Barraca 2 de la Boïga
Rellinars
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Es tracta d'una construcció aèria, de planta circular (2,35 m de diàmetre) construïda en un extrem de la feixa
reforçada amb un marge de pedra seca. És una construcció robusta, parcialment adossada al marge, feta de
pedra irregular, algunes d'elles desbastades. Les pedres més grans s'han emprat en la construcció dels
brancals i la doble llinda, ambdues planes. La porta d'accés està orientada al sud-oest (1,10 m d'alçada per
0,68 m d'amplada màxima). Els murs tenen un gruix de 0,65 metres. La coberta és de volta per aproximació
de filades amb una llosa de tancament central. L'alçada interior, des del terra al punt central de la volta és d'
2,40 metres. Conserva gairebé tot el voladís (que mesura des del terra 1,66 metres) característic que
impedeix les filtracions d'aigua en cas de pluja. A l'interior hi ha un doble tinell o cocó molt ben realitzat. El
superior mesura 0,37 m d'amplada per 0,40 m d'alçada per 0,48 de fondo; l'inferior fa 0,43 m d'amplada per
0,46 m d'alçada per 0,70 m de fondo. Hi ha una espitllera, orientada al nord-oest.

Observacions:
Aquesta barraca fou incorporada a l'inventari de l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el
projecte Wikipedra de construccions de pedra seca amb el número 1925, en data posterior al treball de
camp del Mapa de patrimoni cultural i natural del municipi.
Si que constava en la Guia interactiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac de
Ramon Suades (2016).

Història
La tècnica de la pedra seca es caracteritza per l'ús de la pedra sense treballar i sense cap material d'unió. Les
irregularitats de les lloses es corregeixen amb pedruscall. La pedra només es treballa quan ha de tenir una
tasca específica, com llindes o escaires. A Rellinars aquesta tècnica s'utilitza en les barraques de vinya, en
les parets de marge per aterrassar el terreny i també en tines.
Es tracta d'una tècnica amb uns orígens molt remots però que la seva expansió es vincula amb el creixement
de la viticultura durant la segona meitat del segle XIX (SOLER i PERARNAU:1985). No hi ha testimonis,
ni documentació que puguin aportar una cronologia més antiga. Els condicionants que afavoreixen
l'aparició de les barraques són: un increment de l'àrea cultivable que provoca la construcció de parets de
pedra seca per formar feixes; una atenció més continuada que reclama el conreu de la vinya, creant la
necessitat d'aixopluc i magatzem d'eines del pagès que restarà més temps lligat al camp; i, finalment, la
presència al Bages, d'un estrat rocós molt pròxim a la superfície.
La situació geogràfica d'aquestes barraques ve condicionada per la necessitat d'aprofitament de l'espai
conreat. Podem trobar, per tant, barraques construïdes entre dues feixes de diferent nivell, sempre i quan
siguin del mateix propietari. També podem trobar barraques enmig del camp, però es deu al mateix
condicionant, ja que segurament es tracta d'una franja del camp rocosa o de difícil utilització pel conreu.
Finalment, també podem trobar les barraques en un racó del camp, on s'amuntegaven les pedres extretes de
llaurar, o fora del camp semi excavades en un marge. Segons la tipologia de la seva construcció, poden ser
de planta circular o quadrangular i poden ser construccions isolades o estar adossades en un marge o altra
construcció. La volta de les de planta circular es fa per aproximació de fileres. En canvi, les de planta
quadrangular poden tenir la volta per aproximació de fileres o en base a un sistema piramidal. Pel que fa al
tema dels constructors, es pot parlar de tres teories: l'existència de quadrilles de "barracaires" itinerants, els
"sardans", o el propi pagès. L'existència del sardans s'ha recollit en el treball de Soler i Perarnau (1985)
gràcies a un informant que situa aquests personatges a finals del segle XIX. Es tracta d'homes procedents de
la Cerdanya, segurament la part alta de la Cerdanya, que oferien els seus serveis per a la construccions de
pedra seca, com activitat complementària en èpoques climatològicament adverses en el seu lloc de
residència.
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