dolent i no es pot saber ni com era 
l’entrada ni la cobertura. No sa localitzat el broc. 
 
 
EDIFICACIÓ AUXILIAR 
 

Hi ha dues edificacions adjacent a la tina. La primera, de planta circular, es 
conserva en perfecte estat, la segona de planta quadrada esta ensorrada i només queden 
algunes pedres de les parets perimetrals. 

 
Trobem una altre barraca, de planta rectangular, no adjacent però molt propera a 

la tina. El seu estat de conservació és molt dolent. 
 
En general podríem dir que l’estat de conservació de tot el conjunt és molt 

dolent. 
 
 

FITXA TÉCNICA 
 
Tina Planta Diàmetre 

interior 
Alçada 
dipòsit 

Volum 
en litres 

Gruix 
parets 

Conservació 
de les parets 

Conservació 
del sostre 

1 Circular 242 * * 66cm Molt dolenta Desaparegut 

*No s’han pogut determinar les mides exactes degut a l’estat de conservació 
 
DETALLS GRÀFICS 
 

                                            
(Conservació  de l’interior de la tina)                                                         (Barraca molt propera a la tina) 
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PLÀNOL DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
 

 

 

E 1:100 



 

 
60

IES Joaquim Blume              UNA FORMA INSÒLITA D’ELABORAR EL VI 
Autor: Dani Calvo Torralba                                                                                                        2007/08 

8. CONCLUSIONS 
 
La tècnica de construcció en pedra seca és de les més antigues ja que des de la 
civilització romana s’ha utilitzat arreu. Tot i la simplicitat aparent d’aquestes 
construccions tenen una sòlida base en els principis generals d’estructures constructives. 
 
Les barraques de vinya construïdes amb pedra seca són característiques i quasi 
exclusives de la comarca del Bages on fins a principis del segle XX la vinya era el 
monocultiu que ocupava gaire bé tot el territori. Les construïen tant els propietaris del 
vinyar com una persona més o menys especialitzada. 
 
Una altre construcció característica, i molt freqüent al Bages és el mur d’aterrassament o 
feixa molt útil per tal d’esglaonar els terrenys i així poder-hi plantar ceps. 
 
És exclusiu de la comarca del Bages la forma d’elaboració del vi a la pròpia vinya i 
concretament en tines construïdes amb pedra seca i recobertes amb cairons- rajoles 
vidriades de forma curvilínia-. Aquest sistema venia imposat pel fet que el transport del 
raïm des de la vinya fins a la masia era dificultós a  causa de l’estat dels camins, 
perillant que es fes malbé la collita durant el trasllat. 
 
Actualment tan sols es coneixen i fins i tot es pretén que siguin objecte d’una ruta 
turística uns conjunts monumentals de tines al mig de les vinyes fets amb pedra seca a 
les Valls del Montcau, concretament a la Vall del riu Flequer. 
 
La meva modesta recerca m’ha portat  a descobrir, estudiar i contribuir a la divulgació –
ja que presentaré una comunicació al Centre d’Estudis del Bages- de diverses tines 
enmig de la vinya en altres indrets de la comarca del Bages (Castellgalí, Rajadell, 
Viladordis, Cardona,...) La majoria estan en mal estat a causa de l’abandonament que ha 
permès el creixement de pins i arbusts al seus voltants. 
 
Aquestes noves descobertes són de gran interès i fins i tot presenten alguna singularitat 
com es el cas d’una tina amb dos compartiments dividits per una paret vertical.   
 
Caldria reconstruir-les i dissenyar noves tures turístiques igual que s’ha fet amb les de la 
Vall del riu Flequer ja que són elements molt peculiars del patrimoni cultural del Bages. 
 
Amb la realització i desenvolupament d’aquest treball de reca es pot desenvolupar una 
conclusió general i inèdita: 
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L’elaboració del vi en tines al mig de les vinyes és una forma insòlita, peculiar i 
exclusiva de tota la comarca del Bages i no únicament de la Vall del riu Flequer –a la 
zona est- com es creu actualment. A més  aquesta conclusió ve demostrada per les 
localitzacions de noves tines en diversos indrets del Bages i avalada i corroborada per 
l’opinió del president del Centre d’estudis del Bages i expert en l’estudi de la pedra 
seca, el senyor Albert Fàbrega i que ve recollida després del pròleg del present treball de 
recerca. 
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10. ANNEXES 
 
10.1.ANNEX 1 
 
Recull de lèxic 
 
Afeixar (v.): disposar un tros de terra en feixes. 
 
Aixopluc (f.): barraca o cabana de petites dimensions obrada en pedra seca, amb 
coberta o sense. 
 
Atuell (m): utensili d'ús casolà, recipient de líquids o sòlids. 
 
Avenc (m): obertura natural de la terra, molt inclinada i de gran profunditat. 
 
Baixant (m): graons inserits en una paret que permeten pujar o baixar d'un bancal a un 
altre. 
 
Balma (f.): concavitat en la part inferior d'una paret de roca, menys profunda que una 
cova o caverna. Pot servir com refugi o abric improvisat. Aprofitant-se en alguns casos 
com corral o com habitatge. 
 
Bancal (m.): cada una de les porcions de terreny de cultiu, delimitada generalment per 
parets o murs d'abancalament, que formen una finca. 
 
Barraca (f.): construcció de pedra seca obrada dins o a la vora del camp de conreu del 
pagès, que té diferents usos: serveix d’aixopluc, per guardar-hi eines o alberg del 
bestiar, entre d’altres. Al Bages hi ha testimonis escrits de cabanes des d'època 
medieval. 
 
Barracaire (m.): denominació popular dels constructors de les barraques de pedra seca; 
i també, en el Bages, es coneix un ocell pertanyent al gènere dels cua-roigs, el qual 
pernoctava habitualment en les barraques cap a la tardor i l'hivern, d'aquí la seva 
denominació popular. 
 
Barret de xemeneia (m): pedra manllevadissa que permet la sortida de fums de la 
barraca. 
 
Bast (f.): albarda curta que porten les bèsties de càrrega. 
 
Brancal o Muntant (m.): cada un dels dos costat d'una entrada o finestra, formats per 
un conjunt de pedres sobreposades, sobre els quals es recolza la llinda. 

Broc (m.): consisteix en un orifici realitzat a la part inferior del dipòsit. La seva funció 
era de permetre el buidat del most.  
 
Cabana (f.): veure barraca. 
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Cairó (m.): rajola de diferents tamanys, encara que la majoria amiden 40x40 cm. feta 
d'argila i, a partir del XVIII envernissada, que servia per recobrir la part de la tina que 
havia de contenir el vi, per tal de fer-la impermeable. 
 
Cantell (m.): la cara més estreta d'un cos cairejat, per oposició amb el pla o cara més 
ampla. 
 
Caramull (m.): pedra disposada en vertical que corona la cúpula exterior de la barraca.  
 
Cerdà (m.): individu provinent de la Cerdanya que durant l'hivern realitzava diferents 
oficis com a jornaler en els masos d'altres demarcacions catalanes, alguns d'aquests 
treballs estaven relacionats amb el treball de la pedra com a margenadors i barracaires. 
 
Cintra (f.): bastida de fusta que sosté una volta o un arc en construcció, fins que està 
posada la clau. 
 
Cintrell (m.): corda o regle que empren els arquitectes i mestres d'obres perquè els 
serveixi de guia en construir una volta o un arc. 
 
Cistell/a (m./f.): estri de vímet i canyes entreteixit de base circular o ovalada, emprat per 
recollir les pedres de menor tamany dels camps i també servia per arreplegar el raïm. 
 
Cisterna (f.): construcció de pedra destinada a arreplegar les aigües de la pluja, sovint 
realitzada al costat de la barraca. 
 
Clau (f.): pedra planera de grans dimensions que tanca la volta. 
 
Contrafort (m.): element estructural de pedra per a reforçar els murs. 
 
Dovelles (f.): pedres més o menys treballades que formen un arc. 
 
Empedrat (m.): paviment cobert de pedres. 
 
Encavallada (f.): bastida feta amb posts, pals o altres peces inclinades i combinades 
amb altres d'horitzontals 
o verticals. 
 
Escales (f.): pedres planes col·locades a una paret o marge sobresortint, de manera que 
formen els graons i 
permeten pujar i baixar fàcilment. 
 
Escarpre (m.): instrument que consisteix en una barra de ferro d'uns 20 a 30 cm. de 
llargada; per un cap fa doble bisell i per l'altre té cabota, a la qual es dona cops amb un 
martell o maça, i serveix per a fer forats a la pedra i per a separar fent palanca dos blocs 
de pedra. 
Escarpell (m.): eina dentada, a manera de raspa, que usen els picapedrers per a raspar i 
netejar les peces. 
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Escopidor (m.): sortint de pedra posada a la part exterior on comença la volta disposada 
a tot el voltant de la barraca per escopir la pluja. 
 
Espitllera (f.): obertura estreta i d'alçada variable practicada en algunes construccions 
per tal d'observar l'exterior. 
 
Falca (f.): objecte de metall de secció triangular, emprat per fragmentar la pedra en 
trossos més petits. 
 
Falsa cúpula (f.): tancament més comú del sostre de les barraques de vinya del Bages; 
aquest sistema de tancament es fa mitjançant un ajustament de les pedres en filades 
successives creant un voladís i formant una corona circular o el·lipsi que va tancant els 
espais a mesura que es guanya alçada. 
 
Feixa (f.): porció de terra plana, que en terreny muntanyós i inclinat, se situa en el 
coster i limitats per marges o parets que els protegeixen contra les avingudes de terra. 
 
Finestra (f.): petita obertura practicada a mitja alçada en la paret/s laterals de la barraca, 
per a permetre l'entrada de la llum i la ventilació. 
 
Fita (f.): pedra clavada verticalment a terra per indicar els límits d'una propietat o, 
parcel·la; de vegades s'insereix la inicial, nom del propietari o data de construcció. 
 
Fonaments (m.): part d'una construcció situada sota terra i que li serveix de 
sosteniment. 
 
Llinda (f.): pedra o fusta travessera que descansa damunt els dos muntants d'un portal o 
finestra. 
 
Llosa (f.): pedra prima i de superfície plana de forma quasi rectangular, usada 
principalment en les cobertes. 
 
Maça (f.): martell gran de ferro i de fusta proveït d'un mànec llarg que s'emprava per 
estarrossar la terra i també per picar la pedra que s'aprofitaria en l'aixecament dels 
marges, barraques i tines. 
 
Maceta (f.): utensili semblant a un martell petit i robust emprat habitualment pels 
picapedrers. 
 
Mall (m.): martell gros i feixuc, emprat pels pagesos, mestres de cases i picapedrers en 
la construcció de marges i de les barraques de vinya.75 
 
Marge (m.): desnivell de terra, revestit de pedres que separa dos porcions de terra 
situades en diferent nivell, amb la funcionalitat d'aturar els moviments de terra. 
 
Menjadora (f.): lloc on es diposita el menjar per a les bèsties; pot ser fer de pedra o de 
fusta i dividit en compartiments. 
 
Mestre de cases (m.): individu especialitzat en el treball de la pedra; en el segle XVII-
XVIII al Bages apareix com la persona que confecciona la construcció dels murs i les 
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tines; el seu equivalent modern seria el de paleta professional o arquitecte. També a 
mitjans del XVIII a la població de Sallent hi ha documentada la presència d'un "mestre 
de parets seca". 
 
Morter (m.): barreja de calç, arena i aigua, que s'empra per a lligar les pedres, maons o 
altres materials de construcció. 
 
Mur (m.): construcció feta de pedres juxtaposades i sobreposades sense morter, que 
servien per delimitar, 
tancar una propietat, un recinte o, no deixar pas al bestiar, entre d'altres usos. 
 
Obertura (f.): buit fet a una construcció per poder accedir-hi. 
 
Pedrís (m.): seient de pedra, normalment adossat a una paret que li fa recer, també molt 
habitual en l'exterior i interior de les barraques i tines. 
 
Pedruscall (m.): pedres de petites dimensions o fragments de pedra amb que s'omplen 
els buits entre les pedres grosses, quan es construeix una paret, i amb que es cobreixen 
les cobertes; també s'anomena cascall o reble. 
 
Perpal (m.): barra rígida de ferro o d'acer recolzada en un punt de suport a mode de 
palanca, permetia moure, alçar, o desplaçar objectes pesants; molt emprada en les 
rompudes. 
 
Picapoll (m./f.): El picapoll, o la picapolla, és una varietat de cep blanca autòctona del 
Pla de Bages. El raïm de cep picapoll és poc compacte, de gra menut i ovalat i de pell 
molt prima i tendra, amb unes taques, o picades, d' on li ve el nom. És de maduració 
tardana.El vi de picapoll resulta lleuger, amb una graduació i acidesa moderades, amb 
una aroma fruitada i d' un color groc brillant.  
 
Tina (f.): construcció de forma rodona o quadrada feta a base de pedra i morter de calç, 
impermeabilitzada amb cairons o grans rajoles de ceràmica envernissades de color 
vermellós o marronós. En el seu interior s’hi dipositava el raïm aixafat convertit en most 
i un cop fermentat es transformava en vi. La capacitat d’emmagatzematge d’una tina és 
variable, pot oscil·lar entre les quaranta-cinc i les cent càrgues de verema. 
 
Voladís (m.): sortint característic de la coberta interior amb què es va tancant la cúpula 
de la barraca. 
 
Volta (f.): estructura arquitectònica de forma còncava que cobreix un espai situat entre 
els murs de la barraca o tina, formant un sostre o coberta de pedra. 
 
Voladís (m.): filada de pedres planeres abans de començar la coberta. És col·locada amb 
una lleugerapendent cap a l'exterior per a una millor evacuació de l'aigua de pluja. 
 
Xemeneia (f.): escletxa o conducte vertical deixat expressament a la paret interior de la 
barraca, per donar sortida al fum. 
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10.2. ANNEX 2 
 
Article publicat a la revista presència –Regió7-  la setmana del 19 al 25 d’octubre on es 
mostra la proposta de ruta turística de les tines de les Valls del Montcau. 
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10.3. ANNEX 3 
 
En aquest article publicat al Regió7 l’11 d’octubre de 2007 es pot llegir com la 
construcció de tines enmig de la vinya es creu un fet aïllat de la zona de les Valls del 
Montcau. 
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10.4. ANNEX 4 
 
Entrevista a un barracaire bagenc. 
 
Entrevista realitzada el 02 de gener 2007 a un dels darrers barracaires del Bages. 
 

- Com us dieu? Quin ofici teniu? 
Em dic Antón Badia Oller alhesores oficis em diuen pagés peró n’he fet de tots 
els altres, e fet de pagés, de picapedrer i e treballat a les mines. 

 
- Qui us va iniciar en aquest ofici? Com el vau aprendre? 

El pare, el vaig aprendre del pare. 
 

- Algun cop ha fet alguna construcció fora de la comarca del Bages? Seguia el 
mateix estil que al Bages? 
Anavem cap al cantó de Castelladral i fins cap al cantó de Balsareny. Haviem 
anat molt a una casa de pagés, allà, que i anavem a fer moltes construccions de 
vivers d’aigua. 

 
- Recorda quines varen ser les ultimes construccions que va fer? 

Les últimes que vam fe van ser a les mines, fer murus a les mines. 
 

- Qui encarregava aquest tiups de construccions? 
La mina ens demanava per fer un muro aquí, un muro alla, on fos i llavors 
nosaltres agafavem les mides per a vere que havia de costar i vure els jornals. 

 
- A part dels murs, les barraques? 

L’amo deia aquesta barraca la volem d’aquestes mides més o menys i llavors 
veiem els fonaments i nosaltrs ens cuidavem de fer tota la construcció. 

 
- El material bàsic és la pedra, d’on la trèieu?  

Del  més aprop que trobaven, la buscaven, si aviem de fer barraques, els 
pagesos es cuidaven de buscar la pedra, aleshores quan tenien pedra nosaltres 
hi anavem. 
 

- A part de la pedra, utilitzaveu altres eines? 
Per tallar teniem unes eines, teniem el may, més petita la maçeta, l’escarpa i el 
puntxó. A llavors per manejar-ho, si són pedres grosses, hi ha les manuelles. 
 

- Utilitzaven algun estri per el seu transport? 
No, no, tot era a base de mà. Llavors per a transportar, si era qüestio de rocs 
molt grosos, a la casa on treballavem feiem un rossec a terra d’alzina i amb uns 
tirans els animals tiraven. 

  
- Com construieu un mur? 

S’ha de començar pel fonament i n’ha possant pedra i amunt. A darrera pedra 
més dolenta, la pedra bona al davant. Llavors al darrera es va omplint depenent 
de com esta el terreny acabes omplint amb pedra dolenta o sino has de pujar 
una pared auxiliar. 
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- Com construieu una barraca? 
Tot a base de pedra. Fas un fonament de 50 cm.  Llavors quan s’ha fet el 
fonament s’omple de pedra i es va possant la pedra bé. Llavors quan pujas a 
dalt ja començes a fer la porta. Has de posar la pedra tallada a les portes i vas 
posant pedra amb pedra fins que pujas a una alçada d’un petre on comça el 
volt. Perqué quan es comça la volta de la barraca en els caires has de posar una 
pedra molt grosa, als quatre caires perqué els caires són els que aguanten el pes 
de tota la volta. I llavors vas acomañant d’altre pedra fent sortint na pedra i 
naltre pedra un pament i quan es més cap a dalt fas sortir més, si la pedra és 
llarga a vegades pots fer sortir un pamet i mitg, així vas tancant més depresa. 
Depén com és  la pedra. 

 
- Quanta gent feia falta per construir una barraca? 

Si hi havia gent bé, sinó jo i el meu pare. Nosaltres sempre anavem els dos. 
 

- Quin preu cobraveu per construir una barraca? 
Ara si que mas mort. Si en aquell temps ja no menrecordu ni el que cobravem. 
Només recordo d’haver fet muros i quañavem 70 peles, no és com ara. 

 
- Recorda alguna anegdota? 

            No, no ens a passat mai res. 
 

- Que en pensa del procés de restauració i recupració que sestà duen a terme 
actualement? 
Aixó bé. El que passa qué hi ha molta feina per fer en tot aixó i no volen, no 
costaria tant però hi ha d’aver gent que vulgui fer-ho. 
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10.5. ANNEX 5 
 
La següent Taula recull una estadística, que va des de la Baixa Edat Mitjana fins al 
primer terç del XIX, de la quantitat total de persones relacionades amb l'ofici de 
treballar la pedra localitzades en el buidatge de fonts notarials i cadastrals bagencs. La 
relació permet contrastar algunes dades com és el creixement en nombre d'individus, els 
quals apareixen sobretot a partir del darrer terç del XVI. Sembla que el màxim zènit 
s'assoleix cap a l'any 1788 amb 50 inscrits, només a Manresa. Això últim és produït per 
vàries causes, com per exemple l'augment de la població i la demanda de gent per tal de 
cobrir les necessitats en obres de construcció. 
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10.6. ANNEX 6 
 

BARRAQUES SEGONS LA TIPOLOGIA DE PLANTA 
 

 

  
 
 
   BARRACA DE PLANTA CIRCULAR            BARRACA DE PLANTA QUADRADA 
                              Figura 1                                                                       Figura 2 
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        BARRACA DE VINYA DE DOBLE HABITACLE DE PLANTA RECTANGULAR 
                                                                             Figura 3 
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10.7. ANNEX 7 
 
 

Tipologies de barraques segons el portal d’entrada 
 
 
 

 
                      Fig.1                             Fig.2                              Fig.3                              Fig.4 
 

 
             Fig.5                            Fig.6                          Fig.7                           Fig.8 
 
 

 
  Fig.9 
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