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A la gent de La Pera; la d‟ara i la de sempre. 

A tots els ardevolans i ardevolanes. 

 

A tothom qui estima el món rural. 
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RESUM 

“Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia” té per propòsit difondre 

una visió general de la masia a partir de l‟estudi de diferents autors que n‟han parlat 

des de l‟àmbit de l‟arquitectura, del paisatgisme, de la història, de l‟etnografia i fins i tot 

de l‟economia o de la política. Tan sols complementant tots aquests coneixements es 

pot arribar a entendre el funcionament del conjunt de la masia; que no es tracta 

simplement d‟un habitatge, sinó que pren part d‟una forma de viure. La masia era 

protecció i llar però també el centre neuràlgic del mas; el sistema econòmic de la 

família.  

 

Creiem que aquesta informació pot ser de gran utilitat quan ens trobem davant d‟una 

masia; especialment si ens plantegem intervenir-hi. No perquè es tracti d‟una 

normativa de com fer-ho, sinó perquè conèixer les característiques de l‟edifici hauria 

de ser la primera condició abans de programar-hi cap actuació. Ningú es planteja 

arreglar un cotxe sense conèixer-ne els seus mecanismes o bé fer una operació sense 

conèixer el cos humà: Així doncs, tampoc ningú s‟hauria de plantejar intervenir en una 

masia sense conèixer-ne el seu funcionament. 

 

Amb la voluntat de ser una ajuda i no pas un manual, en el present treball es parla 

d‟interiors i d‟exteriors; de funcionalitat i d‟ornamentació; de creences religioses; de 

llums, textures i colors; de materials i sistemes constructius; de la intel·ligència i la 

lògica en les construccions rurals, i d‟una llarga llista més de conceptes que si 

haguéssim de resumir ho faríem en una sola paraula: La masia.  
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1.INTRODUCCIÓ 

En aquest treball conflueixen, per una banda, la voluntat de l‟estudianta de parlar de 

les cases de pagès; per l‟altra, la voluntat dels tutors de crear una eina útil per a 

conèixer els autèntics valors de la masia, adreçada als estudiants d‟Enginyeria de 

l‟Edificació.  

 

És per això, que aquest treball pretén aportar informació que creiem important saber 

sobre la masia i que sovint es desconeix. Es tracta d‟informació que s‟ha extret dels 

experts que n‟han parlat i també del mateix món rural; el qual cal conèixer per 

entendre la masia.    

 

Per arribar al resultat, es va dedicar una primera etapa a la lectura i estudi de la 

bibliografia existent entorn la masia. De la més rellevant, se‟n va fer una fitxa 

bibliogràfica per a facilitar-ne la seva consulta, adjuntada en un annex. I la segona 

etapa, sens dubte més llarga i complicada, es va destinar a la redacció i selecció de 

fotografies amb l‟objectiu de divulgar les idees dels experts en els diferents àmbits 

relacionats amb la masia, concentrades en un únic document; el present treball.   

 

És difícil de datar el naixement de la masia; més aviat podríem parlar d‟una evolució 

en la qual es va establir una tipologia de construcció. Podem ubicar els inicis d‟aquesta 

evolució durant el procés de colonització del territori que es va dur a terme als segles 

X i XI pels pagesos, el qual es pot considerar el punt de partida dels masos.  

Durant els segles XIV i XV, es produeixen una sèrie de desgràcies; sequeres, fams, 

pestes, plagues i terratrèmols, entre les quals se‟n pot destacar al Pesta Negra per la 

seva gravetat, que van provocar una forta desestabilització al món rural català. 

Conseqüentment, també s‟endureix el control senyorial sobre els pagesos i els 

gravàmens anomenats mals usos, que exercien els senyors sobre els pagesos. Tot 

plegat, condueix a la guerra dels remences, que acaba amb la Sentència de 

Guadalupe (1486). Aquest final, va suposar més llibertats per la pagesia i poder 

consolidar el domini dels drets útils pels propietaris. Aquesta estabilització de la 

situació de la pagesia coincideix amb la consolidació del tipus arquitectònic de la 

masia del qual parlem al llarg del treball.  
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És al llarg dels segles XVII i XVIII, quan es produeix l‟època d‟esplendor al territori rural 

català i les grans pairalies s‟amplien i s‟embelleixen.  

No serà fins a mitjan del S.XX però, que el paisatge rural es transforma tal com el 

coneixem ara; un territori més erm i boscós amb la majoria de maies rehabilitades en 

cases rurals, restaurants, segones residències o, en el pitjor dels casos, abandonades. 

 

Pel què fa a l‟àrea geogràfica estudiada, inclou tot el territori de Catalunya, tot i que 

entenem que el gran pes de la masia es concentra a les terres de la Catalunya Vella o 

Catalunya humida. És per això que la major part d‟exemples i imatges del treball fan 

referència a la part més septentrional i oriental del país. També la comarca del 

Solsonès hi és protagonista per ser el lloc de naixement de l‟autora. 
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2.QUÈ ÉS LA MASIA? 

Al llarg de la història, i en funció del punt de vista del qui se l‟ha mirat, les connotacions 

de la masia han estat molt diverses. Començant per com se l‟ha anomenat, anirem 

repassant les visions que diferents autors n‟han anat fent.  

Per definició, la masia – o casa de pagès- és el conjunt construït que forma el nucli del 

mas, equivalent a la propietat. A diferència del què hom pugui pensar, el terme masia 

inclou tant l‟habitatge de la família com les construccions i els espais annexes a aquest 

com ara l‟era, les corts, la pallissa, el graner, etc.. 

 

Marc-Aureli Vila (1980) il·lustra mitjançant un mapa els diferents conceptes que 

s‟utilitzen segons variants dialectals. Aquests conceptes, els trobem plasmats en els 

topònims de molts dels pobles de les nostres terres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 “Els topònims de molts nuclis de població fan referència sovint a un habitatge, al voltant del qual han 

crescut. El mapa assenyala les diverses denominacions que poden rebre i llur predomini segons les 

zones.” Marc-Aureli Vila a La casa rural a Catalunya (1980). 
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Antoni Pladevall i Font (2005), historiador i membre de l‟Institut d‟Estudis Catalans 

ens aclareix alguns possibles dubtes entorn als conceptes relacionats amb les 

construccions rurals: 

 

“Els noms de “mas”, “masia”, “casa de pagès”, “torre” o “torreta”, 

“masoveria”, “cambreria”, “borda”, “cabana” i fins el d‟”alqueria” s‟han 

empleat i s‟empren sovint de manera indistinta i de vegades sense 

prou matisacions, per referir-se a cases o habitatges destinats de 

manera habitual o temporal a la residència de persones i famílies 

dedicades al conreu de la terra. 

A la que anomenem Catalunya Vella, els noms més habituals, 

normalment emprats indistintament, són els de “mas”1 “masia” o 

“casa de pagès” per designar un habitatge aïllat, enmig de conreus i 

de bosc, on resideix una família que té com a mitjà primordial de vida 

l‟agricultura o la cria de bestiar i en alguns indrets l‟explotació del 

bosc, la fusta o les carboneres.  Els noms “masoveria” i “cambreria” 

s‟apliquen a masos aïllats o a estances per una família dins el cos 

d‟un mas més important, on viu una família que no és propietària ni 

de l‟habitatge ni de les terres que en té cura. El nom de “borda” , ara 

reservat als Pirineus o els llocs d‟alta muntanya, abans però més 

comú en el país, s‟aplica a cabanes o construccions allargades, de 

dos pisos, fetes normalment en un pendent de muntanya o en un 

indret graonat (sic), amb accés directe i planer al segon pis destinat a 

guardar herba seca o farratges per al bestiar i la planta repartida 

entre un petit habitatge i espai per tancar-hi el bestiar. El nom de 

“torre” o “torreta” es dóna al sector de ponent o lleidatà a una casa de 

pagès normal, mentre que “cabana” és més propi de les terres de 

l‟Ebre i valencianes i és un habitatge amb una estructura o coberta 

molt pronunciada i singular. Finalment, el nom “alqueria”, d‟origen 

clarament islàmic i propi de les terres valencianes, passà a indicar 

una casa senyorial o bé un conjunt de cases de pagesos situades en 

sectors de regadius.” 

 

                                                           
1
 Altres autors, com els de la revista 2c Construcción de la ciudad, diferencien els termes mas i masia 

entenent el mas com al “conjunt d‟activitats espacials, íntimament relacionades entre elles, que 
constitueixen una unitat en la qual són inseparables els diferents elements que la composen: les terres; el 
sistema social; i les construccions, els espais oberts, els ramats, etc.” i la masia com l‟epicentre d‟aquest 
conjunt.  
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El disseny i la construcció de la masia solien ser per part del mateix propietari amb 

l‟ajuda del mestre d‟obres del poble i és per això que són de caràcter senzill i amb 

l‟objectiu de ser funcionals.  

Els materials de construcció eren els autòctons de la zona a causa de la dificultat de 

transport d‟aquests. Aquesta característica comporta que molts autors alabin de la 

masia la seva integració amb l‟entorn mentre d‟altres en destaquin el seu 

protagonisme sobre el paisatge que l‟envolta. Són tot diferents punts de vista igual de 

vàlids d‟un mateix element, que és la masia.  

També l‟origen autòcton dels materials ha ajudat a inflar el patriotisme que entorn a la 

imatge de la masia, en veure‟s com a tret de la fesomia del país per part de molts 

autors que n‟han parlat des del punt de vista més nacionalista. 

 

Joaquim Maria Puigverd (1998) , ubica aquesta visió patriòtica a principis de S.XX, 

dins el discurs nacionalista que idealitzava tan la masia com el món rural: 

 

“Però precisament aquests aspectes, aparentment contradictoris –

unes construccions senzilles, populars, d‟una banda i ampul·loses 

pairalies d‟una altra- van ser protagonistes a Catalunya durant el 1r 

terç del segle XX tant per l‟interès que havien despertat arreu l‟art i 

l‟arquitectura populars pels valors formals que aportaren les 

solucions locals als problemes constructius i l‟adaptació de 

microclimes, com per la tendència a idealitzar el medi rural i 

l‟exaltació del pairalisme dins el discurs nacionalista.”  

 

I Jeroni Moner, al llibre La masia catalana: arquitectura, evolució i restauració (2005), 

afegeix: 

 

“ La masia, doncs, en aquesta època, va entrar en un procés de 

mitificació que anava molt més enllà dels seus valors arquitectònics 

reals i es va contemplar com l‟essència d‟un suposat art nacional 

amb característiques que la definien fins i tot com una pervivència de 

la casa romana, mite que va tenir seguidors interessats com els 

noucentistes i que, en part, s‟ha arrossegat fins avui. 

Puig i Cadafalch fou un dels principals impulsors d‟aquesta 

apropiació político-cultural de la masia i de la seva relació amb 

l‟arquitectura romana, que intentava demostrar en base a uns 
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mosaics romans on apareixen cases frontó i coberta a dues aigües, 

entre altres suposades similituds... 

Però l‟autoritat de Puig i Cadafalch va projectar amb força aquest 

discurs i van seguir-lo arquitectes com Josep Danés2 i Torra i Lluís 

Bonet i Garí, entre d‟altres professionals, entre els quals van destacar 

Joaquim Folch i Torres, divulgador i creador d‟opinió sobre la 

recuperació d‟art popular i tradicional i la idealització del medi rural, 

cosa que convergia amb la sublimació, també en conseqüència, de la 

masia.” 

 

En el mateix llibre, Ramon Ripoll (2005) exposa la seva definició de masia de manera 

concisa i reivindicativa: 

 

“Volem demostrar que una masia és simplement el mitjà que ha fet 

possible la vida al camp. La resta de suposicions, exageracions i 

idealitzacions (culturals i arquitectòniques) no fan res més que 

transformar l‟esperit de les cases rurals en coses estranyes i en 

realitats alienes (...) Volem evidenciar que la masia no és el resultat 

del virtuosisme creatiu del constructor sinó la conseqüència del sentit 

comú i el seny de la cultura rural.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 “Les masies són art nacional, en el què hi ha concentrats elements purs de la naturalesa, ja que han 

sortit de la pròpia terra.” Josep Danés. 
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2.2 Ballada de sardanes a l‟era d‟ El Cerdà. Al 1922 es va fer un aplec a la casa de l‟enginyer Ildefons 

Cerdà. Al balcó, hi oneja una senyera. Joan Lluís Marfany, al llibre La cultura del catalanisme parla de la 

sardana com una de les “tradicions inventades” en l‟origen del catalanisme, així com l‟admiració cap al 

món pagès; a tot allò relacionat “amb la terra”. Autor: Joan Cubells (1922). Fons: Estudi de la Masia 

Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

 

 

 

 

 



14 Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 
 
L‟etnòleg Joan Amades (1938), quan ens parla de l‟arquitectura de la masia la 

defineix com a art nacional de Catalunya, com a tradició constructiva pròpia que dóna 

aspecte i “segell nostrat” a la casa catalana: 

 

“ ...cases de camps que, situades vora mateix de la terra que 

cultivaven els seus habitants, feia possible una major intensificació 

del conreu. I aleshores es produí la gran florida de pagesies 

escampades arreu de Catalunya i que tanta fesomia donen al nostre 

país”. 

 

I el mateix autor, ens parla de la visió més mística de la masia: 

 

“ La casa constituïa el temple familiar l‟altar del qual era la llar, on, 

contingudes en la flama, eren adorades les divinitats familiars.” 

 

I seguint amb la mateixa línia, l‟etnòleg Violant i Simorra (1948) expressa així la seva 

visió de la masia: 

 

“ ...no solament és el resultat d‟unes necessitats físiques íntimament 

lligades amb l‟ambient geogràfic que l‟envolta, sinó que, com a redós 

de la tradició secular, és el sí de la família, on s‟eduquen i pugen els 

fills i se‟ls fa homes per al demà i on, en temps pretèrits, l‟amo, el 

sacerdot del temple casolà, retia culte als seus lares o avantpassats 

pairals.” 

 

Josep Pla, escriptor , en parla amb el to poètic que el caracteritza i amb admiració, 

com si estigués davant una obra d‟art: 

 

 “ Aquells homes alçaren la casa pensant que no era més que un 

element minúscul del paisatge. Crearen, per això mateix, una obra 

útil, bella, elegant.” 
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I l‟historiador, jurista i polític Joaquim Camps i Arboix (1965), també amb un to poètic 

i a la vegada patriòtic es refereix a la masia de la següent manera: 

 

“ Amb les seves parets i finestres, amb els seus sostres i teulats, la 

casa és com un rostre; és el rostre de la terra, de la pàtria.” 
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Les funcions de la masia eren múltiples; a part de ser habitatge i protecció per als seus 

habitants i el bestiar, en ella s‟hi guardaven, tractaven i elaboraven la majoria dels 

aliments necessaris per al consum de la família. A més, també s‟hi solia confeccionar 

la roba i fabricar les eines necessàries per a les feines de l‟exterior. 

Podríem dir que la masia, a partir de les primeres matèries extretes del mas, tenia la 

capacitat i funcionalitat de cobrir les necessitats bàsiques dels seus habitants.3  

És per això que sovint podem trobar el concepte de masia com a metàfora de família, 

o bé d‟empresa. Però l‟aspecte que més trobem en les diferents definicions de masia 

és el fet de la funcionalitat amb què estan dissenyades i construïdes. 

 

L‟arquitecte Antoni Gaudí,a l‟article “La casa pairal” (1881), accentua el fet que la 

casa pairal aporti caràcter a la família que l‟habita a causa que es vagi heretant de 

generació en generació: 

 

 “La casa és la petita nació de la família. La família, com a nació, té 

història, relacions exteriors, canvis de govern, etc. La família 

independent té casa pròpia; la que no ho és, té casa de lloguer. La 

casa pròpia és el país natal; la de lloguer és el país de l‟emigració: 

per això la casa pròpia és l‟ideal de tothom. 

No es concebeix (sic) la casa pròpia sense família: sols de concebeix 

així la de lloguer, A la casa de família se li ha donat el nom de casa 

pairal. Amb aquest nom, que no recorda algun bonic exemple en el 

camp o a la ciutat? 

L‟esperit de lucre i els canvis dels costums han fet desaparèixer de la 

nostra ciutat la major part de les cases pairals, les que resten gosen 

d‟una situació tan oprimida i insuficient que acabaran amb elles. (...) 

En fi, la casa que imaginem té dos objectes; primer per les seves 

condicions higièniques, fer dels què en ella creixen i s‟hi 

desenvolupen siguin forts i robustos, i segon, per mitjà de les 

condicions artístiques, dotar-los en lo possible de nostra proverbial 

enteresa de caràcter: En un mot, fer dels fills que els hi neixin 

verdaders fills de la nostra casa pairal.”  

 

                                                           
3
 Veure esquema 7.4 Engranatge mas-masia. 
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Joan Curós i Vilà, a Masies que cal conèixer (2006) també parla d‟aquesta 

personalitat recíproca entre masia i família, però en destaca el caràcter que aporta la 

família a la masia i no a la inversa, tal com fa Gaudí al seu article: 

 

“La masia és l‟edifici més emblemàtic i característic del mas, el què 

dóna un determinat relleu a l‟explotació agrícola i ramadera. Va més 

enllà d‟un edifici en si, la masia és una institució jurídica i econòmica 

amb entitat i caràcter propis. Eren construïdes pels mateixos pagesos 

i futurs estadants i, en ocasions, dirigits per un mestre d‟obres de la 

zona, la qual cosa significa que les masies eren forjades i 

emplaçades al territori més pel propi sentit comú i el bon gust innat 

que no pas pels coneixements tècnics i la formació de qui les 

construïa.” 

 

 

2.3 Dos homes i dos nens davant d‟una casa a Sant Martí de Centelles (Osona). El seus rostres, la seva 

roba, l‟acabat de la casa i les muntanyes del darrere sembla que ja estiguin fets per anar a conjunt. 

Alguns creuen que la masia dóna caràcter als qui l‟habiten. Altres creuen que són aquests qui donen 

fesomia a la masia.  Autor: Joan Estorch (Entre 1921 i 1936). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre 

Excursionista de Catalunya). 
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Vicens Vives, a Notícia de Catalunya (1954) també parla d‟aquesta interrelació entre 

masia i família: 

 

“Casa i família, mas i terra, vet ací el poderós enreixat de la 

subestructura social catalana abans i després del S.XIX, àdhuc fins 

als nostres mateixos dies... Cada català té la mateixa família – i no 

una família qualsevol, sorgida dels fulls del registre civil o dels vincles 

de parentiu accidentals, sinó nada de la mateixa terra en què el 

primer avantpassat anà posant l‟una sobre l‟altra les pedres del mas 

que havien de dominar-la...Qui no s‟enrecorda, en la seva infantesa 

urbana o vilatana, d‟haver estat apostrofat adesiara: “Tu, el de 

can...”? Aquest can, aquest mot tan peculiar de la nostra parla, 

exemplifica la nostra lliçó en l‟instrument vocal indefectible creat per 

la nostra mentalitat col·lectiva per a expressar una de les seves més 

punyents realitats socials... Som de can Pau o de can Pere. Aquesta 

fusió entre casa i família ha estat promoguda per l‟estret lligam de 

l‟home amb la terra en les diverses colonitzacions del país. 

 

 

Pel què fa a enfocaments econòmics i polítics de la masia, en podem destacar el de  

Marc-Aureli Vila al llibre La casa rural a Catalunya (1980): 

 

“La casa rural és una empresa –petita o gran- dirigida pel cap de 

casa. La finalitat d‟aquesta empresa és doble: cobrir les necessitats 

de la família i intervenir en l‟economia de mercat com a 

proveïdors.(...) La casa rural és, respecte les terres en explotació, ço 

que una capital és referent al territori sobre el qual exerceix 

jurisdicció.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 

19 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 L‟artista Joan Miró, en el seu conegut quadre La masia,hi representa la casa de la seva família a 

Mont-roig del Camp. En aquest, lluny de voler accentuar la seva majestuositat, hi fa una espècie 

d‟inventari dels elements que l‟envolten i que formen part de la vida diària: El pou i el safareig; el galliner  i 

els animals; la vegetació de l‟entorn de la casa; l‟era enrajolada; l‟hort amb les seves eines i objectes; el 

carro; l‟estable de la planta baixa que s‟entreveu amb la porta oberta i tots els detalls que se‟ns escapen. 

En resum, que la definició de masia il·lustrada per Miró s‟acosta més a aquells que la cataloguen de “ 

funcional” que no pas als qui la tracten com un monument o símbol. La masia, Joan Miró (1921-1922). 

National Gallery de Washington. 
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Joan Curós i Vilà, doctor arquitecte, al llibre Arquitectura rural de la Garrotxa (1994)  

de la masia en destaca el fet que estiguin dissenyades amb l‟únic objectiu de ser 

funcionals i a la vegada tinguin la capacitat d‟harmonitzar-se amb el paisatge: 

 

“ Aquesta mena de construcció no fou mai ambiciosa, des d‟un punt 

de vista arquitectònic. La seva única pretensió era satisfer unes 

necessitats funcionals, i no obstant això s‟arriben a obtenir uns 

resultats plenament satisfactoris. Amb el pas del temps s‟anaven 

realitzant ampliacions en el cos principal de l‟edifici, a mesura que les 

necessitats agrícoles i ramaderes ho exigien. No hem de perdre mai 

de vista que la funcionalitat de l‟edifici rural –primordialment la masia- 

està determinada per la distribució que es dóna a les diferents 

plantes que el componen.” 

 

“Les nostres cases de pagès constitueixen per elles mateixes una 

unitat completa, unitat que ressalta encara més quan formen íntima 

part del paisatge i respecten radicalment les característiques de cada 

veral, evitant cap dissociació amb l‟harmonia inherent a tot el conjunt 

panoràmic. Quan es dóna aquesta circumstància, l‟arquitectura de la 

masia apareix definida i proporcionada, i amb el pas del temps les 

seves línies es van endolcint i relligant.” 

 

“Allà on se n‟aixeca una s‟observa un paisatge de pau, d‟humilitat, de 

senzillesa, un lligam material, i a la vegada espiritual, on la mirada 

s‟eixampla fins a fondre‟s a l‟infinit.” 
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Maria Garganté, en el seu article  “Les topografies mèdiques: Llums i ombres de 

l‟habitatge rural a començaments del segle XX.” (2001) aporta una visió poc freqüent 

de la masia però no per això menys vàlida o certa. És el punt de vista de les 

topografies mèdiques fetes per part de metges, que analitzaven les condicions 

higièniques de la zona on exercien la seva professió. Cal dir que aquests, destacaven 

les pitjors condicions de salut de les cases de poble que de les cases aïllades, a causa 

de la seva pitjor ventilació i il·luminació.  Molts dels aspectes considerats com a  

funcionals per la majoria d‟autors que analitzen la masia, passen a ser defectes quan 

l‟objecte és analitzat per metges. D‟aquests textos, Garganté n‟extreu: 

 

“ Veurem que, respecte l‟habitatge, les preocupacions dels metges es 

concentren en diversos aspectes, que van des de les deficiències en 

la construcció de moltes cases (mala distribució i materials precaris, 

mala orientació, poc assolellament i ventilació insuficient amb la 

consegüent humitat, etc.) així com el seu mal estat de conservació, 

que fa que moltes parets i sostres amenacin ruïna. Però sobretot un 

dels problemes que més obsessionava als metges era la manca 

d‟higiene tant física (convivència amb animals domèstics, rates i 

insectes, els dipòsits de fems i brutícia) com moral, ja que 

l‟amuntegament de famílies nombroses en pocs dormitoris 

comportava nombrosos perills.” 
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2. 5 Una dona pela patates on podem suposar que són els baixos de la masia, espai on també hi ha unes 

gàbies i branques de pi a terra. A l‟esquerra de la fotografia sembla que hi hagi roba estesa. Fotografia de 

Can Villena de Mosqueroles (Vallès Oriental). Autor: Josep Maria Armengol i Bas. (Entre 1899 i 1905). 

Fons: Estudi de la Masia Catalana ( Centre Excursionista de Catalunya). 
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Molts són els autors que parlen de com la masia emergeix en el paisatge. Tot i que les 

seves raons divergeixen, el resultat acaba sent admirat per la majoria d‟ells. 

 

Joan Curós i Vilà, a Masies que cal conèixer (2006) parla de l‟harmonia entre 

paisatge i masia, conseqüència directa de l‟ús dels materials de l‟entorn. 

 

“ Les masies estan absolutament harmonitzades i integrades al 

context, característica produïda per la unitat dels materials naturals 

de l‟entorn i els materials utilitzats per a l‟edifici, la qual cosa 

converteix en una completa unitat natura i edifici, amb els colors de 

tons torrats o vermellosos de les parets coincidents amb els murets 

de les feixes, que moltes vegades són molt a prop. 

Aquests són factors que converteixen l‟edifici en un element més del 

paisatge, atès que la natura engoleix absolutament la masia.” 

 

Enfocat des de l‟angle oposat, els autors de l‟article “En torno a la masia” de la revista 

2c Construcción de la ciudad, Jeroni Moner, Arcadi Pla i Josep Riera, no veuen 

aquest lligam homogeni entre masia i paisatge sinó que precisament accentuen el fet 

que aquesta en sobresurti, sense que aquest fet li aporti una connotació negativa: 

 

“Lejos de responeder a una voluntad de integración, la masia emerge 

del paisaje como un objeto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.6 Mas El Puig, Sant Salvador de Bianya. Des d‟aquesta vista panoràmica ens queda clar que la masia –

almenys aquesta- pren protagonisme a partir del seu volum i les seves formes geomètriques per sobre de 

l‟entorn. Qui sap si opinaríem el mateix si la fotografies estigués tirada des d‟un altre angle, des del qual 

s‟observés la masia camuflada en la vegetació que l‟envolta i en la qual s‟hi pogués identificar els seus 

materials, que probablement estiguin extrets del mateix mas. Els autors que parlen de com la masia es 

relaciona amb el paisatge també se la miren des de diferents punts de vista. Autor: Maria Geli, de F-8. 

Extreta de la revista 2c Construcción de la ciudad 17-18 La masía.  
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Anna Borbonet, a La masia (2006), resumeix totes aquestes visions, parlant de 

l‟equilibri entre funcionalitat, adaptació al terreny i estil que conflueixen en la masia: 

 

“Com a arquitectura popular, la masia crea autèntics espais interiors i 

exteriors, i s‟adapta al terreny on li ha tocat de viure. És un art 

anònim, comunitari, que se serveix d‟unes solucions tècniques 

adequades i de materials autòctons per a la seva construcció. La 

seva forma i el seu estil característic mostren un equilibri entre el 

valor estètic i la funcionalitat, amb una regularitat de construcció on 

les solucions de simetria produeixen una evident sensació de repòs. I 

tot això dut a terme pels mateixos pagesos, que van transmetre una 

manera de construir tradicional, arrelada al país, ajudats moltes 

vegades pels mestres de cases, que intervenien en la part més 

complexa de l‟edificació de la masia.” 

 

 

2.7 Can Rodeja, Cornellà de Terri (El Pla de l‟Estany). L‟heura que cobreix les parets, i el mal estat de la 

teulada ens parlen de l‟abandonament d‟aquesta casa. Autor: Maria Geli, de F-8. Extreta de la revista 2c 

Construcción de la ciudad. –Núm. 17-18 La masía. 
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I després es planteja amb tristesa el futur de les masies: 

 

“La masia és sobretot una realitat rural amenaçada d‟extinció. No sabem què fer ni 

com salvar les masies que encara resten dempeus, però que, ja tancades, esperen 

pacientment que la teulada vagi cedint amb el temps per continuar després el procés 

de degradació que les convertirà en ruïnes. 

Quan alguna cosa interessant n‟ha quedat al seu interior, ha estat ràpidament 

espoliada. No en resta res, estem cansats d‟entrar-hi amb el cor encongit i el pas 

insegur de les escales estantisses, i veure el trespols de fusta foradats, les finestres 

sempre obertes, les bigues en estat precari. A les estances buides, algunes restes, les 

pedres fumades de la llar, un escó oblidat, la pastera empolsada, un quadern d‟escola, 

ens parlen d‟una vida que ha fugit definitivament.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 

27 

 

3.EL PAISATGE RURAL 

“L‟home, davant la societat, es pot sentir més potent,  

però més poc lliure; en canvi, davant la naturalesa passa a l‟inrevés.” 

 Terrades,Ignasi; El món històric de les masies (1984,331). 

 

3.1 Els tipus de conreus s‟adapten a la topografia i al clima de cada àrea geogràfica. Vistes aèries 

pertanyents al Priorat, al Pla de l‟Estany, i a la Segarra, respectivament. Font: Google Earth, consultat el 

09.06.2011. 
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Pot semblar difícil de creure la transformació que l‟home ha fet en el paisatge del món 

rural si ens el mirem des d‟una gran ciutat. Però allà, lluny de la construcció de 

gratacels i grans vies asfaltades; lluny del transit constant i dels alts nivells de 

pol·lució; els seus habitants també han anat adaptant el paisatge a les seves 

necessitats de cada temps. 

3.2 Superposició d‟elements humans de diferents èpoques. A l‟esquerra, una creu de terme de pedra sota 

el cable d‟una línia elèctrica. Al seu costat, un camí rural que encara és ara utilitzat per l‟accés als camps i 

pel ramat. A la dreta i a un nivell superior, s‟hi entreveu la carretera actual, asfaltada. Plana de Gangolells 

(El Solsonès). 

 

I en el paisatge humanitzat, reflex d‟aquestes necessitats, s‟hi denota la evolució de la 

vida a pagès. En ell hi trobem les noves infraestructures i construccions mesclades 

amb reminiscències que ens parlen d‟un estil de vida encara no gaire llunyà en el 

temps. Per tant, sobre la trama del paisatge natural ja gairebé inexistent hi trobem 

superposades les successives trames humanitzades que ens parlen de la societat, 

dels mitjans i de l‟economia de cada temps. 
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3.1. El paisatge rural fins a mitjan segle XX 

Fins a mitjan segle XX, podem considerar que el paisatge rural era un món harmònic, 

en el qual els seus habitants modelaven l‟entorn per a la seva supervivència.4 Boscos i 

camps de conreu s‟alternaven seguint la topografia que el terreny els marcava.  

La falta d‟adobs, que feia disminuir el rendiment de les terres amb els anys, obligava a 

usar altres mètodes per a refer-les de la seva producció com ara la rotació de cultius* i 

els guarets*.5 

3.3 Pagès llaurant feixes estretes, fetes en un terreny amb pendent amb marges de pedra seca. Autor: 

Llorenç Serres i Amposta (1970). Fons fotogràfic: Serres Buenaventura. Editor: El món agrari a les terres 

de parla catalana.  

 

Generalment, les zones més planes s‟aprofitaven per a conreus mentre que les més 

pendents es deixaven de bosc o bé s‟hi feia vinya, esglaonant-les amb feixes* fetes 

amb parets de pedra seca.  

                                                           
4
 Boada, a La vida a pagès. El món perdut de les masies i les possessions de Catalunya i les Balears, 

(2010) ens aporta una mirada naturalista a aquesta humanització del paisatge: “La pagesia ha estat 
determinant en la construcció de paisatges, perquè amb la seva activitat ha modelat i acomodat l‟entorn a 
les necessitats productives, i ho ha fet de manera amable, perquè altrament el seu sistema productiu 
hauria fracassat.”  I afegeix que “El paisatge és l‟expressió de la història natural i social d‟un territori. Les 
persones en formen part i l‟hem anat transformant contínuament; tal·la de boscos, ramaderia extensiva, 
camps de conreu, etc.”  

 
5
 Vendrell, Felip; Històries del mas pagès (2000). 
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I a les zones d‟alta muntanya on els conreus eren inviables, el sistema econòmic es 

basava en el bestiar. Ja fos el principal sistema productiu o no, a gairebé tots els 

masos tenien bestiar d‟un tipus o d‟algun altre. Això comportava tenir pastures, alguns 

abeuradors* repartits pel mas i zones d‟ombra on resguardar-se a part d‟alguna cort o 

corral a la masia. 

D‟aquesta primera humanització del paisatge en queden un reguitzell de petites i 

mitjanes construccions escampades pel territori que, passant sovint desapercebudes, 

ajuden a caracteritzar cada indret, municipi o comarca. Són les cabanes, pallisses, 

aixoplucs, pletes*, molins, sínies, pous i els mateixos marges de pedra seca ja 

comentats, les que s‟adapten a les necessitats de cada zona i els confereixen 

caràcters diferenciats.6 

3.4 Barraca de pedra seca al Pla del Bages, al fons, La Sala de Sant Ponç. Autor: Antoni Gallardo i 

Garriga (Entre 1900 i 1929). Fons: Estudi de la masia catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Boix, Pere; “L‟artista i el paisatge” publicat al llibre El territori i la casa. (2001). 
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Unien la trama camins i senders. Alguns fets per animals, altres per humans i molts 

d‟ells compartits. Enllaçaven zones forestals amb conreus, cases, fonts naturals, etc. 

però el lligam més important entre el conjunt era precisament l‟aigua. Rius, rierols i 

rases comunicaven tots aquests elements. 

Sempre també a les proximitats dels punts d‟aigua, s‟hi feien els horts. D‟ells se‟n solia 

extreure les verdures i hortalisses que la família consumia al llarg de l‟any.  

Com que la gran majoria de les feines de pagès eren a l‟exterior, els pagesos tenien 

distribuïts pel mas tot de setis* o seients resguardats del sol i del vent. 

Les limitacions entre els diferents termes s‟identificaven amb alguna roca grossa, amb 

munts de pedres, creus de terme* o bé parets de tanca*.7 La volatilitat i imprecisió 

d‟aquests elements feien que tot sovint hi hagués discussions i problemes entre 

termenats veïns. 

 

La religió era una part molt important del dia a dia en la vida a pagès. I com a tal, 

també es reflectia en el seu paisatge. A part de les creus de terme que acabem de 

citar, en molts indrets es podia trobar capelles i ermites dedicades a algun sant o 

patró. Fruit de la mateixa religió també ho eren les diferents benediccions per a les 

collites que es podien trobar pel mas; ja fossin en forma de creus fetes amb arç* en 

alguns punts d‟aquest, o bé recipients que contenien pa beneït.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Amades, Joan; La casa: Art popular (1938). 
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3.5 Creu de terme de pedra treballada. En un segon pla, feixes fetes amb parets de pedra seca. Autor 

desconegut (Primera meitat del segle XX).   Fons: Lluís Carulla. Museu de la Vida Rural. Editor: El món 

agrari de les terres de parla catalana. 

 



Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 

33 

 

 

Finalment, les masies es construïen amb materials extrets de la zona, per la dificultat i 

cost que hagués suposat el seu transport. La masia, a més de ser l‟habitatge de la 

família, suposava el centre neuràlgic de tot el sistema productiu del mas. En ella s‟hi 

trobaven corts i tancats per als animals de tracció i també per al bestiar, les pallisses* i 

els graners, les eines, les cambres per a fer les matances dels animals, l‟era amb els 

diferents espais...   

És per això que la seva ubicació en el mas tampoc era en va; en primer lloc, requeria 

una superfície aproximadament plana per a la seva construcció. També es tenia en 

compte la seva comunicació amb la resta del mas (terres, boscos, etc) i amb l‟exterior, 

la proximitat a punts d‟aigua i  aspectes climatològics com ara la construcció en una 

zona assolellada i reparada del vent. Evidentment que tots aquests factors no es 

compleixen a totes les masies, ja que cada mas és particular i també hi entren factors 

geogràfics, econòmics i altres, però si que podem considerar que són prioritats que es 

tenien en compte abans de construir la masia.8 

 

Així doncs, podríem afirmar que aquest món pagès estava sotmès a l‟entorn; el 

sistema productiu s‟adaptava a la zona, les construccions es feien amb materials de 

proximitat i els punts d‟aigua i la topografia del terreny en condicionaven la seva 

distribució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Revista 2c: La construcción de la ciudad. Núm.17-18 (13) La masia: historia y tipología de la casa rural 

catalana (1981). 
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3.2. El paisatge rural actual 

“Vells llauradors de bancalets estrets/ que de les pedres feu parets, 

amics treballadors/ que els brancals costeruts/ avui estan perduts.” 

Lombarte,Desideri; Ataüllar el món des del Molinar (1999). 

 

Una altra realitat és la situació actual. Són pocs els pagesos que poden viure només 

de l‟explotació de les seves terres, i l‟economia de l‟autoconsum ja no és possible. A 

més, les noves tècniques aplicades al món agrari i les tecnologies i noves 

telecomunicacions caracteritzen també el paisatge rural dels nostres dies. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Segadora moderna de grans 

dimensions. Si el camp no té 

almenys metres d‟amplada, 

aquesta no hi pot entrar a segar. 

Autor de la fotografia: Marc Closa 

(2010). 

 

Els camps de conreu de poca extensió o que hi sigui difícil arribar-hi amb tractors i 

altra maquinària agrícola queden abandonats i és per això que avui en dia és fàcil 

trobar-nos amb turons esglaonats amb parets de pedra seca que es van deixar de 

cultivar hi ara hi ha novament bosc. A canvi, es reconverteixen a camps de conreu les 

zones de bosc més planes i abastables per la maquinària actual. També gràcies a la 

maquinària s‟han eliminat molts marges que suposaven un obstacle per al sistema de 

conreu actual i s‟han aconseguit camps de més superfície.9 A les zones de regadiu on 

s‟hi ha implantat el sistema de regatge per aspersió encara és més accentuada 

aquesta nova distribució de terres, ja que els camps s‟han hagut d‟adaptar a l‟abast 

dels aspersors. Tot plegat ha suposat una important evolució del paisatge rural; tant 

per la variació dels desnivells com pel nou repartiment de zones cultivables i zones 

sense cultivar. 

                                                           
9
 La transformació del paisatge conreable ha anat evolucionant paral·lelament a l‟evolució de la tècnica 

agrícola.“El cereal s‟apropià dels llits de la vall i les clapes entre els matolls comencen a clarejar a mesura 
que la capacitat tècnica es familiaritzava amb els aguerrits camperols, fins al punt que les úniques zones 
on encara campa l‟alzinar salvat de les carboneres són les més agrestes i costerudes.” Pere Boix, a 
l‟article “L‟artista i el paisatge” al llibre El territori i la casa (2001). 
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3.7 Les obres van adaptant la masia a les seves necessitats. En aquesta en concret, s‟ha eliminat el 

baluard de l‟entrada i s‟ha annexat un mòdul visiblement més modern pels seus materials i per la seva 

construcció. L‟antiga pallissa s‟ha substituït per un garatge per als cotxes, i a les corts que hi havia 

adjuntes a la casa (a l‟esquerra de la imatge) s‟hi ha fet un espai cobert per una barbacoa i una llarga 

taula. Casa Vendrells, Llanera, Segarra. Autor imatge antiga: Ramon Castaràs (1958). Fons: Arxiu privat 

Ramon Palou. Imatge actual (2011). 
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3.8 L‟Oliva, també ha sofert una sèrie de canvis importants. Per començar, les seves façanes han estat 

despullades del revestiment per convertir-les en obra vista. En una de les corts,s‟hi ha fet el garatge i justa 

sobre un terrat, que dóna a la cara est de la casa. El portal del baluard s‟ha mantingut, tot i que ara 

l‟entrada sigui per una porta metàl·lica que es troba just al costat. A l‟antiga pallissa, ara s‟hi guarda la 

maquinària. De la primera fotografia cal destacar-ne el molí de vent que hi ha a la teulada, amb el qual 

feien llum abans de tenir electricitat, i de la segona, en podríem dir que el carretó carregat de llenya és 

una prova que la llar de foc encara deu treballar. L‟Oliva, Ardèvol (El Solsonès). Autor imatge antiga: 

Ramon Castaràs.(1958). Fons: Arxiu privat Ramon Palou.  Autor imatge actua: Jordi Closa (2011). 
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Les construccions també han canviat. Ara és més fàcil de transportar materials de tot 

arreu. S‟ha perdut aquesta lògica de construir amb materials de l‟entorn i s‟ha optat per 

solucions generalment més sofisticades i modernes -tot i que no sempre de més 

qualitat -. 

Aquest fet, juntament amb la construcció de carreteres, granges, línies elèctriques i de 

telèfon, antenes de telecomunicacions i altres, han fet canviar la fisonomia del món 

rural, que no és res més que és un reflex de la seva societat. 
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4.ELS VALORS DE LA MASIA 

“La masia és simplement el mitjà que ha fet possible la vida al camp.  

La resta de suposicions, exageracions i idealitzacions  

no fan res més que transformar l‟esperit de les cases rurals  

en coses estranyes i en realitats alienes” 

Ripoll,Ramon; La masia catalana: Evolució, arquitectura i restauració (2005). 

 

A partir d‟una masia idealitzada pretenem identificar cada un dels seus valors –tan del 

seu exterior com del seu interior- que la caracteritzen com a tal. Aquests, els anirem 

coneixent basant-nos en diferents percepcions ja existents i en fotografies, que sempre 

són més descriptives.  

En aquest apartat, no entrarem en l‟estructura ni en temes constructius, sinó que ens 

centrarem en la descripció de cada un dels espais que formen la masia. Parlarem de 

textures, d‟ambients i en general de la vida que s‟hi feia en cada un d‟ells per així 

entendre les funcions dels elements que ens hi puguem trobar. 

Comencem l‟anàlisi en el mas; continent de la masia, per anar-nos aproximant a 

aquesta i acabar-ne coneixent en detall cada una de les seves estances. 

4.1 Vista general de Llentes, de Viladonja (El Ripollès). Autor desconegut (Entre 1890 i 1936). Font: 

Estudi de la masia catalana (Centre Excursionista de Catalunya).  
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4.1. Valors de l’exterior 

 

 

 

 

4.2 Vista panoràmica d‟una zona de camps de cereals i vinya a Sant Quintí i a Mediona. La proximitat 

d‟una font d‟aigua, en aquest cas el riu assegura poder regar l‟hort, així com tenir aigua pel consum diari. 

Observem, també en la foto, com per tal de poder conrear els terrenys amb més pendent, s‟esglaonen 

amb parets de marge per aconseguir superfícies planes, encara que petites. La masia, sol ubicar-se en 

una superfície mínimament plana, propera als camps de conreu i a poder ser, no gaire allunyada d‟algun 

punt d‟aigua, però com que cada mas és un cas diferent, no se‟n poden extreure normes generals.  

Autor de la fotografia: Miquel Carbó Castany (1950). Fons: Arxiu particular M. Àngels Mata Quintana. 

Editor: El món agrari a les terres de parla catalana. 
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Arribem al mas i encara no veiem la masia que serà el nostre objecte d‟estudi però a 

mesura que ens hi atansem anem fent-nos una idea del que podrem trobar-hi.  

Així que mentre fem camí observem els tipus de vegetació de la zona; segurament a la 

casa hi trobarem elements com ara bigues, baranes o objectes ornamentals fets amb 

fusta d‟aquests boscos. La pedra que s‟hagi pogut utilitzar per a la seva construcció 

possiblement també estigui extreta dels seus vorals; la dificultat en transportar-la 

condicionava aquest aspecte. El clima i la zona geogràfica on ens trobem també són 

informació prèvia que ens poden parlar de certs aspectes de la masia que volem 

conèixer com ara els sistemes de condicionament tèrmic o d‟aprofitament i 

emmagatzematge de l‟aigua. 

4.3 Can Llorat apareix darrere d‟un camp de blat. Encara no ho veiem, però és d‟esperar trobar-hi algun 

espai destinat a l‟emmagatzematge de la palla i algun pel gra. Autor desconegut (Entre 1890 i 1936). 

Fons: Estudi de la Masia Catalana ( Centre Excursionista de Catalunya). 
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Fent una observació acurada de la propietat, també podrem descobrir-ne els seus 

sistemes productius; informació imprescindible per entendre el funcionament de la 

masia. Si hi ha pastures, podem esperar trobar-nos corrals o tancats al voltant de 

casa. Aquests, dependran del tipus de bestiar dominant, ja que tenen diferents 

característiques les corts de porcs que els tancats per les ovelles o bé pel bestiar boví.  

Si al mas hi predominen les àrees de camps de conreu, és segur que a l‟entorn de la 

masia hi trobarem un o més pallers i fins i tot potser algun graner. La presència 

d‟aquest dependrà de si es fa servir únicament les golfes de la casa per a 

emmagatzemar el gra o es necessita un espai exclusivament destinat a aquest. 

 

Recordem que la masia és el nucli del mas i que no es pot entendre sense aquest, per 

tant, el nostre estudi de la masia comença just en aquest punt, quan entrem a la 

propietat – que de la masia n‟és l‟entorn i el sistema productiu a la vegada -. Com va 

dir Vila i Comaposada (1980), “la casa rural és, respecte les terres en explotació, ço 

que una capital és referent al territori sobre el qual exerceix jurisdicció.”10  

 

És inevitable aquesta relació entre el mas i la masia. El mas fa viure i condiciona la 

masia i des d‟aquesta és governat tot el conjunt i és seu de la família. És una relació 

física i funcional. Els seus habitants solen passar el dia al mas i la nit a la masia; del 

mas en viuen i en la masia es protegeixen; el mas els dóna els aliments que a la masia 

poden transformar per fer-los mengívols. Així que la família se sent tan identificada 

amb la masia com amb el territori que l‟envolta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Vila i Comaposada, Marc-Aureli; La casa rural a Catalunya: Cases aïllades i cases de poble. (1980). 
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Engranatge mas-masia 

4.4  El mas va més enllà de les terres, de la mateixa manera que la masia va més enllà de ser el sostre de 

la família. Tots els productes que es poden extreure del mas –tan comestibles com no-  acaben sent 

transformats a la masia per al consum o ús de la pròpia família. Mas i masia s‟interrelacionen 

constantment i conjuntament proporcionen l‟auto-consum dels qui l‟habiten. I en aquesta relació hi ha un 

aspecte molt important que és el de la reutilització; és el cas de l‟ús de la palla, les triadures i els 

excrements per a fer adobs per les terres o bé les cendres del foc i greix animal per fer sabó per rentar la 

roba. Quan acaba el cicle productiu, els excedents es porten a fires o mercats o es venen a un altre mas 

que tingui mancança del producte. A canvi, es compren els productes que no hagin pogut produir-se al 

propi mas. 
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LA MASIA 

 

 

 

4.5  L‟exterior d‟aquesta masia, com el de tantes d‟altres, ens parla de la vida que s‟hi porta. També de les 

ampliacions que s‟hi ha anat fent amb el temps. D‟ella en destacaríem la sobrietat i la geometria en el seu 

rostre, tan sols trencades per la vegetació de l‟era i la façana. La construcció secundària que 

l‟acompanya, segueix les mateixes línies de la casa però en reduïdes dimensions i amb el carener 

disposat en la direcció contrària. Casa Moragas, Ardèvol (El Solsonès). Autor: Ramon Castaràs. (1958) 

Fons: Arxiu privat Ramon Palou. 
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I per fi ja la veiem. Des de la distància costa d‟identificar què és la casa en si i què són 

els cossos annexes. De moment, podem observar com una superposició de teulades 

sobresurten entremig de camps i boscos.  

El conjunt edificat de la masia destaca en el seu entorn de manera robusta i 

majestuosa: El volum dels seus cossos geomètrics i les seves dimensions trenquen 

amb l‟harmonia del paisatge; de contorns més irregulars i difuminats.11  

4.6 Per una banda, el seu volum i les seves formes geomètriques la fan destacar entre el paisatge; per 

l‟altra, la vegetació del seu voltant, la de la seva façana i la rugositat dels seus acabats en suavitzen el 

seu protagonisme en el paisatge. La Ferreria, Tona (Osona). Autor: Antoni Gallardo i Garriga. (Entre 1912 

i 1928). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

La masia és un edifici que ha anat creixent paral·lelament a les necessitats i els 

recursos de la família de cada època.12 I aquestes ampliacions solen ser fàcilment 

perceptibles des de l‟exterior, des d‟on es pot identificar el nucli originari i els “afegits” 

que s‟hi ha anat construint, sempre amb una finalitat clara i funcional. És per aquest 

motiu que aquesta capacitat de la casa de pagès de ser ampliable a partir de cossos 

annexes no malmet la seva imatge sinó que la fa més pintoresca i característica. 

 

                                                           
11

 Els autors de la revista 2c Contrucción de la ciudad,(1980) a l‟edició destinada a la masia hi diuen 
“Lejos de responder  a una voluntad de integración , la masía emerge del paisaje como un objeto.” 

 
12

 Curós i Vilà, Joan; Masies que cal conèixer (2006). 
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La seva ubicació, que sovint és en un punt mitjanament elevat en el terreny que 

l‟envolta, encara la fa destacar més d‟entre el paisatge del seu entorn. 

 Per contra, el cromatisme i les textures dels seus acabats s‟encarreguen de fer de 

lligam entre els dos. Són textures rugoses i imperfectes, com les que podem trobar a 

les mateixes roques dels entorns, als camins o a la vegetació. Els colors dels murs, els 

acabats i les teulades, generalment de tons terrosos i grisosos, ens mostren que els 

materials emprats per a la construcció s‟han extret dels mateixos verals de la masia.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Les teulades de teules d‟argila s‟agermanen amb els camps llaurats, tal com ho fa la pissarra de les 

teulades de les cases del Pirineu amb les muntanyes. A dalt, a la dreta fotografia d‟una teulada, extreta de 

la revista digital de literatura “Lo Càntich”. A dalt i a l‟esquerra, fotografia d‟un camp llaurat. Autor: We EI, 

extreta de http://ca.wikipedia.org/wiki/Llaurar. A baix a l‟esquerra, una fotografia de Montserrat Segarra al 

llibre La casa rural a Catalunya (1980).  

 

 

 

 

                                                           
13

 “Els colors de les parets de pedra es compenetren amb el to de la terra; els emblanquinats, amb el verd 

frondós dels ombrívols i ufanosos arbres, mentre que el color de l‟argila de les teules resta clapejat de 
molsa i minúscules herbes de diferents tonalitats que varien amb la llum del dia.” Joan Curós parla així de 
les masies de la Garrotxa al seu llibre Arquitectura rural de la Garrotxa (1994). 
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Trobem murs revestits en les pairalies que s‟ho podien permetre; mentre que les de 

pedra vista solen ser les cases més humils que no podien “vestir-los”.14 

 

“El mas ha envellit molt més que  Bernadette. Quan va marxar-ne 

encara quedaven fragments d‟arrebossat a la façana, senyal que 

havia estat construït per una família que, com les altres, tenia 

vergonya d‟haver d‟ensenyar pedres soles.”15 

 

El pas del temps accentua aquest enllaç entre el rostre de la masia i el paisatge que 

l‟envolta; amb els anys, els líquens i la molsa que apareixen als seus exteriors acaben 

d‟integrar-la amb el paisatge. També fongs de diferents colors, restes vegetals, pàtina i 

restes de matèria enfosqueixen de manera irregular algunes zones de les façanes i 

teulades, creant una unió més amb l‟entorn. 

4.8 Pedra enfosquida pel pas del temps i herbes enfiladisses en una construcció. Tot plegat, camufla una 

mica més l‟edifici entre la vegetació que l‟envolta. Autor: Xalopi. Extreta de www.panoramio.com.  

 

Als voltants de la casa s‟hi ha plantat arbres i altra vegetació que en fan més difícil la 

seva identificació des de lluny però no n‟oculten la seva totalitat. No actuen de barreres 

vegetals com les que protegeixen de l‟ull tafaner els xalets, tan sols ofereixen espais 

protegits del sol i les uneixen una mica més dolçament amb el paisatge. 

I quan ens apropem més –físicament- a ella, els seus entorns ens parlen de la subtil 

intel·ligència dels seus habitants. Podem veure com s‟hi aprofita la major part de 

                                                           
14

 Antoni González, a La masia catalana: Arquitectura, evolució i restauració (2005) ens parla del gran 
error que suposa eliminar el revestiment d‟una façana per culpa d‟un “malentès patriotisme”. Afegeix que 
“en la majoria de casos es tracta de murs que van ser construïts per no ser vistos i al treure-li el 
revestiment no tenen aparell fet amb cura i són lletjos.”  
L‟escriptor Quim Monzó, dedica tot un article De piedra vista a la Vanguardia (11.06.2003) a reivindicar els 

revestiments als murs exteriors, ja que “la mayoría de ellos no fueron construidos para ir sin él, y en 
muchas fachadas hay hoy más portland para unir los abismales intersticios entre las piedras que piedras 
propiamente dichas.” 

 
15

 Lluís, Joan-Lluís; El dia de l‟ós (2004). 

http://www.panoramio.com/
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l‟aigua de la pluja per a regar l‟hort, o per abeurar els animals, mitjançant recs, basses, 

abeuradors, etc. I també pel propi consum, amb l‟ús de pous o cisternes, presents a 

totes les cases. 

També ens sorprèn el coneixement dels seus habitants envers la climatologia. 

L‟emplaçament idoni respecte el sol permet a la casa aprofitar-ne els seves virtuts i a 

la vegada tenir espais on poder-se‟n protegir. És per això que les façanes encarades al 

nord i a l‟oest tenen un percentatge d‟obertures gairebé insignificant, fet que permet 

tenir un tancament més aïllant, evitant crear ponts tèrmics amb l‟exterior.16 Cal tenir 

present que l‟aïllament solia ser per gruix de paret i per tant, l‟obertura de finestres -

que a més, tendien a no ser estanques- era el més reduïda possible, sobretot en les 

àrees geogràfiques més fredes. No obstant, estaven totes protegides amb porticons de 

fusta. La façana orientada aproximadament al sud (sol ser la façana principal) té un 

major percentatge d‟obertures que les altres, per ser la façana que rep més hores de 

sol i es troba reparada de vents freds. Sovint, aquesta façana principal de la masia té 

una galeria o solana, que a més de deixar penetrar el poc sol d‟hivern, també té les 

característiques idònies per l‟assecament d‟aliments.17 

 

                                                           
16

 Casanovas, Xavier; Graus, Ramon: Sobre los valores bioclimáticos en la rehabilitación de la 
arquitectura tradicional del Mediterráneo. En aquest article, els autors parlen de com la casa del pre-

pirineu s‟adequa al seu emplaçament i al clima.  Per contra, Amades (1938), obviant els valors 
bioclimàtics que justifiquen aquest repartiment lògic de les obertures a l‟exterior de la casa, ens diu: “Un 
detall molt remarcable de les construccions muntanyenques(...) és la mancança, gairebé, de finestres, 
l’excessiva petitesa d’aquestes i la seva obertura a gran alçada de la façana, circumstàncies conduents a 
evitar l’embruixament i mal donat.” 

 
17

 Deixant de banda els aspectes funcionals de l‟aprofitament del sol en relació a l‟orientació, l‟etnòleg 
Amades al seu llibre La casa: Art popular (1938) l‟associa a explicacions místiques. “El motiu de 
l‟orientació de la casa cap a migdia és una resta del culte al Sol, expressat en el desig que el moment que 
l‟astre es troba en el zènit arribi a besar la imatge que la casa representava.” 
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4.9 Façana sud de Cal Geler a Cantelles (Osona).  Galeries arcades a la planta pis i les golfes. A la planta 

baixa, dues grans portalades fan d‟entrada a la casa. Autor: Josep Danés i Torras (1933-1937) Fons: 

Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

És també a la façana principal on se sol trobar la portalada. Aquesta, sol ser arquejada 

de la part superior i en les cases més riques adovellada*.18 Ens adonem que la pedra 

dels brancals de l‟obertura està notablement desgastada, a diferència de la de la resta 

de la paret. La causa n‟és la creença religiosa del salpàs*,molt arrelada al país fins fa 

no gaires dècades. 

La portalada solia tenir la suficient alçada com perquè s‟hi pogués entrar i sortir dalt del 

cavall, tot i que l‟amo fos l‟únic que es podia permetre el luxe d‟entrar a la casa 

cavalcat a cavall. La resta de la gent de la casa i els forasters havien de descavalcar 

abans d‟entrar i és per això que a tocar de la façana i just al costat de la portalada hi 

sol haver un pedrís; que a part de servir-nos de banc feia d‟ajuda per pujar i baixar del 

cavall.19 

 

 

                                                           
18

  Amades, Joan; La casa: Art popular.(1938) 

 
19

 Amades, Joan; La casa: Art popular.(1938) 
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4.10 A la imatge de dalt, la porta d‟entrada de la Pera, 

Ardèvol (El Solsonès). Veiem com les pedres que 

formen els brancals estan visiblement desgastades a 

causa del salpàs.  

 

 

4.11 A l‟esquerra una reduïda i significativa part de la 

façana de Mas Riba de la Serra, Granollers (Vallès 

Oriental). En ella hi podem identificar el rellotge de sol, 

una làpida i a la dovella central del portal gravada la 

data de construcció, l‟escut de la família i una inscripció. 

El conjunt d‟elements parla de la història de la masia. 

Fotografia extreta del llibre Les cases pairals catalanes 

(1965), de Joaquim Camps i Arboix. 

 

I si la masia que tenim davant es tracta d‟una gran casa pairal, probablement tingui 

l‟escut de la família gravat damunt la llinda de la porta, fent referència a l‟ofici o 

categoria de la família. Però és més comú trobar-hi la data de construcció, típic de les 

masies als segles XVIII i XIX, gravada com a símbol de la prosperitat que el camp vivia 

en aquella època. També és d‟aquests segles que podem trobar rellotges de sol a la 

façana.20 

 

                                                           
20

 Vila i Comaposada, Marc-Aureli: La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble (1980). 
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L‟HORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 Hort en primer pla, just al costat d‟una masia de Badalona. La ubicació de l‟hort en un mas és del tot 

variable; sempre en funció de les fonts d‟aigua de les quals disposi. En el cas de la imatge, es permeten 

de tenir-lo just a tocar de la masia, però hi havia famílies que havien de fer desplaçaments de quilòmetres 

a peu per a arribar-hi. Can Claris, Badalona (El Barcelonès). Autor: Josep de Cabanyes. (Entre 1905 i 

1931) Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 
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Sempre situat a les proximitats d‟algun pas d‟aigua, d‟una bassa o d‟un pou. És per 

això que no sempre el trobem a l‟entorn de la masia; la condició bàsica per al seu 

funcionament és l‟aigua i aquest és el factor que determina la seva ubicació en el mas. 

D‟ell en provenien la major part dels aliments que consumia la família; les verdures i 

les hortalisses. També al seu voltant hi podem trobar arbres fruiters. 

 

Molt proper l‟hort també hi solia haver el femer. La barreja d‟excrements i palla que 

s‟extreia de les corts era l‟adob usat per a les hortalisses. 

 

4.13 Mestressa collint verdures a l‟hort a Vila-rodona (Alt Camp). Fotografia d‟autor desconegut. (Juliol de 

1980). Fons: Arxiu Santesmasses-Rabadà. Editor: El món agrari a les terres de parla catalana.  

 

Es diu que l‟hort és el reflex de la mestressa de la família, perquè n‟és ella 

l‟encarregada. Un hort ben cuidat s‟associa a una bona mestressa de la casa. Hi ha 

moltes altres creences i tradicions associades a la bona collita de l‟hort, com ara que 

cal plantar cada aliment a la seva lluna adequada perquè doni fruit i aquest sigui bo i 

també que cal vigilar què plantes al costat de què, perquè hi ha aliments que són “mals 

veïns” d‟hort i aleshores no tenen bona producció. 21 

 

 

 

                                                           
21

 Vendrell, Felip; Històries del mas pagès (2000). 
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EL BARRI O BALUART I TORRE DE DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14 Aquesta masia es troba protegida per un mur de pedra al seu voltant. El baluard té dos portals 

d‟entrada; ambdós acabats en arc de mig punt i tancats per portes robustes de fusta. El principal dels dos, 

que ocupa la part central, és adovellat amb pedra treballada a tot el voltant i amb una acurada teulada que 

en sobresurt per banda i banda. La resta del mur, a diferència de la majoria de barris, també té una petita 

coberta de teules al llarg de la seva superfície. Can Masferrer, Sant Sadurní d‟Ososmort, (Osona). Autor: 

Isidre Puig i Boada (1927). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 
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Podem trobar algunes masies envoltades per un baluard o barri. Aquest, ens recorda 

que a finals del segle XVI i durant el XVII moltes masies van haver de ser protegides 

del bandolerisme per aquest mur de pedra, que les convertia en un nucli tancat. Dins 

aquest nucli s‟hi trobava l‟era, la casa i la resta de construccions que formen part de 

cada masia. La particularitat del barri n‟era la gran portalada de fusta que feia 

d‟entrada al conjunt de la masia, i que sovint disposava d‟una petita coberta de 

teules.22      

És també per a la protecció de la casa que en algunes zones, sobretot de la costa, 

podem trobar masies amb torra de defensa.  

 

4.15 Masia Cal Rei de Castell d‟Aro (Baix Empordà). Moltes de les masies més importants de la zona 

costaneres tenen o tenien una torre de defensa, aquesta n‟és tan sols un exemple. Autor: Antoni Gallardo 

i Garriga (1929). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Les torres de defensa es van construir des de l‟Edat mitjana fins al segle XVII per a 

defensar-se de possibles atacs pirates en cas de trobar-se al litoral o de bandolers i 

guerres civils les de més a l‟interior. 
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 Barbany, Carme; De la balma a la masia: L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental (1996). 
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L‟ERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16 A l‟era de  Can Casademunt hi trobem la mostra que aquesta, es tracta d‟una zona de pas i de treball 

a la vegada. Tancada per un barri amb dos portals, en el seu interior hi pastura l‟aviram i les cistelles i 

cabassos són testimoni de les feines que s‟hi fan durant el dia. A més, en ella s‟hi comunica l‟entrada de 

la masia amb els edificis annexos; les corts i el paller. Can Casademunt, Cartellà (El Gironès). Autor 

desconegut (Entre 1890 i 1918). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 
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Hi hagi o no hi hagi barri, ens dóna la benvinguda a la casa l‟era; l‟esplanada de 

davant de la masia. És un espai compartit entre feines, oci i arribada a la casa, que la 

relaciona amb la resta del mas. Per tant, també guarda racons per a cada un d‟aquests 

usos; acostuma a tenir una gran zona assolellada per l‟assecament d‟aliments i també 

algunes parts reservades del sol on durant l‟estiu guardi una temperatura més 

agradable i on s‟hi sol trobar algun seient. “Generalment, s‟hi realitzaven feines 

eventuals o de curta durada com ara arranjar les eines, ferrar el bestiar de tir*, la 

matança del porc, fer garberes*, batre*, ensacar o embalar”. 23 

 

Com que la majoria d‟aquestes feines s‟havien de realitzar amb llum de dia, calia que a 

l‟era hi haguessin racons resguardats del sol; és per això que sempre hi trobem  algun 

arbre de fullatge espès com ara una figuera. També s‟hi sol trobar a prop algun planter 

d‟oms, ja que s‟utilitzaven per a fer els mànecs de les eines. Segons Amades, part de 

la vegetació que es podia trobar entorn la masia com ara els xiprers o bé el llorer 

tenien un origen simbòlic o relacionat en creences religioses24. 

 

A tocar de la façana principal, hi observem un pedrís. El què en alguna altra època 

havia servit com a suport per a cavalcar o descavalcar d‟algun cavall o mula, ara ens 

sembla un banc de pedra idoni per prendre el sol o la fresca des del peu de la casa. 

No hi falta, en un racó de l‟era, la barraca del gos. Aquest no era només un animal de 

companyia sinó que també feia la funció d‟una alarma antirobatori de les més fiables. 

En les cases que tenien ramat, aquest també solia fer de gos pastor i generalment 

també se l‟enduien de cacera. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Vendrell, Felip; Històries del mas pagès (2000). 

 
24

 Amades al llibre La casa: Art popular (1938) exposa que “El xiprer plantat davant de les masies 

seculars, avui senyal de l’hospitalitat, recorda un vell culte a les divinitats pairals simbolitzades per aquest 

arbre, suara esdevingut emblema de la mort per una continuació del bell sentit” i en relació al llorer que en 

moltes cases s‟enfila per la façana en diu que “ Els romans creien que el llorer tenia la propietat de 

conciliar la família amb les divinitats domèstiques ofeses, creença que els explica la presència de llorers 

arran de les parets de moltes masies i el costum de tirar a la seva soca la cendra de la llar i de la bugada.” 
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4.17 Homes batent amb un cavall “a potes” a l‟era d‟una casa del Berguedà. Un home recolzat al portal de 

l‟entrada mira cap a dins de la casa. Fotografia de I.? (19--). Fons: Àmbit de recerques del Berguedà. 

Editor: El món agrari a les terres de parla catalana. 

 

Les eres solien estar pavimentades amb cairons*, pedres de riu, lloses de roca o 

aprofitaven la roca viva directament. Les seves formes també variaven en funció de la 

topografia i les necessitats així que en podem trobar indistintament de quadrades o 

rectangulars, rodones o de formes totalment irregulars. També podem trobar algun 

mur (generalment de pedra seca i de poca alçada) envoltant l‟era.25 

 

                                                           
25

 Barbany, Carme; De la balma a la masia: L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental (1996). 
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CONSTRUCCIONS ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18  Teulats, a Sant Martí de Merlès (El Berguedà), mostra un complicat entramat d‟edificis adosats que 

formen el conjunt de la masia. A la casa, l‟acompanyen el paller, la capella i les corts. Tots ells al voltant 

de l‟era, delimitada per un mur de pedra. Autor: Isidre Puig Boada (1932). Fons: Estudi de la Masia 

Catalana (Centre Excursionista de Catalunya.) 

 

 

 

 

 

 



Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 

59 

 

 

No podem obviar el conjunt de construccions que acompanyen la casa i l‟era. Sovint 

tendim a passar-les per alt pensant que destorben o desmereixen la masia quan és 

justament el contrari. La masia no és només un habitatge per a la gent de pagès, sinó 

que entorn a ella hi trobem tot el sistema econòmic i la vida de la família.26 

 

El fet que construccions com corts, corrals o pallisses s‟hagin anat construint 

posteriorment a la masia, no li treu el seu vincle amb aquesta. Al contrari, ens mostra 

la capacitat d‟adaptació que té a les necessitats de cada època. Tots els complements 

que li siguin necessaris per existir es pot considerar que formen part d‟ella.  

En funció del tipus de bestiar o el tipus de conreus que dominin en cada mas en 

concret, trobarem un tipus de construccions o unes altres a l‟entorn de la masia:  

 

Corts, estables, corrals i quadres. 

L‟espai dedicat a aquests espais ve determinat per la quantitat de bestiar de cada 

masia; que a la vegada depèn directament de les quarteres* de camps de cultiu del 

mas. La seva ubicació sol ser a banda i banda de l‟era i per tant, als costats de la 

masia. En el cas de l‟estable dels animals de tir, i tal com comentarem més endavant, 

se sol trobar a la planta baixa de la mateixa masia, especialment a les zones de 

muntanya. 

 

Mites, creences i tradicions acompanyaven la construcció dels estables i corrals tan o 

més que a la pròpia masia, ja que eren les construccions que guardaven el bestiar; la 

base principal del sistema econòmic del mas. La creença cristiana, ja comentada del 

salpàs era la més estesa i seguida, però també per a la bona salut dels animals, les 

portes dels estables solien estar plenes d‟amulets com ara urpes d‟algun astoret, 

ungles de senglar, orelles de guineu, rams de flors de carlina*, romaní beneït o alguna 

creu dibuixada sobre la fusta amb les candeles del dia de la Candelera. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 “Amb el pas del temps s‟anaven realitzant ampliacions en el cos principal de l‟edifici, a mesura que les 
necessitats agrícoles i ramaderes ho exigien. No hem de perdre mai de vista que la funcionalitat de 
l‟edifici rural –primordialment la masia- està determinada per la distribució que es dóna a les diferents 
plantes que el componen” Curós, Joan; Arquitectura rural de la Garrotxa (1994). 
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A continuació definirem cada un dels conceptes, ja que sovint, tendim a confondre‟ls. 

També cal dir que no sempre les seves diferències són prou clares, i en funció de les 

zones, poden variar els significats, o alguns dels conceptes podes utilitzar-se com a 

sinònims: 

 

CORRAL. Espai cobert o bé amb una part a l‟aire lliure destinat als animals de ploma. 

Veure imatge 4.19. 

CORT. Estança coberta, generalment en un edifici annex a la casa, destinat al bestiar 

de producció de carn, llet o llana. També n‟anomenem cort a cada un dels espais 

interiors d‟aquesta, separats per envanets que no arriben al sostre. Això permet tenir 

en un mateix espai diferent tipus de bestiar o bé bestiar separat per algun motiu com 

podria ser les femelles per la cria, els desmamats, etc. Dins la cort, hi trobem les 

menjadores, de poca alçada, ja que els animals que hi solen haver són porcs, ovelles, 

cabres o vaques. Veure imatge 4.20.            

 

 

4.19 Porta del corral de Can Vilatort amb una noia. Està tancat per un mur de pedra i a l‟esquerra de la 

imatge s‟hi entreveu un espai cobert. Et terra és empedrat. Autor: Josep Maria Armengol i Bas (Entre 

1899 i 1905). Fons: Estudi de la Masia Catalana ( Centre Excursionista de Catalunya). 
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4.20 A la dreta, cort de vaques a 

Centelles. La menjadora està 

instal·lada a la paret, i la palla del 

terra facilita la feina a l‟hora de 

netejar-la. Autor: Cabrera, Roqué. 

(1953). Fons: Arxiu municipal de 

Centelles. Editor: El món agrari a les 

terres de parla catalana. 

4.21 Quadra o tancat i un estable a Can Codinachs, Gurb (Osona). En un primer terme veiem el tancat fet 

de valla de fusta, juntament a un altre delimitat per mur de pedra. Darrere del tancat, un estable per a 

tancar el bestiar a cobert. Autor desconegut. (Entre 1960 i 1980). Fons: Arxiu particular Josep Codinachs. 

Editor: El món agrari a les terres de parla catalana. 
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ESTABLE. Espai cobert que podem trobar tant a la planta baixa com en un edifici 

annex, destinat a guardar-hi els animals de tir; les mules, els rucs, els cavalls, etc. És 

per aquest motiu que les menjadores de l‟estable solen ser més altes que les de les 

corts. Veure imatge 4.21. 

QUADRA. Espai a l‟aire lliure, delimitat per envanets o bé tanques de fusta, per a 

animals com ara cavalls o mules. El mateix espai permet la seva pastura però alhora 

estan tancats. Veure imatge 4.21. 

 

 

Pallissa i graner 

4.22 Pallissa de Can Cadevall,  Usall (Pla de l‟Estany). La teulada de dues vessants, amb carener 

paral·lel al de la masia, i els murs de pedra la apropen a aquesta. Hi destaca la gran obertura en forma 

d‟arc de mig punt.  Fotografia extreta de la revista 2C Construcción de la ciudad 17-18 La masia. Pertany 

a Arcadi Pla, Jeroni Moner i Josep Riera. 

 

La pallissa es sol trobar molt propera a l‟era i fa de paller cobert. A part de guardar-hi 

la palla, també s‟hi solia deixar assecar el farratge i de vegades també feia de cobert 

per algunes eines de camp. L‟edifici, d‟entitat i característiques pròpies, sol disposar 

d‟una gran obertura en una de les seves cares –generalment la que dóna a l‟era -.27 

També era el lloc on marxants, captaires i treballadors esporàdics de la casa passaven 

la nit.                

 

                                                           
27

 Revista 2c: La construcción de la ciudad. La masia: historia y tipología de la casa rural catalana.(1981) 
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4.23  A algunes zones, com ara a la Garrotxa, podem trobar les cabanyes, una construcció compartida 

entre l‟emmagatzematge del farratge i l‟estable d‟animals. Aquest és el cas de la Cabanya del Molí d‟En 

Solà, a la Vall de Bianya. Fotografia extreta de la revista 2C Construcción de la ciudad 17-18 La masia. 

Pertany a Arcadi Pla, Jeroni Moner i Josep Riera. 

 

El graner, per altra banda, no sol ser tan comú a les cases de pagès perquè en moltes 

d‟elles ja n‟hi havia prou amb l‟espai de les golfes per a emmagatzemar el gra. En 

altres, graner i pallera compartien edifici. No obstant, les propietats que ho requerien 

tenien una construcció única per a aquesta funció. 
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Capella 

 

 

4.24  En aquesta casa de Sant Andreu de Tona, la capella es troba apartada però propera al nucli de la 

masia. Ens podem trobar amb capelles adossades al propi habitatge o, en altres casos, les trobarem en 

algun indret apartat del mas; aquest seria un terme intermedi. Pel que fa a la construcció i a la seva 

aparença, la capella sol ser un edifici relativament petit i sobri tot i que sempre té algun element 

identificador en que revela que és la capella. En aquest cas, un humil campaner. Autor: Josep Danés i 

Torras (1933). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

I més enllà de les feines que sostenien la família, encara hi trobem un altre edifici, 

mostra de la religiositat d‟aquella societat: La capella. Algunes eren simplement un 

oratori al sant considerat patró de la família, però altres tenien el benefici sacerdotal 

que els permetia dir missa i tot. En aquestes, s‟hi celebraven els batejos, casaments i 

fins i tot en algunes ocasions els funerals dels familiars de la casa. La capella la 

podem trobar tan adossada al conjunt edificat, com en un edifici aïllat en algun punt del 

mas o –en el cas de les masies més humils- a l‟interior de la casa.28 
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 Barbany, Carme; De la balma a la masia: L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental (1996). 
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4.2. Valors de l’interior 

ENTRADA I ESCALA 

 

 

4.25 Entrada de les Ferreries. S‟observa el vast i a la vegada buit espai; el terra enllosat i el tan comú 

sostre de volta per la planta baixa. Adossat a la paret, el pedrís amb tres escaletes per facilitar pujar-hi. El 

portal de fons, de gran alçada i amplada té unes robustes portes de fusta. Des de l‟extrem oposat – punt 

des d‟on es tira la fotografia- n‟arranca l‟escala cap a la planta pis. Fotografia extreta del llibre De la balma 

a la masia (1996).  
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Finalment fem el pas d‟entrar a la masia i el primer que notem és que estem en un vast 

i fresc espai. Entre la foscor de l‟entrada, i que encara estem enlluernats de fora, de 

moment només podem identificar l‟escalinata al fons: Una escala ampla i oberta. Quan 

els nostres ulls ja s‟hagin adaptat potser serem capaços de percebre‟n més detalls, 

com ara el sostre de volta que ens cobreix.29 

Estem en un espai sense finestres, tan sols petites espitlleres deixen passar petits 

rajos de llum però no ens estalvien d‟encendre la llum si ens hi volem veure bé. Tot i 

que la raó principal de les espitlleres sigui històrica, ja que servien de defensa. Ara, 

gràcies a aquestes espitlleres els gats poden entrar i sortir en plena llibertat. 

L‟entrada sol ser un espai allargat, que correspon aproximadament a les mesures de la 

sala a la primera planta.  

 

 

4.26 Entrada de Can Tria (El Maresme).A primer cop d‟ull ens crida l‟atenció l‟emblanquinat de la paret, 

que la fa lluminosa. Podem calcular que l‟amplada no fa més d‟uns 4 o 5 metres, ja que les bigues de 

fusta arriben de banda a banda. El segon tram de l‟escala tapat amb l‟envà i l‟espiell – tot i que estigui 

malmès- és una característica molt comuna a les cases del Maresme. Al racó que hi queda a sota 

l‟aprofiten per guardar-hi les cistelles i també hi trobem una porta. Autor: Josep Danés i Torras. (Entre 

1930 i 1934). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

                                                           
29

 L‟arquitecte Antoni González diu de la volta que “constitueix un extraordinari patrimoni arquitectònic, no 
només per la seva bellesa espacial i formal sinó que també gràcies a les seves portentoses qualitats 
resistents. Qualitats extraordinàries; la ignorància fa que a vegades quedin eliminades i substituïdes per 
forjats o lloses o amagades sota cel rasos moderns.” a La masia catalana: Arquitectura, evolució i 
restauració (2005). 
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Un detall que potser ens haurà passat per alt quan hem entrat a la masia és l‟espiell* 

de l‟envà de l‟escala. Les seves variades formes ens mostren com la personalitat de 

cada masia recau en els petits elements. I aquest, tot i que no el trobem a totes les 

masies, n‟és un. I com si de decoració es tractés, trobem els guarniments dels animals 

penjats a les parets en estaques; selles*, jous*, albardes*... Però en realitat són allà 

per comoditat, pel dia que s‟utilitzin tenir-los a mà. I sobresortint de la paret hi podem 

veure de nou un pedrís com el de la façana. Aquest era exclusiu per l‟amo, a la vegada 

que també feia de banc per a seure o de postada. 

 

 

4.27 Entrada de Can Orriols, a Argentona (El Maresme) amb una taula i un banc, un porró, cadires i tot 

d‟eines penjades a darrere de la porta. Autor: Josep de Cabanyes (1932-1938). Fons: Estudi de la Masia 

Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Se sent olor d‟humitat barrejada amb la dels animals, de vi i també d‟algun altre 

aliment que no acabem d‟identificar. És l‟olor de l‟entrada, i és el preu que s‟ha de 

pagar per compartir la planta baixa amb l‟estable, el celler i el rebost. 
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ESTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28 Estable d‟ El Molí de Fornells, a Su (El Solsonès). Espai, ara abandonat, on encara hi resta la 

menjadora de pedra. La pedra està enfosquida i el sostre ple de teranyines i la única il·luminació és la 

llum que entra per la petita obertura de la paret. (2003) 
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Traiem el cap a l‟estable per comprovar si encara hi ha algun animal; però tot el què hi 

veiem ara són aranyes i potser alguna rata.  

Se‟ns fa estrany pensar que el bestiar compartís habitatge amb la família, havent-hi 

tantes quadres i corrals a l‟exterior. Però en zones on els hiverns són freds, com a  la 

majoria de la nostra geografia, les bèsties servien per temperar l‟estatge humà amb la 

seva escalfor corporal. Les cambres dels habitants de la casa se solien trobar sobre 

els estables, i conseqüentment la calor que desprenien els animals pujava directament 

a aquestes. A l‟estiu, quan es buscava tenir frescs els espais, els animals ja es tenien 

pasturant per l‟exterior i per tant ja no proporcionaven aquesta calor que ja no es 

necessitava.  

 

 

4.29 Estable de Santa Coloma d‟Erdo (El Pallars Jussà).  A través de l‟arc, podem observar el sostre de 

bigues de fusta. Al terra hi ha palla, que en facilita la seva neteja, i palla i excrements van junts al femer. 

Autor: Claudi Gómez Grau.(19--) Fons: Arxiu Fundació Pública Institut d‟estudis Ilardencs. Editor: El món 

agrari a les terres de parla catalana. 

 

A l‟estable s‟hi solien trobar els animals de treball de la terra i l‟element característic 

que ens diu que aquest espai és l‟estable són les menjadores que trobem adossades a 

la paret. Aquestes generalment són de pedra però també en podem trobar de fusta. 

Com a la resta dels espais de la planta baixa, si hi ha obertures, són d‟escasses i 

petites dimensions; en forma d‟escletxa o espitllera.  
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CELLER I CUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30 Bótes i tines al celler de Can Cabanyes, a Argentona (El Maresme). El sostre de bigues de fusta es 

recolza sobre dos arcs de pedra que travessen del llarg el celler. Una petita finestra il·lumina des d‟un 

angle, el conjunt de l‟espai. Autor: Lluís Bonet i Garí. (Entre 1913 i 1933). Fons: Estudi de la Masia 

Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 
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Com ja s‟ha comentat anteriorment, la masia no tan sols era l‟habitatge de la família 

sinó que en ella es complementaven alguns dels processos productius desenvolupats 

al mas. És el cas de la producció del vi; la majoria de masos tenien vinya i es feien el 

vi per a la pròpia consumició, és per això que gairebé a totes les cases trobem un 

celler a la planta baixa. 

 

El celler és un espai fosc i fresc, generalment de murs de pedra i sostre de volta també 

de pedra. En ell s‟hi guarden les bótes de vi, o la tina*, una bóta de grans dimensions. 

També en el seu interior hi podia haver alguna tenalla per posar-hi oli o bé un cup*. 

 

4.31 Celler amb sostre de volta de canó de pedra, amb una única i reduïda obertura al fons. Dues grosses 

tines de fusta n‟ocupen un bon tros de la seva superfície. També hi trobem alguna bóta i un embut. Celler 

de la Rovira, situada en el camí de Coscó a Cabanabona (La Noguera). Autor: Lluís Pons i Serra.(19--) 

Extreta del llibre El territori i la casa (2001). 

 

El solem trobar a la cara nord de la planta baixa, o en algun racó, ja que en els espais 

de més fàcil accés des de l‟entrada hi solien ubicar els estables per una qüestió 

pràctica.  
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REBOST 

 

 

 

 

 

 

 

4.32 Llonganisses assecant-se la rebost de La Pera, Ardèvol (El Solsonès). El revestiment de la paret 

està visiblement desprès de la paret. (2005) 
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Ens hi dóna la benvinguda una forta olor de barreja d‟aliments. I sobretot de sal; el 

mitjà de conservació de tots aquests. L‟arrebossat de la paret solia caure a trossos de 

tanta salabror acumulada. 

Les penques de cansalada, les llonganisses i altres embotits penjaven de les bigues 

de fusta o amb ganxos clavats a la volta. En un racó hi solia haver una postada amb 

els pans, i d‟altres amb conserves amb vinagre, sal o llard de porc en funció del tipus 

d‟aliment.30 

 

4.33 Rebost amb sostre de volta i ganxos clavats a aquest. Segurament, algun dia havien servit per a 

penjar-hi embotits o bé penques de cansalada. Avui, està buit També algun dia devia haver estat 

arrebossat i ara només en queden clapes; la resta deu haver caigut amb la humitat. De finestres, tan sols 

una petita obertura al fons. Imatge extreta del blog Conèixer Catalunya a 

http://coneixercatalunyablogspot.com /2 007_12_01_archive.htm. 

 

A cada masia hi sol haver un rebost a la planta baixa i un altre a les golfes. Les 

diferents característiques de temperatura i humitat fan que en funció de l‟aliment es 

guardi a l‟un o a l‟altre.  

 

 

                                                           
30

 Vendrell, Felip; Històries del mas pagès (2000). 

http://coneixercatalunya/
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PASTERA I FORN 

 

 

 

 

 

 

 

4.34 Racó destinat a l‟elaboració del pa, a una casa de l‟Espluga de Francolí (La Conca de Barberà). A un 

costat del forn i la xemeneia hi ha una postada amb els pans fets, una cistella, gerros i altres estris. I a 

l‟altre hi ha un sedàs i una pastera de fusta. Recolzada al forn i a un cavallet hi ha la pala d‟enfornar amb 

un pa. També podem veure  un carretó de fusta, una grossa cistella i un feix de rames de pi per a fer el 

foc. Sobre la fusta de la campana del forn, dues fals. Autor desconegut.(Primera meitat del S.XX). Fons: 

Lluís Carulla- Museu de la Vida Rural a l‟Espluga de Francolí. Editor: El món agrari a les terres de parla 

catalana.  
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Era també als baixos de la casa on es solia trobar l‟espai per a fer el pa. Constava de 

forn, pastera i una taula per a poder-lo treballar i emmagatzemar. En un pany de paret 

s‟hi clavaven estaques per a poder subjectar la resta dels estris necessaris, com ara 

els sedassos o la pala d‟enfornar. La ubicació d‟aquest espai també la podem trobar a 

la cuina, o just al costat de la llar de foc, a la primera planta. 
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LA SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.35 Sala interior de Ca n‟Ordis. Les seves proporcions, el sostre, el seu mobiliari i les ornamentacions no 

ens fan dubtar a dir que és -o havia estat en algun moment- una gran pairalia. No és gaire sovint, que ens 

trobem amb voltes a la planta pis, i en aquesta sala en podem observar una volta d‟aresta interceptada 

per llunetes de grans dimensions. Al fons de la sala, i això sí que és un aspecte comú en la majoria 

d‟elles, hi intuïm la porta del balcó, rere una translúcida cortina. El mobiliari, format per la taula central, un 

gran nombre de cadires, un parell de calaixeres i armaris encastats a la paret, és tot ell de fusta tornejada 

i ricament ornamentat. Autor: Francesc Català i Roca, extreta del llibre Les cases pairals catalanes (1965). 
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L‟escala ens ha conduït inevitablement a la sala. I ens sorprenem de trobar-nos en un 

espai tan ampli i a la vegada tan auster. Ens impacta la seva profunditat i també 

l‟alçada del sostre. En moltes ocasions, travessa la masia des del davant fins al 

darrere. Potser és per les seves dimensions o potser per l‟ordre, la simplicitat i 

l‟harmonia entre mobles i ornaments que ens trobem en un ambient fred i místic a la 

vegada. 31 

 

No s‟hi respira el caliu de la vida quotidiana que trobarem a la llar de foc, però sí la 

majestuositat de ser la representant de la casa quan hi ha convidats. La robusta taula 

central, amb els seus bancs allargats o bé amb cadires sensiblement desgastades ens 

recorden que no només són allà per decoració; sinó que encara que ara no ens ho 

sembli hi ha dies que hi ha feina per a totes elles. Les famílies solen ser tan extenses 

que en dies de celebracions pot acabar essent petit aquest espai que ara ens sembla 

exageradament gran.  

 

 

   

 

4.36 En contraposició a la sala de la 

imatge anterior, ara ens trobem davant 

una sala d‟una humil casa. La sala d‟El 

Mercadal, a Sant Esteve d‟en Bas, té el 

sostre de bigues de fusta i el mobiliari 

senzill i bàsic; una llarga taula de fusta 

amb les corresponents cadires. Al fons, 

s‟hi observa una pica, i una petita capella 

encastada a la paret. El terra és enrajolat. 

Observant els dos exemples de sales, 

ens podem fer una idea de com deu ser 

la resta de la família, i de les dimensions 

de la propietat. Fotografia  de Joan 

Curós, extreta del llibre Arquitectura rural 

de la Garrotxa. (1994)  

                                                           
31

 Moltes i molt variades són les justificacions de les grans dimensions de la sala. Per una banda, els 

autors de la revista Revista 2c: La construcción de la ciudad. La masia: historia y tipología de la casa rural 

catalana.(1981) troben una raó històrica, cultural i simbòlica al gran espai que ocupa la sala, i en general a 

l‟estructura global de la masia; consideren que la voluntat de tenir aquest espai condiciona l‟estructura i 

que no al revés, com exposa Carme Barbany,al llibre De la balma a la masia: L’hàbitat medieval i modern 

al Vallès Oriental (1996)  de la següent manera: “ Prengué importància a partir del moment en què la 

masia s‟estructurà en tres cossos, ja que les habitacions es desplaçaren als cossos laterals, mentre que la 

sala omplia l‟espai central fent de distribuïdor general de l‟habitatge.” 
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La sala sol ocupar un espai privilegiat a la masia. Un dels factors n‟és la seva ubicació 

a la part central, coincidint amb l‟eix de la masia. D‟aquesta manera té la funció 

distribuïdora de la resta de cambres de la planta i amb les escales que comuniquen 

amb la planta baixa i les golfes. 32 

 

 

 

 

 

Planta pis 

 

4.37 Fotografia de la sala de Can Illa, Serinyà (Pla de l‟Estany). A primer cop d‟ull ja en podem observar 

que la seva amplada és major a la d‟una cruixia normal. Del fons, n‟entra la claror des d‟una gran porta 

envidrada que té sortida a un balcó. A les parets laterals s‟hi troben les portes que condueixen a les 

cambres i alcoves. Del paviment de rajoles de mosaic en podem deduir que no estem en una simple 

masoveria, sinó que la casa on ens trobem és una important pairalia. El mobiliari es resumeix a una 

robusta taula que ocupa la posició central de la sala, algunes cadires, un armari encastat en una de les 

parets i alguna calaixera arran de paret. La decoració són un seguit de fotografies penjades amb quadres 

als panys de paret entre porta i porta o recolzades sobre les esmentades calaixeres.    

A la dreta, el croquis la planta pis de la mateixa casa. Podem observar-hi les cruixies allargades formades 

per murs de càrrega.  Gran part de la crugia central, la més ampla, correspon a la sala. Observem com es 

tracta de l‟espai més diàfan de tota la planta. Fotografia i croquis extrets de la revista 2c: La construcción 

de la ciudad,. Núm.17-18 (13) La masia: historia y tipología de la casa rural catalana.(1981) 
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 Revista 2c: La construcción de la ciudad. Núm.17-18 (13) La masia: historia y tipología de la casa rural 
catalana.(1981) 



Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 

79 

 

 

La seva expressió externa sol ser fàcilment identificable; li correspon la finestra més 

gran de la façana principal i normalment està centrada en aquesta. També pot ser la 

més treballada, o podem trobar-hi un balcó o una galeria al seu lloc. Si la coberta és 

de dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal, aquest també 

coincideix amb l‟eix de la sala i la fa ser més magnificent. I a les cases més importants, 

per tal d‟estalviar-se baixar a buscar l‟aigua al pou de l‟era, s‟hi sol trobar una cisterna 

a la cara nord de la casa, accessible des d‟una finestra.33 

 

4.38 Façana principal de Torredà, Tiana (El Maresme). En l‟eix d‟una completa simetria hi trobem el portal 

d‟entrada, un balcó a la planta pis i tres finestres a la segona planta. És també en aquest eix on hi ha el 

carener de la coberta, perpendicular a la façana. El balcó, que és l‟obertura més gran de tota la façana –i 

possiblement de tot l‟edifici- i a més es troba al centre d‟aquest eix, correspon a la sala de la casa. Autor: 

Josep de Cabanyes (Entre 1931 i 1937). Fons: Estudi de la Masia Catalana ( Centre Excursionista de 

Catalunya). 

 

 

 

 

                                                           
33

 Vendrell, Felip; Històries del mas pagès (2000). 



80 Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 
 
La sala també ens parla del caràcter de la família i de la importància econòmica que té 

o ha tingut en algun temps. La sala era la seu de les grans commemoracions familiars, 

com ara les festes majors, la matança del porc o les comunions o funerals. Per aquest 

motiu el seu element més singular és la llarga taula central de fusta de roure o noguera 

amb els bancs o cadires a banda i banda que presideix l‟espai.  

4.39 Sala de Can Cabanyes, Argentona (El Maresme) amb quadres a la paret, dues caixes de núvia i 

cadires. Autor desconegut (Entre 1890 i 1913). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista 

de Catalunya). 

 

Podríem dir que la sala és la carta de presentació de la masia i l‟única (o almenys la 

principal) estança que se sol donar a conèixer a la gent que no és de la família. És per 

això que hi podem trobar objectes de valor històric o sentimental exposats com si d‟un 

museu es tractés. També és usual la ornamentació de les parets amb quadres de fotos 

familiars o bé d‟arbres genealògics i amb el gran rellotge de peu; de dimensions i 

decoracions proporcionals al nivell econòmic de la família. En una de les cantonades 

és usual que hi hagi un armari encastat que tot i que en els seus inicis fos de portes de 

fusta ara segurament les tingui de vidre i faci de vitrina dels objectes del seu interior: 

Les col·leccions de tasses i plats de la família mostrats en postades decorades amb 

farbalans de punta de coixí. 
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4.40 Capella de fusta amb una Verge. El mateix moble serveix de calaixera. Tot el conjunt està decorat 

amb flors i fotografies; es nota que és un racó de la casa al què se li mostra atenció. Fotografia extreta del 

llibre Cases pairals catalanes (1965) de Joaquim Camps i Arboix.   
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No hi falten els elements tradicionals de la vida de la pagesia: la pica i l‟escudelller*, 

generalment de pedra. Aquest segon, es solia trobar sobre la pica, enfonsat a la paret i 

amb lleixes* que suportaven els atuells* bàsics de terrissa, aram o vidre. 

Tot plegat fa que després de restar una estona a la sala ja no ens sembli tan freda 

com quan hi hem entrat.  

Des del fons, una gran finestra deixa penetrar la llum al llarg de la sala. Està orientada 

a migdia i és per això que a mesura que avança el dia també ajuda a fer més càlid 

l‟ambient de la gran estança. A l‟interior, i sota de cada finestra hi podem observar els 

festejadors; dos petits pedrissos de pedra sortints de la paret per a seure-hi i conversar 

o bé per fer-hi feines que necessiten llum com ara cosir. 

 

I per si no n‟hi hagués prou, la sala és la seu religiosa de la masia. No tan sols perquè 

el seu ambient i les seves proporcions ens hagin recordat a una església sinó perquè 

és a la sala on generalment hi solem trobar una petita capella dedicada a un sant 

relatiu a la família o bé a la Mare de Déu. Aquesta pot ser des d‟una simple figureta o 

estampa decorada amb flors fins a una capella més gran i sofisticada; de fusta i amb 

porticons, o  inserida dins el mateix mur en forma de fornícula, etc. Cal dir que les 

propietats més importants ja compten amb una església o capella pròpia, però aquest 

fet no treu que n‟hi pugui haver igualment una a la sala. 
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CUINA I LLAR DE FOC 

4.41 Foc a terra d‟una casa pallaresa. Probablement l‟espai més rústic i desgastat de la casa; també és al 

què s‟hi fa més vida. No hi falta el banc de fusta, els esclamalls que suporten l‟olla sobre el foc, els tres 

peus i els esmolls per a acostar la llenya al foc. Fotografia extreta del llibre Les cases pairals catalanes 

(1965) de Joaquim Camps i Arboix. 
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Sovint formaven part de la mateixa estança o tan sols estaven separades per un envà. 

En les dues s‟hi cuinava i generalment solien estar situades a la cara nord de la masia, 

ja que desprenen calor i serveixen de bon aïllament per aquestes fredes parets a 

l‟hivern. Amades, que sempre ens aporta la seva visió més mística en relació a les 

masies, en diu de la llar que “ En construir una casa hom pot fer que sigui més o 

menys sortosa per als seus habitants segons el nombre de bigues que posi a la 

teulada i segons on situï la llar o cuina; aquesta s’ha de trobar a la dreta de la porta 

d’entrada, si es vol tenir la fortuna a la casa.”34 

 

 

4.42 Cuina de Can Mayol a Cabrera de Mar (El Maresme) amb estris, una pastera i un forn de pa, un foc a 

terra i una taula amb cadires i un porró. Sobre la campana – que és compartida entre la cuina, el foc i el 

forn- s‟hi guarden les cassoles de terrissa i altres atuells. El terra, que no és del tot pla, està pavimentat 

amb rajola rústica i visiblement desgastada. Autor: Lluís Bonet i Garí (Entre 1913 i 1917). Fons: Estudi de 

la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya).  

 

A la cuina s‟hi trobaven els fogons, en un principi alimentats amb brases del foc i més 

tard substituïts per les “cuines econòmiques” de llenya. També hi solia haver la pica de 

pedra que feia d‟aigüera amb l‟escudeller a sobre per escórrer els plats i desar-hi altres 

                                                           
34

 Amades, Joan; La casa: Art popular (1938). 
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estris de cuina com cassoles o tupins. De vegades, eren protegides de la humitat per 

rajoles a la paret. No obstant, aquestes també tenien la funció de decorar-la. 

L‟espai de la llar de foc no era només per a cuinar, sinó que era l‟estança on es solien 

fer els àpats diaris i on es feia vida cada vespre durant tot l‟hivern. Amb l‟excusa 

d‟escalfar-se al foc, era el punt de reunió de tota la família i tant s‟hi passava el rosari 

com s‟hi explicaven rondalles, endevinalles i vivències dels més vells.35 

 

El tipus més antic de llar és la central, situada al mig de la cambra, que permet 

disposar-se al seu voltant en cercle. Aquest tipus de llar rep els noms de foc rodó al 

Berguedà i al Cardener, foc de rotllo al Penedès i llar de mig a la Garrotxa i a 

l‟Empordà. Però també és comuna la ubicació de la llar adossada a la paret. En aquest 

cas, solem trobar dos bancs o escons* de fusta o de pedra situats a banda i banda de 

la llar de foc. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.43 Foc rodó però situat 

en un espai petit i també 

circular. De la paret 

enrajolada, en surt el 

suport dels clemàstecs. El 

banc, de fusta, voreja la 

paret, també en forma 

circular. Fotografia extreta 

del llibre Les cases pairals 

catalanes (1965) de 

Joaquim Camps i Arboix. 
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 Curós, Joan; Arquitectura rural de la Garrotxa (1994). 

 
36

 Amades, Joan; La casa: Art popular (1938). L‟autor, que creu que la ubicació central guarda més el 
caràcter màgic de la llar, relaciona aquesta amb “l’altar del temple familiar que és la casa”. També en diu 
que, “contingudes en la flama, és on eren adorades les divinitats familiars”. 
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A part dels bancs, el mobiliari que se solia trobar a l‟espai de la llar era una taula 

desplegable que només s‟obria a l‟hora dels àpats i els esclamalls*, penjats de la 

xemeneia per a subjectar l‟olla al foc. “També s‟hi pot trobar en una cantonada la 

cendrera, que és on es dipositava la cendra que després servia per fer la bugada, i el 

forn, per a coure pa”37. Com ja s‟ha comentat anteriorment, però, generalment el forn i 

la pastera els trobarem a la planta baixa. 

 

Però la cuina també la podem trobar a la planta baixa, especialment a les zones on 

predomina l‟agricultura per sobre la ramaderia. 38 En aquests casos, una porta del 

vestíbul condueix a la cuina-menjador, en la qual s‟hi troba la llar de foc, el pastador i 

el forn per a coure el pa i la taula amb els escons o bancs. També hi podem trobar, a 

l‟altra banda del vestíbul, la sala de convit.  
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 Barbany, Carme; De la balma a la masia: L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental (1996). 

 
38

 Borbonet i Macià, Anna: Masies que cal conèixer (2006). 
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CAMBRES I ALCOVES  

 

 

4.44  Alcova de La Riba ,Vilafranca. Podem observar com una calaixera i dues cadires fan de mobiliari de 

fora d‟aquesta. En el seu interior, el llit de matrimoni amb un gran capçal de fusta i una tauleta de nit. 

L‟entrada a l‟alcova és una gran obertura emmarcada per motllures de guix fetes al mateix envà que la 

decoren. Autor desconegut extreta del llibre La vida a pagès: El món perdut de les masies i les 

possessions a Catalunya i a Les Balears (2010) de Montserrat Solà i altres. 
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N‟hi solien haver moltes, ja que la masia solia estar habitada pels amos, els fills 

(generalment un gran nombre), els germans “concos”, i tot sovint també per criades i 

mossos. 

Però en funció de quin paper s‟ocupés a la família es tenia una cambra d‟unes 

característiques o unes altres. Generalment, les cambres eren simples estances 

escasses de mobiliari, amb només un llit i alguna estaca a la paret i alguna cadira on 

deixar-hi la roba. Algunes d‟elles, destinades als treballadors temporals, els mancava 

fins i tot el llit, al lloc del qual s‟hi trobava un jaç de palla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.45 Habitació sense alcova. Un llit de fusta 

tornejada, una catifa i una cadira. Al fons a 

l‟esquerra, s‟hi intueix un estret armari encastat 

a la paret. Autor: Joan Curós a Arquitectura 

rural de la Garrotxa (1994). 

 

Una altra cosa eren les alcoves dels amos de les cases més riques. Aquestes, que 

solien ser de grans dimensions, amb el llit amb els capçals treballats i amb la caixa de 

núvia als peus d‟aquest. En algun racó s‟hi trobava el palanganer* amb mirall, la 

tovallola i la palangana amb l‟aigua per a rentar-se la cara. L‟entrada a l‟alcova solia 

demostrar la riquesa de la família, amb una obertura feta amb marc emmotllats de 

fusta o de guix. 

 

També era a les masies seculars on s‟hi podien trobar amagatalls i llocs secrets per a 

amagar objectes de valor o per fugir en casos de perill. Sovint, són espais dissimulats 

en racons de la casa poc transitats i en molts casos la seva construcció és un veritable 

enginy.  
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Trapes situades sota el llit o al fons d‟un armari encastat solen ser l‟entrada a aquests 

amagatalls, però de vegades estan tan ben camuflats que resulten difícils de trobar 

fins i tot per aquells que en conèixer la seva ubicació.39 

Mai faltava sobre el capçal del llit, un santcrist penjat a la paret. També a la paret es 

podia trobar, en algunes habitacions, fotografies del casament de la parella en qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.46 Habitació d‟Ardèvol (El Solsonès) amb un 

santcrist de fusta penjat a sobre el capçal del llit. 

Sobre del llit, un coixí amb una coixinera feta de 

mitja per la pròpia mestressa de la casa. (2003).    

 

Les obertures a l‟exterior de les cambres solien ser molt petites i amb porticons de 

fusta perquè les nits d‟hivern sense calefacció són molt fredes. Per combatre aquest 

fred, se solien fer les cambres just a sobre dels estables de la planta baixa, així 

l‟escalfor que desprenien les bèsties pujava cap a les habitacions a través d‟un simple 

sostre fet tot de fusta o amb una capa de rajoles sobre el sostre. També cal remarcar 

que les cases de muntanya, on el temps és més fred, tendien a tenir els dormitoris de 

més reduïdes dimensions que els cases de terra baixa. 

També hi havia altres sistemes per a no passar fred a l‟hora d‟anar a dormir, com ara 

l‟ús de la mulassa* o frare; una estructura de fusta que subjectava un braser al seu 

interior. Es col·locava sota els llençols una estona abans d‟anar a dormir i així 

escalfava el llit. 

 

De cambres se‟n pot trobar tant a la planta pis com a les golfes, essent aquestes 

segones les més senzilles i usades també molt sovint com a espai de desembraç o 

rebost a la vegada. 
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 Amades, Joan; La casa: Art popular (1938). 
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LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.47 Comuna de Puig-arner, Sanaüja (La Segarra). Un espai estret, fred i fosc. 

Autor: Maria Garganté (2002).  
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L‟estança del bany, tal com l‟entenem a l‟actualitat, no apareix a les cases de pagès 

fins fa relativament poc. La seva aparició va lligada a l‟arribada de l‟aigua corrent a les 

cases i és per això que depèn de cada comarca; de cada poble; de cada casa. 

Fins abans d‟aquest moment, hi havia dos espais separats. Per una banda, el 

palanganer per a rentar-se a dins la cambra, tal com ja s‟ha comentat, i per l‟altra la 

comuna, en una estança pròpia i de reduïdes dimensions. L‟espai d‟aquesta, solia 

estar situat a la façana nord de la casa, o bé en un racó o cantonada però mai a la 

façana principal. Juntament a la comuna, tan sols s‟hi trobava una palangana amb 

aigua per abocar-la un cop fetes les necessitats i sovint, un llum de carbur. 

La suma d‟aquestes característiques el convertien en un espai reduït i fred. A les 

masies més importants se‟n podia trobar un a cada alcova, mentre que en algunes de 

les cases més humils ni tan sols existia; havent de sortir a fora els seus habitants per a 

fer aquestes necessitats. 
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LA GALERIA O SOLANA40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.48 A l‟esquerra, l‟interior de la galeria d‟El Farró, a la Vall de Bianya (La Garrotxa). El sol hi penetra i 

il·lumina la taula i les cadires que hi té la família. Fotografia de Jeroni Moner, Arcadi Pla i Josep Riera. 

Extreta de la revista 2C Construcción de la ciudad 17-18 La masia (2002.) 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 “Al Pre-pirineu hom sol donar a les galeries ens noms d‟eixidors, lloc per a sortir defora, o solars, indret 
de la casa on toca el sol” Vila i Comaposada, Marc-Aureli:  La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i 
cases de poble.(1980) 
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A aquest espai intermedi entre l‟interior i l‟exterior de la masia se li sol apropiar 

diferents usos a més de fer de càmera ventilada entre l‟exterior i l‟interior de la casa. 

Les galeries es troben a la façana sud d‟algunes masies en forma de balcó cobert per 

un ample ràfec. Aquesta característica permet que en el seu interior hi corri l‟aire i hi 

entri el sol però no la pluja, unes condicions idònies per a l‟assecament de fruits o 

productes diversos. També s‟usen com a passadís exterior entre cambres.  

 

4.49 Façana amb galeria d‟ El Serrat, a la Vall de Bianya (La Garrotxa). Veiem dues galeries fetes amb 

arcs de pedra; una per a cada pis. A la planta baixa també hi trobem un espai cobert de les mateixes 

dimensions que les galeries. Fotografia de Jeroni Moner, Arcadi Pla i Josep Riera. Extreta de la revista 2C 

Construcción de la ciudad 17-18 La masia (2002). 

 

Generalment, a alta muntanya, on abunda la fusta, se solien fer de fusta per resultar 

més econòmica i a la vegada més calenta que la pedra41, però en altres zones com 

ara a la Garrotxa, són principalment de pedra. 
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 Amades, Joan; La casa: Art popular (1938). 
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L‟EIXIDA 

 

 

 

 

 

 

 

4.50 Eixida de Sagués, Ardèvol (El Solsonès). Una petita teulada resguarda un banc de pedra, una taula 

de fusta, una cisterna i l‟estenedor (2003). 

 

 

Aquest espai, sol ser una sortida a l‟exterior de la masia en forma de terrat. L‟accés 

acostuma a ser per la sala i, contràriament a la galeria, es troba a la cara nord de la 

casa.  

Moltes eixides tenen un pou o una cisterna, un banc fet de pedra arran de paret per a 

prendre la fresca a l‟estiu i algunes d‟elles són cobertes. Les estones que a l‟ hivern es 

passaven a vora del foc, explicant històries, quan s‟acostava el bon temps se solien 

anar a passar a l‟eixida per ser un lloc molt fresc .42 
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 Vendrell, Felip; Històries del mas pagès (2000). 
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GOLFES 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.51 Golfes d‟El Mercadal, a Sant Esteve d‟en Bas (La Garrotxa). Un espai poc alt degut a la pendent de 

la coberta, que és utilitzat per a penjar-hi tomàquets i assecar-hi altres aliments. Autor: Joan Curós al llibre 

Arquitectura rural de la Garrotxa (1994). 
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A la segona planta de les masies s‟hi solien trobar els graners, un rebost i alguna 

cambra que podia fer la funció d‟habitació o d‟espai de mals endreços.43 Els graners 

requerien tenir com a característica principal, un terra resistent i sense cap tipus 

d‟esquerda o obertura que deixés escolar el gra cap a les plantes inferiors quan el gra 

es guardava directament sobre el sostre. De vegades, aquest era emmagatzemat en 

graneres; uns recipients de canya, de forma cilíndrica.  

El terra podia ser de posts de fusta, de rajoles, de corbades o de qualsevol altre 

material resistent. També era important que a la teulada no hi haguessin goteres però 

sí ventilació, ja que el gra estava allà per assecar-se.  

 

Però el gra no es trobava a les golfes només perquè aquestes li oferien unes 

condicions ambientals òptimes, sinó que també era recíproc: el gra feia de perfecte 

aïllant tèrmic entre la teulada seca i la planta de sota, que era l‟ habitada pels residents 

de la masia. 44 

El rebost de les golfes es complementava amb el de la planta baixa per tenir unes 

característiques diferents; que anaven en funció de la construcció de la masia, la seva 

àrea geogràfica i la situació dels rebosts dins d‟aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.52 Graners a les golfes de La Pera, a Ardèvol 

(El Solsonès). Directament sobre el paviment de 

rajola hi trobem les comparticions de fusta que fan 

de graner. De sostre, directament la coberta seca; 

amb llistons de fusta i teules (2003). 

                                                           
43

 Vila i Comaposada, Marc-Aureli; La casa rural a Catalunya: Cases aïllades i cases de poble (1980). 

 
44

 Casanovas, Xavier; Graus, Ramon: Sobre los valores bioclimáticos en la rehabilitación de la 
arquitectura tradicional del Mediterráneo. Medi ambient: Tecnologia i cultura (2006). 
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Les cambres de les golfes solien ser les de la canalla i les dels treballadors temporals i 

per això eren sempre més senzilles que les de la planta pis, aprofitant-se de vegades 

per altres usos com ara guardar-hi estris que no s‟utilitzen gaire o fer-hi assecar 

aliments. Sovint, i a les cases més humils, aquestes cambres eren simplement un 

espai tancat; mancat de qualsevol tipus de mobiliari. Quan no hi havia ni un llit,calia 

dormir directament sobre el terra; tan sols sobre un jaç de palla o bé sobre alguna 

manta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 
 

4.3. Valors constructius 

La construcció de la masia segueix uns mètodes i procediments molt elementals però 

que a la vegada són pragmàtics i eficaços.45  

És per això que podem trobar característiques en la majoria d‟elles, que ens permeten 

parlar-ne de manera generalitzada. 

 

INVARIANTS DE L‟ESTRUCTURA I CAPACITAT DE CREIXEMENT DE 

LA MASIA 

Grans pairalies i petites masoveries o cases de cabalers; les proporcions varien però 

no sol variar el seu sistema estructural.46 Les parets de càrrega i l‟estructura de fusta 

són els dos elements constructius principals que conformen aquest sistema i que 

donen forma a la masia a base de crugies*. 

 

Maneres de disposar les crugies i creixement de la masia 

La construcció de la masia es basa en un sistema espacial modulat en cossos 

allargats; les crugies. Aquestes, solen estar formades per parets de càrrega de pedra i 

morter de calç a excepció de les zones on hi escasseja més la pedra com ara les 

terres de Ponent o bé del Penedès, que hi trobem moltes parets de tàpia.  

Les crugies solen tenir una amplada d‟entre 3 i 5 metres per facilitar el seu cobriment, 

que sol ser de bigues de fusta. Per tant, aquestes mesures venen, en part, 

condicionades per la llargada dels arbres que s‟utilitzen. La seva llargada, sol ser 

variable en funció de les dimensions de la casa. El nombre i distribució d‟aquests 

mòduls o crugies va en funció de factors molt diversos que condicionen la masia com 

ara l‟adaptació al terreny, l‟assolellament o la protecció al vent i mitjançant aquestes se 

solen crear les diferents estances.  

 

L‟estructuració més coneguda  per tres crugies perpendiculars a la façana principal. En 

aquests casos, la central sol ser més ampla que les dues laterals, pel fet que és 

l‟ocupada per la sala a la planta pis. Que el sistema estructural se subordini a les 

connotacions de la sala és una mostra més de la importància que aquesta pren dins la 

masia. 47 

                                                           
45

 Curós i Vilà, Joan;  Masies que cal conèixer (2006). 

 
46

 Article “La estructura tipológica de la masia” de la revista 2C “Construcción de la ciudad” 17-18 La 
masia (1981). 

 
47

 Article “La estructura tipológica de la masia” de la revista 2C “Construcción de la ciudad” 17-18 La 
masia (1981). 
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   Planta baixa             Planta pis 

  

4.53 Façana principal i crugies de Can Gibert, Aiguaviva (El Gironès). A la fotografia observem com l‟eix 

de simetria de la casa s‟emporta el protagonisme. En ell hi trobem alineades la porta d‟entrada, la finestra 

principal de la planta pis i les obertures de les golfes, situades simètricament al voltant de l‟eix. També el 

carener, perpendicular a la façana, coincideix amb aquest eix. També podem destacar que la finestra 

central, que correspon a la sala (tal com es corrobora al croquis adjunt) és la major de totes. 

Als croquis de sota, comprovem com la seva estructura de tres crugies fa que l‟interior segueixi questa 

simetria ja vista des de l‟exterior. I una vegada més, la sala s‟emporta el protagonisme ocupant la totalitat 

de la crugia central a la planta pis, que és notablement més ampla que les laterals. 

Façana i croquis de la planta baixa i planta pis de Can Gibert, pertanyents a Jeroni Moner, Arcadi Pla i 

Josep Riera. Font: Revista 2c “Construcción de la ciudad” 17-18 La masia. (1981) 
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Però aquesta no és l‟única opció. També trobem altres combinacions entre mòduls; 

des de les plantes més senzilles amb només dues crugies -generalment construïdes 

anteriorment al segle XVII-, fins a complexes superposicions entre mòduls en les més 

importants pairalies; que acaben fent de la casa una espècie de laberint difícil 

d‟entendre. Tot i les variacions en la modulació dels espais, en la majoria de casos la 

sala acaba prenent més importància que la resta de les estances. 

 

 

 

Planta pis 

 

4.54 Masia estructurada en dues úniques crugies en la qual la sala n‟ocupa una de sencera, mentre que 

l‟altra se separa amb envans per a conformar la resta de les estances de la planta. Planta i fotografia de 

Cal Nadal, Vall de Terri (Pla de l‟Estany). Pertany a Jeroni Moner, Arcadi Pla i Josep Riera. Font: Revista 

2c “Construcción de la ciudad” 17-18 La masia (1981). 
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  Planta baixa     Planta pis 

 

4.55 Can Geli suposa un entramat més complex d‟espais però si ens hi fixem no es perd la modulació 

mitjançant crugies rectangulars.  

Plantes de Can Geli, Santa Llogaia de Terri (Pla de l‟Estany). Pertany a Jeroni Moner, Arcadi Pla i Josep 

Riera. Fotografia de l‟Arxiu Mas. 

 

Aquest mètode, generalment molt pronunciat a la planta baixa, sovint es fa més difícil 

d‟identificar a la planta pis i sobretot a les golfes en ser substituït el mur de càrrega de 

l‟interior per pilars de pedra i jàsseres que permeten un únic espai entre parets de 

tancament. En aquest cas, es canvia el sentit de les biguetes però és comú recuperar 

la forma de la crugia amb envans, fet que ens demostra com la crugia pren més 

importància per la modulació d‟espais que crea que pel propi sistema estructural que 

és. 

 

 

 

 

4.56 S‟observa la definició a la planta baixa de les tres 

crugies paral·leles entre murs de càrrega i com a la planta 

pis aquests són substituïts per pilars i jàsseres de fusta. 

Aquesta transformació de la crugia fa que, a més de crear 

un espai més ampli sense parets, es canviï la direcció de 

les biguetes. Croquis fet per Jeroni Moner, Arcadi Pla i 

Josep Riera. Font: Revista 2c “Construcción de la ciudad” 

17-18 La masia (1981). 
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També ens podem trobar el cas que pels motius que sigui, les crugies segueixin la 

direcció paral·lela a la façana i és en aquests casos quan podem observar com 

l‟estructura se subordina a la distribució de la casa, sobretot quan afecta a la ubicació i 

dimensions de la sala. N‟és el cas de Can Ginestà de Porqueres (Pla de l‟Estany). 

 

 

4.57 En aquest cas, la pronunciada pendent del terreny va obligar a basar l‟estructura en murs paral·lels 

recolzats en bancals. En successives reformes, el volum va anar adquirint la forma actual, en la qual es 

pot observar la voluntat de tenir la sala com a estança representativa central, i de majors dimensions. Per 

aconseguir-ho, podem observar com es canvia el sentit de les crugies en aquest espai; passant de tenir 

murs paral·lels a façana a la planta baixa a crear una crugia perpendicular a aquesta a la planta pis. 

Secció de Can Ginestà, Porqueres. Imatges extretes de la Revista 2c: “Construcción de la ciudad” 17-18 

La masia. 

 

Aquesta característica estructural de la masia permet l‟annexió i superposició de 

cossos a la construcció inicial com si d‟un lego es tractés sense haver de canviar 

l‟estructura de l‟edifici. És per això que la transforma en una construcció sempre oberta 

al creixement i adaptable a la situació econòmica de cada època. La major part de les 

ampliacions, però, es van dur a terme durant el segle XVIII, que és quan el món rural 

va viure la seva època d‟esplendor. Resulta interessant estudiar aquest creixement de 

la masia, ja que els diferents sistemes constructius i els materials usats en cada una 

de les seves fases permet identificar i situar en el temps cada ampliació. 
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4.58 Aquest esquema de la transformació 

de la casa, vist des de la seva façana 

principal, ens mostra com les 

modificacions poden arribar a desdibuixar 

la seva estructura i formes originals. En 

aquest cas, s‟hi ha afegit una planta i amb 

ella, han canviat de sentit els vessants de 

la coberta i també s‟hi ha afegit crugies als 

laterals i s‟han modificat les obertures de la 

façana. 

Can Pujol. Canyet, Badalona. Dibuix 

atribuïble a J.Danés, Fons: Estudi de la 

masia catalana (Centre Excursionista de 

Catalunya). 

 

Una de les modificacions del nucli inicial més comuna entre les masies és la 

construcció d‟una galeria a la façana principal o bé als laterals de la casa. Aquesta, 

conforma una nova crugia perpendicular a les existents, que pot ser d‟un sol pis que 

sobresurt de la façana o bé ocupar tota l‟alçada de l‟edifici, mantenint-ne així el volum. 

En aquest darrer cas, se sol construir un porxo arquejat a la planta baixa que protegeix 

l‟entrada principal. 
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Lluís Vilà i Grau, al llibre “El vell món de les masies” hi transcriu una part del diari de 

Jaumo Morros, l‟hereu de la masia Cal Morros de Pinós (El Solsonès), que a l‟any 

1799 hi parla de les necessitats que té la casa d‟engrandir-se, a la vegada que justifica 

que econòmicament, la família s‟ho pot permetre. Amb ell, ens podem fer una idea de 

les necessitats d‟ampliació que tenia: 

“El pare ma parlat de la necessitat de fer la casa més gran, té rao, 

som molta gen y tot son dificultats, tots se quexan de lo poc espai per 

dormir, també la dona diu que no sap que fer amb els petits, en tenim 

nou y nespera unaltra, li he dit al pare que la masia va bé y podem 

pagar les obres. El pare es vell pro encara treballa mol y voldria que 

la casa estés ben arreglada y capigués totom bé. Quan va venir lo 

senyor fa uns anys am lo seu seguici de gen de Cervera la sala 

queda petita per dinar com caldria a los seus honors.” 

 

 

I una altra ampliació molt realitzada durant el creixement de les masies és la 

construcció d‟un pis sobre els ja existents: La precarietat i volatilitat de la coberta seca, 

en la qual les teules es recolzen directament sobre l‟estructura de fusta, permeten 

construir de nou la teulada després de l‟ampliació, amb els mateixos materials ja 

existents.48 
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 Article “La estructura tipológica de la masia” de la revista 2C “Construcción de la ciudad” 17-18 La 
masia (1981). 
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Maneres de disposar el carener 

Tot i que podem trobar masies de quatre aiguavessos, com és el cas d‟algunes grans 

pairalies o bé algunes cases d‟alta muntanya49, i d‟altres de tan sols un aiguavés en 

cases més humils, la gran majoria de masies en tenen dos. 

 

 

4.59 Façana d‟una masia de les anomenades “basilicals” per tenir la part central més elevada. No obstant, 

en destacarem la coincidència de l‟eix de simetria de la casa amb la porta d‟entrada, la finestra de la sala 

(probablement) i la finestra de les golfes. Fotografia de Montserrat Segarra al llibre La casa rural a 

Catalunya (1980). 

 

En les cobertes de dues pendents, el carener pot ser paral·lel o bé perpendicular a la 

façana. La seva direcció no va en funció de zones geogràfiques sinó que depèn de 

cada casa en concret. En termes generals, es podria dir que en cases aïllades és 

comú trobar-nos amb careners perpendiculars a façana, de forma que no aiguavessin 

sobre la porta d‟entrada, mentre que en pobles és més probable trobar-nos amb 

careners paral·lels a façana pel fet que a banda i banda de l‟edifici hi ha l‟edifici veí. 

 

                                                           
49

 “Les cobertes de quatre aiguavessos les trobarem en cases d‟alta muntanya, per diversificar les parts 
de la coberta sotmeses a la pluja i a la neu o també en altres zones, com a resposta d‟un problema 
estructural relacionat amb la limitació de la llargada de les bigues i la seva resistència. És per això també, 
que acostumem a relacionar la imatge dels quatre aiguavessos amb les grans cases pairals, ja que són 
les que, per les seves dimensions, solen requerir aquesta solució a la coberta.” Marc-Aureli Vila a La casa 
rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble (1980) 
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4.60 Cases d‟un carrer, les cobertes de les quals desguassen totes a aquest, tenint el carener paral·lel a 

la façana. Autor desconegut (Primera meitat del segle XX). Fons: Lluís Carulla – Museu de la vida rural. 

Editor: El món agrari a les terres de parla catalana. 

 

En els casos en els quals el carener és perpendicular a la façana, aquest acostuma a 

estar al centre, coincidint amb l‟eix de simetria de façana i per tant amb el centre de 

l‟entrada i de la finestra o balcó de la sala.  

Trobem forces casos en els quals el carener, en créixer la masia amb un pis més, ha 

canviat la seva direcció. 
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La xemeneia 

4.61 Diferents coronacions de xemeneia. Imatge extreta del llibre Art popular decoratiu a Catalunya, de 

Ramon Violant i Simorra (1948). 
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Tot i que la llar de foc hagi estat una peça clau en la construcció de la masia en cada 

època de la història, no sempre se l‟ha entès de la mateixa manera. Actualment, quan 

parlem de xemeneia ens referim al conjunt de llar de foc, conducte vertical i fumeral de 

coronament exterior, però en una primera època, la xemeneia era el centre dels petits 

habitatges casa-xemeneies, que es desenvolupaven al voltant d‟aquesta. 

A mesura que evoluciona la construcció, la xemeneia s‟independitza de la resta de la 

construcció, i tot i que la seva ubicació i dimensions vagin canviant, ja s‟entén com la 

coneixem ara. 

 

A l‟època d‟esplendor de les masies, la xemeneia pren una gran importància, i agafa la 

forma d‟una grossa campana que arriba fins al mateix peu del fumeral exterior i que 

permet reunir a tota la família al peu del foc. Aquesta enorme campana, que solia estar 

formada d‟argamassa de pedra i calç, es recolzava sobre pesades bigues de roure. 

Més recents són les petites llars de foc, amb el conducte vertical més allargat i estret i 

la coronació del fumeral amb rajol.50 

 

 

4.62 Xemeneia a la cuina de la hostatgeria del Santuari del Miracle, a Riner (El Solsonès). Autor 

desconegut (1900). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Si observem aquest element tan característic de la masia, per a ser útil i endur-se el 

fum, cal que sobresurti de la carena de la coberta de la casa. Segons Violant i Simorra, 

a Art popular decoratiu (1948) els tipus més majestuosos i monumentals de xemeneia 

els trobem a les valls pirinenques, mentre que a la resta de comarques catalanes solen 

estar construïdes comunament de cairons o rajols i de pedra picada. 
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 Ripoll, Ramon ;Les masies de les comarques gironines (1983). 
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TEULADA I APROFITAMENT DE L‟AIGUA 

Fins que les masies no van disposar d‟aigua corrent, l‟aprofitament de l‟aigua era un 

aspecte bàsic a tenir en compte a l‟hora de construir la casa. 

L‟aigua de la pluja es recollia en pous i cisternes per al consum diari i les aigües 

residuals en les zones on la pluja escasseja més, també eren reutilitzades per a regar 

o per qualsevol altre ús. 

 

La coberta 

Les pendents i els materials de la coberta es combinen per a ser el màxim d‟eficients 

en funció de la climatologia de cada àrea geogràfica. A les terres on les precipitacions 

hi són escasses, com podrien ser les comarques de ponent, les teulades acostumen a 

ser de pendent menys pronunciada que les dels indrets on hi neva abundantment a 

l‟hivern o bé hi ha pluges fortes i freqüents. I entremig d‟aquests extrems, trobem les 

teulades d‟inclinació mitjana. 

Pel que fa a les cobertes planes, als terrats, els trobem circumscrits en indrets molt 

concrets com ara a la clotada de Banyoles, a Girona o al Barcelonès. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.63 “Les cobertes de les cases s‟adapten a les condicions climatològiques de l‟indret. El mapa ens 

mostra la situació dels diferents tipus de coberta a Catalunya” Marc-Aureli Vila a La casa rural a Catalunya 

(1980). 
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 Vila, Marc-Aureli a La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble (1980) . 
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També els materials usats varien en funció de l‟àrea climàtica. No tan sols perquè els 

materials que es troben a cada àrea geogràfica en són una condició, sinó per les 

necessitats exigides per la climatologia en sí. 

 

 

 

 

 

 

4.64 Cobertes de teula àrab i amb poc pendent. 

Fotografia de Montserrat Segarra al llibre La casa 

rural a Catalunya (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.65 Cobertes de pissarra i amb un pendent molt 

pronunciat en un poble d‟alta muntanya. 

Fotografia de Montserrat Segarra al llibre La casa 

rural a Catalunya (1980). 

 

Les cobertes de pissarra les trobem al Pirineu. És a les comarques més muntanyoses i 

septentrionals on trobem en abundància aquesta roca en el paisatge. A més, la 

llicorella o pissarra permet més pendent a la coberta, i assegura el lliscament de la neu 

després de les fortes nevades. I si després de la nevada surt el sol, la pissarra 

negrenca acumularà bona part de la calor i facilitarà que la neu s‟acabi de fondre. 

I a la resta de la geografia catalana, a excepció de les zones concretes anteriorment 

comentades que tenen terrat,  hi trobarem teulades de teula àrab, feta d‟argila.  
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El recull de les aigües 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.66 Cisterna a l‟eixida de Moncunill, a Ardèvol (El 

Solsonès). Clavat a la paret, hi veiem el ferro que 

sosté la corriola, ara ja sense corda ni galleda, senyal 

que ja no es consumeix aigua d‟aquesta la cisterna 

(2003). 

 

Especialment a les comarques més seques, es recull i s‟emmagatzema l‟aigua de la 

pluja pel consum diari; ja sigui pel consum personal, com pel bestiar, com per regar 

l‟hort.  

 

La recol·lecció de l‟aigua de la pluja s‟inicia a la tortugada, que és el canaló que rep 

l‟aigua de la coberta en tot el seu perímetre. Aquest, format per teules o tortugues* 

condueix l‟aigua fins la canonada, per on descendeix cap al dipòsit on és 

emmagatzemada. El dipòsit el solem trobar en forma de cisterna o aljub, que és un 

espai enterrat o semi enterrat fet de pedra o maons i argamassa. Se‟n solia extreure 

l‟aigua potable mitjançant una galleda lligada amb una corriola*. 

 

L‟aigua utilitzada per rentar-se, de la palangana, es solia tirar finestra avall, o bé es 

feia servir per regar alguna planta del jardí o de l‟hort. Per altra banda, la de la pica de 

rentar plats solia desprendre‟s per un desguàs fet de pedra a la façana si no era el cas 

que s‟aprofitava expressament col·locant un gibrell sobre la pica. i les aigües brutes 

residuals s‟aprofitaven d‟adob en la majoria dels casos. 
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4.67 Desguàs de pedra a la façana d „El Soler, a Matamargó (El Solsonès). 

4.68 Recol·lecció d‟aigües a la planta baixa de Cal Tristany, a Ardèvol (El Solsonès). El desguàs és per la 

mateixa pedra de la paret, i les aigües són conduïdes a una cisterna subterrània. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.69 Pou en primer pla, a 

l‟era de Can Gruart. Sense 

aigua corrent, poder tenir un 

pou a l‟era suposava una 

gran riquesa per la família, 

que no els calia preocupar-

se per haver de fer viatges al 

riu o en punts allunyats per 

poder tenir aigua. Autor: 

Francesc Català i Roca, 

extreta del llibre Les cases 

pairals catalanes (1965). 
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4.70 En aquest manuscrit a color hi podem observar com la zona d‟horts és la corresponent als laterals 

del riu; del qual se‟n desvia aigua en recs o canals per a regar. Plànol de terme de Gebut, que mostra la 

torre i zona vedada pertanyent al comanador de Torres de Segre, de l‟ordre de Sant Joan. Autor 

desconegut (1683). Fons: Arxiu ACA. 

 

Moltes masies, tinguessin o no cisterna, també tenien pou a l‟era o en algun indret 

proper a la casa. Aquest, en forma d‟excavació vertical i profunda en el terreny arriba 

fins un punt on s‟hi troba aigua subterrània. Si no hi havia la possibilitat de tenir-hi un 

pou, una altra opció era la de tenir una bassa i d‟aquesta manera almenys l‟aigua de la 

pluja s‟aprofitava. Finalment, si a les proximitats de la masia hi passava un riu o riera, 

es construïen sistemes per extreure‟n aigua per regar com ara sínies o recs.  
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El ràfec 

El ràfec és la part voladissa de la teulada, que amb la seva sortida protegeix la paret 

exterior de la humitat de la pluja. Tot i que en temps primitius, el ràfec  era una simple 

continuació de la teulada amb el temps, s‟ha aprofitat per buscar-hi un efecte artístic, 

aprofitant la seva funcionalitat.52 

 

Va ser al segle XVIII, quan va agafar una gran importància constructiva. Es feien amb 

fileres de rajols o de teules àrabs, o bé amb la combinació dels dos elements. En 

aquestes peces, s‟hi grafiaven dibuixos que ressaltaven sobre el color propi de la 

ceràmica, donant vivacitat al conjunt. A més, sovint es col·locaven successives fileres 

ordenades d‟aquests elements donant lloc a una volumetria que, juntament amb les 

combinacions de color, formaven una imatge decorativa de gran bellesa. 

 

 

8.71 Exemples de teules pintades amb calç que es col·locaven al ràfec de la teulada per embellir-lo. 

Dibuix extret del llibre Les masies de les comarques de Girona, de Ramon Ripoll (1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.72 Dibuix d‟un ràfec fet per Ramon Violant i Simorra, en el qual, per sota de les teules, hi ha tres fileres 

de rajols decorats amb motius geomètrics.  Extret del llibre Art popular decoratiu a Catalunya (1948), de 

Ramon Violant i Simorra. 

8.73 Ràfec d‟una coberta  en el qual podem identificar els rajols i teules velles i les noves; col·locades en 

la restauració de la casa. Extreta del llibre La masia: Evolució, arquitectura i restauració (2005), d‟Antoni 

Gonzàlez i altres.  
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 Joan Curós, a Arquitectura rural de la Garrotxa. Estudi estructural (1994). 
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LA DEFENSA DEL CLIMA DES DE LA INÈRCIA TÈRMICA I ELS 

ESPAIS VENTILATS 

L‟arquitectura de la masia, i la majoria d‟arquitectures tradicionals, responen a un 

equilibri entre les necessitats dels seus habitants, els materials de construcció 

disponibles, i la protecció envers el medi exterior. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 Secció vertical 

 

 

 

Estances que desprenen escalfor 

 

Estances que aïllen tèrmicament 

 

 

 

 

Planta pis 

 

4.74 Secció i planta pis de Can Llampart, a Camós (Pla de l‟Estany).  A la secció s‟hi observa com la 

planta pis – l‟habitada per la família-  està rodejada per espais que o bé generen escalfor o bé l‟aïllen 

tèrmicament de l‟exterior. A la planta baixa s‟hi troben els estables amb els animals, just sota els 

dormitoris. Al cos annex i a les golfes hi ha els graners. L‟emmagatzematge del gra serveix, a la vegada, 

de barrera pel fred de l‟exterior. A la planta, observem com la ubicació de la cuina és al centre de la casa, 

així que l‟escalfor que se‟n pugui desprendre es queda a l‟interior de l‟habitatge. 
54

 

 

La masia es defensa del clima mitjançant la inèrcia tèrmica* de les seves parets de 

tancament. Generalment, estem parlant de parets gruixudes de pedra o de terra que 

sobrepassen fàcilment el metre d‟amplada i el seu interior és tot massís i del mateix 

material. 
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 Casanovas, Xavier; Graus, Ramon: Sobre los valores bioclimáticos en la rehabilitación de la 
arquitectura tradicional del Mediterráneo. (2006) 

 
54

  Esquema basat en la secció i la planta de Can Llapart, extret de la revista 2c Construcción de la 
ciudad, 17-18 La masia (1981). 
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Tant l‟amplada, com el tractar-se d‟un únic material són factors que ajuden a conservar 

l‟escalfor de les parets. D‟aquesta manera, durant el dia, que reben l‟impacte del Sol i 

es van escalfant, mentre que al vespre, quan l‟ambient es refreda, cedeix la seva 

escalfor. Sabent això, i combinant aïllament i inèrcia tèrmica en funció de l‟orientació 

de cada façana i les seves característiques climatològiques, es pot fer una bona 

aclimatació dels espais.  

 

I com que la poca estanquitat de la fusteria d‟aquella època generava importants ponts 

tèrmics, el percentatge d‟obertures a les façanes sol ser el més reduït possible. 

Sempre trobem més obertures a les façanes encarades al sud i a l‟est per aprofitar que 

són les cares més càlides; que reben més hores de sol i protegides dels vents freds. 

És en alguna d‟aquestes dues façanes també, on solem trobar la porta d‟entrada, per 

evitar que aquests, penetrin amb facilitat a l‟interior de l‟habitatge. 

 

 

4.75 Croquis de les obertures de cada façana de La Pera, Ardèvol de Pinós (Solsonès). Observem com el 

percentatge de finestres a les façanes sud i est és major que a les nord i oest, que són pràcticament 

inexistents. 

 

 

4.76 Croquis de les obertures de cada façana de Peçarrodona, Ardèvol de Pinós (Solsonès). Amplis 

finestrals a la façana sud, en contraposició a la que dóna  a la cara nord, que les obertures són de molt 

reduïdes dimensions. 

 

I generalment, la planta baixa sol complir també la funció d‟aïllar tèrmicament de 

l‟exterior a la planta pis. Per començar, en molts casos la trobem semi soterrada o bé 

construïda directament a la roca, de manera que no té tanta superfície exposada al 

fred de l‟exterior i reserva més la calor interior. Moltes són les cases de muntanya i 
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interior que tenien l‟estable dels animals a la planta baixa, de manera que l‟escalfor 

que aquests generaven a l‟hivern era aprofitada per temperar la planta pis; la de 

l‟habitatge familiar. Les habitacions se solien disposar a sobre mateix dels estables, de 

manera que l‟escalfor –que circula en direcció ascendent- de les bèsties feia de 

calefacció de les cambres. A l‟estiu, els animals pasturaven a l‟exterior, així que ja no 

generaven aquesta escalfor innecessària per aquesta estació. 

I ja a la planta pis, també trobem solucions constructives de gran lògica en relació als 

aspectes climàtics.  

La ubicació de la cuina i la llar de foc, com estances que generen calor sempre era a 

les parets fredes de la casa o bé al centre; de manera que s‟aprofitava al màxim la 

seva escalfor. Per altra banda, a la façana sud, solem trobar-hi les galeries o solanes; 

uns espais exposats a la llum i escalfor del sol i ventilats però protegits del vent directe 

i de la pluja, que fan de zona intermèdia entre l‟interior i l‟exterior de la masia. 

 

 

4.77 Galeria d‟una masia. Hi podem observar els tomacons penjats al sostre, cadires que deuen ser per a 

prendre-hi la fresca a l‟estiu i una dona cosint. Fotografia del Mas d‟En Xup a l‟Espluga de Francolí (La 

Conca de Barberà). Autor desconegut (1927). Fons: Lluís Carulla- Museu de la Vida Rural. 

 

Finalment, les golfes també tenien la seva funcionalitat climatològica. A part de servir 

per emmagatzemar el gra o la palla en un espai protegit de la pluja; significaven un 

perfecte aïllament per la planta habitada de la masia. La poca estanquitat de  les 

poques finestres que hi havia feien de l‟espai una càmera ventilada, en la qual el gra i 

la palla n‟eren el material aïllant tèrmic.  
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LA LLUM I EL COLOR 

 

 

 

 

4.78 Imatge tendra d‟una home i una dona asseguts als festejadors d‟una finestra a Can Villena, 

Mosqueroles (Vallès Oriental). La finestra, està emmarcada per una pedra tallada en forma gòtica i deixa 

entrar una gran quantitat de llum. Obert, hi veiem un únic porticó de fusta robusta. Fotografia de Josep 

Maria Armengol i Bas (1899 i 1905). Fons: Estudi d ela Masia Catalana (Centre Excursionista de 

Catalunya). 
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L‟arquitectura, com a confluència d‟art i creació d‟espais comporta dos nivells totalment 

diferents; una fesomia exterior i un ambient interior, que és el què tractarem en aquest 

capítol; l‟interiorisme. 

L‟ambient de cada àmbit interior depèn de diferents factors: La volumetria de l‟ estança 

configura un tipus d‟espai; les dimensions de les obertures hi aporten una determinada 

intensitat de llum i els acabats i el mobiliari hi aporten el caràcter final. 

El tipus de mobiliari respondrà a la funció que ha de complir en cada espai, al nivell de 

vida de la família i als costums de cada indret. 

 

 

 

 

 

4.79 Sala interior de Can Tolrà amb la 

finestra al fons. Una caixa, tres cadires, 

uns quadres i un ocell dissecat fan 

ombres a la paret. La paret i el 

paviment, són de tons clars. Fotografia 

de Josep de Cabanyes (1931-1937). 

Fons: Estudi de la Masia Catalana 

(Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Amb la combinació dels factors acabats de citar obtenim els diferents àmbits de la 

masia. A grans termes, es podria dir –per exemple- que l‟àmbit de més amplitud sol 

correspondre a la crugia que comprèn la sala i l‟entrada; que els més il·luminats són 

les golfes i els terrats i els menys il·luminats les corts i el celler de planta baixa; que el 

sostre de volta és més usual trobar-lo a la planta baixa, mentre que les voltes de rajol 

les podem trobar a qualsevol planta; que el sostre de fusta aporta un ambient molt 

diferent al sostre de volta. També, en funció dels acabats de les parets i els paviments, 

l‟ambient de l‟espai resultant pot variar molt.55 
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 Ripoll i Masferrer, Ramon. Les masies de les comarques de Girona (1983). 
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Les dimensions de les obertures i la volumetria dels espais 

Les obertures de la masia, com ja s‟ha comentat eren de reduïdes dimensions, 

especialment a les façanes oest i nord, on podien arribar a ser pràcticament cegues.  

Però el diàleg que suposen les obertures entre l‟interior i l‟exterior no s‟acaba en la 

seva funció de moderadores climatològiques, sinó que en el cas de les finestres també 

són les encarregades de permetre i condicionar el pas de la llum de l‟exterior a 

l‟interior. Tant les dimensions, com la forma de la fusteria, com l‟entorn de l‟obertura 

són elements que condicionen la il·luminació de cada espai. També les proporcions de 

la mateixa estança, i els elements del seu interior fan variar la percepció de la llum i 

dels colors de l‟espai. 

 

 

4.80 Sala interior de Can Ballot (Maresme). El finestral del balcó del fons, il·lumina tota la llargada de 

menjador i el seu únic mobiliari; una taula al centre, un gran nombre de cadires arran de paret, una caixa 

a cada banda de la porta del balcó i un rellotge de peu. A les parets laterals hi veiem les portes que donen 

a altres cambres; fent la sala de distribuïdor. A sobre de la llinda de cada porta, grans quadres decoren la 

paret.  El sostre és de fusta, amb bigues que travessen l‟amplada de la sala i cairats en la seva direcció 

perpendicular. El paviment del terra és de rajoles col·locades en espiga. Autor desconegut. (Entre 1890 i 

1913). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 
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Els espais més propensos a tenir una major il·luminació són els corresponents a les 

plantes superiors i a la façana est i sobretot sud. 

L‟obertura més gran i més ben orientada respecte el sol solia ser la de la sala, que al 

migdia hi tocava de ple, però en aquest espai no s‟hi solia fer vida, i encara menys a 

les hores de sol, que s‟aprofitaven per a les feines d‟exterior. No obstant això, ni tan 

sols a la finestra de la sala s‟hi troben grans vidrieres; les finestres solen tenir un 

ample marc de fusta i barretes del mateix material subjecten els vidres. I en les cases 

més riques, aquesta finestra sol estar ornamentada amb decoracions i treballs a la 

fusta que també afecten al pas de la llum. Els festejadors que solem trobar al peu de 

les finestres, en forma de pedrís, també provoquen una superfície d‟ombra sobre el 

paviment. 

 

4.81 Finestra amb el corresponent espai dels festejadors al seu davant. Observem com la fusteria separa 

el vidre en sis parts; de reduïda superfície cada una d‟elles. Fotografia de Montserrat Segarra al llibre La 

asa rural a Catalunya (1980). 

4.82 Espitllera feta a una gruixuda paret de La Pera, a Ardèvol (El Solsonès). La reduïda obertura, que es 

troba a la planta baixa i encarada a ponent, gairebé no deixa penetrar gens de llum, i menys ara, que està 

mig tapada amb pedres (2003). 
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Si la masia en qüestió disposa de galeria, la il·luminació del seu espai interior també 

serà molt diferent, ja que els rajos del sol no hi arribaran de manera directa. 

Moltes de les obertures de la casa, i especialment les de la planta baixa les trobem en 

forma d‟espitllera. La claror que entra a través d‟aquestes és molt restringida, ja que la 

superfície d‟obertura corresponent a l‟exterior sol ser molt estreta. 

I com a protectors del fred o de la llum, cada finestra solia tenir uns porticons de fusta 

o ventalles. 

 

 

4.83 Les golfes de Can Mayol a Agell (El Maresme) conformen un únic espai sota coberta. La seva alçada 

està conformada pels pendents d‟aquesta. Autor: Josep de Cabanes (1932-1938). Fons: Estudi de la 

Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

La volumetria dels espais és molt variable, però en general, tendien a tenir una gran 

altura, en relació als que es dissenyen actualment.  

Les golfes, que la seva altura ve condicionada per les pendents de la coberta creant 

espais no habitables, solien ser un únic espai o tenir poques comparticions. Per tant, 

quan ens imaginem les golfes pensarem amb un espai d‟altura variable però de gran 

amplitud. 
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A la planta pis, la major amplitud i llargada sol correspondre a la sala, que també 

acostuma a tenir una gran altura. Estem parlant d‟un espai que per les seves 

dimensions i rigidesa ens pot recordar a l‟ambient fred i religiós d‟una església. 

Ben al contrari és l‟ambient a la llar de foc; que tot i que la il·luminació del sol no hi 

arribi, per estar situar en parts poc il·luminades de la casa, la llum del foc li aporta 

molta més calidesa. És una llum més intensa i ataronjada, que il·lumina fent ombres 

intermitents i movedisses.  

 

 

4.84 Llum vermellosa i movedissa del foc a terra duna casa d‟Ardèvol (El Solsonès). 

 

Les estances de la planta baixa sempre són les més fosques. Generalment són 

espaioses i altes, amb el mínim nombre d‟obertures i sense les parets 

emblanquinades.  
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La il·luminació artificial dels espais 

Durant el dia, s‟aprofitava per fer les feines de l‟exterior, i és per aquest motiu que la 

major part del temps que la família feia vida a la casa es necessitava il·luminar els 

espais; ja que eren bàsicament els vespres i les llargues tardes d‟hivern.  

I mentre estaven tots reunits al voltant de la llar de foc; aquesta ja aportava la llum 

necessària per a veure-s‟hi; sempre entre penombres. Però quan el foc estava apagat 

o bé no n‟hi havia prou amb la seva flama per il·luminar l‟espai, el sistema més antic 

de fer llum era ser amb teies, que es posaven en una graella de ferro forjat, la teiera, 

sota la mateixa campana de la xemeneia. 

 

 

4.85 Llar de foc de Ca l‟Alemany, a  Viladrau (Osona). La llum del foc il·lumina també la part de la cuina 

on s‟hi troba l‟aigüera i la pastera. Fotografia extreta del llibre Art popular decoratiu a Catalunya, de 

Ramon Violant i Simorra (1948). 

 

Espelmes fetes de cera i de greix d‟animal també eren un dels sistemes d‟il·luminació, 

però el principal va ser el llum d‟oli. Dins del gresol*, l‟oli es col·locava en un recipient 

en el qual se submergia el ble de cremar, que generalment era de cotó, i es feia sortir 

per un bec. A les comarques orientals, solien tenir tres o quatre becs i si bé no eren 

decorats, eren interessants per la simplicitat i varietat de formes. Els gresols més 

senzills eren propis de la cuina i també eren els què es transportaven arreu de casa. 
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La sala i les cambres, en canvi, s‟il·luminaven amb una llumenera, un llum d‟oli de més 

grans dimensions. Igual que el gresol, era feta de llautó però sovint més decorada, i 

tenia un peu en lloc d‟anar penjada. 

Però tant les espelmes, com els llums d‟oli, com les llumeneres feien tan sols una 

petita i bellugadissa flama que amb prou feines servia per no haver d‟anar a dormir a 

les palpentes o espantar la canalla amb les seves ombres. No obstant, era la llum que 

es necessitava quan el Sol ja s‟havia post i les feines que s‟havien hagut de fer durant 

el dia ja estaven enllestides o almenys aparcades fins l‟endemà a punta de dia.  

Més endavant, el llum de carbur va ser us bon substitut del llum d‟oli, ja que feia més 

llum.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.86 Llum d‟oli de peu. Imatge de la col·lecció Violant, extreta del llibre Art 

popular decoratiu a Catalunya, de Ramon Violant i Simorra (1948). 

 

Anna Borbonet expressa de la següent manera com ha canviat la necessitat de tenir 

bona il·luminació en una casa: 

 

“Encara hem viscut l‟ambient recollit de les cuines d‟algunes masies, 

només amb aquesta il·luminació precària i la resplendor del foc, com 

potser els darrers espectadors d‟una manera de viure. Hem pensat 

aleshores que la necessitat de claror dins la casa és relativament 

moderna. En aquells temps els ulls estaven acostumats a la fosca, 

llegir no era habitual, les feines del camp no acaparaven la llum 

natural i a l‟hivern, alguns treballs de la casa es feien aprofitant la 

claror del foc de la llar.”57 

                                                           
56

 Borbonety i Macià, Anna; Masies que cal conèixer. (2006). 

 
57

 Borbonet i Macià, Anna; La masia (1996). 
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Colors i textures dels acabats 

Els acabats, com la resta d‟elements de la casa, solien estar fets amb materials de 

l‟entorn del mas. Per tant, el seu disseny i les seves característiques venien 

determinats bàsicament per aquest fet, i també de la mà del mestre d‟obres que els 

realitzés. També es mirava que tinguéssin la característica de poder canviar-ne les 

parts malmeses a l‟hora de fer-ne el manteniment, sense haver de fer-los de nou.  

Però el factor que ens interessa dels acabats, és com condicionen els espais. Com els 

seus colors i les seves textures poden aportar calidesa o fredor, amplitud o estretor, 

claror o foscor, etc. a una estança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.87 Paviment de la planta baixa d‟una casa amb rajoles a 

l‟espai que queda a primer terme i pedra a l‟entrada, que es veu 

a través de la porta. Fotografia de Montserrrat Sagarra al llibre 

La casa rural a Catalunya. (1980) 

 

 

Revestiments 

El revestiment per excel·lència a les masies és l‟enguixat i emblancat de les parets. En 

uns interiors que no es podien permetre tenir grans obertures calia aprofitar tota la llum 

que hi pogués entrar amb un color lluminós a les parets. Un color clar, que, sobretot a 

l‟estança de la cuina i llar de foc, sempre tenia tons grisosos a causa del fum del foc. 

És per això que les cases se solien emblanquinar una vegada a l‟any o bé cada dos 

anys. 
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A part de pintar-les de blanc, també hi solien fer un sòcol de color més fosc; a la part 

baixa que és on se solen embrutar més les parets. 

4.88 A part d‟un seguit de cadires de totes mides, podem observar, a la sala de Cal Coll, com la paret està 

pintada de blanc, a excepció d‟una franja que va des del terra fins aproximadament un metre d‟alçada, 

amb un ribet d‟un to més focs que la separa. Autor: Josep de Cabanyes (1932). Fons: Estudi de la Masia 

Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Algunes de les cases més riques, pintaven a la paret de la sala murals, així com 

alguns quadres religiosos, però podem dir que són casos puntuals que no podem 

considerar característics de la llar catalana.58 

I les plantes baixes solien deixar-les “despullades”, és a dir, sense revestiment. 

Especialment els espais més humits com el celler o les corts, en els quals el 

revestiment és més propens a caure. 
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 Violant i Simorra, Ramon. Art popular decoratiu a Catalunya (1948). 
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Paviments 

Els primers materials usats per pavimentar les cases de pagès van ser la fusta i la 

pedra, i van evolucionar fins a la ceràmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.89 Paviment de pedra a l‟entrada d‟una casa 

d‟Ardèvol (El Solsonès). El paviment de terra comporta 

una superfície rústica i desigual (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

4.90 Taulers de fusta a les golfes d‟una casa d‟Ardèvol 

(El Solsonès). La fusta és un acabat poc fi i molt difícil 

de netejar. Ja en queden molt pocs. Autor: Ma Josep 

Figueras (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.91 Paviment de mosaic de rajoles a la sala d‟una 

casa de Su (El Solsonès). Un acabat més homogeni per 

una estança de més categoria. Autor: Ma Josep 

Figueras (2003). 

 

En els espais més rústics, com són l‟entrada i les corts ha perdurat el terra de pedra. 

Aquest, el solem trobar com enllosat, amb lloses planes sobre el terra, o bé com 

empedrat, amb còdols o pedres irregulars encastades sobre el terra. Els empedrats, 

de gran resistència, ajudaven al bestiar a no relliscar i el rejuntat de calç o de fang 

acabaven de donar cohesió al paviment. També se‟n poden trobar a la planta pis, 
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sobre de les voltes d‟argamassa i sovint, a l‟espai de la llar de foc. I els espais 

exteriors com l‟era o els patis també acostumaves a estar pavimentats amb el mateix 

material que l‟entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.92 Part de l‟era 

empedrada; com també 

ho deu ser l‟entrada a 

Can Rossell de la Costa 

(El Maresme). Autor: 

Josep Danés i Torras. 

(1931-1938). Fons: Estudi 

de la Masia Catalana 

(Centre Excursionista de 

Catalunya). 

 

A la planta pis i sobretot a les golfes, era molt comú el paviment de taulers de roure, de 

pi o de castanyer, que es clavaven directament als cairats. 

Les escales de la planta baixa amb la planta pis solien estar fetes amb carreus, 

mentres que les que comunicaven la planta pis i les golfes acostumaven a ser de 

fusta.59 

A partir del segle XVIII es van anar substituint les paviments de pedra per paviments 

ceràmics. No obstant, encara queden moltes masies que conserven paviments de 

pedra i de fusta en algun dels seus espais. 

Les col·locacions dels rajols podien ser de múltiples disposicions; en forma de retícula 

escairada, retícula diagonal, espina de peix, trencajuntes, formes mixtes, etc.  

                                                           
59

 Curós, Joan; Arquitectura rural de la Garrotxa (1994). 
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Aquest tipus de paviments, tenien les avantatges d‟aportar més planeïtat a la 

superfície i ser més fàcilment netejables. 

 

Cal destacar que amb el fregament de l‟ús, la neteja, els cops i les pàtines, aquests 

elements eren propensos a tenir un desgast considerable. Quan es feien reparacions 

d‟aquests, mitjançant pedaços, incrustacions o substitucions de peces, apareixen un 

seguit de combinacions de formes i textures que ens parlen de com els elements 

constructius de la masia eren sempre aprofitables i útils. 

 

 

Sostres 

4.93 Sostre de bigues de fusta amb tauló de fusta. A l‟esquerra, veiem un tram que ha estat reparat amb 

entrebigat ceràmic. Entrada de La Pera, a Ardèvol (El Solsonès). Data: 2003 

 

El tipus de sostre pot dependre de les dimensions i ubicació a la casa que ocupa cada 

espai, i també de la funcionalitat d‟aquest. També del nivell econòmic i dels recursos 

de la família. El material escollit per a fer els sostres, així com el tractament dels seus 

paraments, poden donar lloc a àmbits totalment diferents. 

 

El sostre de la masia per excel·lència és el sostre de fusta; amb biguetes de fusta que 

es recolzen a les parets de càrrega que formen les crugies. Tant aquestes, com 

l‟estructura de la coberta, solien ser de fusta extreta del mateix mas o dels boscos de 

les proximitats. Generalment, i sempre que fos possible, les jàsseres i cabirons que la 

formaven eren de roure, per ser una fusta de gran resistència i durada. 

 

Les llargades dels cabirons solien ser d‟entre 3 i 5 metres, limitades per l‟alçada dels 

arbres i també per el seu treball a flexió. La seva construcció solia executar-se de 
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manera regular, oscil·lant la seva distància de separació entre els 50 i els 70 

centímetres. Quan la distància entre parets era poca, l‟espai es podia cobrir amb 

cabirons directament, però quan no era així, calia col·locar una jàssera intermèdia per 

poder reduir la longitud dels cairats. Aquesta sistema estructural de fusta, podia 

disposar-se encastat a les parets, col·locat sobre els arcs transversals o bé recolzat 

sobre jàsseres de fusta.  

 

Però a les zones més humides de la casa, especialment a la planta baixa, s‟evitava 

l‟encastament a les parets sempre que  fos possible. Una de les solucions, podia ser el 

recolzament de l‟embigat sobre una biga paredera*. No obstant, era més usual, en 

aquests casos, substituir el sostre de fusta per la volta. 

 

 

 

 

 

 

4.94 Croquis d‟una cruixia de murs de càrrega que 

sostenen bigues perpendiculars a aquests mitjançant dues 

bigues parederes. Font: Revista 2c “Construcción de la 

ciudad” 17-18 La masia (1981).  

 

Els sistemes de cobertura dels sostres podien ser múltiples. Ens podem trobar, per 

exemple, amb sostres íntegres de fusta; amb taulers disposats perpendicularment a 

les bigues. Un altre tipus d‟entrebigat utilitzat sobretot en zones productores de guix 

eren les corbes d‟aquest material; que moltes vegades eren embellides amb motllures 

que en decoraven la seva cara vista. Més endavant, la solució més comuna per a 

cobrir sostres va ser l‟ús de les peces ceràmiques; ja fossin en forma de revoltó o amb 

peces de rajol sobre llates. 
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4.95 Sistemes de cobertura 

dels sostres. 1.- Sostre de 

taulers de fusta. 2.- Sostre de 

taulers de fusta amb 

tapajuntes. 3.- Sostre de llates 

i rajols. 4.- Sostre de revoltó 

de rajol. Autor: Ramon Ripoll 

al llibre Les masies de les 

comarques de Girona (1983). 

 

I moltes cases, vestien els sostres de les seves estances més nobles com ara 

cambres i sales, mitjançant cel rasos. Generalment, ho feien amb un encanyissat 

enguixat per la banda de sota i per tant, el sostre quedava llis.  

I pel què fa a l‟estructura de la coberta, moltes vegades hi trobem solucions molt 

enginyoses, com ara la col·locació d‟encavallades i cavalls de diferents tipus, unions 

diverses entre jàsseres, recolzaments, emmatxats entre jàsseres, enjovats, etc. 

 

4.96 Encavallada per fer el pendent d‟una coberta. A sobre d‟aquesta, directament s‟hi troben les bigues, 

les llates i les teules directament a sobre. En aquest cas, estan col·locades a “llata per canal”. Autor: 

Montserrat Sagarra, al llibre La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble (1980). 
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Les encavallades estan formades per un conjunt de bigues de fusta articulades que 

actuen com a  suport de la teulada i transmeten les càrregues als murs que les 

sostenen. Aquest element estructural de forma triangular està subjecte bàsicament a 

forces axials, i en alguns casos a moments flectors, accions que la fusta resisteix amb 

eficàcia. Les combinacions entre els membres que formen l‟encavallada no són 

estrictament estructurals, sinó que en podem trobar una gran varietat en funció dels 

requeriments funcionals i estètics de cada cas. La configuració d‟aquesta també depèn 

del tipus de coberta (teules, làmines, etc.) i del sistema de desguàs. 

 

El cavall també és un element que serveix per a salvar la diferència d‟alçada a partir 

de la línia d‟enrasament de la paret. Està format per dues jàsseres col·locades 

perpendicularment entre sí i separades entre elles per una tercera biga posada en 

direcció vertical. En alguns casos, aquesta és reforçada per dos puntals inclinats i 

recolzats sobre la jàssera inferior. El cavall, que el podríem definir com una imitació de 

l‟encavallada, s‟usa únicament a l‟estructura de la coberta.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.97 Cavall a Can Sans de Maià de 

Montcal. El carener és reforçat amb una 

boga perpendicular a aquest i una de més 

curta i de vertical que les comunica. Autor: 

Joan Curós a Arquitectura rural de la 

Garrotxa (1994). 

 

I per permetre obertures que per dimensions requereixin passar per la ubicació d‟una 

biga, hi trobem tot sovint enjovats. Aquesta solució consta de dues bigues 

perpendiculars a les altres, els jous, que fan de recolzament a les què queden tallades 

per l‟obertura. En trobarem sobretot, al voltant de forats d‟escala o bé xemeneies. 
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 Curós, Joan; Arquitectura rural de la Garrotxa (1994). 
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Remarcable n‟és l‟aspecte que són a un espai el sostre de volta,que generalment  

predomina a la planta baixa. No tan sols perquè és una impecable barrera per les 

humitats i males olors que es puguin desprendre de les estances dels animals cap a 

les cambres de la planta pis. També perquè la seva ubicació a les plantes superiors és 

més complicada, per les empentes horitzontals que pogués fer sobre les parets 

laterals. No obstant, en les sales d‟algunes grans pairalies, també se‟n poden trobar. 

Cobrir un sostre d‟una masia amb volta era sinònim de durabilitat i prepetuïtat.61 

De voltes se‟n poden trobar d‟argamassa, de pedra col·locada a tall de tascó i 

reforçades també amb argamassa, o de rajol massís col·locat pla o de cantell. Amb els 

anys, les voltes més pesades com exemple les d‟argamassa es van anar substituint 

per altres de més lleugeres com les de maó. Aquest fet, va permetre fer voltes de 

menys alçada i per tant, es van poder cobrir crugies més amples i amb poca altura. 

Pel que fa al tipus de voltes, podem trobar-ne a la mateixa planta de diversos tipus. 

Per exemple, la de l‟entada pot ser d‟aresta interceptada per llunetes a sobre de cada 

porta per ser una volta més decorativa, mentre que a les crugies laterals com ara a les 

corts hi podem trobar volta de canó.62 També es podria dir, en termes generals, que 

els àmbits coberts amb volta d‟argamassa solen correspondre a la planta baixa mentre 

que les voltes de rajol, de més fi acabat, les trobem a qualsevol àmbit. A les plantes de 

forma rectangular la cobertura es sol fer amb volta de canó, a diferència de les de 

forma quadrada, que se solen cobrir amb volta bufada o de creueria.  
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 Ripoll Ramon; La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració ( 2005). 
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 Curós, Joan; Masies que cal conèixer (2006). 
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4.98 Entrada de Can Batllot, a Argentona (El Maresme). Observem el sostre de volta d‟aresta interceptada 

per llunetes. Paret i sostre estan enguixats i emblanquinats. Autor: Josep de Cabanyes (1932-1935). 

Fons: Estudi de la Masia Catalana. (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Altres tipus de volta que podem trobar a les masies són la volta d‟aresta, l‟apuntada, la 

rebaixada, l‟ansa de paner, la de forn, etc. En algunes cases, també s‟hi poden trobar 

falses voltes; uns postissos fets de guix i encanyissats que intenten imitar decoracions 

i estils cultes diversos. 

 

 

Mobiliari i decoració 

Des de molt antic, ja sigui per influències mítiques o religioses, o bé per l‟encís de la 

bellesa, que l‟home ha ornamentat, amb més o menys intensitat, la seva llar. Petits 

detalls, per humils que hagin estat les cases, s‟encarreguen de decorar-les i  aportar-

els-hi la personalitat de la família.  

 

Entenem per mobiliari el conjunt de mobles o elements que complementen a 

l‟arquitectura per a fer-ne possible la seva habitabilitat. La funció ha estat sempre el 

factor determinant per a la configuració tipològica del moble, creant-ne una gran i rica 

varietat. El nivell de vida i els costums de cada època són els condicionants del 

disseny d‟aquests elements i és per això que es podem diferenciar clarament entre el 

mobiliari senyorial característic de les grans pairalies i el mobiliari popular de línies 



136 Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 
 
fines i austeres de les cases més humils.63 La majoria de les produccions són senzilles 

però no mancades de bellesa, de gràcia ni d‟encís, com és el cas de la majoria de les 

produccions artesanals tradicionals, sobretot de la fusta.64 

 

 

4.99 Mulassa de fusta amb braser al seu interior que es feia servir per escalfar el llit. Fotografia extreta del 

llibre Les cases pairals catalanes, de Joaquim Camps i Arboix (1965). 

 

En algunes masies, podem observar aquesta vessant artística en només entrar pel 

portal; n‟hi ha que estan pavimentades amb palets de riu col·locats de cantell fent un 

mosaic. Però és més usual que el mobiliari de l‟entrada sigui més aviat del més auster; 

algun banc, la caixa del gra i les eines del camp en són els fonamentals. Els 

guarniments dels animals solen aportar la nota de color a l‟entrada, que sovint són 

adornats amb motius cridaners i vistosos. Sense moure‟ns de l‟entrada, ens podem 

trobar amb una ornamentada balustrada de fusta tornejada en la què ens podem 

ajudar per pujar l‟escala.  
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 Ripoll i Masferrer, Ramon; Les masies de les comarques de Girona (1983). 

 
64

 Violant i Simorra, Ramon; Art popular decoratiu a Catalunya (1948). 
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4.100 Sella d‟un animal de tir 

penjada a la paret d‟una entrada. Els 

guarniments dels animals se solien 

penjar a l‟entrada i tot i que sembli 

que fos per decoració, era per la 

comoditat de tenir-ho a punt quan se 

sortia de casa. Fotografia extreta del 

llibre Les cases pairals catalanes 

(1965). 

 

Serà en entrar a la sala on podrem comprovar el bon gust i la categoria de la família. 

Una mostra la trobarem a l‟escudeller. Aquest, pot ser de guix, de fusta en forma 

d‟armari, de pedra en forma d‟arc adovellat o d‟obra i amb prestatges de fusta. Sigui 

com sigui, sempre és un element decoratiu encara que ara ja hagin caigut tots en 

desús. Els atuells de terrissa i plats hi estaven artísticament disposats, sobre els 

drapets tallats amb sanefes o bé fets de ganxet. 
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4.101 Pica enrajolada i amb ampolles i estris a Cal Cabanyes, a Argentona (El Maresme). Podem 

observar un dibuix amb motius fantàstics fet amb les mateixes rajoles,  just a sobre la pica. Les lleixes, 

enguixades, sostenen un gran nombre de vasos i ampolles de vidre. També algun porró i algun gerro de 

ceràmica. Autor: Josep de Cabanyes (1905). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de 

Catalunya). 
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Violant i Simorra, ens descriu detalladament com les mestresses preparaven 

l‟escudeller, abans de la Festa Major:  

 

“Sobretot, antany, com recordem de la nostra infantesa, en vigílies 

de la festa major, quan blanquejaven i netejaven la casa per tal de 

rebre els convidats forasters, les nostres mestresses es lluïen a 

rentar i planxar els drapets i a arrenglerar bé totes les aïnes o atuells 

de terrissa, disposant-los artísticament a l‟escudeller; al palmar del 

cap de tot hi arrengleraven els tupins per escala de mides; al vinent, 

els plats grocs i florejats amb una plata a cada racó, també 

florejada, fent joc amb les soperes, de diverses mides, posades al 

davant; al següent, generalment una lleixa més petita, hi solien 

penjar les xocolateres d‟aram, i hi col·locaven les xicres, les copes i 

els gots de vidre, pujats de ciutat, les ampolletes o figues verdes de 

medicaments, així com els estalvis i el morter de llautó, és a dir, les 

petites coses de la llar més delicades; el tercer palmar gran era 

reservat als plats, la sopera, les cassoles i les escudelleres de 

terrissa negra o de color xocolata fosc, l‟ús diari; sota els palmars hi 

arrengleraven el joc de cobertoses de ferro, sostingudes per un o 

dos cordills, clavats a la paret prop del rastillo o cullerer, a vegades 

bellament esculpit, on penjaven les lluentes culleres de llautó. I 

encara sota d‟això es veia el banc dels barrals, on hi havia la 

canada, el barral, generalment un selló o càntir d‟aram, així com les 

olles i casseroles, tombades o col·locades damunt un capçal o 

capçana, artísticament trenat amb palla de sègol, joncs o forcs d‟all; 

d‟altres, tenien les olles penjades sota el banc, però, freqüentment, 

aquest lloc era reservat a les calderes o calders d‟aram, que també 

descansaven damunt d‟artístics capçals.”65 

 

És també a la sala, o bé a la sala de convit si és que la casa en té, on hi trobem, com 

si en un museu estiguéssim, les filigranades caixes de fusta i algunes calaixeres.  Les 

caixes de núvia formaven part de l‟aixovar de noces de la núvia i sovint s‟hi troben 

decoracions amb alguna característica comarcal esculpides al frontis o als laterals. No 

hi falta el rellotge de peu, que també ens informa de la capacitat econòmica del mas. 

                                                           
65

 Violant i Simorra, Ramon. Art popular decoratiu a Catalunya (1948). 
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Tots aquests objectes, així com els retrats dels avantpassats, van passant de 

generació en generació.  

 

La taula de la sala tradicional, sigui rectangular o bé quadrada, acostuma a tenir una 

creu de fusta en forma d‟aspa, de tram a tram, i amb les potes tallades en forma de 

lira. També se‟n troben de travades per sota amb un artístic ferro forjat. Pel què fa a 

les cadires, en podem destacar les d‟estil renaixement, amb els respatllers ornats amb 

buidats escultits en forma d‟ungla, motius florals, o altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.102 Mobiliari de la sala. Un típic armari barroc català del s.XVIII, un cofre folrat i clavejat, una caixa de 

núvia renaixentista,  una taula típica popular catalana, i diferents tipus de cadires que es poden trobar 

arreu de les masies i pairalies catalanes. Dibuixos de Ramon Ripoll al llibre Les masies de les comarques 

de Girona (1983). 

 

A la llar o cuina el mobiliari bàsic que hi trobem és l‟escó, la pastera, la taula, els 

bancs, els fogons, l‟aigüera i la llar de foc. 

L‟escó, o escon, és un banc però amb el respatller més alt, que tot i que sembli que 

sigui per aportar-li un caràcter més senyorial, és per a resguardar l‟espatlla del fred. 
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Aquest és tipic de la casa septentrional i oriental, mentre que a les centrals i 

occidentals és més comuna la caixabanc, amb un respatller pels braços i amb el seient 

format per una caixa. És a la llar de foc on se solen trobar les obres de forja dels 

ferrers; diferents estris de forja que a més de permetre‟ns cuinar i treballar el foc sense 

cremar-nos es poden també considerar elements ornamentals de la casa. En són una 

mostra els monumentals cremalls i capfoguers, el torrapà, i les graelles.També el 

mosso, per a subjectar la llenya, sol trobar-se en la majoria de les llars de foc. 

I a l‟aigüera de la cuina, sovint la trobem decorada amb els mateixos recipients de 

terrissa de cuinar i menjar, com són els tupins, olles, cassoles, plats, xocolateres, 

soperes, càntirs, setrills, plates planes i pregones, mesures per al vi, barrals... El 

principal ornament de la terrissa és el seu color llis o, a vegades, la policromia de 

l‟engalva. També els dibuixos que la decoren, tot i que acaben essent repetitius amb 

temes lineals i geomètrics.  

 

 

4.103 Parella al costat del foc, no s‟hi pot veure una palangana per escalfar aigua, un llum de ganxo i tot 

d‟atuells (olles, tupins, etc.) sobre la lleixa. La paret, està visiblement ennegrida pel fum de la llar. Autor 

desconegut (Primera meitat del segle XX). Fons: Lluís Carulla-Museu de la Vida Rural. Editor: El món 

agrari a les terres de parla catalana. 

 

Quan ens dirigim a les cambres de dormir, si ens trobem en una casa pairal, podrem 

contemplar artístiques boques d‟alcova retallades amb carregades motllures de guix o 

de fusta, que per les seves feixugues línies ens evoquen a un estil abarrocat popular. 

El mobiliari de la sala-alcova principal, la dels amos, solia ser una calaixera, algun 

armari encastat a la paret amb ornamentades tampelles de fusta exornades amb 
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motllures fetes amb el ribot i alguna cadira amb braços de fusta o amb seient i 

respatller de cuir. 

 

 

4.104 Alcova de Can Galopa amb marc de fusta molt treballat. Una cadira amb el respatller de cui, una 

altra cadira de fusta i un llit amb el capçar ornamental en són el mobiliari. Autor desconegut. (Entre 1980 i 

1914). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

A l‟interior de l‟habitació hi podrem trobar el llit, més o menys majestuós; des de l‟humil 

llit de posts amb els peus sense decorar, a llits amb columnetes decorades o fins i tot 

llits barrocs amb capçaleres artísticament policromades que suposen una autèntica 

obra d‟art. 
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Embelliment de la façana 

Els elements que embelleixen el rostre de la casa, és a dir, la façana, també van lligats 

al benestar i al bon gust de la família a més dels materials i mitjans amb els què 

disposa. També a la bona traça dels qui la construeixen com poden ser el picapedrer, 

els mestres d‟obres, ferrers o fusters. 

És així com trobem la pedra que emmarca finestres i portes tallada i artísticament 

moldejada pel picapedrer; la façana bastida pel mestre de cases amb línies fines i 

belles, agermanant sentit funcional i estètic; elements de ferro forjat per protegir 

finestres i balcons pel ferrer, etc. 

 

 

4.105 Accentuació de les obertures i cantonades mitjançant pedres treballades i de més grans dimensions 

a la façana principal de Santa Maria, Palafrugell.  

Autor: Josep de Cabanyes (1930). Font: “Arxiu fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya”. 
 

Són moltes les masies amb les portes i finestres emmarcades amb pedra picada; 

algunes amb dovelles esculpides o bé amb llindes rectangulars, sobretot del S.XVII i 

S.XIII, decorades amb la data de construcció i amb motius relacionats amb la família o 

la seva cristiandat. Moltes, prenen un caràcter heràldic en lluir eines del treball com ara 

una paleta i un escaire, una enclusa, una ferradura, un martell, etc. 

Els mateixos picapedrers, en algunes cases, hi feien les cantoneres amb pedra picada, 

que ressaltaven sobre la resta de la façana. 
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4.106 Façana de Can Roca de Dalt, a Castelldefels (Baix Llobregat).  La meitat inferior està feta de 

carreus, mentre que la part superior és esgrafiada amb motius vegetals. També hi ha pintat un rellotge de 

sol, de forma arrodonida. Les finestres de la planta baixa, estan protegides amb una reixa de ferro; el 

balcó també amb una barana de ferro. Autor: Jordi Audet. (1912-1926). Fons: Estudi de la Masia Catalana 

(Centre Excursionista de Catalunya). 

 

Encara que ara en quedin pocs, moltes eren les cases que eren decorades amb 

esgrafiats a la façana. Algunes, amb el mateix esgrafiat lluïen el rellotge de sol, i en 

altres casos, aquest era pintat a sobre. I també dins de l‟estuc decoratiu, trobem altres 

aplicacions com les decoracions que adornen els ràfecs i barbacanes o bé els boquets 

de guix i altres motllures que embelleixen la peuaina de molts balcons. Aquests 

boquets, o caps de biga, també podien ser de fusta esculturada amb diferents figures; 

les més típiques eren les figures humanes o les quimeres. Un altre element decoratiu, 

més propi de les cases amb coberta de teula que les de la muntanya de coberta amb 

pissarra, és la fusta plana, que retallada formant ondulacions i clavada als caps de 

biga de la barbacana o del ràfec de la teulada, sosté les teules a la vegada que 

ornamenta la part superior de la façana.66 

 

També es poden trobar bells balcons mostrejats de ferro o reixes de forja popular que 

protegeixen finestres baixes a la vegada que ornamenten la façana. Menys abundants 

són els panells que assenyalen els vents.  

                                                           
66 Violant i Simorra, Ramon; Art popular decoratiu a Catalunya (1948). 



Els valors artístics, arquitectònics i constructius de la masia 
 

145 

 

 

 

4.107 Finestrons protegits amb llangardaixos d‟una casa de Sant Julià de Vilatorta i d‟una altra del 

Llavorsí. Dues llindes de pedra; la primera amb la data i un sol, en una casa de Solsona; la segona, arc 

rebaixat que llueix les eines del mestre de cases a una casa de Bellpuig. Finalment, un picaporta de forja 

decorativa en una casa del segle XVII o XVIII, de Montblanc. Imatges del llibre Art popular decoratiu a 

Catalunya (1948), de Ramon Violant i Simorra. 

 

L‟element que sí que solem trobar a la majoria de les masies  és el picaportes; des 

dels de línies més simples, fins a bells exemplars de planxes artísticament tallades i 

calades.  

I uns altres detalls per acabar de donar vida a l‟exterior de la casa, eren les jardineres 

que, en forma d‟olles i tupines velles pintades, les mestresses de la casa disposaven a 

balcons, finestres i galeries en funció del seu bon gust.  
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5. SOBRE ELS ALTRES VALORS DE LES MASIES 

Fins ara hem estat parlant d‟uns elements i característiques que podríem generalitzar 

en el sí de les masies. Però també hem cal tenir en compte que cada casa és un món; 

i que cada una d‟elles té les seves pròpies singularitats. Per a fer-ne una pinzellada 

podríem parlar de: 

 

 

5.1. Valors històrics 

 

 

5.1 Mas Sauleda (Osona). Les seves diferents construccions ens parlen de diferents moments de la 

història de la casa. El cos annex a la casa, probablement sigui de construcció posterior a aquesta. El 

baluard i portal ens anuncien que en alguna època, la masia va haver-se de protegir de possibles atacs de 

l‟exterior. Fotografia extreta del llibre La vida a pagès: El món perdut de les masies i les possessions a 

Catalunya i les Illes Balears: estudi de la Masia Catalana (2010). 

 

Tant la construcció de la masia, amb els seus sistemes constructius i acabats, com la 

decoració i el mobiliari dels seus interiors poden ser mostres de les diferents èpoques 

històriques i econòmiques de l‟evolució de la casa. 
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Per una banda, sovint hi trobem construccions de defensa com ara barris o torres, a 

part de murs fortificats, que ens parlen de períodes de la història en els quals va ser 

necessari protegir la casa per la inseguretat que es vivia a l‟entorn. És el cas de les 

èpoques de bandolerisme, que van tenir la seva màxima intensitat a finals del segle 

XVI i principis del segle XVII. Per altra banda, les ampliacions i annexions del cos 

original, solen ser reflex del creixement de la família o del seu benestar. Moltes 

d‟aquestes, daten dels segles XVII i XVIII, ja que va ser la època de gran esplendor 

dels masos en moltes de les zones rurals catalanes 

 

 

5.2  Finestrals gòtics d‟algunes masies del Maresme. Dibuixos fets per Lluís Rigalt. Imatge extreta del blog 

“Maresme Medieval”, de Quim Graupera a http://quimgraupera.blogspot.com/2010_05_01_archive.html. 

 

Els materials i les tècniques utilitzades, així com les influències arquitectòniques 

exteriors, ajuden a ubicar cronològicament aquesta evolució de la masia. Un exemple 

molt visual, en seria la decoració de les finestres; ja que és en el tractament de les 

obertures on les pairalies que s‟ho podien permetre mostraven el seu benestar 

econòmic. Sobretot, en trobarem d‟estil renaixentista i gòtic. 

 

 

 

 

 

 

 

http://quimgraupera.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
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5.2. Valors de memòria 

Hi ha cases de pagès en les quals encara hi podem trobar records de moments 

històrics rellevants com poden ser la vivència d‟una guerra o moment conflictiu, el pas 

d‟un personatge històric rellevant, etc. 

 

Aquests records els podem trobar reflectits en la mateixa construcció o en els 

elements del seu interior. Moltes són les masies que tenen amagatalls en el seu 

interior en forma de petits espais camuflats en armaris o fins i tot en forma de cambres 

cegues enmig de les altres. Espitlleres, baluards, torres de defensa, torres de guaita i 

altres elements de fortificació també ens poden parlar d‟aquests moments. 

Si és el cas que per la masia hi hagi passat algun personatge històric ja sigui un militar 

important, un personatge de la casa reial, un escriptor o un artista, és molt probable 

que algun quadre o inscripció ho mostrin, en un lloc sempre visible per als convidats, 

com pot ser la sala. 

5.3 Generals carlistes davant Cal Tristany (El Solsonès), casa pairal dels dirigents carlins Benet i Rafael 

Tristany. Autor desconegut (19--). Fons: Arxiu Fundació Pública Institut d‟Estudis Ilardencs. Editor: El món 

agrari a les terres de parla catalana. 

 

També s‟hi poden trobar records del paper que tenia la casa en el poble. Així trobem, 

en molts pobles, cases anomenades Cal Ferrer, Cal Forner, Cal Fuster, etc. En 

aquestes, podem trobar-hi estances o estris que demostrin l‟ofici tradicional de la 

família. 
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5.3. Valors geogràfics 

De la mateixa manera com passa amb la llengua catalana, que a cada zona geogràfica 

s‟identifica amb un accent particular però no per això deixa de ser la mateixa llengua; 

podem parlar de masies en gran part del territori català, però en cada zona també 

tenen trets identificatius amb els quals podem saber a simple vista si estem davant 

d‟una masia que es troba al Maresme, a terres gironines o bé al Pallars (per a posar 

un exemple). 

Factors com ara la climatologia i el terreny; els materials que se‟n pot extreure de cada 

zona; les activitats econòmiques de la seva població o les influències que van rebre les 

seves construccions són els què determinen aquestes “variacions dialectals” entre les 

masies. 

5.4 Casa a la Ribera de Cardós (Pallars Sobirà). Davant de la casa, veiem un abeurador, un home portant 

palla i una nena. Veiem la pedra fosca de les seves façanes, les teulades de pissarra de gran pendent i el 

balcó de fusta. Trets característics de les cases de muntanya. Autor: Antoni Gallardo i Garriga (Entre 1912 

i 1934). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 
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5.5 Vista del Casés, al pla de dalt d‟Olot (La Garrotxa). Les grans galeries són molt típiques a les masies 

de La Garrotxa. Els pallers ens indiquen que estem en un territori amb camps de conreu. Autor 

desconegut (Entre 1890 i 1936). Fons: estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista de Catalunya). 

 

També el sistema econòmic que predomini a l‟àrea en determina les seves 

construccions. Com és de suposar, pallers i graners ens anuncien que ens trobem en 

un mas principalment agrari, mentre que corts, quadres i tancats responen a un mas 

basat en la ramaderia.  
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5.4. Valors artístics 

Encara que les masies no les hagin dissenyat arquitectes ni interioristes, hi podem 

trobar elements constructius i decoratius fets per mestres de cases, artesans i els 

propis habitants de la casa que mereixen ser tractats com a tals. 

 

La pagesia, al llarg de la seva història, ha admirat l‟art culte dels edificis civils i sobretot 

religiosos de la seva època. És així com les masies sovint reflecteixen aquest art culte, 

això sí, sempre aplicat a “la seva manera”. Sovint trobarem motius ornamentals que 

combinen estils, reinterpretats pel mestre d‟obres en qüestió o pel mateix amo de la 

casa. 

 

 

5.6 Façana de Can Lleonard, a Alella (El Maresme). Veiem una magnificent façana esgrafiada i amb -----

Autor: Josep de Cabanyes (Entre 1932 i 1937). Fons: Estudi de la Masia Catalana (Centre Excursionista 

de Catalunya). 
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Així que després d‟una influència del romànic, la masia rep una forta influència gòtica, 

especialment a l‟hora de tractar els elements ornamentals d‟aquesta. Estès durant 

l‟alta edat mitjana, l‟art gòtic perdurarà durant diversos segles a les masies. 

Els posteriors corrents renaixentista i barroc no tenen tanta aproximació a la masia 

degut a que la classe rural no se sentirà tan identificada amb aquests.67 

 

Ramon Ripoll, al llibre Les masies de les comarques de Girona justifica mitjançant la 

definició d‟artista, com l‟art també el podem trobar a la masia: 

 

“Si haguéssim de definir les peculiaritats dels artistes per 

excel·lència, diríem que són aquelles persones que posseeixen en el 

més alt grau les facultats dels sentiments i les passions de l‟entorn 

que les rodeja. Aleshores el pagès, com a creador del seu 

microcosmos, reuneix la doble peculiaritat d‟ésser en una mateixa 

persona el creador i el receptor. Aquesta peculiaritat tan típica de 

totes les manifestacions populars, pot donar lloc a fenòmens 

arquitectònics d‟una sinceritat sorprenent, com per exemple la 

masia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
67

 Ripoll i Masferrer, Ramon; Les masies de les comarques de Girona (1983). 
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6. GUIA DE CONSERVACIÓ DELS VALORS DE LA MASIA 
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7.CONCLUSIONS 

Les deduccions del treball, que no són res més que la resposta als objectius inicials, 

es desenvolupen en forma de reflexió. No es buscava extreure‟n cap afirmació, cap 

resposta ni resultat. Se‟n buscava oferir una eina d‟ajuda per aquells qui vulguin 

conèixer una mica més profundament la masia o aquells qui tinguin la intenció 

d‟intervenir-hi. Però aquesta eina no és un manual ni una normativa exhaustiva; cada 

masia és un món i per tant no podem seguir els mateixos procediments per a cada 

una.  

 

Aquesta eina pretén ser la informació bàsica sobre les masies en general per poder, 

en una segona fase, conèixer cada masia en concret. 

 

  

7.1. De les interpretacions de la masia 

Estudiar un objecte des de la perspectiva de diferents autors i de diferents èpoques, 

ajuda a relativitzar cada una de les idees que se‟n puguin tenir. Així doncs, contrastar 

la informació dels diferents experts que han parlat de la masia, ens ha permès 

aconseguir una visió més general i objectiva del concepte.  

 

Perquè si llegim a un únic autor ens podem quedar amb la idea que la masia és una 

obra d‟art o bé que és l‟habitatge més simple que pot existir; que la masia pretén ser 

un objecte protagonista en l‟entorn rural o bé que s‟aixeca en harmonia amb aquest; 

que és un símbol de patriotisme català o bé que totes aquestes idees no són res més 

que exageracions.  

 

Totes elles, són visions tan diferents que sovint poden acabar sent oposades, i és que 

la subjectivitat és present en totes elles. Quan les valorem en conjunt, ens adonem 

que no hi ha una veritat absoluta; que cada una d‟elles aporta detalls que no trobem en 

les altres. Detalls que en conjunt ens han ajudat a forjar una idea més complerta de la 

masia.   
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7.2. Dels seus valors 

No és el mateix mirar una masia que observar-la. No és el mateix observar-la que 

estudiar-la. I no és el mateix estudiar-la que estudiar-la havent-se interessat abans per 

totes les circumstàncies que l‟envolten; la seva història, les seves funcionalitats, el seu 

entorn, etc. Els valors que trobarem a la masia en cada un d‟aquests processos no són 

els mateixos i per tant els valors que es tindran en compte quan s‟hi vulgui intervenir 

tampoc.  

 

Les reflexions que se n‟extreuen de l‟estudi dels valors de la masia queden plantejades 

en la guia de conservació dels seus valors; així que podríem dir que en ella hi trobem 

les conclusions del treball en forma de preguntes.  

 

A termes generals, enumerem el següent llistat d‟àmbits des dels quals és interessant 

estudiar cada masia per conèixer-la globalment i per tant poder-hi actuar amb la 

mateixa lògica amb la qual es va construir al seu moment. De cada un d‟ells es 

destaquem les recomanacions o conclusions que se n‟han extret mitjançant aquest 

estudi: 

 

PAISATGISME. Quan es modifiquen els exteriors de la masia o bé el seu entorn 

s‟està també modificant el paisatge que l‟envolta. És per això que cal tenir en compte 

la repercussió que una intervenció pot tenir en la imatge del territori on es troba. 

 

ESTRUCTURA. Les masies acostumen a seguir una tipologia estructural concreta; 

les crugies. Aquestes, juntament amb la volatilitat de les cobertes, permeten el 

creixement de la masia a partir d‟annexar-hi cossos i fins i tot pisos, en funció de les 

necessitats de la família en cada època. 

 

RECULL I EVACUACIÓ DE L‟AIGUA. L‟absència d‟aigua corrent i moltes 

vegades l‟escassetat d‟aigua van portar a la construcció d‟enginyosos sistemes de 

recull i aprofitament de l‟aigua com és el cas de les cisternes. També la mentalitat 

estalviadora, tan oblidada als nostres dies, permetia administrar l‟aigua de manera que 

se‟n pogués disposar sempre que fos necessari. 
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CONDICIONAMENT TÈRMIC. Sense calefacció ni electricitat la masia havia de 

permetre un mínim condicionament tèrmic al seu interior. És per això que molts dels 

conceptes de l‟actual “casa passiva” trobem que ja s‟havien tingut en compte en la 

construcció de les masies. És el cas de treballar amb la inèrcia tèrmica de les parets 

de tancament o tenir en compte la orientació per a les seves amplades, per a les 

obertures i també per a la distribució interior.  

 

INTERIORISME. La volumetria de cada àmbit, en combinació amb les dimensions 

de les obertures creen una il·luminació determinada. Els acabats dels sostres i les 

parets, així com el mobiliari també incideixen directament en el tractament d‟aquesta 

llum; d‟aquest ambient. Tots aquests factors solien venir determinats per condicionants 

que sovint no tenen res a veure amb l‟ interiorisme, però el seu resultat n‟és la creació 

d‟uns espais amb caràcter propi. 

 

HISTÒRIA I MEMÒRIES. Quan parlem de la masia, parlem d‟una construcció 

amb segles d‟història. Les vivències dels seus habitants; així com les del seu territori 

són importants per entendre‟n la seva construcció i evolució.  

 

GEOGRAFIA. L‟àrea geogràfica on s‟aixeca cada masia és un condicionant molt 

potent de la construcció de la masia. Els materials de construcció varien en funció de 

la zona; també les necessitats climàtiques; la topografia del terreny; el sistema 

econòmic del mas i les influències que hagi pogut rebre.  

 

ART I ARTESANIA. Tot i la senzillesa i funcionalitat que descriuen les 

construccions rurals; també hi trobem freqüentment elements artístics que 

l‟embelleixen; o si més no, que hi aporten caràcter. Alguns d‟ells, són influències de 

l‟art culte, altres són produccions fetes per artesans de la zona.  
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8.AGRAÏMENTS 

A tothom qui s‟ha interessat pel treball en algun moment o altre: 

Als meus amics, que s‟han anat preocupant per com anava el treball i no m‟han 

engegat a pastar fang quan podrien haver-ho fet.  

   

A les entitats i persones que m‟han ajudat sense demanar res a canvi: 

A en Ramon Palou, per compartir el petit tresor que té de les imatges antigues 

d‟Ardèvol. 

A en Rubén i l‟Ivan Villalonga per ajudar-me amb la traducció. Tot i la seva gran 

ajuda, totes les errates són meves. 

A en Berenguer Vidal, de l‟Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de 

Catalunya, per la seva preocupació i paciència. 

A l‟Institut Cartogràfic de Catalunya, el Museu Etnològic de Barcelona i l‟Arxiu 

Comarcal del Solsonès, per l‟atenció i el bon tracte del seu personal. 

 

A tota la meva família: 

A la del Solsonès, per haver-me ensenyat a estimar tot aquest món i per ser-hi 

sempre; sense condicions ni excepcions. 

A la del Pla de l‟Estany per aguantar-me i fer-me sentir com a casa en aquesta 

ciutat que em queda tan gran. 

A la desperdigada per la resta de la geografia catalana: A Valls, a Sant Fost, a 

Sabadell i a Badalona, per compartir moments de tots els colors, i sobretot de 

tots els sabors. 

 

I especialment, als meus tutors: 

A en Jaume i en Ramon, per no haver-se limitat a fer el seguiment i haver tingut 

tanta paciència amb mi. 
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