Bauma obrada de les set portes
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que passa per Can Calau
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Berguedà
Clot de les barraques
Abans d'arribar a La Talaia i Cal Cotre, camí rural a mà esquerra,
612
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Jordi Montlló Bolart
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Bauma ubicada dins d'una paret rocallosa sorrenca que ressegueix tot el seu perímetre
frontal, de 2 metres d'altura màxima per 50 m de llargada i 6 m de profunditat. Presenta una
paret frontal que fa la funció de façana construïda amb pedra i tàpia per sota de la visera de
la bauma on es veuen sis obertures i una tapiada. A la dreta s'endevina una porta tapiada
posteriorment.
L'espai interior està compartimentat a mena d'estances destinades a varis usos com
l'estable pel bestiar, o les habitacions pròpiament dites. Una de les estances té un forn de
pa en molt bon estat amb el cendrer tapiat a mà dreta. La boca del forn forma un arc fet
amb pedra sorrenca treballada i perfectament escairada. Just per sobre del marxapeus, en
el sostre de la bauma hi ha una xemeneia tallada verticalment a la roca de secció quadrada
i amb una profunditat d' 1,20 m.
Al davant de la bauma hi ha una terrassa protegida per una paret de pedra seca i al davant
mateix una plantació de bedolls (Populus nigra). A la part superior de la balma o bauma hi
ha un mur o paret de pedra seca que ha estat bastida damunt de la roca mare.
Observacions:
També es coneix amb els noms de Cafè de les set portes o Balma de Cal Calau.
Les balmes o baumes són cavitats allargades i no gaire profundes retallades per l'erosió de
l'aigua en un cingle o vessant rocós on penetra la claror que faciliten, en absència de
cavitats o coves, la protecció per l'home.
La seva formació és el resultat d'un llarg procés erosiu que va iniciar-se fa cinc cents
milions d'anys a la Depressió Central que llavors ocupava els contraforts de la Serralada
Herciana d'on formava part l'antic Massís de l'Ebre. Durant milions d'anys els rius van anar
erosionant aquesta vella serralada aportant cap el mar una gran quantitat de material, fins
que aquesta va desaparèixer. Les terres que formen l'Alt i el Baix Berguedà van quedar
submergides pel mar i en el fons s'hi van anar dipositant capes de sediments que es van
consolidar fins a convertir-se en roca.
Fa setanta milions d'anys aproximadament com a resultat del moviment de la tectònica de
plaques el fons rocós d'aquest mar va rebre una pressió molt forta fins a fer-los emergir que
és el que coneixem com l'Alt Berguedà i per tant el mar es va anar enretirant deixant només
coberta per les aigües la comarca del Baix Berguedà. El procés erosiu de les roques de l'Alt
Berguedà va iniciar-se novament i igual que amb el Massís de l'Ebre, els rius van arrencar,
transportar i dipositar els sediments en el mar del Baix Berguedà, fins que fa cinc milions
d'anys aquest mar residual va començar a retrocedir fins a desaparèixer. Els agents erosius
durant aquests últims milions d'anys han configurat el paisatge actual.

Història
El nom de Bauma o cafè de les set portes vindria originat per les set portes que es van obrir en
el mur de pedra i tàpia que es va construir per convertir-ho en habitatge. Actualment de les set
portes una està tapiada i una altra ensorrada.
Segons informació oral hauria estat habitada des del Paleolític. En època de guerres serví com
amagatall i durant les guerres carlines va ser utilitzada com a presó. Avui en dia encara
s'observa el mur que envoltava la presó i alguna de les torres de vigilància. Més tard va ser
utilitzada com a habitatge fins la segona meitat del segle XX per 7 famílies, almenys fins l'any
1946.
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