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“La vivenda s’inscriu en el paisatge com un de les formes
més clares de la presència de l’home”1.
INTRODUCCIÓ
La nostra participació en aquestes jornades locals té com objectiu principal donar a
conèixer, per una sèrie de motius, algunes de les construccions rurals del terme municipal de Campos. Primerament, assenyalar que a cada un dels autors del present
estudi, ja fa anys que ens interessa tot allò que fa referència a les construccions de
pedra en sec i de forma molt específica, les barraques. El segon motiu, és que al llarg
dels nostres passeigs per la foravila del migjorn de Mallorca, veim com de cada dia,
el ric patrimoni arquitectònic rural nostre, es va deteriorant ja que moltes d’aquestes
construccions es fan malbé per la seva falta de funcionalitat .
Amb la participació en la present jornada desitjam aportar el nostre petit gra d’arena
perquè la gent en general i les institucions en particular es facin ressò de la importància de conservar aquest interessant i a la vegada infravalorat patrimoni de la
pedra en sec, aixecat amb les mans i la suor dels nostres avantpassats. En un article
vàrem escriure:
Les construccions de pedra seca formen part de la nostra arquitectura popular; eren, i encara són, vertaderes obres d’enginyeria, que al llarg del
temps, i havent perdut la funcionalitat per la que foren construïdes, s’han
anat arraconant en detriment als nous tipus de vida. Però és ben sabut què,
amb l’arquitectura l’home exerceix el seu habitar, creant llocs per viure –
temps en espai, com diria Hegel -, però com la pròpia naturalesa, les construccions canvien, i des del temps en que s’habitaven les barraques fins ara,
i com el nostre món, han canviat. Avui en dia amb els mitjans que disposam
ROSSELLÓ VERGER, V. Mª.: “Anotacions a la toponomàstica del Migjorn i Xaloc de Mallorca”, BSAL,
32, p.38.
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ens pareix impossible que les persones, i fins i tot , les famílies senceres, poguessin viure en aquestes barraques. 2
Per tant l’objectiu principal és recalcar el que hem escrit en moltes ocasions i ho
hem explicat en moltes ponències, si una cosa es coneix es valora, si es valora s’estima, i si s’estima es conserva.
Dels tres autors d’aquesta ponència, en Celso i en Joan, ja hem duit a terme un extens treball de recerca de barraques de pedra en sec en el municipi llucmajorer (unes
1400) i també hem estudiat les que hi ha en el Parc Natural de Mondragó, igualment,
aprofitant l’estança durant els caps de setmana i l’estiu a sa Ràpita havíem començat
a estudiar-ne algunes de Campos, mentre que en Sebastià ja duia un cert temps immers en l’estudi i catalogació d’elles. Això ha propiciat que uníssim els nostres esforços per treballar conjuntament en el present treball, que segurament amb el temps
anirem ampliant.
Sí que voldríem especificar que al llarg de la present ponència diferenciarem i compararem constantment les barraques de Llucmajor amb les de Campos, ja que en aquest
primer terme municipal, com hem esmentat abans, n’hem estudiades una quantitat
respectable, degut a que la seva densitat per quilòmetre quadrat és molt major.
Aspectes físics del terme municipal de Campos
Per entendre les característiques geogràfiques de Campos ho podem fer en sentit
metafòric, això és, comparar-lo amb una forma de ferradura, on la part central, seria
una planura al·luvial mentre que la part dels costats és una pujada cap als municipis
limítrofes de Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí, i molt poc, cap al de ses Salines.
En aquesta zona de més altitud hi abunda la pedra calcària, mentre que a la part de
la costa hi trobam es Salobrar i arenals amb dunes fòssils i actuals.
La garriga, amb els pins, ullastres i les mates abunda per la costa i per les zones més
altes, mentre que no és tan freqüent a la part del centre del terme on abunden els
horts.
Aquestes característiques són importants ja que hi ha una relació entre elles i la
forma de construcció de les barraques. Hem de pensar que el material bàsic emprat
en la seva construcció, és la pedra que el pagès extreia de la seva finca quan l’acondicionava per al conreu i els troncs dels ullastres o mates de quan netejava la garriga.
[Cartografia 1]
CALVIÑO FRAU, C.; CLAR MONSERRAT, J.; CALVIÑO ANDREU, C.: “Les barraques, un patrimoni a conservar (I)”, Llucmajor de pinte en ample, 258, p. 38-40.
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Característiques generals i classificació de les barraques de pedra en sec de Campos

Fotografia 19

Planimetria 04
168

Quan férem l’estudi de les barraques del terme municipal de Llucmajor elaboràrem
una classificació segons el mode de construcció, no per la seva funcionalitat. El resultat final fou quatre tipologies principals Roter, Carro, Curucull i Establidor, a més,
d’un altre grup anomenat Altres, ja que els seus paràmetres no s’ajustaven als anteriors, aquest darrer subdividit a la vegada en dues parts, les que fan referència a vuit
professions de persones i l’altra a vuit hàbitats d’animals. 3
Ara bé, amb les barraques estudiades de Campos, sembla que aquests conceptes tipologies i funcionalitats – que eren tan clars per el terme municipal de Llucmajor,
en aquest cas són més difícils de destriar ja que seria necessari dur a terme un estudi
més nombrós de barraques. Per aquest motiu, no podem fer-ho igual i, per això, es
fa necessari dur a terme una classificació diferent, que tal vegada amb el temps podria sofrir modificacions.
Les barraques de Campos, segons el nostre estudi desenvolupat fins a l’actualitat,
es poden classificar en tres tipus, de planta rectangular amb o sense cantonades, de
curucull i de carro. Encara que d’aquesta darrera tipologia no n’hem localitzades
massa. Voldríem incidir que la present classificació no té res a veure amb la seva
funcionalitat.
Totes les barraques, sense excepcions, tenen els paraments de pedra en sec amb un
encadenat de pedres irregulars sense gaire ordre, que serveix per tancar-los i donarlos més consistència. Mentre que la coberta, com veurem, pot variar. Consten d’un
sol portal d’accés al seu interior, amb les branques plurilítiques i per sobre una llinda
que pot ser d’una o dues lloses.
Quan les observam ens pot semblar que els paraments són de paret verda, ara bé,
això no és així, ja que totes les estudiades són de paret seca, el que passa és que el
seu interior i en altres ocasions el seu exterior, a vegades ha estat referit. [Gràfic 1]
La presència de rebostets i foganyes al seu interior, denota que eren habitades com
a mínim temporalment. Així com la presència d’una menjadora, ens indica la relació
amb un animal de càrrega. La localització d’un forn al costat d’una d’elles, ens fa pensar que la temporada d’estatge a la barraca era un poc més llarga. Una altra de les
seves funcionalitats era per guardar els utensilis que els pagesos empraven.
CALVIÑO ANDREU, C.; CLAR MONSERRAT, J.: “Las “barraques”, construcciones rurales en el término
de Llucmajor (Mallorca). Una visión general”, a GARCIA LANCIANO, J. (dir.): I Congreso Nacional de Arquitectura Rural en Piedra Seca., II, Albacete, 2001, p. 652.
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Barraques de planta rectangular sense cantonades
Exteriorment, una majoria d’aquestes barraques del terme municipal de Campos,
tenen una característica comuna molt important, és l’absència de cantonades, és
com si fos un rectangle amb els vèrtexs corbats. Aquesta peculiaritat les diferencia
de totes les que hem estudiades. A Llucmajor, n’hem localitzades molt poques amb
aquesta tècnica constructiva i, cosa curiosa una amb aquestes característiques és la
de doble curucull situada a na Gudina que és un antic sementer de la possessió des
Llobets que fa partió amb el terme municipal de Campos.4
Una altra característica molt important i que les fa singulars respecte a altres estudiades o observades per qualsevol indret de Mallorca, és la coberta de pedra en sec
amb el paladar construït amb una volta de canó espigada formada per arcs, un al
costat de l’altre, fet de pedres planeres adobades posades de fil. Dóna la sensació,
quan estàs en el seu interior, de què t’han de caure al damunt. L’exterior de la coberta es cobreix de terra, impermeabilitzant-la. A Llucmajor, igualment, aquesta tècnica d’emprar la volta de canó amb les característiques descrites és inexistent,
solament n’hem localitzada una devora les cases de la possessió de Capocorb Nou.
Barraques de planta rectangular amb cantonades
Per altres indrets, entre ells, en el terme municipal de Llucmajor, Santanyí... les barraques de planta rectangular emprades sobretot pels roters, són en cantonades. Tenien les cobertes construïdes amb un entramat format per jàsseres, bigues, llenyams
i a sobre unes pedres planeres i terra. A Campos, sembla que la distinta forma constructiva adoptada, possiblement, era degut més que a la manca de la matèria prima
per fer l’embarrat de la coberta, com és l’ullastre, a que els paredadors preferien la
dita tècnica constructiva de volta de canó. D’aquest tipus, com les de Llucmajor, solament n’hem localitzada una a sa Vinyola devora la partió del terme de Campos
amb el de Llucmajor, malgrat tot esfondrada, es dedueix que tenia la coberta de llenyams, ja que encara és visible una jàssera travessera i el lloc on descansava la jàssera
principal. Aquesta tècnica segurament fou emprada pel constructor per estar situada
en una zona de garriga, on el roter tenia el material a l’abast.

Fotografia 18

Barraques de curucull
Les barraques de planta quadrangular o circular, segueixen la tècnica constructiva
CALVIÑO ANDREU, C.; CLAR MONSERRAT, J.: Les barraques de Llucmajor, una arquitectura popular.
Palma, 1999, p. 74.
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general a totes les barraques estudiades en els altres termes municipals. Tenen els
paraments de pedra en sec i sobre ells s’aixeca la coberta de pedres planeres formant
anells circulars que es van tancant, disminuint de diàmetre, fins arribar al seu curucull
que es tanca amb una pedra de pla anomenada tapadora5. Es a dir, s’empra l’aproximació per filades.6
Els constructors d’aquests tipus de barraques per aixecar la coberta empren una tècnica anomenada vuitavat que consisteix en col·locar grans lloses planeres en els seus
vèrtexs interiors, i d’aquesta manera, la planta encara que sigui quadrada propicia
que la coberta agafi la forma circular.
Barraques de carro
Les barraques de carro no són massa corrents en el terme municipal de Campos.
Aquestes a Llucmajor per exemple les trobam a prop de les cases, adossades a les
barraques de roter o aïllades enmig del sementer.
Són de planta rectangular, encara que solament tenen tres paraments, dos de llarguers i un de curt. La coberta està formada per dues jàsseres travesseres i dues de
llargueres que van en sentit longitudinal, a damunt hi descansa un entramat de
troncs d’ullastre i per sobre s’hi posen lloses o pedres planeres col·locades com si
fossin teules. I com en totes les cobertes de les barraques s’acaba amb un recobriment d’una capa pitjada de terra.
Barraques de Campos estudiades

Fotografia 17

S’Alqueria Fosca
De planta rectangular sense cantonades, és a dir, amb els caires arrodonits. Els paraments són de pedra en sec i la coberta de pedra amb volta de canó recoberta de
terra. Té un encadenat de pedres verticals i una fiola de marès a sobre. Un únic portal
d’accés amb branques i llinda de marès, desplaçat cap a la dreta.
Al seu interior i en el parament posterior, hi trobam una foganya amb un rebostet al
costat a plom amb el portal d’entrada i un sol rebostet a mà esquerra del portal, en
el parament anterior. En el parament curt de l’esquerra, que és on ha perdut la coPlanimetria 11
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CALVIÑO ANDREU, C.; CLAR MONSERRAT, J.: “Las “barraques”, construcciones rurales …” p. 664.
SACARÉS TABERNER, M.: “Las construcciones de falsa cúpula de Llucmajor. Una visión general” a GARCIA
LANCIANO, J. (dir.): I Congreso Nacional de Arquitectura Rural en Piedra Seca., II, Albacete, 2001,p. 672.
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berta, hi ha una menjadora, bastant allunyada del portal. El seu estat és precari,
degut a la pèrdua de part de la coberta. [Planimetria 1] i [Fotografia 1]
Sa Vinyola
L’entorn on està edificada aquesta barraca és una zona de garriga i pinar, on les separacions de rotes, actualment encara són perfectament visibles, condició que ens
indica la funcionalitat de la barraca. [Fotografia 2]
Aquesta barraca es va reconvertir en una de roter. Originalment era una barraca de
curucull de planta quadrangular de 4,50 x 4,50 m., a la que es va adossar a la part
anterior un altre cos, format per dos paraments llargs i un de curt, formant una
planta rectangular i convertint-se tot en una sola construcció, amb un portal d’accés
pròxim al de la barraca original, de branques plurilítiques amb una gran llosa sense
adobar a la part superior.
A l’interior hi ha una menjadora que ocupa tot el parament curt i un rebostet en el
parament posterior. La coberta, actualment esfondrada, estava formada per un entramat d’una jàssera i una biga amb llenyams d’ullastre, dels que encara queden restes visibles dins la barraca. [Planimetria 02]
Adossat externament al parament posterior de la barraca de curucull, hi ha un pujador. El pujador és present a quasi totes les barraques de Llucmajor, encara que no
és tant corrent a les de Campos. La seva funció era perquè el pagès o roter pogués
accedir a dalt de la barraca i així poder arreglar la coberta en cas de deteriorament
i també per tornar a posar la terra que havia caiguda per l’erosió.
Al costat de la barraca actual, hi ha un corral de forma irregular, característic en les
barraques de roter. [Planimetria 02.01]
Devora Son Blai Mas
Conjunt de dues barraques, una més gran que l’altra, adossades per dos dels seus
paraments llargs. La més petita no ha estat estudiada interiorment ja que està tancada. Exteriorment, presenta una planta rectangular amb els caires arrodonits i coberta de dues vessants. Té el portal d’accés en un dels paraments curts amb branques
i llinda de marès, orientat cap a ponent. En el parament curt posterior hi ha un finestró de ventilació. Visualment hem pogut observar el seu interior, a través d’un
portelló obert, on es pot veure una menjadora que ocupa tot el parament posterior
i un prestatge a mà esquerra. [Planimetria 3] i [Fotografia 3]
La més gran, de planta rectangular amb els caires arrodonits, té un únic portal d’accés
orientat a migjorn, amb branques i llinda de marès, i a la part més alta d’un dels pa148
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Planimetria 13

Fotografia 15
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raments curts hi ha dos finestrons de traça quadrangular i un de circular per ventilació. Exteriorment té un encadenat de pedres irregulars únicament en els paraments
llargs i un voladís de llivanyes de marès, en el parament posterior. Sobre el portal
també té un voladís amb pedres del mateix encadenat. Interiorment presenta una
volta de canó de pedres adobades, amb una alçada màxima de 2,60 m.
Al seu interior, a la part dreta hi ha una menjadora amb una fermadora d’ullastre en
cada un dels angles. També hi trobam dos rebostets, una cisterna i una foganya.
A l’exterior, a mà esquerra del portal, hi ha la fibla per on es recollia l’aigua de la cisterna
i a la part superior, on s’ajunten les dues barraques, hi ha practicada una canal per recollir les aigües de les cobertes. A la part posterior de la barraca gran hi ha un corral.
Ses Cases Noves
En aquest indret hem estudiat tres barraques.[Planimetria 9]
La primera d’elles està adossada a una de les parets del camí d’establidors. És una
barraca de planta rectangular amb cantonades i coberta de dues vessants, sense encadenat. Té el portal d’accés en un dels paraments curts orientat cap a llebeig, amb
branques plurilítiques i dues llindes de pedra a sobre, que es besen. [Fotografia 4]
El seu interior presenta una volta de canó amb pedres planeres adobades. Dins un
parament curt hi trobam una menjadora practicada amb un arc de mig punt. A la
raconada de la dreta devora la menjadora hi ha una fermadora de pedra.
En el parament llarguer de l’esquerra hi ha un rebostet, posteriorment adaptat per
nieró o ponedor de gallina i un arc de mig punt a nivell del sòl, amb un espai practicat
dins el parament, de funció desconeguda.[Planimetria 8]
La segona barraca estudiada té la planta de forma rectangular amb coberta de dues
vessants, sense cantonades i un encadenat a dalt dels paraments. La coberta és de
volta de canó de pedres. Té el portal a un dels paraments llarguers, una mica desplaçat a l’esquerra. Interiorment hi ha una foganya a la raconada esquerra del parament posterior i una menjadora que ocupa tot el parament lateral dret, allunyada
del portal d’accés.[Fotografia 5] i [Planimetria 7]
La tercera barraca, situada a la vora del camí, és de planta rectangular (4,30 x 4.60
m.) sense cantonades i encadenat a dalt dels paraments laterals. La coberta és de
volta de canó de pedres. El portal està a un dels paraments curts desplaçat cap a la
dreta. El seu interior presenta una foganya a la raconada esquerra amb xemeneia
que sobresurt a l’exterior i un rebostet apropat a ella. Dins la raconada de l’esquerra
del parament posterior hi ha una menjadora amb un coster de fusta i una fermadora
d’ullastre.[Fotografia 6]
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Es Turó des Figueral
En aquesta zona també hem estudiat tres barraques. Una de curucull, una de bestiar
i l’altra creim que és d’establidor. [Planimetria 17]
La barraca de curucull és de planta quadrangular (5,30 x 5,30 m.) i 3,40 m. d’altària
màxima. Exteriorment no presenta encadenat. Interiorment hi ha un rebostet i una
foganya de traça adintellada a les raconades del parament anterior i dues menjadores amb senzilles fermadores de fusta, a les raconades del parament posterior. Sembla que, pels seus elements interiors, tenia la funcionalitat de roter. [Fotografia 7] i
[Planimetria 18]
La de bestiar és de planta quadrangular amb coberta de dues vessants, amb portal
de branques plurilítiques amb una sola llinda a sobre i un petit tancat davant el parament anterior. La coberta interior està formada per 12 llenyams que descansen
sobre una jàssera i no presenta cap element interior. Té una altària màxima de 2,25
m. i una altària de 1,35 m. en els paraments. Segurament era per a porcs. [Fotografia
8] i [Planimetria 19]
L’altra barraca de planta rectangular és una mica més gran (4,60 x 5,20 m.) amb portal desplaçat cap al parament de l’esquerra i dues llindes que es besen, presentant
en el seu interior dues menjadores dins el parament posterior, amb una fermadora
de pedra en cada una de les raconades. La seva coberta també és d’embarrat amb
15 llenyams descansant sobre una jàssera. L’altària màxima exterior és de 2,00 m. i
1,40 m. en els paraments laterals. [Fotografia 9]
Sa Canova
En aquesta zona vàrem estudiar dues barraques, ambdues de traça similar amb volta
interior de pedres. [Planimetria 6], [Fotografia 10] i [Planimetria 5]
Una d’elles més gran que l’altra (5,25 x 7,05 m.) de planta rectangular amb coberta
de dues vessants i portal en un dels paraments curts, de branques de blocs de pedra
amb una llinda a sobre. Els paraments laterals tenen un encadenat. Interiorment hi
ha un rebostet a cada una de les raconades del parament anterior, la de l’esquerra
de traça circular. Cap a la meitat del parament de la dreta hi ha una foganya i una
menjadora que ocupa tot el parament posterior amb una fermadora d’ullastre a la
raconada de la dreta. La coberta és de volta de canó de pedres amb una altària màxima de 2,40 m.
L’altra barraca també és de planta rectangular (4,30 x 4,70 m.) de dues vessants i un
encadenat sobre els paraments laterals. El portal es troba en un dels paraments curts
amb una llinda a sobre. Al costat dret del portal hi ha una fermadora de pedra. Inte150
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riorment hi ha un rebostet a la raconada esquerra del parament anterior i una menjadora que ocupa tot el parament posterior.

Planimetria 6

Fotografia 10
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Son Nofret
En aquesta zona també hem estudiat tres barraques, una de carro, una altra que
creim que és d’establidor i una altra de curucull.
La de carro correspon a una barraca anterior a la parcel·lació de la finca i a la que es
va adossar la paret de separació de la tanca. Està molt deteriorada i ha perdut la
seva coberta, conservant només els seus paraments. Però, així i tot, conserva dos
elements corresponents a dues fermadores de pedra, una en el parament exterior i
l’altra a la raconada esquerra interior. Al costat del parament exterior esquerra, seguint l’amplària de la barraca, s’hi ha adossat altres pedres, possiblement extretes
del seu voltant o també procedents de la seva coberta. [Fotografia 11 i 12] i [Planimetria 12]
Una altra barraca de tipologia de roter, possiblement es va construir quan es va parcel·lar la finca matriu. És de planta rectangular amb coberta de dues vessants i un
portal ample (1,00 m.) amb branques plurilítiques de pedres i una gran llinda a sobre.
Interiorment presenta dos rebostets i una menjadora de traça circular de pedres
amb un senzill coster, adossada a la raconada dreta posterior, i amb una fermadora
de pedra en el parament lateral de la dreta. La coberta presenta una volta de mig
canó de pedres. [Fotografia 15] i [Planimetria 14]
La barraca de curucull és de planta rectangular irregular. La façana principal és un poc
més llarga que la posterior. Es pot observar un encadenat en dos dels seus paraments.
La façana anterior té un portal adovellat en dues llindes i no conserva l’encadenat,
però sí un llindar. El parament lateral de l’esquerra presenta un rebaix cap a la cantonada anterior, probablement fet amb posterioritat a l’habilitar l’únic rebostet interior,
com a finestró de mira per un caçador. [Fotografia 13] i [Planimetria 13]
El curucull interior és de traça rectangular irregular, com si fos una piràmide truncada
i per tant diferent als que formen una traça circular. El tancament està format per
una pedra planera, a mode de tapadora.
Ses Comunes
Barraca de planta rectangular amb cantonades de la tipologia d’establidor, amb portal en un dels paraments curts i coberta de volta. Presenta dos encadenats en els
paraments llarguers. No vàrem poder estudiar el seu interior perquè estava tancada.
[Fotografia 16] i [Planimetria 20]
151

Devora Sa Barrala
De planta rectangular sense cantonades, amb el portal en un dels paraments llarguers. Interiorment la volta, és de peces de marès amb algunes pedres. Té foganya
a la raconada esquerra del parament posterior i un rebostet en un dels paraments
curts. A la raconada dreta del parament posterior hi ha una menjadora amb coster
de fusta, imbuïda en el parament.[Fotografia 17] i [Planimetria 11]
Son Elegant
Barraca de planta rectangular de tipologia de roter amb cantonades i portal en un
dels paraments llarguers. Exteriorment a la façana té una fermadora de pedra i un
finestró. Els dos paraments llargs presenten una forta inclinació. Interiorment té una
volta de mig canó, una foganya, una menjadora i un rebostet a una de les raconades.
[Fotografia 18] i [Planimetria 10]

Fotografia 8

Sa Comuna
Petita barraca construïda aprofitant el gruix d’una paret de més de 2,00 m. d’amplària, i és de reduïdes dimensions amb una alçada de 1,50 m.. El paladar interior presenta una coberta de 4 lloses. Exteriorment, al final de la paret hi ha una fermadora
de pedra. [Fotografia 19] i [Planimetria 04]
Orientació de les barraques estudiades
La majoria de les barraques estan orientades cap a xaloc, unes altres cap a migjorn
i llebeig. Aquesta orientació era per rebre durant el dia la major quantitat de llum
solar i evitar durant l’hivern els vents frescs del nord. A l’interior de les barraques
es dóna la inversió tèrmica, això és, que quan a fora fa fred al seu interior és calent,
i al revés, quan fa calor a defora, al seu interior hi fa frescor. [Gràfic 2]

Planimetria 19

Epíleg
Així com hem començat, volem acabar, i és fent una crida a tota la gent perquè se fixi en
el ric patrimoni arquitectònic rural que tenim i la necessitat que hi ha de conservar-lo.
Les barraques són un element més del paisatge rural del Migjorn i com a tal se n’han
de tenir cura i evitar la seva desaparició. Molta de gent valora les coses solament en
el sentit material o si pot treure’n un profit. Sabem que les barraques no tenen funcionalitat i que actualment solament es poden conservar si ho agafam com una tasca
tant individual com col·lectiva, com un element important que forma part del ric patrimoni etnològic mallorquí, i en aquest cas, campaner.
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