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RESUM
El projecte que es presenta a continuació és un aixecament arquitectònic i estudi historico-
constructiu del Mas de Font, una masia situada al Delta de l'Ebre, al sud de Catalunya. Va ser
construïda entre finals del segle XIX i principis del XX, i presenta una sèrie de característiques
molt diferents a les altres masies de la zona. 

És una masia formada per tres cossos, el central més elevat que els laterals. A la seva vessant
oest presenta una construcció auxiliar amb funció d'aixopluc. Les naus laterals disposen de planta
baixa i planta pis (PB+P1) mentre que la nau central té un pis més (PB+P1+P2).

L'objectiu principal d'aquest estudi era el coneixement a fons de l'edifici, tenint en compte
diferents vessants, per tal d'entendre quan i per què es va construir, com i amb quins materials,
quin era el seu ús, i en quin estat es troba actualment. Seria el pas previ a la intervenció, i la fase
on s'avalua si l'edifici té valor patrimonial suficient per ser restaurat. Cal tenir en compte que no
existia cap documentació gràfica sobre aquesta masia. 

Un altre objectiu, de caire més indirecte, és la conservació de part del nostre patrimoni
arquitectònic, veritable testimoni de la nostra història, i que moltes vegades queda abandonat
degut a que el seu ús original queda obsolet en els nostres dies. Crec que el coneixement
d'aquest és el primer pas de cara a una conservació adequada i, quan faci falta, com en el cas de
Mas de Font, de cara a una restauració que respecti l'edifici, però n'asseguri el seu ús.   

El treball ha seguit la metodologia que Antoni González Moreno-Navarro exposa al seu llibre “La
restauración objetiva”. El present estudi s'estructura de manera que primerament s'estudia
l'entorn més immediat de la masia, on es troba situada, el Delta de l'Ebre, per saber-ne les
característiques actuals i la història d'aquest territori. Veure com l'habitatge més abundant a
l'època de construcció de la masia era la barraca, habitatge típic tradicional. S'analitzarà com es
construïen, amb quins materials, i com hi vivia la gent. S'ha analitzat el punt de l'història en què
es va produir la construcció de la masia, sent aquest el moment en què s'inicia el cultiu de l'arròs
a la zona un cop construït el canal de la dreta de l'Ebre. A partir d'aquí la zona experimentà un
gran creixement econòmic i social. 

D'aquesta manera es tindrà contextualitzada la masia, tant geogràficament com històricament, a
més de saber les característiques (clima, vegetació, etc) de l'entorn del Mas de Font.

Posteriorment es fa un anàlisi de l'evolució que han experimentat les masies de Catalunya des del
seu inici fins a l'actualitat, per tal d'establir a quina etapa d'aquesta evolució pertany la masia
d'estudi, arribant a la conclusió que es tracta d'una masia de tres cossos, de l'anomenada per
l'arquitecte Danés i Torras estructura clàssica.

Arribats a aquest punt, s'analitzen les tipologies de masia que trobem en tot el territori català i
les que trobem al Delta de l'Ebre, per tal de comparar la masia d'estudi en els diferents contextos
i establir les característiques comuns i diferents en cada cas. S'estructura de la manera següent:

! Anàlisi de les tipologies de les masies a Catalunya, per tal de veure quines característiques
comuns, i quines diferents, té la masia respecte d'altres masies de Catalunya. Veurem que
la tipologia d'aquesta masia és típica de zones de mitja muntanya, sobretot a les
comarques de l'Anoia, La Selva i Osona, amb les teulades inclinades, estructura basilical i
construccions auxiliars annexionades. Segons la classificació de Danés i Torras, el Mas de
Font pertany al grup de masies de planta basilical, encabits dins el grup II, corresponent a
les masies amb coberta a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal. 

! Anàlisi de les construccions pròximes a la masia mitjançant un inventari delimitat per dues
sèquies que es construïren en el mateix període de temps, entre els anys 1860 i 1870. Es
veuran les característiques comuns i les peculiaritats del Mas de Font amb les masies del
Delta de l'Ebre. S'han trobat alguns punts en comú, com les motllures de les façanes, i els
materials utilitzats en la construcció (maó ceràmic, teula àrab, i morters de calç). 

Per acabar analitzarem detalladament la masia objecte de l'estudi: 

! Quin era el seu ús original, qui i com hi vivia. S'ha conclòs que hi vivien diverses famílies:
els propietaris, els quals només hi vivien a l'estiu, i els masovers, que treballaven les
terres tot l'any.

! Quins sistemes constructius es van emprar. Hi trobem bàsicament estructura de parets de
càrrega de fàbrica de maó, sostres amb biguetes vistes de fusta i cobertes amb biguetes
de fusta i teula àrab.

! Amb quins materials es va construir, veient la seva provinença i procés de fabricació.

! En quin estat es troba en l'actualitat. Després de fer l'aixecament de lesions es conclou
que la masia necessita una urgent actuació, ja que la seva estabilitat estructural està molt
disminuïda a causa de robatoris de maons dels murs verticals i del mal estat d'algunes de
les bigues de fusta. 

Per realitzar aquest anàlisi de la masia s'ha realitzat un aixecament gràfic en el que s'han creat
plànols de les plantes de l'edifici, les cobertes, les façanes, i diverses seccions verticals, ja que no
hi ha cap documentació gràfica d'aquesta masia; un estudi constructiu, per entendre com
funciona la masia; i un aixecament de lesions.

El mètode seguit per realitzar l'aixecament en planta ha estat realitzar un itinerari exterior tancat,
que després es relaciona amb uns eixos interiors a la planta baixa. A les plantes primera i segona
s'ha triangulitzat cadascuna de les sales per separat.

Val a dir que s'ha trobat la dificultat que no teníem accés a la totalitat de les estances ni a bona
part de les que sí permetien l'accés degut al mal estat de l'estructura. 

D'aquesta manera es conclou què fa “especial” aquesta masia, què la fa un monument, un
testimoni molt important de la història del Delta de l'Ebre, de l'inici del creixement demogràfic i
econòmic d'aquesta zona. 

Per últim, i valorant tota la informació recollida, es fa una reflexió sobre una possible restauració.
Com s'hauria de fer, què s'hauria de tenir en compte, i en cas de voler aplicar-li un canvi d'ús,
com hauria de ser per a que l'edifici no perdés la seva essència, però alhora donant-li una
funcionalitat contemporània i així assegurar-ne la seva continuïtat en el temps, tal com
recomanen les cartes internacionals sobre el patrimoni. En aquest apartat s'arriba a la conclusió,
entre d'altres, que l'ús que els propietaris li volen donar, allotjament rural, no seria molt
“agressiu” per a la masia, ja que des d'un inici hi vivien diverses famílies, i la distribució d'espais
així ho facilita.

En quant a la intervenció de la masia, s'indica que s'haurien de realitzar assajos per tal de
determinar en quin estat es troba la paret de fàbrica de maó i les biguetes de fusta que segons
l'anàlisi anteriorment esmentat i només basant-nos en un estudi organolèptic, podríem conservar,
ja sigui la totalitat de cada element o una part.   

A aquesta memòria l'acompanyen diversos annexos que faciliten i justifiquen les conclusions
obtingudes al llarg del treball: documentació gràfica de la masia, els documents escrits que
existeixen sobre ella i un aixecament detallat de totes les lesions de l'edifici.
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Havien acabat de dinar i, asseguts l'un enfront de l'altre a l'ombra de la figuera, a l'hora clara de
l'estiu, parlaven de les coses llurs. Un airet bla bufava de la banda de mar, bressava sobre llurs
caps les amples fulles de la figuera amb una tènue remor i s'esllavissava sobre l'arrossar,
imprimint-hi fugitives i ràpides ondulacions; allà fora al camí feia tremolar les fulles dels àlbers.

Sebastià Joan Arbó

1932
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PRÒLEG
La masia objecte d'aquest estudi ha estat triada per la seva diferència i peculiaritat respecte a les
altres de la zona. 

Visc a Sant Carles de la Ràpita, i sóc aficionat a anar al Delta de l'Ebre a fer fotografies. Per
casualitat em vaig trobar amb aquesta masia, que si bé en algun altre indret són més freqüents,
al Delta de l'Ebre són molt escasses. Destaca en quant les seves dimensions i la seva estètica.

Les altres edificacions que es veuen per la zona són més humils, de construcció popular, creades
per satisfer unes necessitats concretes sense voluntat d'expressar cap corrent estètic. A més, la
majoria d'elles són només petits magatzems utilitzats per desar els estris derivats del conreu de
l'arròs, o petites cases on els habitants de la zona van a dinar els dies festius de l'estiu.

El cas del Mas de Font, la masia objecte d'aquest estudi, és ben diferent. S'han cuidat les formes i
la volumetria. És totalment simètrica, amb motllures a la façana principal i finestres d'arc de mig
punt, donant-li un aire molt més majestuós. Al Servei de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
està catalogada com masia d'estètica noucentista.

Una altre fet que també crida l'atenció és el seu estat de conservació. Impacta veure com una
masia d'aquesta magnitud està en un estat en el que si no s'actua amb certa celeritat,
simplement caurà. Caurà perquè estructuralment està molt malmesa, tant per l'estat de les
bigues de fusta, exposades a forts canvis d'humitat per no disposar la masia de tancaments, com
pels seus murs de càrrega, en els que s'han robat algunes parts, deixant les bigues sense
recolzament. La degradació va a un ritme molt accelerat, raó per al qual crec necessària una
intervenció abans de que perdem un testimoni de la història del Delta de l'Ebre. 

Per tot això vaig pensar que seria interessant fer un estudi a fons d'aquesta masia, i així
promoure la seva restauració i posterior conservació.

Una restauració que, de fet, els propietaris estan estudiant des de fa alguns anys amb la intenció
de convertir-ho en allotjament rural.
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 1 INTRODUCCIÓ
En el següent Projecte Final de Carrera s'ha estudiat una masia situada al Delta de l'Ebre des de
diverses vessants. S'ha realitzat un estudi històric, aixecament gràfic i constructiu, i un estudi de
lesions i diagnosi. S'ha buscat entendre l'edifici des de les diferents vessants i funcionalitats, per
tal de donar un bon punt de partida de cara a una possible futura rehabilitació. 

Les cartes internacionals sobre la conservació de patrimoni donen una sèrie de recomanacions per
tal conservar el patrimoni de la manera més adequada. Entre aquestes recomanacions estan el
manteniment regular, i donar un ús actual, per tal de que aquest patrimoni no quedi inutilitzat i
obsolet. Precisament, és el que ha passat en el cas que ens ocupa, la masia ha perdut la seva
funció, i ha quedat abandonada. 

Seguint amb les cartes internacionals, també donen algunes recomanacions en cas de ser
necessària la intervenció. Algunes d'elles són la no falsificació d'element, és a dir, si s'ha de
restituir un element, fer-ho de manera que es pugui distingir l'element o part d'element nou de
l'antic, sense prescindir de l'harmonia del conjunt. També donen importància a la no
desnaturalització del monument. En definitiva, restaurar l'element amb el mínim impacte sobre
ell, de manera que segueixi sent un clar testimoni d'una part de la nostra història.

El mateix objectiu té la metodologia de “La restauración objetiva”, creat per Antoni González
Moreno-Navarro1, que estableix un mètode per restaurar un edifici amb valor patrimonial de la
manera menys agressiva possible. 

Per garantir una restauració d'aquestes característiques en el cas del Mas de Font, s'ha realitzat
l'estudi de la masia seguint les línies que estableix la “restauración objetiva”, és a dir,
paral!lelament a l'aixecament arquitectònic, s'ha realitzat un treball d'investigació històrica i de
reconeixement de l'entorn per tal de valorar si l'edifici posseeix valor patrimonial, si cal restaurar-
lo, i en cas afirmatiu, que hauríem de tenir en compte a l'hora de realitzar la intervenció per
afrontar-la amb les màximes garanties d'èxit. 

D'aquesta manera, al final d'aquest estudi el lector entendrà les particularitats que fan d'aquesta
masia un monument, una construcció que cal recuperar i conservar.

Sobre la masia objecte d'estudi no existeix pràcticament cap tipus de documentació escrita ni
gràfica. Les autoritats competents saben únicament de la seva existència, havent-la catalogat
com a patrimoni cultural del municipi d'Amposta, i el propietari actual no disposa de més
informació al respecte. Cal dir que aquest últim va adquirir la finca fa deu anys, i desconeix on
viuen actualment els antics propietaris. 

El mas està envoltat de camps de cultiu d'arròs, i actualment està deshabitada, únicament
s'utilitza per guardar algunes eines. El seu estat és gairebé ruïnós, degut a una absència total de
manteniment durant dècades. El fort vent de la zona, conegut com a mestral, i l'alta humitat
ambiental, estan accelerant els processos de degradació.

 1.1 El mètode de la restauració objectiva

El mètode de la restauració objectiva d'Antonio González vol ser un procés sistematitzat en el que
es tenen en compte diversos factors per tal de realitzar una restauració respectant al màxim
l'edifici existent i adaptant-se a cada cas, entenent que redactar uns criteris o unes normatives
generals sovint no s'adapten a un monument en concret. Com diu el seu autor, és un mètode
racional d'intervenció.

En el mètode es descriuen els valors essencials que ha de tenir un edifici per justificar la seva
consideració i denominació de monument. Aquests es poden classificar en tres:

! Valor documental o testimonial: el monument és la memòria de la història i la cultura del
passat i com a tal pot transmetre informació històrica i cultural a la col!lectivitat 

1 González Moreno-Navarro, Antoni. 1999. La restauración objetiva (Método SCCM de restauración
monumental).

! Valor arquitectònic: eficàcia amb la què respon a la funció que la justifica, la bellesa formal
i espacial, la racionalitat en la disposició dels materials i els sistemes constructius, la
possibilitat d'admetre nous usos i el valor urbà o paisatgístic.

! Valor significatiu o emblemàtic: valoracions explícitament subjectives, com ara la simbòlica
o emblemàtica, o de les relacionades amb aspectes purament emocionals.

Els principis bàsics en els quals es fonamenta la restauració objectiva són:

! En quant al monument, la comprensió i valoració equitativa de les seves tres dimensions
essencials ja exposades (la documental, l'arquitectònica i la significativa), i la definició de
la seva autenticitat no en funció exclusivament de l'originalitat de la matèria, sinó de la
seva capacitat per garantir la permanència d'aquests valors essencials. 

! En quant a la restauració en si mateixa, la definició d'uns objectius particulars escaients
(entre els quals figura l'ús) i la tria d'uns criteris i uns mitjans tècnics eficaços i
compatibles amb els objectius genèrics irrenunciables (la protecció del monument i la
transmissió d'aquest a les futures generacions).

En funció d'aquests principis, el mètode exposa el que anomena mitjans de la restauració, és a
dir, els mecanismes o formes d'actuar necessaris i imprescindibles. Els divideix en quatre etapes:

 1. El coneixement: conjunt d'operacions encaminades a conèixer i comprendre la naturalesa
(històrica i material) del monument i el seu entorn (físic i social), així com les seves
circumstàncies en el moment de programar-hi l'actuació. Es desenvolupa normalment en
tres nivells:

! L'històric, referit al passat de l'edifici.

! El material, referit a l'estat físic en el present i a com vol utilitzar-se en el futur.

! El sociològic, referit al seu significat social, familiar o col!lectiu. 

 2. La reflexió, com a mitjà per aprofundir en allò que s'ha analitzat. Conclusions sobre l'estat
i els valors de l'edifici i la seva relació amb el programa funcional previst. S'estableixen els
criteris en què s'ha de basar la intervenció, tenint en compte el que anomena l'autor com
a les actituds fonamentals que han de presidir el procés d'intervenció:

! La restauració ha de ser la mínima necessària, en funció de la conservació i la
transmissió dels valors de l'edifici i del programa previst.

! S'ha d'intentar aprofitar els recursos propis de l'edifici (estructurals, ambientals,
plàstics, funcionals)

! L'obra de restauració no ha de ser enganyosa, això és, mai un element nou fruit
d'una necessitat o una tècnica nova pot aparentar ser antic, ha d'explicar per si sol
que és nou, afegit2. Una cosa és que no s'hagi d'alterar l'harmonia del conjunt, i
una altra falsificar la història.

 3. La intervenció: redacció del projecte i execució de les obres.

 4. La conservació i manteniment: inclou el manteniment posterior de l'objecte i la verificació
del grau d'encert i eficàcia assolit en les tres etapes anteriors. 

El present projecte vol ser el primer pas dels anteriors descrits per realitzar una restauració
objectiva, és a dir, l'obtenció de la informació de l'edifici per completar la primera etapa, la del
coneixement del monument. En les conclusions es farà una breu introducció a com hauria de
plantejar-se la segona etapa, la de reflexió.

2 Aquest criteri coincideix amb les cartes internacionals sobre conservació del patrimoni.
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 2 GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL
FRAMEWORK. THE EBRE RIVER DELTA

 2.1 Geographical framework

 2.1.1 Situation
The Mas de Font is located in the Ebre Delta. This is located northeast of the Iberian Peninsula,
south of Catalonia, at the mouth of the river Ebre, in the regions Montsià and Baix Ebre. It
belongs to the municipalities of l'Ampolla, Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita and Sant
Jaume d'Enveja.

Mapa 1: Satellite view of Catalonia with the situation of Mas de
Font

Mapa 2: Satellite view of Ebre Delta, with the situation of Mas
de Font

With an area of 33.000 hectare3, is the second largest wetland area in the western
Mediterranean, after the Camargue (France), and second of the Iberian Peninsula after the Coto
Doñana.

In 1983 4 the Generalitat de Catalunya decreed the creation of the Natural Park of the Ebre Delta.

The main economic activities are fishing, agriculture and livestock. It has an annual production of
9000 tonnes of fish, and has about 245 square kilometers of arable area, most of which (152) are

3 Delta del Ebro. Tot Parc. Guia turística del Delta de l'Ebre

4 Enciclopèdia catalana. http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0023390&BATE=delta%20de
%20l%27Ebre.

Gran Enciclopèdia Catalana
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for rice cultivation, which makes ricefield the dominant landscape around the Ebre Delta. It has
also been very specialized in poultry farming, being one of the most important areas of Catalonia.
In addition to these traditional activities, is currently consolidating the tourism sector.

Fotografia 1: A ricefield with Montsia mountains in the background

 2.1.2 Climate
The Ebre Delta climate is Mediterranean type of coastal south5, with moderate temperatures and
high humidity, with little rainfall and storm system. The summer is dry, while spring and autumn
are the seasons with more precipitation.

The temperatures in winter are given average 5ºC to 11°C, while in summer are between 20ºC
and 25ºC. 6

5 See the climatic division table of Catalonia, table 1
6 Servei Meteorològic de Catalunya

Taula 1: Catalonia climatic division according temperature and rainfall regime.

The most characteristic phenomenon of this area is the wind, which is usually persistent and often
intense. The most common is from the north and northwest, the latter with a low moisture
content and known as the "vent de dalt" or "mestral". Winds from the east and northeast, are
called "llevant" and are responsible for the entry of rain and sea water in coastal lagoons. The
frequency of wind in the Ebre Delta is because the tube formed by the mountains which runs until
the end of the river before reaching the delta. This tube is naturally responsible for the channeling
of winds that circulate at high speed and, especially in winter, they take great violence.

The graph below shows the weather statistics in the region of Baix Ebre from 1970 to 2000.
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Taula 2: Weather statistics. Source: Servei Meteorològic de Catalunya

 2.1.3 Flora
The lands of the delta show a significant salinity gradient ranging from salty soils to fertile land
suitable for growing considerably, and this generates an interesting variety of vegetation.
Therefore, the plant mass of these places offer notable peculiarities. You can find all biotopes7

characteristic in wetlands in a variety, and especially in an amount, greater than the other
wetlands of the Països Catalans.

Some varieties that can be found in the Ebre Delta are the halophilic vegetation of saline land
(Arthrocnemetea), reeds, marram grass (Ammophila arenaria), the sea spurge (Euphorbia
paralias), french tamarisk (Tamarix gallica) and riparians (Populetalia and Nerio Tamaricetea).

The salinity of the land is because sea water enters the groundwater and evaporate concentrating
the salts on the surface.

 2.1.4 Fauna
More than 60% of the 330 km! of the Ebre Delta are ricefields. Therefore, ricefield is the main
habitat of the delta's fauna. Ricefields, although artificial, are wetlands that many birds use to
feed themselves and then take refuge in the lagoons, bays, beaches and peninsulas.

During the winter months, the rice fields remain flooded. This helps to waterfowl from the Central
and Northern Europe, who find a lot of food in a more temperate climate. There have been
counted 33,000 copies of wintering waterfowl, making this area one of the most important of the
Iberian Peninsula for the hibernation of birds.

7 A biotope is a portion of a habitat characterized by uniformity in climate and distribution of biotic and
abiotic components, as a tidal pool or a forest canopy. It's synonymous with ecosystem
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 2.2 Historical Framework

 2.2.1 The Ebre Delta before the 18th century
Before the 18th century, in the Ebre Delta people only goes fishing and harvesting salt. There was
no permanent homes, they lived only temporarily while the fishing season lasted, as we shall see
below, section 2.2.4.

The existence of wetlands and lakes caused the existence of malaria, which obstaculize
permanent living in the area.

 2.2.2 Catalunya during 18th and 19th century.
Economy and population

The Catalonia of the 18th century is characterized mainly by population growth and economic
recovery. The 400.000 inhabitants at the beginning of the century have become 900.00 in the
end of the century. The reasons for this increase are manifold. Famines were no longer so
frequent, the bubonic plague has almost disappeared, emigration has declined, wars are less
destructive and more spaced in time, the marriage becomes earlier and birth increases.

To the demographic causes we have to add the economical causes, including, emphasizing the
role of agriculture. Increases the cultivated lands near rivers and mountains slopes, and crops
intensified thanks to advances and specialized production (vines, fruit trees, mulberry, rice). The
territories of the coastline increases its population by the commercial resumption. When piracy
has disappeared along the coast (making it uninhabitable until then) became more secure. At the
beginning of the 18th century was established Les Cases d'Alcanar and at the end of that century
was created the city of Sant Carles de la Ràpita. The expansion of agriculture was also noticeable
in the Baix Ebre and Montsià. The concessions and establishments on the islands of the Ebre
Delta are numerous throughout the century.

 2.2.3 A boost in rice cultivation
In 1778, Carles III enable the port of Alfacs for trade with America (along with the founding of
Sant Carles de la Ràpita), with the explicit intention of facilitating a marine exit to Aragon
products. To link the port with the Ebre, and avoiding the dangerous bar of the mouth of the river,
in May 17808 9, began the construction of the first navigation canal from Amposta to Sant Carles
de la Ràpita. But the canal suffered obvious problems of lack of depth. It was built at the same
level of the river, and transported sediments were deposited difficulting the navigation of vessels.

The failure of all these projects and attempts to promote the navigability of the river Ebre not
despair the french Isidore Pourcet, who won in 1849 granting interim (final on 26th November
1851) of pipeline works from the Ebre River from Zaragoza to the sea and a canal from Amposta
to the Alfacs port. Thus was born the Reial Companyia de Canalització de l'Ebre, legalized in
1852. The grant of 1851 also established the objectives of the company: the execution of the
works to facilitate the navigation of the river Ebre from Zaragoza to Amposta, build a canal from
Amposta to Alfacs, and the works necessary for irrigation.

After the works that made possible the navigation, it started quickly in 1858, although in 1856
the steam Cinca had created a precedent. But this desire,for many centuries pursued, was
realized too late: the simultaneous establishment of a railway network connecting Zaragoza and
Barcelona (1861) offered a very fast and economical transportation, which together with the
irregular flow and regime of the Ebre, resulted in the stoppage of steam and consequent ruin of
the Company. From now, it became the main target that until these days had been considered
secondary target: the  establishment of a irrigation network in the Ebre Delta.

8 Comunitat de regants de la dreta de l'Ebre
9 Enciclopèdia Catalana

Slowly, and since it was a navigation channel, a network of secondary canals and drains was
established, allowing the right side hemidelta gradual sanitation and the introduction of rice
cultivation, thus transforming the delta wasteland in farmland. Malaria was waning as the
cultivation of rice was gaining ground. This culture demanded the participation of many foreign
population, slowly inhabiting the lands that had previously been inhabited only by fishermen in
the fishing season.

Nowadays, the canal carries water to the ricefields from the Xerta weir. It has a length of 60km, a
capacity approximately between 25 and 30 cubic meters per second, and irrigates a total area of
13,000 has10.

Fotografia 2: Start of the right canal of Ebre in
Xerta weir. Source: Comunidad general de
regantes del canal de la derecha del Ebro

 2.2.4 Who lived and how?
Before the construction of irrigation canals, and the beginning of rice cultivation, in the Ebre Delta
lived only a few fishermen while fishing season lasted, and some workers of the salt. They used
to be people from neighbour villages (Sant Carles de la Rapita, Amposta, Tortosa ...) who
inhabited provisionaly the delta. They built the huts called “barraques”.

Fotografia 3: Huts in Sant Jaume, 1975. Source: blocdefotos.cat

The huts of the Ebre Delta are one of the oldest and most unique homes in Catalonia. This is one
of the most prominent popular architectural heritage of the Terres de l'Ebre and an important
cultural heritage, unique in Catalonia.

They are documented since the Middle Ages, although its maximum expansion was among the
late 19th  and early 20th centuries, coinciding with the rice colonization of the delta11.

10 Comunitat de regants de la dreta de l'Ebre

11 In this period is where we place the construction of the house of study, the Mas de Font.
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The huts were temporary housing for freshwater and saltwater fishermen, hunters, rangers,
farmers and labourers engaged in rice cultivation. Also used as taverns, shelter, warehouses,
stables, corrals... The home huts were professional character, lifted by large landowners to host
their workers or builded in familiar context. Grouped in villages surrounded by large farms, or
were scattered or were shaping urban areas.

Its structure was very simple: rectangular floor, wooden skeleton and vegetal roof with two
slopes, which rested on the walls or on the ground. Typical features of the Ebre Delta huts is the
presence of piles with pitchforks heads, and “solibert” (in the case of the huts of the peasants).
The first ones are those that hold the weight of the roof, and “solibert” is a kind of roof that lefts
open the front of some family huts.

The antique of the huts of the Ebre Delta

The huts were erected with materials provided by nature: wood, cane, mud and weeds. Are linked
to a long and universal tradition of simple structure construction, made with vegetables and mud
of each place.

They are relatives of other traditional vegetal constructions in Spain: in Catalonia, with the huts
of the Llobregat delta, now disappeared, and in the rest of the state, with the huts of Horta and
Albufera of Valencia, the Orihuela ones, Murcia and Segura, and the Guadalquivir ones too. And
across Europe, the huts of the Danube of Hungary and Germany, the Po of Italy, the French
Camargue, the Portuguese island of Madeira, or Siberian.

Fotografia 4: Hut of l'Albufera, València. Source: Guia de l'Albufera
de València

Fotografia 5: Hut of Hungary. Photo: Gergely Sipos.
Source:  www.flickr.com/28365447@N05/

The huts of the fishermen 

In the huts that built the fishermen the roof began on the ground. For the skeleton they used
wood of old boats, and other woods that brings the sea to the coast; in other cases they used
pine and olive tree who bought to the shipwrights12.

We can divide in two types the huts of the fishermen:

! All those who fished in the ponds of the Delta.

! All those who fished in the sea.

The first ones used to be temporary homes: the fishermen used them during the fortnight or the
time that lasted the fishery, and then they abandoned them. These huts were rectangular and
often have five or six meters long by three or four wide, with a unique interior space. The
skeleton could be erected in a single day and they had only one aperture, the door. The garbage
that covered them, sea rushes (Juncus maritimus) or grass (Ammophila arenaria), were
harvested in the nearest marsh.

In front of the hut, fishermen cooked, ate and spent the day, when not fishing. Inside, they slept
and saved the few personal possessions, and the fishing tools: “arts, boligs, nanses de junc i
d'espart, palangres, ralls, salabres, tirs, tresmalls”...etc13. 

The fishermen working at sea made the called "Poblat de Barraques de la Gola", located on the
left bank of river. The huts of the village were permanent and bigger. The fishermen ones were
completely covered with garbage, unlike the ones of pilots that help lutes, vapors, and all other
coastal vessels, which had coated the walls with lime. They built them oriented facing the sea and
with the back to mistral (wind prevailing in these lands, which in winter gusts can reach over 100
km/h) near the fishing points14.

12 Called “mestre d'aixa”: Person specialized in building wooden boats.

13 Art: Tool or set of tools that are used for fishing.

Bolig: Small net used for fishing

Palangre: Fishing gear that is essentially a long rope, the mother, where hangs a crowd of small ropes with a
hook.

Rall: Fishing tool consisting of a circular network with weights around the perimeter and with a rope at the
center, which serves to close it and charge it.

Salabre: Fishing tool consisting of a net bag fixed to the end of a rod or a stick. 

Tir:  Set of fishing nets. 

Tresmall: Tackle composed of three overlapping networks, a larger in the middle and two other wider mesh
and linked by edges.

14 Documents, maps and charts of the centuries 13th, 14th, 18th, 19th and 20th, Centre d'Interpretació de les
Barraques.



26 Aixecament arquitectònic i estudi historico-constructiu del Mas de Font – Volum I

Fotografia 6: Barraca de pescadors revestida totalment amb brossa.

The huts of the peasants

The cluster of huts, inhabited in the "lligallos"15 by families of shepherds or farmers, was forming
the oldest towns of the Delta. Before the construction of irrigation canal people in Delta only
cultivated wheat and barley. It was from here when the centers of population were growing
rapidly.

They also were appeared, built by the farmers or professionals hut builders, groupings of shacks
in the bigest ricefield, where whole families were living preparing fields for growing rice.

The farmers' huts had some traits that differed from those of fishermen:

! The roof, with two slopes, leaned on the walls, not directly on the floor as in the case of
the fishermen's huts.

! They have “solibert”16. 

The farmers' huts used to be eight meters long by three or four wide. The floor was rectangular
and the internal distribution, simple, had two consecutive spaces: the kitchen and bedrooms. The
latter were a single dependency, with many beds, or divided into small spaces with no door; to
the hut where there was no loft, it was also larder.

Fotografia 7: Peasants' huts. Source: Centre d'Interpretació de
Barraques

15 Farming community of municipalities of a county, with the function of collecting, stored and delivered to
the owners the stray or lost cattle 

16 A kind of roof that lefts open the front of some family huts.

Some of the shacks that served as temporary housing had stable into it, not having to build
another hut for the animals; between the floor and the roof was split into high, with wooden rails
and reed, a floor that enclosed  stable at the bottom and sleeping space on top, the loft.

In the poorest huts there have no loft, and the internal distribution could also include the stable
and corral. In one room there were animals and the boys slept, while another was home and
parents and the girls slept. The ground was always dirt floor, hard and without mixing. They
cooked on the ground with a "foguerill" (a simple tripod), and fumes came out freely through the
vegetatal roof, although there were some huts with chimney. In those that didn't have it, the only
aperture was the door, located in one side or in front, made it with wood or cloth. Sometimes
there wasly a very small window, with no ventilation, that barely let daylight get into. Furniture
and household goods were always poor: a table, some chairs, beds, boxes for clothes, shelves,
wooden spoons, plates, pots, a “porró”17, several jars (to store water and conserve meat) and
tubs (for soap making and doing the laundry).

Vam patir molt… No perquè dormíem en barraques, no! Vam patir perquè allavons patia tothom.
Natros ne teníem dos de barraques: una era pa dormir i au, i l’atra, que tenia la porta al mig,
para cuinar i para estar de dia. I encabat, los animals los teníem en una atra barraca a part; per
això hi havia barraques que no tenien fumeral. La majoria de persones tenien una barraca i au.
La que no en tenia, de fumeral, sempre hi havia una fumera que esgarrifava. Ai, si me’n recordo!
No es podia aguantar.18

In the second half of the twentieth century the living conditions of the people improved. The new
means of transport (motorcycles, cars, trucks, vans ...) reduced the distances, and new
construction materials (bricks, cement, tiles and Uralita) offered everyone the opportunity to
construct more resistant and durable buildings 

All this led to the abandonment of the huts, or its substitution by houses, buildings and
warehouses. Some owners had to repair them for a while using new materials, but generally the
huts were disappearing in the delta landscape.

 2.2.5 Huts building process
The huts builder's and his assistants tools and equipment were very simple. In most of the jobs
only used his own hands, and for prepare the clay coat, also feet. Only one tool is exclusive to
this trade: the "barraquera" needle, for sew the vegetal bunches of the roof. The equipment was
formed by  a barraquera needle, a little hoe (called "aixolet"), lime, cord grass, whitewash brush
and a bucket of zinc (called “poal”). The feet and hands were the tools most used. The orientation
and location of a house, its dimensions, the internal distribution, the characteristics of the door,
the presence or absence of "solibert" or a window, the number of rooms, etc.. didn't obey fixed
criteria. Each builder (shepherd, fisherman, hunter or farmer), adapted it to the functionality they
needed.

To raise the hut, first people collected the wood, they harvested reeds and weeds, they made the
cord of grass and then they did the skeleton. After leveled and hardened soil. They delimited the
side walls nailing down the pillars (called "istantirons"), a generally olive wood made vertical
trunks, and three pillars of greater height and forked end: one in the center (the ridge) and the
other to the ends (called "pendelocs or "pendalocs"), delimiting the front and the back, which
could be rounded.

On posts (called "l'estacada") they nailed with iron nails the horizontal structure: the anguilera
(or anguileta) and the ridge (called "carena"), at the top of the hut. Finally, they nailed the tilted
structure, the ribs of the roof, overhanging it in the direction of ground to make the visor.

17 Catalan drinking utensil.

18 Josep Oliver, farmer. Oral memory collected by M. Carme Queralt a Sant Jaume d’Enveja. Arxiu oral del
Museu del Montsià, 2005
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Dibuix 1: Huts building process. Source: Centre d'Interpretació de les barraques del Delta de l'Ebre.

Everything is covered with reeds, overlapping every reeds with each other and sewed with the
needle in different piles. The first rods were placed at ground level and the last to arrive to the
"anguilera". On the ribs (called “costella”), people sewed reeds in pairs, equidistant and leaving
spaces between them.

The vegetal roof was sewed to reeds and ribs with the "barraquera" needle (which was made with
iron, slightly arched and a meter long) row to row, starting with the visor and up to the ridge.It
was the most delicate operation, because the ribs slope and the good overlapping rows
guaranteed the impermeability and durability of the hut.

Finally, walls was covered, plugging holes and faults, with kneading clay with his feet and mixed
with "pallús" (wheat straw) to make it more consistent. Once dry, was whitewashed with hydrated
lime, a job that was repeated every two or three months. Likewise, with whitewashed reeds, they
design the interior spaces.

 2.2.6 The Delta huts, today
Nowadays, there are not remaining many old huts. Only a few ones that whose owners retained
until the containing land became publicly owned.

Moreover, in the delta we can find some huts raised in the traditional way, but they have been
built, designed and intended for uses more contemporary, such as museums, restaurants ... etc..

Fotografia 8: Hut raised in the traditional way. Nowadays is the Centre
d'Interpretació de Barraques del Delta de l'Ebre

Fotografia 9: Restored old hut
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 2.2.7 The Ebre Delta during 20th century
Once we have temporarily located the house of this study, we're going to follow through time to
see how the the Ebre Delta area has evolved from the start of 20th century to today.

As mentioned above, during the late nineteenth and early twentieth century were built irrigation
canals and drains from the right channel of the Ebre. Gradually, the entire Delta was cultivated,
and inhabited by peasant families. This growing population dynamics changed with the
introduction of machinery in the rice production process.

As they went further modernizing their farming techniques and equipment, less manpower was
needed in the field, which led to the decrease of laborers needed in times of harvest.

Improvements in communications and the introduction of private vehicles also contributed to the
depopulation of the Ebre Delta. Peasant families preferred to live in a towns, like Amposta, Sant
Carles de la Rapita or Poblenou del Delta, and move by car to work the land. In this way they
could profit from the facilities and advantages of living in an urban area.

This inertia leads to the present, where practically nobody lives in the farms of the Delta, and
these only serve as storage for equipment related to the rice cultivation, and in some cases
weekend accommodation. In the last decades have also proliferated the called rural
accommodation, which in addition to hosting offered the chance to learn the field work.

This generally loss of function of the Ebre Delta houses, the basic function that led to its
construction, causes that many of them are in very poor condition due to little or no maintenance
applied by their owners.



Aixecament arquitectònic i estudi historico-constructiu del Mas de Font – Volum I 29

 3 STUDY OF THE “MASIA”

 3.1 The “masies” 

The "masies" are a type of construction, like a farmhouse, typical of rural Catalunya, being
Catalunya Vella where are more predominant. It's part of the "mas", which is composed of the
"masia" and farmland, forests, pastures and wastelands that belongs to it. Therefore, we will say
"mas" when we refer to the building, together with the lands belonging to it, and "masia" when
we want to refer only the house.

The "mas" is the result of historical evolution that combines legacy of past agricultural and
livestock, and some institutions and farmers. To fully understand this type of construction, let's
see what has been its evolution over time, and why its growth, decline and current demise.

But before seeing the origins and evolution of the "masies", and starting analyzing the different
types, we should note that are directly linked to "pairalisme". This phenomenon, to prevent
fragmentation of farm and agricultural properties, has contributed significantly to prevent the
impoverishment of the rural class, making possible to keep, in the Catalan countryside and in a
high percentage, an economic level no frequent outside Catalunya.

The "pairalisme" is based on the main figure of the heir, receiver and manager of all family
assets. This used to be the oldest brother, and had an obligation to preserve and improve the
assets to pass to future generations in the best possible conditions. The younger brothers, called
"cabalers", could do two things: to receive or not the "legítima" (a sort of pay) and independence
from the family home, or stay in the family home under the authority of the heir. 

 3.1.1 The “masia” like a constructive typology
One constructive type requires (unlike a constructive model, which is an object "invented" that is
repeated without possibility of modification), an evolution from buildings with obvious formal
analogies existing in a particular culture historical condition and in response to a set of social and
economic demands.

A process leading to the creation of a type like this requires many economical and social
conditions that favor and give raise to the need of a specific morphology that eventually becomes
invariable. These conditions are given clearly in the architectural evolution of the "masies" in
Catalunya Vella between the eleventh and sixteenth centuries19. 

 3.1.2 The origin of “masos”
About the beginning of "masos", there are several theories, being two the most important ones.
One (supported, among others, by the architect Puig i Cadafalch), argues that the "masia" would
be an evolution or extension of certain Roman "villes". In fact, the classic author Apuleius reveals
what was a villa of his time, explaining that it was a country house surrounded by fields which
belonged to it20, agreeing to what we understand as a "masia".

19 Congost, R. (2005). La masia catalana :Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau.

20 Gibert, J. (1985). La masia catalana :Origen, esplendor i decadència : Assaig històric descriptiu per.
Barcelona: Millà. 

Dibuix 2: Roman mosaic of Tabarca (North Africa). The shape of the
building is quite similar to the "masia", which suggests that this was
influenced in its origins.

According to the other theory, the Arabs destroyed the Roman influence during their invasion in
the eighth century, and the "masia" started as a new type of architecture during the Middle Age,
linked to frank repopulation that occurred late eighth century in rural Catalan territory. This
hypothesis supports the "masia" as a mostly Catalan element, explained by the proximity of the
Frankish lands.

However, the only divergence of the two theories seems to be to consider or not the Roman
"villes" as a type of "mas". While the first theory considers the origin of the "masia" in the
building that functions as such, ie, serves as a permanent home to farmers who work the land
surrounding the building, the second believes that the "masia" appears when there are written
documents that refere to it as such.

The first documents where term "masia" appears more along with other denominations belong to
the ninth and tenth centuries21.

 3.1.3 The “masies” evolution
The first "masies" that we have written record were formed by simple farmhouses where one
family lived. The implementation of these could have been due to the colonization of land by the
Catalan peasantry during the late eighth century, and during the nineth and tenth. Many people
from the Pyrenees was established in the lands of Catalunya Vella, mainly through the "aprisió"
right about barren land and / or abandoned.

These early houses were very basic constructions, built by farmers themselves, supported on
strip of land or taking advantage of the protection of a cave. They were only one floor
construction, raised in dry stone with a single slope roof made with branches or slabs of stone
and earth with a minimum of two pieces: one for men and one for animals.

21 Congost, R. (2005). La masia catalana :Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau.
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Fotografia 10: Horizontal “mas” example

The rooms were rectangular in shape, and generally not connected to each other. There used to
be a kitchen fire, a bedroom for the family and an area for pets and pantry. This building has
been called horizontal "mas", as opposed to the following types with flat or flats with a more solid
structure to allow the superposition of floors.

Although they were more resistant, durable and stable, we could compare with the shacks or huts
of vine, charcoal, fishing ... etc., such as the the Ebre Delta huts, considering that the "masies"
are not repeated without changes, but it depending on the needs, they enlarged and evolved
through the addition of cubicle or extension of the extended set .

Already in the eleventh century, the "masies" belonged to real financial runnings, in which
combined agriculture and livestock. Somehow the "masia" was appearing as the villas were
disappearing.

The vertical “mas”

During the 11th, 12th and 13th the "masos" were multiplying throughout the country. Became basic
units of the domains of the lords.

During these centuries, people began to build what is called vertical "mas" or tower-"mas". This
one was very different to horizontal one, and from the standpoint of the typological evolution of
the "mas" should be considered as the beginning of a process that crystallized in the sixteenth
century with a consolidated architectural type - which Danés i Torras called simple classical
structure - and that it would not change in the following centuries.

The tower-"mas" adopts the constructive system and shape of the defense towers of the time,
but with different dimensions of the floors to make them habitable. Thus, they had housing and
protective function.

Fotografia 11: Vertical “mas” example. Can Guixó (Alt Penedès)

This "mas" had square or slightly rectangular base, builded with thick walls composed of more or
less well-cut blocks (at least at the edges), set with lime mortar, which allowed a considerable
height and the overlap of two or more floors.

Each floor, generally, was big enough to hold several rooms.

The key to the emergence of this new structure is the participation of professionals in their
construction, ie, the "masos" construction process handed from villagers themselves to
professional builders.

In vertical building, the ground floor, with access (single or not) to the house, was used for cattle,
and the floor or floors above was used for the family's residence and the pantry or warehouse
floors, all connected internally through stairs. The first floor, invariably, was the site of the
kitchen.

When the building was leaning to one strip of land allowing access to the first floor, one enters
directly into the kitchen and the ground floor remained cut off from the rest, with its own portal.

One aspect with a further evolution of this building is the structural and functional division
representing the different floors of the building, leading to two rectangular spaces.

The stairs that connects the different floors are included in the side of the kitchen, that is, the
place where eat and stay the family, the main space of the house and acted as distributor. This
position of the stairs in the main room acting as a distributor will be repeated in the later
"masos", even when the kitchen-dinning room lose status of main room and it divide into two
different rooms: in this case, the stairs and general distribution will be in the dinning room, the
main room.

The two bodies “mas”

As in the fourteenth, fifteenth and sixteenth the "masies" area get larger - for different economic
and social causes - despite the rational limit height to two floors or two floors plus an attic, it
follows the distribution described by the tower "mas", but with internal divisions constructed with
thicker walls to rest in it the wood beams .

This "mas" type, broader, with less thickness of exterior walls and more of interior walls, may
belong to two categories:

! The two bodies "mas": With two spaces with no more interior walls than which separates
the two bodies longitudinally; the ridge of the roof, which is always a two slopes roof,
match the wall common to the two bodies, or is perpendicular to it.

! A more uncertain typology, formed by the juxtaposition of rectangles which one is larger
than the others, corresponding to the kitchen - dining room - distributor.

In any case, the result of the two types is a rectangular base (almost square) derived from the
constructive, functional and structural concept of the tower "mas".
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Dibuix 3: Two examples of the two basic types of two bodies “massos”

With this type of construction is already well defined the "masia" functional and architectural
conception: a two-storey home - sometimes accompanied by a third or attic - with single entry
for people and animals when is in the ground floor, with a staircase between the entrance and the
most important piece of the floor located above, where is the kitchen - later it will be the main
room - which is a distributor between bedrooms and, when there is, the attic.

This typology will last into the eighteenth century. The end of this century, and the nineteenth
century, are characterized by the cultivation of land that had never grown before, the drying of
wetlands, etc.. A real boom in which worked the specialization of crops, such as the vine, and the

new industrial crops such as mulberry, hemp, and "sumac"22. These events led to an improvement
of the rural economy, which expanded even more the "masos".

The living room as a central element of the house

Until now, there was no interest in achieving any kind of symmetry in the construction of houses.
Just were built depending on the needs of the farmer without any formal concern, ie, were
designed only according to utilitarian criteria.

In the first floor of the two bodies "masos" there was a large space which was reached directly
from the scale. This space was based on kitchen, and was the site of family reunion. It has a
large fireplace that used for cooking and to heat up.

Slowly, and as the peasantry was improving socially and economically, the kitchen was being
displaced to one side, leaving space for the large room called "sala" (a living and dinning room),
enabling multitudinous meals outside the kitchen. Gradually this space will be taking prominence,
taking a development that lays the foundations to the "mas" reached its final structure, the three
bodies, which (we shall see later) Danés called simple classical structure "masia" or consolidated
architectural type.

The three bodies “mas”

Later, in the sixteenth century, farmers were consolidated a number of rights that improved their
economic level. It was at this time that the "masies" were enlarged and embellished, and was at
this time when consolidated the type of architectural house that has lasted until today.

From the late sixteenth century and especially during the seventeenth, almost all newly built
"masies" were built with three bodies, with the main room at the centre23 and the kitchen moved
to one side, either on the ground floor or first floor . The house takes a look at this time
symmetric, where the living room, ie the main room, is the center of the building, and the ridge
of the roof coincided with its longitudinal axis.

At the same time, many houses built in two bodies are reformed to place the main room in this
central position or symmetry, either by adding another body (and turning the house into a three
bodies "masia") or completely changing the floor plan. Even in some cases people reformed the
roof to put de ridge as an axis of symmetry.

22 La masia :Historia y tipologia de la casa rural catalana(1981). . Barcelona: Grupo 2c.

23 Congost, R. (2005). La masia catalana :Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau. P.82
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Fotografia 12: A example of three bodies "mas".

During the eighteenth and nineteenth centuries almost all newly built houses will be built with this
type.

This is the most common type of houses that have survived until today.

The “masies” depopulation

As the owners of the "masos" were being enriched, was apearing the figure of the "masover". He,
through a "masoveria" contract, had the right to exploit the land and live in the house in
exchange for the payment of a census. The "masovers", initially had separate buildings, but
slowly, and as the owner was increasingly less time in the main house (spent time in cities), the
"masovers" ended up taking them.

Due to wars and political changes of the late eighteenth and early nineteenth century, many
owners of "masies", especially the richests who had already become rentiers, moved permanently
to the cities and set local elites in some urban areas, often controlling political power.

Later, in the nineteenth century, the fall in prices of agricultural products highlighted the fragility
of this sector. This, coupled with the advance of industrialization, made rural areas depopulated in
favor of cities.
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 3.1.4 Synthesis of the typological evolution of the
“masia”

We have seen that the "masia" appears to cover a range of housing needs for people working in
the field. As they changing needs of farmers and their economy, they were extending and adding
new rooms, all with the purpose of fulfilling a function, and restricting aesthetic aspects to some
openings.

But this way of building changed when the main room consolidated as the central element of the
house. This room, in many cases, is only used for large banquets on holidays, christenings ...
etc.. It's the first time that a room of the house is not for a everyday function, such as the
kitchen, bedrooms, etc., and occurs when the farmers improves their social consideration and
they want to highlight their social welfare.

The desire to put the main room in the central area of the "masia" force to match its longitudinal
axis with the ridge of the roof. This will get a total symmetry of the facade, as the entrance door
is placed beneath themain room.

This involves two strong disadvantages uncommon in traditional construction:

! They need more complex construction systems to enable the construction of the ridge
coinciding with the longitudinal axis of the main room. In the two bodies "mas", the ridge
always coincided with the wall that separated the two bodies, or was perpendicular to this,
so the construction system was much simpler.

! Such houses are a waste of space useful, given that the main room was used occasionally,
and under the main room there was a distributor with the same dimensions of it. 

 3.1.5 Typology of catalan “masies” 
Having seen the evolution of the "masies" over the centuries, we are going to analyze the
different types of three bodies "masies", since they are the most abundant and the type that the
Mas de Font, the "masia" of this study, belongs.

The "masies" will differ depending on the climate, soil type, type of farm and / or livestock and
sociological circumstances of the farmer's life.

One of the most characteric aspects of the "masies" is the unequal and uneven distribution along
the Catalan territory. This means that there are many different types of "masies", depending on
the needs that existed in each area.

We are going to classify farms based on various factors.

El Salvador Llobet distinguished four classes of “masies”, depending on its use:

! The livestock farmer "masia", which is located in the Pyrenees and Pre-Pyrenees.

! The cereal "masia", with livestock increases, in Vallès, Plana de Vic and la Selva. In these
areas the "masies" are numerous, since ownership is widely distributed, and even more in
areas near major population centers, where the fields are orchards.

! The horticulture one, small size, in Maresme, and Llobregat and Ebre deltas and Segre
canals.

! The wine-growing one, in all areas of vineyards. In these areas the "masies" expand losing
height because people make life on the ground floor due to mild climate.24

Depending on social class and economic status of the owners, the houses differed the decoration
and finish of the main facade. So the finished stone belonged to the families most humble, while
the houses of families with greater purchasing power wore items such as worked stone in the
corners.

Regarding the type of architecture, the first classification was made by the architect Danés i
Torras. He assumed the role as main promoter and coordinator of a study on the Catalan "masia"
from 1925 to 1933, promoted as a collaboration with the Centre Excursionista de Catalunya i la
Fundación Concepción Rebull. As a result of this study published in the Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya, where 6,220 houses were studied, Danés i Torras set a scheme which
put into groups the classical structure "masies" (name of the author), the "masia" of three
bodies, ordering them according to three basic groups or families.

These three families are distinguished primarily by its roof, which can be:

! Family 1: two slopes with the ridge parallel to the facade, ie the slopes facing the main
facades. Correspond to the oldest buildings, arising from a continuous evolution from a
small body. These are typical in areas of low rainfall and poor in wood, like Segarra and
Camp de Tarragona.

! Family 2: two slopes with the ridge perpendicular to the facade. Corresponds to the most
abundant "masies" built during the sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth
centuries. Is especially common the addition of small buildings in some of the facades of
this type of buildings. This type of house is what prevails in the region of Gironès, Ripollès,
Garrotxa and Berguedà.

! Family 3: with a hipped roof with or without central lantern. They are large buildings and
with a stately style, inhabited by wealthy people.

24 Flores, C. (1973). Arquitectura popular española. Madrid: Aguilar.
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Fotografia 13: Danés i Torras classification of classical structure "masies" 

Into family II, the author makes a sub-type to the basilical type. This subgroup includes all
"masies" which have a central sector higher than the sides. This type predominates in the region
of Anoia, La Selva and Osona.

Other authors, such as Antonio Flores, believes that this subgroup, owing to their importance in
terms of number of buildings, should be considered as a group leader of a new category with its
own characteristics. Antonio Flores defense this criterion, in his book Arquitectura popular
española, saying that such basilical profile "masies" is of great importance, and originality in the
ordering volume, resulting in an original shape nonexistent outside the "masies".

In terms of climate and geographical features of the place where they are, we have to say that
generates a constructive influence on the design of architecture. In these factors depend many
elements such as type of cover, the size of the openings, the type of the slopes of the roof, the
depth and general distribution of the house, the orientation of the building ... etc.. 

Depending on the location of the "masies", can be divided into:

! High mountain "masies": have roofs with a very acute angle to cope with heavy snowfall.
The apertures are small to improve the insulation to the outside. Tend to be small in
surface, and high, having several floors.

! Middle mountain "masies": here the roofs has a less acute angle, as the snow are not as
abundant as in the high mountain. You can see covered porches, and a slightly larger
openings in the south facade to let in the rays of the sun.

! Plain land "masies": although temperatures remain cold, they don't have to endure the
heavy snowfall on the mountain, which reduces the angle of the roof. In these lands the
"masies" have lost height, and added courtyards.

! Coast "masies": as we approach the coast and temperatures are benign (good weather in
winter and mild summers) the "masies" get lower, because life is at ground floor. They
have opened galleries, often arched, and change sloping for flat roof.

Below is a diagram showing the differences between the different types of “masies” explained
before25.

25 Gibert, J. (1985). La masia catalana :Origen, esplendor i decadència : Assaig històric descriptiu per.
Barcelona: Millà. 

!!
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 3.1.6 Common features of Catalan "masies"  
It is difficult to establish some general characteristics regarding the "masies", because each one is
designed to meet specific needs. However, there are some features that are repeated.

One is the orientation. Catalan "masies" usually facing south or southeast in order to maximize
the hours of sunshine.

Following features are conditioned by the climate, in places where there are strong prevailing
winds (as is the case of the north wind in the Empordà, or the mistral in Terres de l'Ebre)
apertures facing the direction of prevailing winds are usually few and small.

Another fairly common feature is the possession of apertures into arch, particularly in houses of
type II and especially in the basilical type.

In the finishing, dominate walls covered by lime, tiled flooring, and exposed wooden beams.
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 3.2 Les masies del Delta de l'Ebre

Les masies que trobem al Delta de l'Ebre es caracteritzen per ser de construcció recent, la seva
majoria estan construïdes durant el segle XX. Les causes d'aquest poblament tardà les hem vist a
l'apartat 2.2. 

Totes són edificacions aïllades, construïdes enmig de algun camp de conreu d'arròs. Per tant,
totes estan construïdes en un terreny totalment pla, sense cap desnivell. Les parcel!les que les
contenen no solen estar delimitades per cap mur, encara que ho solen estar per alguns dels
canals o desguassos utilitzats per al conreu de l'arròs. Aquestes edificacions es caracteritzen per
ocupar el mínim espai possible en planta, ja que el veritable valor està en les terres cultivables
que les envolten. La gran majoria són de planta baixa o planta baixa i primer pis, i disposen de
cisterna, proveïda per aigües subterrànies, com a font d'aigua potable. 

Moltes d'aquestes edificacions provenen d'un passat com a barraca. De fet, la majoria d'aquests
edificis han estat construïts (o reformats partint d'una barraca) després de la guerra civil, per tant
són relativament recents. Aquest fet es degut a que durant la dictadura, Franco va iniciar
polítiques per poblar el Delta i fomentar l'economia, atorgant terres a aquells que es
comprometien a conrear-les i habitar en elles. 

El propietari d'aquestes edificacions sol ser un particular, que explota els terrenys que envolten la
construcció conreant arròs, però no hi viu. La seva residència sol estar en alguna de les
poblacions properes, com Sant Carles de la Ràpita, Amposta o Poble Nou del Delta.

Segons bibliografia consultada (i més endavant ho confirmarem empíricament) els materials més
utilitzats són teules i maons, ciment i calç, i a inclinació dels terrats és mínima26. 

Al voltant del Mas de Font podem trobar diverses construccions. Moltes són només edificacions
amb funcions d'emmagatzematge d'eines de l'agricultura, vehicles, etc. D'altres estan preparades
per ser habitades. De fet, en èpoques anteriors ho estaven, però actualment la majoria, per no
dir totes, serveixen com a habitatge ocasional: per passar uns dies a l'estiu, fer un dinar amb la
família... etc. Però quasi bé ningú viu habitualment en elles.

A continuació s'adjunten les fitxes de l'inventari a petita escala realitzat a les edificacions veïnes
del Mas de Font. S'ha agafat com a límit la sèquia de Panissos i la sèquia del Rampaire, ja que
aquestes construccions es van anar construint a mesura que s'anaven construint els canals de
rec, i dins aquesta limitació és on podríem trobar edificacions d'èpoques més properes a la masia
d'estudi. La zona delimitada s'anomena localment “los panissos”. Les dues sèquies abans
mencionades van ser construïdes entre els anys 1864 i 1870, per tant els terrenys que estem
estudiant haurien estat els primers a ser transformats en camps de cultius d'arròs27.

Per realitzar l'inventari s'han seleccionat aquelles construccions que poden ser habitades (ho
estiguin o no) passant per alt aquelles petites construccions amb funcions de magatzem,
entenent que no aporten dades comparables a la masia d'estudi.

Per al disseny de les fitxes s'ha agafat com a model la fitxa de la comunicació Inventario como
fase previa de la rehabilitación presentada per Ignacio Cañas Guerrero, Jaime Cid Falceto,
Fernando Ruiz de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Grupo de investigación
“Patrimonio, documentación gráfica y construcción agroforestal”, durant el Congrés Internacional.
Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible celebrat els dies 4, 5 i 6 d'octubre al Palau de
Congressos de Montjuïc. 

En el següent mapa podem observar la zona delimitada subjecte d'estudi. 

26 Marc-Aureli Vila. La casa rural a Catalunya. Descobrir Catalunya. Edicions 62. 1980. p234

27 Museu del Montsià, 2007. El canal porta vida. 150 anys del Canal de la Dreta de l'Ebre. Novuolo.

Mapa 3: En verd, zona inventariada

Mapa 4: Ubicació de les masies inventariades

A continuació s'enumeren algunes consideracions a tenir en compte per interpretar correctament
els camps de les fitxes de l'inventari.

! Accés

! Tipus: es descriu si l'accés es troba asfaltat, amb una capa superficial de grava per
anivellar-lo, o directament la terra. 
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! Facilitat d'accés: si es pot accedir sense cap dificultat sempre tindrà el número 1, si
ocasionalment podem trobar dificultats, sobretot quan plou, serà 2, i si sempre hi ha
un accés complicat o impossible (sobretot en cotxe) serà el número 3.

! Estat de conservació

! Conservat: quan l'edifici no presenti lesions.

! Mitjanament conservat: quan l'edifici presenti lesions però aquestes no posin en perill
la seva seguretat estructural. La majoria dels casos seran lesions en els acabats.

! Mal conservat: presenta lesions que afecten a la seguretat estructural de l'edifici.

! Classificació per famílies de Danés: Es classifiquen les masies segons la classificació
establerta per l'arquitecte Danés i Torras, tal com s'explica en l'apartat 3.1.5.

 3.2.1 Les fitxes 
A continuació s'adjunten les fitxes de l'inventari realitzat a les edificacions properes al Mas de
Font.
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CODI A 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°39'22.54"N

Longitud   0°37'48.39"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

1

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil       2. Ocasionalment difícil       3. Difícil 1

En cotxe 1. Fàcil       2. Ocasionalment difícil       3. Difícil 1

Infraestructures Aigua, sanejament, electricitat

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 200 m!

Forma de la
planta

Rectangular

Classificació per
famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

2

Nombre de
plantes

PB+1

Recintes
descoberts

No

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

3

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Maó ceràmic.

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

3

Nº de faldons 2

Aigües 2

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda

Carpintería Fusta

Tancaments Tipus i
materials

Maó ceràmic revestit amb morter de calç

Observacions Relleu a la trobada entre la coberta i la façana igual que al Mas de Font
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CODI B 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°39'22.74"N

Longitud  0°37'53.34"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

3

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil      2. Ocasionalment difícil         3. Difícil 1

En cotxe 1. Fàcil      2. Ocasionalment difícil         3. Difícil 2

Infraestructures Electricitat, aigua.

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 100 m!

Forma de la
planta

Forma L

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

1

Nombre de
plantes

PB

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

3

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Maó ceràmic

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 2

Aigües 2

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería Fusta 

Tancaments Tipus i
materials

Maó ceràmic revestit amb morter de calç

Observacions Relleu part superior de la façana i trobada entre coberta i façana igual que al Mas
de Font
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CODI C 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°39'28.18"N

Longitud   0°37'44.29"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

1

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil       2. Ocasionalment difícil      3. Difícil 1

En cotxe 1. Fàcil       2. Ocasionalment difícil      3. Difícil 1

Infraestructures Aigua, electricitat

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 60 m!

Forma de la
planta

Rectangular

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

--

Nombre de
plantes

PB+1

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

2

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra no treballada. Material d'unió: Morter ciment Portland

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 2

Aigües 2

Materials de
coberta

Teula àrab 

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería No 

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada, revestiment de morter de calç

Observacions Motllures en façana coincidents amb les del Mas de Font.
Llindes de fàbrica de maó en forma d'arc de mig punt. 
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CODI D 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°39'47.83"N

Longitud   0°38'33.80"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

1

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

Infraestructures Electricitat, aigua.

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

Construcció auxiliar. Funció d'emmagatzematge.

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 80 m!

Forma de la
planta

Rectangular

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

--

Nombre de
plantes

PB

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

3

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Maó ceràmic

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 2

Aigües 2

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería Alumini

Tancaments Tipus i
materials

Maó ceràmic amb revestiment de morter de calç

Observacions
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CODI E 

SITUACIÓ (coordenades
utm)

Latitud  40°40'5.17"N

Longitud   0°38'1.46"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

Facilitat d'accés A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

Infraestructures

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 50 m!

Forma de la
planta

Rectangular 

Classificació per
famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3. Família 3 ND

Nombre de
plantes

PB+1

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3. Conservat 2

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3. Mixta 2

Materials Maó i pedra no treballada, units amb morter de calç

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3. Mixta 2

Nº de faldons -

Aigües -

Recolzament 1. Directament sobre paret              2. Sobre viga 1

Materials de
coberta

-

Obertures Llinda Maó ceràmic 

Carpintería No disponible

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada i maó ceràmic amb revestiment de morter de
calç

Observacions Els quatre vèrtexs que trobem a les quatre cantonades de la part alta de la façana es
repeteixen en més construccions del Delta de l'Ebre
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CODI F 

SITUACIÓ (coordenades
utm)

Latitud  40°40'50.44"N

Longitud   0°37'38.66"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

2

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

Infraestructures Electricitat 

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

-

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 40 m!

Forma de la
planta

rectangular

Classificació per
famílies de Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

ND

Nombre de
plantes

PB 

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

2

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra no treballada i maó ceràmic, units amb morter .

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 2

Aigües 1

Recolzament 1. Directament sobre paret              2. Sobre viga 1

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería Metàl"lica 

Tancaments Tipus i materials Maó ceràmic, pedra treballada amb revestiment de morter de
calç

Observacions
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CODI G

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°41'14.53"N

Longitud   0°37'38.30"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

1

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

2

Infraestructures -

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 50

Forma de la
planta

Rectangular

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

1

Nombre de
plantes

PB+1

Recintes
descoberts

No

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

1

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra no treballada, morter

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 2

Aigües 2

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería --

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada revestida amb morter de calç

Observacions
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CODI H. Nom de la masia: Mas del Tancat

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°41'31.25"N

Longitud   0°37'25.46"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

1

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

Infraestructures Electricitat, aigua, sanejament

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

Disposa d'una construcció auxiliar i diversos arbres per fer
refugiar-se de les altes temperatures estiuenques.

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 140 m!

Forma de la
planta

Rectangular 

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

2b

Nombre de
plantes

PB + 1

Recintes
descoberts

No

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

3

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra amb morter. 

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 4

Aigües 4

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda Pedra

Carpintería Fusta

Tancaments Tipus i
materials

Pedra revestida amb morter de calç

Observacions
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CODI I 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°40'16.71"N

Longitud   0°38'18.52"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

3

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

2

Infraestructures Electricitat, aigua

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 70 m!

Forma de la
planta

Rectangular 

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

2b

Nombre de
plantes

PB + 1

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

2

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Maó ceràmic

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 4

Aigües 2

Materials de
coberta

Fibrociment d'amiant (uralita) i teula àrab

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería metàl"lica 

Tancaments Tipus i
materials

Fàbrica de maó ceràmic amb revestiment de morter de calç

Observacions
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CODI J 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°40'24.77"N

Longitud   0°38'4.78"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

3

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

2

Infraestructures Electricitat, aigua

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 280 m2

Forma de la
planta

Forma de “L”

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

1

Nombre de
plantes

PB + 1

Recintes
descoberts

Pati interior 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

3

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra no treballada, morter de calç

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 3

Aigües 3

Materials de
coberta

Teula àrab i alumini

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería Fusta 

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada, arrebossada amb morter.

Observacions
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CODI K 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°40'31.24"N

Longitud   0°38'13.95"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

3

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

2

Infraestructures

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 300 m!

Forma de la
planta

Rectangular 

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

2

Nombre de
plantes

PB + 1

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

2

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra no treballada, morter de calç

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

1

Nº de faldons 4

Aigües 3

Materials de
coberta

Teula àrab

Obertures Llinda Maó ceràmic

Carpintería Fusta 

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada amb revestiment de morter de calç

Observacions
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CODI L 

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud  40°40'13.17"N

Longitud   0°38'20.77"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

2

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

Infraestructures Electricitat, aigua

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 60 m!

Forma de la
planta

Rectangular 

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

ND

Nombre de
plantes

PB + 1

Recintes
descoberts

No 

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

3

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

2

Materials Pedra no treballada, arrebossat de morter

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

2

Nº de faldons 2

Aigües 2

Materials de
coberta

-

Obertures Llinda -

Carpintería Fusta

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada, revestiment de morter de calç

Observacions Motllura part superior de la façana igual que al Mas de Font
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CODI Mas de Font

SITUACIÓ (coordenades utm) Latitud 40°40'48.87"N

Longitud 0°37'42.98"E

CONTEXT DE L'EDIFICI

Accés Tipus 1. Asfaltat             2. Pista de grava                3. Pista de
terra

2

Facilitat
d'accés

A peu 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

En cotxe 1. Fàcil        2. Ocasionalment difícil          3.
Difícil

1

Infraestructures Electricitat, aigua

Parcel!la Ús superfície
lliure

Agrícola 

Elements
d'interés

Motllures de la façana, finestres d'arc de mig punt. Façana
principal d'estètica noucentista.

ESTUDI DE L'EDIFICI

Configuració de l'edifici Superfície 250 m!

Forma de la
planta

Rectangular 

Classificació
per famílies de
Danés

1. Família 1       2. Família 2       2.b Basilical        3.
Família 3 

2.b

Nombre de
plantes

PB + 2

Recintes
descoberts

Sí.

Estat de
conservació
general

1. Mal conservat  2. Mitjanament conservat     3.
Conservat

1

Estructura Tipus 1. Pilars/ bigues          2. Murs de càrrega             3.
Mixta

3

Materials Pedra no treballada, maó ceràmic, arrebossat de morter de
calç

Coberta Tipus 1. Inclinada                        2. Plana                     3.
Mixta

2

Nº de faldons 5

Aigües 3

Materials de
coberta

Teula ceràmica.

Obertures Llinda Fàbrica de maó i pedra treballada.

Carpintería Fusta

Tancaments Tipus i
materials

Pedra no treballada, maó ceràmic, arrebossat de morter de
calç

Observacions Disposa d'una construcció annexionada en funcions d'aixopluc.
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 3.2.2 Conclusions de l'inventari
Amb els resultats de l'inventari podem observar que la majoria d'edificis que trobem són més
aviat humils, construïts per satisfer unes necessitats concretes. 

Pel que fa a la tipologia, predomina la construcció d'un cos, de planta rectangular, coberta poc
inclinada a dues aigües executada amb teula àrab, i amb estructura de murs de càrrega.

Els materials més abundants que trobem són pedra no treballada, teula ceràmica, morter de calç
i maó ceràmic, materials de fàcil accés a la zona.

Pel que fa a les construccions amb pedra, predominen aquelles en que les llindes estan
executades amb maó ceràmic.

Les cobertes tenen poca pendent, i apareixen alguns terrats i alguns patis, fet característic de les
construccions en zones costaneres o a baixa altura. 

Pel que fa a l'apartat estètic, hi ha alguns patrons de repetició, com el fet que a les cantonades
sobresurtin els pilars en les masies de més presència, i apareixen motllures a les façanes per
tallar l'escorrentia. 

Fotografia 14: Masia amb motllures per tallar l'escorrentia i trobades
de façanes apilastrades

Fotografia 15: Masia amb façanes apilastrades en la seva trobada
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 4 EL MAS DE FONT

 4.1 Situació

Situada al mig del Delta de l’Ebre, al nivell del mar, el mas de Font és un mas aïllat que pertany al
municipi d’Amposta, a la comarca del Montsià.

Mapa 5: Mapa de Catalunya amb la situació del Mas de Font

Per arribar al mas podem accedir per la carretera d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita TV-3408,
desviant-nos a la carretera d'Amposta TV-3406 i seguidament agafant el camí de Panissos.

Fotografia 16: Camí d'accés al Mas de Font
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 4.2 Descripció general de la masia

El mas de Font és una edificació de planta rectangular, formada per tres naus rectangulars. 

La nau central de la construcció principal té tres plantes, mentre que les laterals en tenen dues.
Annexionada a la façana orientada a l'oest, trobem una petita construcció amb funció d'aixopluc.
Aquesta està dividida en dos espais independents.

Té una superfície construïda total de 254 m2.

Per simplificar i facilitar la lectura al llarg de tot el document, d'ara endavant substituirem:

! Sud-est per sud

! Nord-oest per nord

! Nord-est per est

! Sud-oest per oest

La façana principal de la masia està orientada al sud-est, i té una longitud de 17,45 metres. En
aquesta façana trobem dues portes principals a la nau central, una amb accés a la sala de la
planta baixa i l'altra directament a l'escala. També trobem l'entrada a les dues naus laterals,
bastant més grans que les anteriors. 

L’edifici està totalment d’esquena al vent de mestral, provinent del nord-oest, que és el que bufa
amb més força i freqüència en aquest territori, sobrepassant els 100 km/h a l'hivern. Per a més
informació sobre la meteorologia, veure apartat 2.1.2.

La façana orientada a nord té una longitud de 17,25 metres, la façana est 11,60 i l'oest 11,70
metres.

La masia disposa d'una construcció auxiliar anexionada a la façana oest, que té unes dimensions
de 11,50 metres en les seves cares sud i nord, i 4,42 metres en la seva cara oest. Està dividida
en dues parts, només disposa de planta baixa i té una alçada màxima de 3,40 metres.

Fotografia 17: Façana oest de la construcció principal i construcció
auxiliar

La alçada total de la masia són 10 metres i escaig (des del terreny fins al carener). La altura de
les plantes és constant a la planta baixa i planta primera, de 2,70m.  A la segona planta ens
trobem la coberta inclinada, en la que tenim una altura de 3,92m a la part més alta (central), i
2,94m a la part més baixa (laterals). 

Fotografia 18: Façana principal de la masia d'estudi
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 4.3 Història del Mas de Font

Respecte l’àmbit històric s’ha perdut tota documentació escrita vers la masia, ja que els
organismes oficials únicament tenen constància de la seva existència i el propietari no disposa
d’informació al respecte. No obstant això, la construcció ha estat catalogada en el catàleg del
Servei de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, en el catàleg de Patrimoni Històric i Cultural
d'Amposta i en l'inventari de construccions en sòl no urbanitzable d'Amposta.

En aquestes fitxes, adjuntades al final d'aquest apartat (juntament amb la resta de documentació
escrita que s'ha trobat de la masia), s'observa que la data de construcció varia d'una fitxa a
l'altra. En dues d'aquestes s'indica que es va construir al segle XX, mentre que en una es diu el
XIX. Al registre s'indica l'any 1920 com a any de construcció, tot i que la gent de la zona amb els
que hem pogut parlar ens han assegurat que es va construir molt abans, a finals del segle XIX.
No existeix cap projecte, permís d'obres, ni cap document que ens pugui indicar amb seguretat
l'any en el que es va construir la masia, així que només es pot afirmar que va ser entre finals del
segle XIX i principis del XX. 

Si tenim en compte la història de la zona on es troba el mas, concorda perfectament que fós
construïda entre l'espai de temps anteriorment citat. La zona del Delta on està construïda, els
Panissos, va ser de les primeres zones del Delta de l'Ebre on es va començar a cultivar arròs a
partir de la construcció del Canal de la Dreta de l'Ebre, com s'ha vist a l'apartat 2.2.3. Els dos
canals que reguen els camps que envolten la masia, la sèquia del Rampaire i la Sèquia de
Panissos, van ser construïts entre 1864 i 187028. A partir d'aquesta construcció, els camps que
reguen van començar a ser sanejats i preparats per al cultiu de l'arròs, fet que va comportar que
la zona s'habités. 

Fotografia 19: Vista de les dues sèquies que reguen els camps del Mas de Font

A partir d'aquí es podrien redactar dues hipòtesis:

! La primera situaria la construcció de la casa en aquest període de temps. Seria per part
d'una família benestant, probablement de fora d'Amposta. 

! La segona situaria la construcció de la masia quan el cultiu de l'arròs portés un temps
funcionant, és a dir, a principis del segle XX. Seria per part d'una família que va iniciar-se

28 Font: Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre

en el cultiu de l'arròs, es va enriquir, i es va construir aquesta masia, ja sigui de nova
construcció o a partir d'una anterior masia més humil. 

Anem a analitzar més profundament cada una d'aquestes hipòtesis.

La primera de les hipòtesis es basa en la idea d'una família benestant que construeix la masia per
explotar les terres que l'envolten. Tindrien uns masovers per realitzar aquesta feina, i la família
propietària només hi aniria a l'estiu, per passar les vacances29. Si ens fixem en l'apartat de
distribució interior i funcional (apartat 3.3.7), veurem que la masia estava construïda per albergar
diverses famílies. Una altra opció és que visqués la família propietària durant tot l'any, i a l'estiu
rebessin la visita d'alguns familiars. 

Investigant sobre aquesta hipòtesi s'havia arribat a la possibilitat de que la família que havia
construït la masia havia estat la família del francès30. Aquesta família, la família Fàbregas,
procedent de Sant Quintí de Mediona, havia arribat a Amposta a mitjans del segle XIX per
instal!lar-se com a apoderats del marqués de Villamediana. Quan es van construir els canals de
reg, aquesta família es va dedicar al cultiu d'arròs, amb el que es van enriquir. En aquesta etapa
podria haver estat quan haurien viscut al Mas de Font. Posteriorment, el 1913, van construir una
de les cases modernistes més famoses d'Amposta, la Casa Fàbregas, projectada per Josep M.
Miró Guibernau, conegut arquitecte de Barcelona. El nét d'aquesta família posteriorment seria
alcalde d'Amposta durant la transició democràtica.

No obstant, sabem que l'anterior propietària del Mas de Font no és de la família Fàbregas, sinó de
la família Forcadell, encara que no tenim la certesa que fos la família Forcadell qui la construí.
Segons l'inventari del Servei de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, el Mas del Francès (que és
així com s'anomenava a la família Fàbregas entre els habitants de la zona) és el mas que es veu
en la fotografia següent, no el Mas de Font.

Fotografia 20: Mas del Francès, segons el Servei de Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. Victòria Almuni i Balada, 1987

La segona de les hipòtesis, que situa la construcció de la casa a principis del segle XX, es basa en
la construcció del Mas de Font a partir d'una altra masia més humil. Quan s'inicià el cultiu d'arròs
a la zona, a partir de l'any 1870, la família propietària construí una petita masia per treballar les
terres. Gràcies al cultiu de l'arròs la família prosperà i construïren una masia més gran per poder
viure ells, i una família de masovers. Sembla que la família propietària només hi viuria a l'estiu,
vivint durant l'hivern a alguna de les poblacions pròximes, com Amposta. 

29 Testimoni oral de Jaume Vidal, actual propietari del Mas de Font, segons el que li havia explicat l'anterior
propietària, encara que no sabem si aquesta era família de les persones que van construir la masia i van
viure per primera vegada. 

30 Testimoni oral d'Àlex Farnós, director del Museu del Montsià. Recollit per l'autor el 2010
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Degut a l'escassa documentació escrita (per no dir nul!la), a que la masia ha anat canviant de
mans i que els que la van construir són familiars de 4 o 5 generacions enrere, no s'ha pogut
confirmar amb certesa cap de les dues hipòtesis. En ambdós casos, però, la masia simbolitza un
canvi molt important a la vida dels habitants de l'època del Delta de l'Ebre. Una època de forts
canvis econòmics i socials, on l'inici del cultiu de l'arròs porta una gran prosperitat a la població,
arròs que a dia d'avui ha estat reconegut per diverses organitzacions per la seva qualitat (arròs
Montsià). Abans de la construcció dels canals de reg, i per tant, del cultiu de l'arròs, la vida era
molt dura a la comarca. La zona de la ribera i del delta estava plena d'aiguamolls i erms, i era
endèmica de malària. A partir del conreu de l'arròs la zona es sanejà, desaparegué la malària, i
experimentà un fort creixement econòmic i demogràfic.

La documentació més antiga trobada sobre el mas de Font ha estat una fotografia, datada l'any
1944, on hi apareixen una sèries de persones treballant a un dels canals que passen prop de la
masia, i la masia al fons.

Fotografia 21: Imatge datada del 21-03-1944 

Per saber més sobre la masia, m'he entrevistat amb l'actual propietari, Jaume Vidal, el seu fill,
Marc Vidal, i altres persones coneixedores de la zona per la seva vinculació durant anys, ja sigui
com a pagesos de les terres properes al mas de Font, o persones coneixedores de la història de
totes les terres de l'Ebre. També s'ha obtingut informació del Museu comarcal del Montsià, de
l'Ajuntament d'Amposta, la Comunitat de Regants del Delta de l'Ebre i de la Guàrdia Civil.

Segons el testimoni de Jaume Vidal, propietari del Mas de Font, durant la Guerra Civil va ser un
caserna de la Guàrdia Civil. S'ha intentat corroborar el fet de servir a la Guàrdia Civil però no s'ha
trobat cap constància escrita ni oral, ni per part de les administracions ni per part de les casernes
de la Guàrdia Civil a la zona. Podria ser que no hagués estat una caserna, sinó algun refugi.
Algunes cases d'Amposta, com la casa Fàbregas, van servir de refugi per a monges, etc. 

Segons testimonis de la zona, la masia va ser habitada fins finals dels anys seixanta31, on vivien
diversos jornalers que treballaven les terres quan era època de plantada o collita de l'arròs.
Actualment, quan passen prop de la casa, se la miren amb nostàlgia, melancolia i ràbia, i
recordant que en temps anteriors aquella casa que ara està en un estat ruïnós havia estat una de
les més importants, grans i boniques masies del Delta de l'Ebre.

En la fotografia situada sota aquestes línies podem observar com a l'any 1987 la masia no era
habitada per ningú i ja presentava un estat d'abandonament. 

31 Testimoni d'un caçador anònim recollit per l'autor, el 2010

Fotografia 22: Mas de Font a l'any 1987. Servei de Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. Fotografia: Victòria Almuni Balada

 4.3.1 Hipòtesi d'evolució constructiva 
Partint de la hipòtesi que la masia es va construir de nova planta tal com la trobem actualment,
és a dir, les tres naus que formen la construcció principal, i la construcció auxiliar, es pot afirmar
que ha rebut diverses tasques de manteniment o restauració, encara que fossin molt temps
enrere.

A la planta baixa trobem que s'han col!locat diverses bigues per reduir la llum de les biguetes del
sostre, suposem que per un excés de fletxa. S'analitzen més detalladament a l'apartat 3.3.8.

Fotografia 23: Una de les bigues reductores de llum de la planta
baixa

La coberta de la nau central és visiblement més nova, fet que fa pensar que ha estat objecte
d'una rehabilitació. També s'observen dos tipus diferents de bigues: unes de secció circular, i unes
de secció rectangular. Aquestes últimes són les que aparentment semblen més noves. 
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Fotografia 24: Dues tipologies de biguetes a la coberta de la nau central. Les de secció rectangular són aparentment
més noves.

 4.3.2 Documentació existent sobre el Mas de Font
A continuació s'adjunta la poca documentació escrita existent sobre el Mas de Font.
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 4.4 Descripció dels terrenys del mas de Font

El mas de Font és un terreny d’arrossars que va ser comprat fa uns deu anys pels actuals
propietaris amb l’objectiu d’explotar-lo agrícolament. Aquest mas conté la masia objecte d’estudi.
Actualment està deshabitada i en desús, i amb un cert grau d'abandonament degut al poc o nul
manteniment que se li ha fet durant molts anys.

Fotografia 25: Vista aèria del Mas de Font

El Mas de Font està situat en terreny no urbanitzable, segons el POUM del municipi d'Amposta.
Pertany a una zona de sòl de lliure protecció funcional, i dins d'aquesta, pertany a zona de plana
fluvial i deltaica. Aquesta condició limita molt les construccions, tant les de nova planta com les
de reforma o restauració. A continuació s'adjunta les condicions que ha de complir una
intervenció en un edifici situat dins aquesta zona, indicat a l'article 261, apartat b, punt 4:
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 4.4.1 Distribució de la finca 
Arribant a la masia pel camí de panissos, camí de terra sense asfaltar, a certa distància es pot
observar la masia d'estudi amb una certa magnitud. Destaca respecte a les altres masies en les
seves dimensions i la seva estètica. Està envoltada de camps de cultiu d'arròs. 

La parcel!la que conté la masia d'estudi té una superfície d'11.133m", i està destinada en la seva
totalitat al conreu de l'arròs.

Fotografia 26: Parcel!la a la que pertany la masia d'estudi,
sombrejada en vermell

L'estat de conservació de la construcció és bastant dolent, denota el temps que porta sense cap
manteniment ni utilització, a part de traster i emmagatzematge de vehicles i eines agrícoles. 

Entrant a la parcel!la pel camí de terra, veiem el petit pati situat davant de la façana principal,
amb restes d'un petit pou d'aigua. Actualment està tapat, però segueix havent-hi aigua32. 

Fotografia 27: Vista des de l'inici del camí d'accés al Mas de Font

Si donem la volta, a partir de la façana principal, cap a l'oest, trobarem l'aixopluc construït
annexionat a la construcció principal, i a les façanes orientades a nord i est trobem un pati

32 Font: Testimoni oral de Jaume Vidal, propietari del Mas de Font, recollit per l'autor, el 2010.

delimitat per un mur de pedra d'1,5m d'alçada aproximadament. Després d'aquest pati trobem
l'arrossar.

Fotografia 28: Façana nord i pati posterior



Aixecament arquitectònic i estudi historico-constructiu del Mas de Font – Volum I 61

 4.5 Distribució interior i estudi funcional

En aquest apartat analitzarem, una per una, totes les estances de la masia per tal de poder
identificar amb quina finalitat havien estat construïdes i conèixer les seves funcions. Al final de
l'anàlisi es conclou com es vivia al Mas de Font originàriament.

En els plànols següents s'indiquen els codis de les estances que es fan servir en el següents
apartats per identificar ràpidament quin espai s'està analitzant.

   

 4.5.1 Planta Baixa
Seguint la numeració del plànol que hi ha sobre aquestes línies, entrant per la nau lateral dreta
de la construcció principal ens trobem amb l'estança PB.1. Es tracta d'un espai aïllat de la resta
de la construcció que podia tenir funció de magatzem o de galliner, depenent les necessitats de
cada moment.

Fotografia 29: Estança PB.1. Galliner i magatzem

Si ens dirigim a entrar per la nau central, ens trobem amb dues portes: una dóna a una gran
sala, l'estança PB.5, i l'altra a un petit distribuïdor (estança PB.6). Si entrem per la primera, ens
trobarem amb una gran sala que reunia les funcions de sala d'estar i cuina. Queden restes d'una
gran llar de foc, la qual escalfava l'interior de la casa i tenia també funció de cuina.  

Fotografia 30: Estança PB.5. Menjador, cuina i sala d'estar dels
jornalers

Si travessem la porta que ens queda a ponent, entrem a la nau lateral esquerra (estança PB.2).
Aquesta estança estava destinada al bestiar, ja que encara queden restes dels menjadors. Aquest
està construït amb maçoneria de pedra en sec no treballada. 
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Fotografia 31: Estança PB.2 destinada als animals

Tornant a la sala PB.5, i travessant-la perpendicularment a la façana, ens trobem l'estança PB.3.
És una estança gran, que disposava de sortida al pati posterior de la masia, encara que la porta
havia estat tapiada posteriorment. Era l'única manera d'accedir al pati per l'interior de la casa.
Aquest espai era destinat al emmagatzematge d'aliments i begudes, menys en època de collita,
que s'habilitava com a dormitori dels jornalers. 

Fotografia 32: Estança PB.3. Rebost i dormitori de jornalers

Darrera la paret oest d'aquesta estança trobem una sala destinada a l'acumulació de l'aigua de la
pluja mitjançant la recollida d'aigües de les cobertes. Aquesta és la sala PB.7, la qual no disposa
de cap accés. 

Sortint de l'estança PB.3 a l'esquerra, ens trobem amb la porta que ens duu a l'estança PB.4. És
una petita habitació que tenia funció de rebost.

Fotografia 33: Estança PB.4: petita estança amb funció de rebost.

Si ens dirigim cap a l'escala que ens durà al primer pis, veurem que a sota d'aquesta, i baixant
uns escalons, hi ha una petita estança, la E.B. Hi ha restes que ens indiquen que va ser una
petita cambra de bany, de fet, l'única en tota la masia.

Fotografia 34: Estança PB.6. Funció cambra de bany

Per últim, abans de pujar cap al primer pis sortirem de la construcció per anar a parar a la façana
oest, on veurem annexionada la construcció auxiliar. Aquesta està dividida en dues estances
separades, la A1 i la A2, sense tancament en un la part encarada a sud. Servien per
emmagatzemar maquinària i estris derivats de les tasques agrícoles.

 4.5.2 Planta Primera
Si tornem al distribuïdor (estança E.B), pugem per les escales per arribar a la primera planta, i
ens trobem un altre distribuïdor(estança E.1). Si girem a l'esquerra (cap a llevant) trobem
l'estança P1.8. És una gran estança on col!locaven l'arròs acabat de collir per assecar-lo33. 

Seguint cap a la resta de la planta, la primera estança que ens trobem es una àmplia estança
(P1.9), amb llar de foc més petita que la de la planta baixa, i més ben conservada. Tenia funció
de sala d'estar, lloc de reunió, i espai on menjar. En aquesta planta trobem separades les

33 Quan es fa la collita, els grans d'arròs tenen una humitat d'entre un 20 i un 27% d'humitat. S'han
d'assecar fins arribar a una humitat d'un 14% aproximadament. Font: www.infoagro.com. 
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estances dedicades a sala d'estar i cuina, al contrari que a la planta baixa, on una sola llar de foc
complia les funcions de cuina i mitjà per escalfar l'habitacle. La cuina, en aquest primer pis, la
trobem a l'estança P1.13, una estança petita amb una llar de foc elevada del terra per poder
cuinar drets amb comoditat. 

Fotografia 35: Estança P1.9. Sala

Fotografia 36: Llar de foc de la sala
P1.9

Fotografia 37: Estança P1.13. Cuina

Travessant la porta que trobem just davant de la que ens ha portat a la sala trobem una estança
com la P1.8, la P1.10. Es feia servir, a l'igual que la P1.8, per assecar l'arròs acabat de collir. 

Fotografia 38: Estança P1.10. Graner

Tornant a la sala, i anant cap al nord, trobem dues portes que ens porten a dues estances de
dimensions semblants, la P1.11 i la P1.12, ambdues amb funció de dormitori.
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Fotografia 39: Estança P1.12. Dormitori

Fotografia 40: Estança P1.11. Dormitori

 4.5.3 Planta segona
Si tornem a les escales i pugem cap al segon pis, el primer que trobarem serà un altre
distribuïdor (E.2).

Travessant l'única porta que trobem arribem a una gran sala, la P2.14, de la mateixa mida que
les dues sales de les anteriors plantes, aquest cop sense llar de foc. Més endavant veurem el
motiu d'aquesta absència. Tenia funció de sala d'estar.

Fotografia 41: Estança P2.14. Sala

Aquesta sala té tres portes més: dues ens porten a dues estances més petites, que tenien funció
de dormitori (estances P2.15 i P2.16). 

Fotografia 42: Estança P2.16. Dormitori 

La porta restant, enfocada cap a llevant, ens porta a una petita estança (P2.17) que feia la funció
de cuina, exactament com a la planta inferior. Encara té restes del que havia estat la sortida de
fums i el foc de la cuina.
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Fotografia 43: Estança P2.17. Cuina

 4.5.4 Síntesi de la distribució interior 
A continuació es mostra un plànol on es detalla la funció original de cada estança:

Planta baixa:

Planta primera                                                               Planta segona
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Després d'estudiar les diferents funcions de les estances de la masia, podem afirmar que tenia:

! 2 sales. En trobem una a la planta primera, i una a la planta segona de la nau central. La
de la primera planta té llar de foc, la de la segona planta no. Ambdues tenen també la
funció de distribuïdor entre les altres estances de la planta.

! 2 cuines de petites dimensions en les plantes primera i segona de la nau central.

! 1 espai amb funcions de cuina, sala i distribuïdor, a la planta baixa de la nau central.

! 4 dormitoris, dos a la planta primera, i dos a la planta segona, tots a la nau central. 

! 1 lavabo a la planta baixa, nau central.

! 4 espais actuant com a magatzems, 2 a la planta baixa de la nau central, i 2 a la
construcció auxiliar.

! 2 grans espais per assecar l'arròs, a la primera planta de les nau laterals.

! 1 galliner, a la planta baixa, nau lateral.

! 1 quadra, a la planta baixa, nau lateral.

A partir d'aquesta informació exposaré la teoria que millor s'adapta a les dades obtingudes:

Podem concloure que a la casa hi vivien dues famílies, confirmant així la informació oral que
havíem obtingut que ens deia que els propietaris de la masia venien a estiuejar, i durant tot l'any
hi vivia una família de masovers. 

Aquests masovers vivien a la primera planta. Tenien una cuina, una sala amb llar de foc i dos
dormitoris. Eren els encarregats de tenir cura de les terres que envolten la masia, i dels animals,
és a dir, eren els encarregats del mas.

A la planta segona hi vivien els propietaris, persones benestants que venien a estiuejar a la zona.
Així s'explica el fet que la sala de la planta segona no disposi de llar de foc, ja que aquesta a
l'estiu no és necessària.

A la planta baixa, durant l'època de collita, el distribuïdor (PB.5) s'habilitava com a sala i cuina.
Té una gran llar de foc, amb la qual era possible cuinar, deixar els estris de cuina sobre la
xemeneia L'estança PB.3 s'habilitava com a dormitoris, i així en aquestes dues estances
s'allotjaven els jornalers mentre durava l'època de collita de l'arròs. Posteriorment els jornalers
tornaven a les seves respectives cases, i aquestes estances tornaven a la seva funcionalitat
habitual: distribuïdor i magatzem.
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 4.6 Característiques constructives

En aquest apartat es descriuen les diverses tipologies dels elements constructius que formen la
masia. Destacant les parets de fàbrica de maó i els sostres de bigues de fusta com els més
utilitzats per unir les diferents plantes. 

 4.6.1 Fonaments
Podem suposar que l'edifici tindrà fonamentació contínua de fàbrica de maó o pedra, d'una certa
fondària que no s'ha pogut determinar.

 4.6.2 Estructura vertical
El sistema estructural vertical de la masia està format per parets de fàbrica de maó, d'un gruix de
17,5 cm tenint en compte el revestiment. El material d'unió dels maons és morter de calç.

Fotografia 44: Parets de càrrega de fàbrica de maó

Les dimensions dels maons són, depenent del seu estat d'erosió, entre 36x16,5x7 fins 35x15x6.
Estan aparellats de manera simple a soga. 

El gruix de les parets, pel fet d'estar construïdes amb maons, és constant en tota la llargada
d'aquestes, de 17,5 cm. 

En alguns punts, podem trobar pilars encastats a les parets de dimensions 0,175 x 0,35 m o
0,175 x 0,54 m, i a la planta baixa trobem un pilar fet també de fàbrica de maó al mig de
l'estança situada a la part nord, la sala PB.3, de dimensions 0,25 x 0,35cm. Aquest últim pilar
està construït simplement posant les peces ceràmiques una damunt de l'altra. 

Fotografia 45: Pilar encastat i pilar aïllat

 4.6.3 Estructura horitzontal
El sistema estructural horitzontal de la casa és resolt mitjançant sostres unidireccionals recolzats
sobre les parets de càrrega. Aquests estan formats per biguetes de fusta de pi, de 12,5 cm
d'amplada aproximadament, i un entrebigat format per peces rectangulars ceràmiques d'amplada
entre els 58cm i els 62cm. La llum màxima d'aquestes bigues és inferior a 6 metres en tots els
casos. Els extrems de les biguetes es troben dins de l'obra de fàbrica, recolzades per
encastament. Les biguetes faciliten el recolzament de l'entrebigat amb la forma de la seva secció.

Dibuix 4: Secció d'una bigueta de sostre.
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Dibuix 5: Tipus de recolzaments de les bigues
de fusta. Font: Restaurar una masia

Podem observar que la direcció de les biguetes canvia depenent de les estances, sempre buscant
la llum més petita. Veure els plànols número 4.1 i 4.2 de l'annex 1.

En diverses estances s'han utilitzat bigues reductores de llums per tal de restringir la fletxa de les
biguetes. 

A la planta baixa, a la nau esquerra, hi ha una biga col!locada paral!lelament a la paret llarga de
la nau. Aquesta es recolza, d'una banda, a un pilar, de l'altra sobre un reforç de fusta col!locat
sobre la llinda de pedra de la porta; pel centre es recolza a una altra biga de fusta col!locada de
manera perpendicular, recolzada en dos pilars encastats a la paret. D'aquesta manera  es redueix
la llum de les biguetes de fusta del sostre. Les dues bigues tenen una secció de 35x25cm.

La manera en què està construïda aquesta subestructura per reforça i limitar la fletxa de les
biguetes del sostre fa pensar que són de construcció posterior a la resta de l'edifici. Com podem
observar a les següents il!lustracions, només un pilar té continuïtat vertical fins al pis superior, i la
llinda original de pedra de la porta ha estat reforçat, per tal d'aguantar el pes de la biga de fusta,
amb una estructura de fusta, com si tornéssim a construir una llinda, però aquesta de majors
dimensions.

Fotografia 46: Bigues reductores de llum

Fotografia 47: Recolzament de la biga de reforç amb la llindar de
la porta

Seguint a la planta baixa, a l'habitació situada a la part nord (PB.3), trobem una altra biga de
fusta amb funció de reducció de llum de les bigues del sostre. Aquest cop està recolzada a dos
pilars, dels quals un està situat al centre de l'estança i l'altre encastat a una de les parets, i a una
paret de càrrega. La secció d'aquesta biga és de 18x18cm.
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Fotografia 48: Biga reductora de llum de la sala PB.3

Fotografia 49: Encastament de la biga reductora de llum de la sala
PB.3

A la planta segona tornem a trobar una biga de gran cantell, de fusta, amb funció de reduir la
llum de les biguetes que formen la coberta, encara que no de manera directa, si no a través d'una
mena d'encavallada de fàbrica de maó recolzada sobre la biga. Aquesta biga està encastada a les
parets de fàbrica de maó, i té una secció rectangular de 18x30cm. 

Fotografia 50: Biga que suporta l'estructura de coberta

Les obertures es resolen amb llindes de fusta recolzades sobre la paret e fàbrica de maó.

Fotografia 51: Llinda de la porta que comunica PB.5 i PB.3

 4.6.4 Façanes
Les façanes, igual que les parets de càrrega interiors ( totes elles actuen com a tals), són de
fàbrica de maó d'un gruix de 17,5 cm (tenint en compte el revestiment) amb morter de calç com
a material d'unió. Totes es troben arrebossades amb morter de calç acolorit amb un to groguenc,
tot i que en alguns punts ha patit despreniments, sobretot a la part més baixa degut a l'alta
humitat, i han quedat els maons a la vista.

Les quatre cantonades que formen les interseccions de les quatre façanes estan formades per
pilars de fàbrica de maó encastats a la façana, de 0,35 x 0,35 metres. També trobem aquest tipus
de pilars a les interseccions entre les parets que separen les diferents naus i les façanes. 
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Fotografia 52: Planta on s'observen els pilars encastats a la façana

La façana sud-est, la principal, presenta 5 obertures en planta baixa. Aquestes són 4 portes i una
finestra. Anem a analitzar-les dividint-les per nau esquerra (situada a ponent), nau central i nau
dreta (situada a llevant):

! La nau esquerra disposa d'una porta de grans dimensions, amb llinda i brancals de
pedra tallada. La llinda té un forma d'arc de circumferència.

! La nau central té 2 portes més petites que l'anterior, i una finestra. Totes tres
obertures tenen els brancals i les llindes de fàbrica de maó, amb arc de mig punt. En el
seu origen estaven arrebossades, com la resta de la façana, encara que aquest
arrebossat ha caigut completament. 

! Per últim, a la nau dreta trobem una porta de dimensions i forma iguals que la nau
esquerra, però amb els brancals i la llinda de fàbrica de maó arrebossat. 

Seguint amb la façana, a la primera planta podem trobar:

! A les naus laterals, una balconera amb brancal i llinda de fàbrica de maó arrebossat,
amb arc de mig punt.

! A la nau central, tres finestres, de fàbrica de maó arrebossat, amb arc de mig punt.

Per últim, a la planta segona trobem tres finestres a la nau central, de fàbrica de maó arrebossat,
amb arc de mig punt. I per sobre d'aquestes, podem una figura, com si fossin tres finestres més
petites d'arc de mig punt, dibuixades per sota del ràfec de la coberta. Aquesta figura fa referència
a les obertures que tenen les golfes de les masies de tipus de baixa muntanya, on les golfes
tenen funció de graner. 

En aquesta façana podem observar com els marcs de totes les obertures i els ràfecs de la coberta
estan sobresortint del pla de la coberta, així com també existeixen unes motllures verticals i
horitzontals, coincidint amb la separació entre naus i entre plantes respectivament, també
sobresortints. Aquest relleu dóna certa majestuositat que indica que és la façana principal. 

Fotografia 53: Façana sud

Perpendicular a la façana anterior, la façana est es presenta molt més senzilla. Correspon a una
de les naus laterals, la dreta. Presenta quatre obertures rectangulars, 4 finestres, sense relleu,
que corresponen a dues per planta. Són de dimensions més petites que les de la façana principal.

Fotografia 54: Façana est

A la façana  nord trobem 6 obertures, de mida i forma igual a les de la façana est, però seguint
una distribució semblant a la façana principal. Exceptuant les obertures i la la motllura que separa
la planta baixa de la primera, té els mateixos elements en relleu que aquesta.
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Per últim, la façana orientada al oest es igual que l'orientada a l'est, però amb una construcció
annexionada, raó per la que perd dues obertures. 

Fotografia 56: Façana oest

 4.6.5 Cobertes
No totes les cobertes de la construcció principal es resolen constructivament de la mateixa
manera. Per això les separarem en coberta de la nau principal, a dues aigües, i cobertes de les
naus laterals, a una aigua. 

! Nau central: Les pendents es formen amb un envà de sostremort que es recolza sobre una
biga de fusta per no dividir la sala central en dues parts. Aquesta biga està encastada a les
parets de fàbrica de maó, de la mateixa manera que les biguetes. Aquestes són, en la
meitat sud de la planta, de secció rectangular, i en la secció nord de secció circular.
Disposen d'un intereix d'uns 62cm i un pendent de 36%.

Fotografia 57: Coberta de la nau central

! Naus laterals: Les pendents s’aconsegueixen a través de biguetes de fusta vistes de forma
circular d’uns 15 cm de diàmetre, i col!locades formant un pendent del 32% amb un
intereix aproximat de 62 cm i recolzades sobre uns llistons de fusta encastats a la fàbrica
de maó. Les bigues també queden parcialment encastades, com es mostra a la següent
fotografia. 

Fotografia 58: Coberta d'una de les naus laterals

L’entrebigat de la coberta és a base de llates de fusta i a sobre s’hi recolzen les peces ceràmiques
que fan de suport a les teules àrabs, mancades d’impermeabilització i aïllament. 

Les cobertes es disposen sempre amb el carener perpendicular a la façana principal. Veure
plànols 4.2 i 4.3 de l'annex 1.

 4.6.6 Elements verticals interiors
Totes aquelles parets que donen com a funció la divisió d'espais interiors són la majoria les
pròpies parets de càrrega fetes amb fàbrica de maó. Com a excepcions trobem, a la primera
planta, una paret divisòria feta de fusta conglomerada. 

La majoria dels paraments verticals conserven el seu revestiment a base de morter de calç i
pintura. On estan en més mal estat són a la planta baixa, que degut a que hi ha una major
humitat, s'han després en la seva majoria. S'estudia amb detall a l'apartat 4.2.

Fotografia 55: Façana nord
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 4.6.7 Escales 
Les diferents plantes de la masia es comuniquen a través d'una escala de 3 trams rectes entre
sostres. Estan realitzades amb maons ceràmics, i acabades amb rajoles quadrades, amb les
arestes frontals rematades amb un llistó de fusta. L'estructura de l'escala es resol amb el sistema
de volta de maó de pla. 

Fotografia 59: Escala resolta amb volta de maó de pla

Els graons tenen 27cm de petja, 20cm de contrapetja. L'escala està formada per 3 trams, de 6, 2
i 5 graons cada tram. 

Fotografia 60: Escala de la masia que comunica les diferents plantes

A l'últim tram de l'escala de la planta superior, trobem d'una barana de ferro amb una alçada de
80 cm. Està constituïda per barrots rodons separats entre sí de 10 cm i acabat amb un passamà
en forma de mitja el!lipse de 4cm d'ample. La barana està ancorada al primer i últim graó del
tram, i des d'aquí va fins la paret, on està encastada.

Fotografia 61: Barana de l'escala

 4.6.8 Revestiments
Tal com s'ha indicat anteriorment, les façanes es troben arrebossades amb un morter de calç
acolorit amb un to groguenc. 

A l'interior de l'habitatge, trobem que la majoria de les parets estan revestides amb una capa de
2 cm d'arrebossat, i damunt una capa de pintura. A la planta baixa, la sala principal conserva
molt poca pintura, però es pot entreveure que estava pintada amb dos colors: blau, la meitat
inferior del parament, i blanc la superior. A la sala situada més al nord, la PB.3, en canvi, el
parament està pintat en tota la seva superfície de color blau, amb una tonalitat bastant més clara
que l'anterior blau.

Fotografia 62: Sala-cuina-menjador de la planta baixa
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Fotografia 63: Estança PB.3, sala més al nord de la planta baixa

A la primera planta, les parets de la sala principal les trobem pintades com la sala principal de la
planta baixa. Les altres estances estan pintades amb pintura blanca. 

A la segona planta, les parets les trobem pintades blanques completament. 

Fotografia 64: Sala de la segona planta

Però tenim excepcions:

! La primera la trobem a la planta baixa, a l'estança situada sota l'escala. Les parets
d'aquesta estança estan revestides, fins a una alçada de 1,5 metres, d'un enrajolat
ceràmic esmaltat de color blanc de 13x13cm. Quan superem l'altura d'1,5 metres, la paret
està arrebossada i pintada amb pintura blava.

! En la planta primera, a la cuina trobem les parets revestides pròximes als focs amb un
enrajolat ceràmic esmaltat de color blanc de 13x13cm des del paviment fins a una altura
d'1,8 metres. Després d'aquesta altura, i a la resta de parets la cuina, estan arrebossades
i pintades amb pintura blanca, com la resta del mas. 

 4.6.9 Paviments
A la planta baixa, no existeix paviment de les naus laterals. A la nau central trobem un paviment
en molt mal estat, molt esquerdat, amb rajoles de 30x30. 

Els paviments de les altres plantes, a la nau central, són rajoles ceràmiques de tonalitat sorrenca:

! A la primera planta les trobem rectangulars, de 14x28 cm i disposades en forma d'espina
de peix.

! A la segona planta les trobem quadrades, disposades en quadrícula, i amb unes
dimensions de 22x22cm.

Dibuix 6: Tipus de disposició de les peces ceràmiques

Cal remarcar que el paviment de la primera planta, a la nau central, presenta importants
deformacions. A la mateixa planta, a les naus laterals, veiem que gran part del paviment s'ha
desplomat degut a la fallada del sostre. Aquest paviment era de fusta. 

Fotografia 65: Paviment P2
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Fotografia 66: Paviment P1

 4.6.10 Instal!lacions
Les úniques instal!lacions que s'han trobat a la masia han estat restes del que era un sistema de
recollida d'aigües pluvials. 

Les cobertes estan construïdes de manera que canalitzen l'aigua a través d'uns canalons realitzats
amb teula ceràmica. Aquests transporten l'aigua fins a la façana nord, i aquí, mitjançant uns tubs
de llautó que s'aguanten mitjançant uns suports metàl!lics clavats a la façana, la fan arribar a un
dipòsit situat a una petita estança situada a la planta baixa, la PB.7. 

Fotografia 67: Instal!lació de recollida d'aigües

 

Fotografia 68: Tub de llautó amb el que està construït el sistema de
recollida d'aigües

No s'ha pogut accedir al dipòsit ja que l'única obertura és una petita finestra que comunica el
dipòsit amb l'estança PB.3. El sistema de recollida d'aigües disposa d'un sobreeixidor que, en cas
de que el dipòsit s'ompli al 100%, evacua l'aigua sobrant. 

Fotografia 69: Única obertura de l'estança on es troba el dipòsit, que
el comunica amb la sala PB.3
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Fotografia 70: Sobreeixidor de la instal!lació de recollida d'aigües

Ús del sistema: 

Per treure l'aigua s'utilitzava una aixeta situada en algun punt pròxim al terra. Era una pràctica
corrent col!locar-lo on està el sobreeixidor, deixant un forat per posar un “poal” o galleda i omplir-
lo d'aigua34. Per això es suposa que estarà enterrat a la part baixa del sobreeixidor, encara que no
s'ha pogut confirmar degut a la gran acumulació de vegetació existent.

El dipòsit es solia netejar un cop o dos a l'any. Per fer-ho accedien al dipòsit a través de la petita
obertura de la sala PB.3.

 4.6.11 Construccions annexes
La masia disposa d'una construcció annexionada a la nau lateral esquerra (façana orientada a
l'oest). 

L'estructura d'aquesta està construïda amb murs de fàbrica de maó, exceptuant el mur encarat a
sud que està construït amb pedra no treballada. Tots els murs, igual que l'edificació principal,
estan revestits amb morter de calç. 

La coberta d'aquesta construcció auxiliar és resolt mitjançant bigues de fusta de secció circular de
20cm de diàmetre i separades 70cm entre elles, recolzades sobre els murs, i sobre les que es
recolzen les llates, i per damunt d'aquestes les peces ceràmiques que suporten les teules. Forma
un pendent del 30%.

La construcció annexionada consta de dues estances. 

No disposa de paviment.

34 Jaume Rosell Colomina, doctor Arquitecte (1996), Llicenciat en Història Contemporània (1989) y
Arquitecte Técnic (1966)

Fotografia 71: Construcció auxiliar
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 4.7 Materials utilitzats

Com hem vist al llarg dels anteriors apartats, els materials que formen la masia són:

! Materials ceràmics: maó, rajoles i teules ceràmiques

! Pedra

! Fusta

! Morter de calç

A continuació anem a analitzar els materials que conformen la masia, per saber la seva
provinença, el seu procés de fabricació, el seu transport, i la seva posta d'obra a la masia. 

 4.7.1 Elements ceràmics
A la masia s'observen bàsicament tres elements fabricats amb materials ceràmics: els maons, les
teules, i les rajoles (ja siguin les del paviment o les de les paret d'algunes estances. 

Els maons són de ceràmica cuita, massissos, i tenen unes dimensions d'entre 36x16,5x7 cm i
35x15x6 cm. No es poden donar unes dimensions exactes, ja que el maó es troba amb un fort
desgast. Aquestes dimensions són poc habituals, ja que les mesures tradicionals i actualment
normalitzades són:

! 29x14 cm, amb un gruix de 7,5-6-5,2 cm

! 24x11,5 cm, amb un gruix de 7-5,2-3,5 cm

Concretament a un dels rajolars de la zona (a Godall) es fabricaven maons de mida 14x28x3,5
cm35

Els maons són maons cuits fabricats artesanalment. A França, concretament a la regió de
Toulusse, antigament es fabricava un maó amb unes mesures ben semblants: 36x12x636 cm, però
no s'ha trobat cap indici que pogués fer pensar que aquestes mides de maó eren fruit de cap
influència francesa. 

En alguns pilars, fets també de fàbrica de maó, trobem uns maons de 33 x 25 cm
aproximadament.

Totes les teules són teula àrab, havent algunes de les que formen els canalons que tenen orificis
per a la canalització de l'aigua de la pluja.

Referent a les rajoles, a la masia d'estudi s'observen diversos tipus diferents:

! Les que trobem als paviments.

! Planta baixa: Rajoles quadrades, amb molt mal estat, d'unes dimensions de 30x30cm.

! Planta primera: Rajoles rectangulars de 13x26cm.

! Planta segons: Rajoles rectangulars de 20x20cm. 

! Les que trobem als elements verticals enrajolats, de 13x13 cm, i esmaltades per una cara
en color blanc. 

Les peces ceràmiques que formen part de l'edifici, possiblement provenien de Godall, localitat
propera on tradicionalment s'ha extret argila i encara avui dia es fabriquen peces ceràmiques per
a al construcció.

35 Subirats i Villalbí, M. À., & Rosell, J. (1989). Estudi sobre la producció de materials de construcció en el
món preindustrial ;les construccions de pedra en sec a la comarca del montsià. Barcelona: L'autor.

36 Monuments historiques. Le patrimoine en brique. Centre National des Monuments Historiques et des
Sites, 1993

Procés de fabricació dels elements ceràmics

Les peces ceràmiques es fabricaven en els anomenats rajolars. Un dels més pròxims a la masia
d'estudi és el que havia a Godall. Aquests rajolars estaven formats per:

! El forn: situat dins la timba37, aprofitant la pendent igual que els forns de calç, per reduir
les dilatacions provocades per l'escalfor i les pèrdues de calor, i per facilitar la càrrega i
descàrrega. Solia tenir forma de prisma rectangular, i estava dividit horitzontalment per
una volta. Els murs estaven fabricats de maons, amb les cantonades fetes de pedra.A la
part de dalt es posaven les peces ceràmiques, i a sota el foc.

! L''era: era tota la superfície lliure per realitzar feines com secar l'argila, batre amb el rodet
i el mul, realització i assecatge de les peces, etc. 

! La pastera: petita bassa amb els costats paredats amb maons i el fons enrajolat que
servia per pastar l'argila.

! L'explanada per emmagatzemar el combustible

! Un aprovisionament d'aigua per treballar l'argila.

Per a la fabricació dels maons s'utilitzaven els materials següents:

! Argila forta: és aquella que no té sauló, és a dir, només conté materials de naturalesa
argilosa.

! Argila fluixa o molla: és aquella que té sauló. Pot ser blavosa o, com és més habitual,
groga.

! Sauló: terra arenosa utilitzada pe empolsar els motlles i que l'argila no s'enganxi.

! Cendra: per barrejar-la amb el sauló.

! Aigua

Depenent de quines peces es construïen, s'utilitzava una proporció o una altra d'argila forta. En el
cas de les teules la proporció era aproximadament meitad i meitad. En el cas dels maons i les
rajoles era de tres parts d'argila forta i 5 parts d'argila fluixa. 

El procés de fabricació començava quan arribava l'argila al rajolar. Ho feia en forma de terrossos,
i l'argila fluixa i la forta per separat. S'escampava per l'era per deixar que s'assequés i es
desfessin els terrossos una mica. Passats un dos dies es passava un rodet estirat per un mul, per
reduir els terrossos a pols. A continuació es passava la terra per un sedàs per separar l'argila
d'elements no aprofitables. Tenien diversos sedassos: si la terra era per fer peces gruixudes, com
maons, s'utilitzava un sedàs menys fi que si era per fabricar peces més primes, com teules o
rajoles.

A continuació, la terra passada pel sedàs es portava a la bassa, on es mesclaven les argiles fortes
i fluixes en la proporció adequada. S'afegia aigua i es pastava, per després deixar-ho tot reposar
durant la nit.

Acte seguit es donava forma a les peces amb motlles de fusta, deixant-les assecar a l'era durant
3 o 4 dies. Es repassaven les arestes, es desemmotllaven i ja quedaven preparades per a la cuita.

Per carregar el forn es posaven les peces més gruixudes a sota, on l'escalfor els arribava més
directament, i les més primes a sobre. Es col!locaven deixant espais per deixar pujar el foc, com
es mostra en la següent il!lustració.

37 Timba: terreny amb un fort desnivell.
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Dibuix 7: Col!locació de les peces dins el forn. Dibuix: Miquel Subirats i Villalbí

Per últim, s'iniciava la cocció. Aquesta durava entre 38 i 40 hores, i el forn s'alimentava a base de
malesa (males herbes), o sansa (residu de l'oliva després de l'obtenció de l'oli). Quan totes les
peces es tornaven d'un colo daurat intens es donava la cuita per acabada, s'apagava el forn i es
deixava refredar lentament. 

Vuit dies després, quan les peces estaven prou fredes per tocar-les amb les mans, es procedia a
descarregar el forn. 

 4.7.2 Pedra
La masia d'estudi disposa de poca pedra. Aquesta la trobem únicament als muntants i la llinda de
la porta de la planta baixa, a la nau esquerra, i a la paret orientada a sud de la construcció
auxiliar.

A la primera la trobem en forma de tres blocs monolítics de pedra treballada. La utilitzada per a la
paret és pedra no treballada.

L'origen d'aquesta pedra és probablement la zona de Sant Carles de la Ràpita, ja que és la
població més propera a la masia, i alhora, amb forta tradició d'extracció de pedra. A més a més,
podem afirmar que també es fabricava calç, ja que queden les restes de forns de calç
preindustrials. 

Fotografia 72: Antiga pedrera de Sant Carles de la Ràpita
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 4.7.3 Fusta
La fusta la podem trobar en l'estructura horitzontal i en les obertures, tant portes i finestres,
exteriors i interiors. 

Pel que fa a la fusta de l'estructura horitzontal és fusta de pi, concretament pi melis38. Aquesta
fusta, en l'època de construcció de la casa, era abundant sobretot als Ports de Besseit, zona
propera al Delta de l'Ebre. Per això és molt possible que fos aquesta la seva provinença, degut a
que terratinents dels Ports de Besseit portaven fusta de les seves terres per vendre-les al Delta
de l'Ebre, ja sigui per fabricar embarcacions, o per construir barraques39. També es possible que
la fusta procedís dels Pirineus, des d'on la transportaven pel riu fins al Delta.

Tradicionalment, havien diversos tipus de biguetes de fusta, depenent de com eren tallades. 40

Les peces sense esquadrar, o “rollizo”, quan es col!locava el tronc de l'arbre de fusta conífera,
després de treure la capa més superficial, l'escorça, però conservant l'albeca, és a dir, la part de
fusta tova corresponent a les últimes etapes de creixement de l'arbre. 

Les peces escairada, que les podem classificar en:

! fusta de ramatge, en les que el cor de l'arbre són el centre de la peça.

! fusta oscada, en les que estan imperfectament escairades, sense presentar arestes vives.

! fusta de serrar, quan es tallen varies peces d'un mateix tronc. 

! A la masia d'estudi, les biguetes són de fusta de ramatge o de serrar. 

Dibuix 8: Font: Restaurar una casa antigua.

Un cop tallada la fusta s'havia d'assecar. A finals del segle XIX s'utilitzava el que ara diem
assecatge natural, que consisteix en col!locar les fustes en piles separades del sòl i protegides de
l'aigua, amb forats perquè corri l'aire entre ells. El problema amb aquest sistema és que triga
molt, entre 80 i 100 dies depenent de les dimensions de les peces. 

38 Conclusió obtinguda amb l'assessorament de Jaume Rosell, doctor Arquitecte (1996), Llicenciat en
Història Contemporània (1989) i Arquitecte Tècnic (1966)

39  “el sinyor Ros baixava una carretada de santirons, també baixava llenya per a vendre a qui en volia,
perquè aquí baix no hi havia res de tot això”. Memòria oral de Joan Franch, pagès i pastor de Deltebre,
recollida per Ramon Martí Comes a El Delta de l’Ebre. Barcelona: Edicions de Nou Art Thor, 1989

40 Coignet, J., & Coignet, L. (2006). Restaurar una casa antigua :Construcción, diagnóstico, intervenciones.
Barcelona: Ceac.

 4.7.4 Morter de calç
La masia utilitza per a diferents finalitats el morter de calç. S'utilitza tant com a material d'unió
de la fàbrica de maó, com de revestiment de parets interiors i façanes. 

La zona on es troba la masia d'estudi tenia una gran tradició en la utilització de la calç, degut
sobretot a l'abundant pedra calcària disponible a la zona. Tota la zona que ara s'emmarca dins de
la comarca del Montsià tenia abundants reserves de pedra calcària, fet que facilitava l'accés a
aquest material i a la seva posterior transformació en calç. 

Aquesta transformació es realitzava calcinant la pedra calcària en forns artesans de pedra, com
s'explica en el següent apartat. D'aquesta manera obtenien la calç viva. Posteriorment el mestre
de cases afegia aigua a aquesta calç per obtenir calç apagada, també anomenada calç amarada,
morta o bullida.

La sorra que mesclaven amb aigua i calç per generar morter de calç l'obtenien dels àrids que
arrossega el riu Ebre. També es solia utilitzar sorra de platja.

Procés d'obtenció de calç41.

S'ha comprovat que els processos que es descriuen a continuació s'han emprat des de finals de
segle XIX fins als anys 60, quan la utilització de calç va disminuir notablement. Les causes
d'aquesta desaparició les trobem en l'aparició del ciment Pòrtland, que permetia construir més
còmode i ràpidament i va provocar una davallada en al demanda de calç; i l'aparició de les
estufes de gas, que va fer baixar el preu del carbonet42 i provocà una disminució de la rendibilitat
de cremar sansa43. 

Val a dir que segons altres investigacions, aquests sistemes de calcinació es remunten a la Roma
de fa més de dos mil anys, per tant podríem dir que al Montsià apareix ja en mateix moment
d'artigatge del país. 

A la zona del Montsià predominava l'ús dels anomenats forns discontinus o intermitents. Els forns
de raig, dels quals només tenim testimonis de transmissió oral, es van deixar d'utilitzar degut a la
baixa qualitat del material obtingut. 

A continuació analitzarem els forns discontinus o intermitents, diferenciant-ne dues tipologies: 

! Forns efímers: forns d'explotació temporal, situats al camp, prop de la malesa i la pedra
calcària necessàries per al cuita. 

! Forns permanents: fixos en un emplaçament, prop d'una pedrera o un entorn
particularment adequat. També es solien ubicar prop d'un nucli de població.

Forns efímers

Els passos a seguir per obtenir calç mitjançant aquests forns era:

 1. Cercar l'indret adequat. 

La ubicació d'un forn de calç exigia tres condicions mínimes: 

 a) Indret arrecerat, per tal de protegir-se del vent de mestral, vent predominant en
aquesta zona. Els calciners preferien els llocs amb pendent, a més de per protegir-se
del vent, per facilitar les feines a la part alta del forn sense tenir que muntar bastides. 

 b) Proximitat de malesa per cremar: la malesa era el combustible utilitzat en aquest tipus
de forns. 

 c) Proximitat de pedra calcària per calcinar.

 2. Tallar malesa

41 La producció de calç ahir. El procés preindustrial de producció de calç, a la comarca del Montsià. Rosell,
Jaume. Subirats, Miquel. 1987. Col!legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

42 Transformació que sofria la sansa durant la cuita de la calç. A la zona també se l'anomenava “carbonilla”

43 Combustible utilitzat en els forns discontinus permanents.
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Aquesta feina la feia el tallador, que normalment eren pagesos que en èpoques de poca
feina es llogaven a tallar. Anaven ajuntant la malesa en gavells i els anaven portant cap al
forn carregant-ho a coll.

 3. Traginar pedra

El calciner i els seus ajudants triaven les pedres que eren calcàries i les apropaven als
laterals d'algun camí per posteriorment portar-les fins al forn.

 4. El forn

El forn de calç és com una gran olla que allotja en el seu interior la caldera o cambra de
combustió i la càrrega, les pedres a calcinar. Solia tenir uns 4 metres de diàmetre interior i
uns 3 o 3,5m d'alçària, era construïda a base d'un gruixut mur de pedra (d'1m de gruix
aproximadament) en la part sortint, ja que al part enterrada, el mateix terra, de forma
retallada, constituïa la paret del forn. 

 5. Construir i carregar el forn

La construcció del forn no era, normalment, una operació independent, sinó que se solia
fer al mateix temps que la primera càrrega. Els següents esquemes mostren el procés que
es realitzava. El forn, normalment, es reutilitzava uns 10 o 12 cops, ja que les pedres que
el constituïen anaven perdent massa a a causa de la seva calcinació parcial.

 6. La cuita

La cuita durava al voltant de 89-85 hores, i es gastaven 700 o 800 gavells de combustible.
La temperatura dins al forn arribava als 900 i 1000ºC, de manera que el carbonat càlcic es
convertia en òxid de calç. 

Per avaluar l'estat de la cocció, el calciner es fixava en els canvis soferts per la pedra que
havia d'arribar al vermellós-daurat. Les pedres encara no calcinades es presentaven en
color fosc. El calciner era l'encarregat de regular el foc per aconseguir una cocció
homogènia.

Quan la volta i el caramull havien adquirit un color vermellós-daurat homogeni, el donador
44 deixava d'atiar el foc i la cuita es donava per acabada.

 7. Descarregar el forn

Un cop calcinades i reduïdes de volum, les pedres mantenien la seva forma i ubicació en el
forn. Buidar el forn era una operació que calia fer amb celeritat ja que el contacte amb
l'aire tornava a carbonatar la calç en una inversió del procés de calcinació. No obstant,
s'havien de deixar refredar ja que les pedres s'agafaven amb les mans. Per això calia que
passessin unes 30 hores.

Per descarregar el forn se seguia el procés invers de la càrrega.

 8. Comercialitzar la calç

Generalment, quan un forn s'encenia, la calç ja estava venuda. Es carregava amb carro
fins a l'obra, on s'apagava amb aigua per poder-la utilitzar en construcció.

A continuació s'enumeren les diferències que trobem a les explotacions basades en forns
permanents respecte al descrit anteriorment.

 1. El forn s'emplaçava en un lloc fix i definitiu, prop d'una pedrera calcària.

 2. El combustible era la sansa, un residu de l'oliva després de ser premsada. Després
d'utilitzar-la obtenien carbonet, que comercialitzaven per a usos domèstics per a
rendibilitzar el combustible.

 3. La construcció del forn es feia amb blocs d'argila cuita fets expressament, que feien el forn
més resistent a l'escalfor i fàcil d'adobar. 

 4. No es fabricava únicament la calç que ja tenien venuda. Aquest excés de producció es
traslladava en barrils o bidons per preservar-ne les qualitats. Si era possible, es construïa
una cambra estanca per tal d'emmagatzemar la calç viva en terrossos un cop buidat el
forn i poder gaudir d'un estoc que garantís una correcta comercialització.

44 Encarregat d'anar introduint combustible al forn.

 5. L'emplaçament fix del forn permetia construir un sistema d'apagada allà mateix, per tal de
vendre la calç ja apagada i preparada per utilitzar en construcció.

Procés de producció d'arena

Per a l'obtenció d'arena a l'època en que es situa la construcció de la masia d'estudi s'havia de
buscar un indret on l'aigua l'hagués arrossegat en quantitat suficient per a que resultés rentable
recollir-la, o bé magatzems naturals en valls o muntanyes, ja siguin dipòsits de transport,
descomposició de roques actuals o d'anteriors èpoques geològiques. 

Val a dir que la demanda d'arena en construccions tradicionals no exigia grans quantitats en poc
temps, ja que el procés de construcció era lent i els edificis no eren de grans dimensions. Quan es
va introduir la maquinària i començà la construcció d'edificis plurifamiliars, etc, va néixer la
necessitat de crear graveres per garantir una producció contínua d'arena.

Per a l'obtenció d'arena de la manera tradicional es distingeixen tres procediments:

 1. Fer arena a la rambla o al barranquet.

! Primerament s'ha de buscar un indret amb acumulació d'arena, com pot ser:

! Un salt d'aigua en un riu, barranc o rambla.

! Un revolt.

! Porgar l'arena.

! Fabricació d'un porgador. Estaven fets d'una gran caixa de fusta amb tela de filferro
al fons. Disposava de dos agafadors i una anella per penjar-lo.

! Es penjava el porgador d'algun lloc alt, com un arbre. De no existir, es feia un clot,
es clavava un puntal i es penjava d'ell.

! Amb un càvec45 i un cabàs s'anava cavant la grava i arena barrejades, per tirar-les
damunt del porgador i separar-les.

! L'home encarregat del porgador anava llençant la grava fent un munt al costat, i
sota el porgador anava quedant acumulada l'arena neta. 

! Aquesta feina la solia fer una o dues persones. Quan la feina de fer grava es va
anar convertint en una feina continuada, els porgadors es varen fer més grans i
resistents, que en lloc de ser penjats posseïen una estructura que els aguantava
inclinats. Solia ser de ferro.

Fotografia 73: Porgador senzill fabricat amb fusta

45 Eina semblant a l’aixada, de fulla més estreta i proveïda a vegades de dues pues a l’altre costat de l’ull. 
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Fotografia 74: Porgador més complex, fabricat en ferro

! Transport fins a l'obra amb carros.

! Ús: Com la grava estava molt rentada a causa del curs de l'aigua, els morters fets amb
aquesta requerien més quantitat de conglomerant per donar la plasticitat necessària
per treballar-la. En els casos (com per exemple les teulades) on no es podia utilitzar la
quantitat de conglomerant necessari, s'utilitzava arena d'altres procedències, com
veurem a continuació.

 2. Fer arena al clot d'un camí. 

! Preparació del clot. Per conservar els camins en cas de pluja s'anaven fent clots al llarg
d'aquest per a que l'aigua tingués una via d'escapament, i així portes tota la sorra i
pedres que arrossega cap als clots. Posteriorment aquesta terra s'utilitzava per
arreglar camins, recollir arena per a construir, etc.

! Ús. Aquesta arena era més grassa que la que s'obtenia amb el mètode anterior. Per
això s'utilitzava sobretot per a cobertes, ja que s'utilitza poc conglomerant per evitar
fortes retraccions.

! Altres usos del clot.

! Quan la terra no es porgava per obtenir arena, la terra s'acostumava a triar i a
portar-la al bancal per ser utilitzada per terra arbres... etc.

! Altres vegades al clot s'hi tiraven els fems dels animals per deixar-los podrir abans
d'emprar-los com adob.

 3. Fer arena en mines o arenals a cel obert.

! Quan les diferents èpoques geològiques canviaren el relleu de la Terra i el deixaren en
l'actual, can traslladar el curs de les aigües i els llits d'aquells primers rius van anar a
parar a algun lloc aïllat, accessible o no per a l'home, formant dipòsits de grava i
arena.

! A cel obert. Quan els dipòsits es trobaven a cel obert, el procés d'obtenció d'arena
és el mateix que en el primer dels casos vistos.

! En precipicis. Quan no hi havia altra manera d'extraure l'arena que no fos cavant
una mina, els treballs de porga s'havien de combinar amb els d'excavació,
augmentant de forma notable els riscos i perills derivats de l'activitat. La porga es
realitzava fora de l'excavació, un cop treta la grava i arena barrejades.

! Ús. Aquesta grava presenta característiques, en quan a la plasticitat del morter
resultant, semblants a les dels forats dels camins (cas 2). 

 4.8 Tipologia i característiques particulars 

Amb totes les dades obtingudes en la resta de l'apartat 4, anem a analitzar i comparar les
característiques del Mas de Font amb les característiques de la resta de les masies catalanes, les
masies del Delta de l'Ebre, i les barraques del Delta. D'aquesta manera veurem quines
característiques que la fan especialment particular. Seguint l'ordre de l'apartat 3, anem a analitzar
a quina tipologia pertany, depenent diversos factors, i per què.

 4.8.1 Tipologia segons l'evolució de les masies
catalanes

Tenint en compte les diferents tipologies que han anat sorgint durant la llarga evolució de la
masia catalana, és obvi, tant per any de construcció com per esquema formal, que la masia
d'estudi pertany al grup dels masos de tres cossos. Si observem la planta es veuen clarament
diferenciats els tres cossos, a més de la sala ocupant un espai central de l'edifici.

Tot i això, cal dir que el carener no està situat fent-lo coincidir amb l'eix longitudinal de la sala, és
a dir, la sala no està totalment centrada.

Un altre fet que diferencia la sala de la masia d'estudi de la sala de les masies tradicionals
catalanes és la ubicació de l'escala. Normalment l'escala passava per l'estança més important de
la casa, és a dir, la sala. En el cas del Mas de Font l'escala està ubicada en una estança
independent a les sales.

 4.8.2 Tipologia segons la ubicació i la distribució de
l'espai

En aquest apartat ens trobem en el primer aspecte característic del mas de Font. Com hem vist
en l'apartat 3.1, depenent de si la masia es troba a alta muntanya, mitjana muntanya, terres
planes o costa tenen uns trets diferencials.

!!!!
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Mirant l'anterior esquema, deduïm que a la zona del Delta de l'Ebre li correspondrien les
tipologies de costa com a primera opció, i també les de terra plana. Si observem l'inventaria de
l'apartat 3.2 veiem que les edificacions que envolten la masia d'estudi s'emmarquen dins
d'aquestes dues tipologies. 

La masia del Mas de Font, en canvi, disposa d'una configuració estructural de tres cossos, el
central, amb 3 plantes, i els dos laterals, amb dues. Si tornem a l'esquema anterior veurem que
aquesta tipologia és força comú a les terres de mitjana muntanya, però no a les zones de costa46.

Als estudis de Danés i Torras, estaria emmarcada dins del tipus basilical, subgrup que pertany al
grup II. Aquest grup predomina a les zones de l'Anoia, La Selva i Osona.

Fotografia 75: Tona i Sant Agustí de Lluçanès (Osona). Dos exemples de masies de planta basilical, abundants en la
zona de baixa muntanya. Veiem que tenen una forta semblança a la masia d'aquest estudi.

Una altra característica que s'observa a la masia d'estudi i que és comuna a moltes masies
catalanes és la distribució de les obertures. El Delta de l'Ebre és una zona on predomina el vent
de mestral, un vent provinent de nord-oest amb poca humitat, que bufa amb força i, a l'hivern,
pot arribar a sobrepassar els 100km/h. Com hem vist a l'anterior apartat, les zones ventoses
presenten les obertures de la façana exposades al vent dominant més petites i escasses que les
de la façana principal. A la masia d'estudi es respecta aquesta premissa, tenint a la façana sud
grans obertures per deixar entrar la llum i el sol, i a la façana nord petites i escasses finestres per
limitar l'entrada del vent del nord. 

El que no concorda és la construcció d'una casa tan alta en un lloc on està exposada al vent sense
cap tipus de refugi, ja que les masies de mitja muntanya, que són les més properes,
tipològicament, al mas de Font, intenten buscar algun refugi en la morfologia del terreny. 

 4.8.3 Trets comuns amb altres masies del Delta de
l'Ebre

Si tornem a l'apartat 3.2, veure que alguns dels trets característics de les construccions de la
zona les trobem a la masia d'estudi. 

El primer serien els materials utilitzats. A la zona, segons l'inventari, s'ha conclòs que els més
utilitzats són la pedra no treballada, el maó i teula ceràmica, i el morter de calç. Al Mas de Font
els materials més utilitzats, com veurem en els següents apartats, són el maó i teula ceràmica, i
el morter de calç, juntament amb la fusta. 

Un altre tret que tenen en comú la masia d'estudi i altres edificacions de la zona són les motllures
horitzontals de la façana per tallar l'escorrentia. 

46 Gibert, J. (1985). La masia catalana :Origen, esplendor i decadència : Assaig històric descriptiu per.
Barcelona: Millà. 

Fotografia 76: Motllura trobada a diverses masies de l'inventari.
Aquesta pertany a la fitxa L

Fotografia 77: Motllura que trobem a les façanes sud i nord de la
masia d'estudi

Si ens fixem en com estan resoltes les cantonades de les façanes, trobem un altre tret
característic en comú. Les cantonades tenen un pilar encastat a la trobada entre les dues façanes,
com s'observa en les següents fotografies. Aquest fet també es dóna a la trobada entre els murs
que divideixen les diferents naus i les façanes nord i sud.
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Fotografia 78: Trobada amb pilar encastat d'una masia de l'inventari

Fotografia 79: Trobada amb pilar encastat de la masia d'estudi

Per últim, veiem que es respecta la tendència que domina tota la zona de tenir un arbre que faci
ombra a la façana per resguardar-se del sol a l'estiu, quan a les hores centrals del dia la calor sol
ser sufocant. 

Fotografia 80: S'observa l'arbre que, a l'estiu, dóna ombra al pati
posterior de la casa

 4.8.4 Trets comuns amb les barraques del Delta de
l'Ebre

En quant als trets comuns de la masia d'estudi amb les barraques del Delta de l'Ebre els podem
dividir en diversos apartats:

! Distribució funcional.

A la nau central de la masia, a la planta baixa, podem observar com es divideix l'espai
com hem vist anteriorment a les barraques del Delta de l'Ebre: una part per menjar, i una
part per dormir. A la part de menjar hi trobem, en ambdós casos, un foc on cuinar.

! Materials emprats.

Materials com la fusta i la calç, per la clara facilitat d'obtenció, són materials que s'han
heretat de les barraques.

! Situació.

La masia es troba, de la mateixa manera que les barraques, dins la finca de terres a
treballar pels inquilins.
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 5 AIXECAMENT DEL MAS DE FONT

 5.1 Aixecament gràfic

 5.1.1 Procés dut a terme per a la realització de
l'aixecament

Durant la realització de l'aixecament de la masia s'han detectat diversos factors que han
condicionat el mètode de l'aixecament gràfic. A continuació es divideixen en factors favorables,
aquells que han facilitat la tasca, i factors desfavorables aquells que l'han complicat.

! Factors favorables:

" L'edificació es troba al mig del Delta de l'Ebre. Aquest és una gran extensió de terra
totalment plana, amb pràcticament cap desnivell. 

" La masia té una planta regular. És rectangular, i respecta criteris de simetria. 

" Els gruixos de les parets són constants, ja que estan construïdes amb fàbrica de maó, i
tots els maons estan fabricats amb les mateixes mides. 

! Factors desfavorables:

" L'estat de conservació de l'edifici. Està en un estat ruïnós, fet que dificulta l'accés a
algunes estances, i el fa impossible a d'altres. 

" Quantitat de brossa acumulada dins l'edificació, sobretot a la planta baixa, degut a que
durant anys ha servit de magatzem, i s'han acumulat deixalles derivades de les
tasques del cultiu d'arròs. 

Tenint en compte aquests factors s'ha executat un mètode d'aixecament adaptat a aquestes
condicions. Val a dir que per fer un aixecament més precís s'hauria d'haver apuntalat tota
l'edificació, ja que a una gran part de l'edificació l'estabilitat estructural està molt compromesa, i
això condicionava les zones per on es podia accedir.

A continuació explicaré, pas a pas el mètode seguit i la seva justificació.

Metodologia  d'obtenció de dades en planta

Per explicar l'aixecament realitzat diferenciarem dues parts, que després relacionarem:

" Itinerari extern.

" Itinerari i triangulació interns.

Itinerari extern
Degut al pràcticament nul desnivell del terreny en el que es troba la masia d'estudi, s'ha
desestimat l'opció de realitzar l'aixecament amb estació total.  

S'ha executat el mètode de la línia base, és a dir, s'ha realitzat un itinerari tancat de punts situats
a l'exterior de la masia, des dels quals s'han anat prenent mesures a diferents punts de les
façanes de l'edifici, sent dos d'ells punts de dues obertures per relacionar-lo posteriorment amb el
següent apartat. Primer es van clavar els quatre vèrtex (quatre claus metàl!lics), es va col!locar la
corda, i posteriorment es van clavar els claus restants, sobre el traçat determinat per la corda de
niló. En el plànol número 6.1 de l'annex 1 s'indica l'itinerari realitzat, amb les mesures
obtingudes.

S'ha triat el sistema de la línia base perquè s'ha considerat que tindria el menor error. El major
error que cometem al realitzar qualsevol procés basat en itineraris exteriors es concentra en la
mesura dels angles entre cada tram, per tant a menor nombre de trams, menor error. Les
condicions permetien realitzar un itinerari amb només quatre trams.

Un cop obtingudes totes les mesures amb aquest mètode, es va procedir a mesurar linealment
totes les façanes, per després dividir l'error comès. També es van mesurar linealment totes les
obertures de la planta baixa.

Cotes interiors
Per mesurar cada una de les estances interiors, s'han realitzat dos procediments.

A la planta baixa, a les estances accessibles s'ha realitzat un itinerari intern. Amb una corda s'han
traçat uns eixos, formant entre ells angle recte, de manera que aquests eixos arribessin a totes
les estances de la construcció. Sobre aquests eixos s'han marcat dos punts a cada estança, i des
d'aquests s'han anat mesurant les mides dels quatre vèrtex de cada sala, i a cada un dels vèrtexs
del pilar que trobem al mig de la sala PB.3. Un d'aquest eixos va des de una de les portes de la
façana sud, fins a una de les finestres de la façana nord, dos punts que també s'havien mesurat a
l'itinerari exterior. D'aquesta manera relacionem l'itinerari interior i exterior.

En el cas de la planta semisoterrada s'han utilitzat vèrtexs obtinguts en la planta baixa per anar
triangulant i trobar els punts restants.

Els elements encastats a les parets s'han medit linealment un cop obtingudes les mesures
anteriors

En la primera i segona planta s'ha dut a terme un procediment diferent degut al mal estat de
l'estructura, que no permetia accedir a totes les sales, i algunes de les que eren accessibles, no
ho eren en tota la seva superfície, és a dir, només permetien accedir al perímetre d'aquestes,
però el mal estat d'algunes bigues impedia l'accés al centre de les sales. Per realitzar
l'aixecament en aquestes condicions s'ha optat per anar triangulant i prenent mesures dels
costats d'aquestes triangulacions fins que s'han obtingut els 4 vèrtex de cada estança (totes les
estances tenen quatre costats). Les portes i finestres les he aconseguit mesurant distàncies
lineals sobre les parets. 

Dibuix 9: Exemple de triangulacions interiors

Pel que fa a les escales, primerament s'ha triangulitzat l'espai que aquestes ocupen, i
posteriorment s'ha mesurat cada tram i replà (tant en amplada com en longitud) i cada graó
individualment, en petja, contrapetja, i amplada del graó.

La construcció conserva la mateixa distribució en planta en els diferents nivells, ja que les parets
funcionen com a murs de càrrega (excepte la paret de divisió dels dormitoris de les plantes
primera i segona) i quasi totes elles tenen continuïtat des del terra fins a la coberta. Tot i així, i a
mode de comprovació, s'han relacionat les plantes baixa, primera i segona amb un punt en comú
en una de les obertures de la façana sud, mitjançant una plomada. 

Als plànols 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5 estan indicades totes les mesures obtingudes.

Les mesures s'han obtingut mitjançant un distanciòmetre làser, juntament amb un nivell per tal
de garantir la horitzontalitat de les mesures. 
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Per haver pogut realitzar els itineraris interiors per la primera i segona planta, així com per
obtenir les mesures a les que no s'ha tingut accés, era imprescindible un acurat estintolament de
tota l'estructura per poder garantir la seguretat necessària. Tot i així, que les parets siguin de
fàbrica de maó assegura que el seu gruix serà constant al llarg de les parets, fet que, juntament
amb la clara continuïtat vertical que tenen tots els murs de la masia, fa que no sigui
imprescindible els itineraris en les plantes superiors per tal de fer un aixecament precís. 

Metodologia d'obtenció de dades en alçat

Les dades en alçat, les alçades, a l'interior de la casa les hem agafat simplement mesurant amb
el distanciòmetre làser. 

A l'exterior de l'edifici, és a dir, les façanes, s'han mesurat utilitzant un software de correcció de
fotografies anomenat mono-image. El procés ha estat el següent:

1. Realitzar fotografies de les façanes, on aquestes apareguessin de la manera més frontal
possible, és a dir, realitzades amb el focus de la càmera el més perpendicular possible a la
façana , i de manera que sortís la façana sencera. Per realitzar les fotografies d'aquesta
manera es necessitava una certa distància des de la façana fins el punt des d'on es
realitzava que no sempre disposàvem, ja que com s'observa als plànols de situació (1.1,
1.2 i 1.3) la construcció està envoltada de camps de cultius d'arròs. El resultat d'aquest
primer punt són les quatre fotografies següents:

Fotografia 81: Fotografia original de la façana sud !!!Fotografia 82: Fotografia original de la façana nord

Fotografia 83: Fotografia original de la façana est !!Fotografia 84: Fotografia original de la façana oest

Fotografia 85: Fotografia original de la construcció auxiliar

2. Processar-les al Mono-image. El procediment per rectificar les fotografies amb aquest
software ha estat:

1. Descarregar la versió de prova des de http://mono-image.geosi.at/ i instal!lar-la.

2. Obrir la fotografia des del programa.

3. Indicar com a mínim quatre punts els quals sabem la seva ubicació exacta. Per a
saber-la els hem mesurat amb ajuda del distanciòmetre làser i la cinta mètrica. 

4. Un cop ja els hem indicat, cliquem sobre rectify image, definim un sistema de
coordenades de dues dimensions i introduïm una per una les coordenades de cada!punt.

5. Cliquem sobre rectify de nou i ja tindrem la imatge rectificada. La guardem.

6. La inserim a un programa de dibuix cad, en aquest cas Autocad 2009. I “calquem” a
partir de la foto per obtenir un alçat de les façanes. Cal tenir en compte que només
podem agafar les mesures que tinguem sobre el mateix pla des del que hem agafat les
coordenades dels punts introduïts al programa, és a dir, els les distàncies de la casa
que sobresurten i s'enfonsen en el pla de façana a la fotografia no sortiran en
vertadera magnitud.

A continuació es mostren les imatges obtingudes després de tractar-les amb el mono-image.
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Fotografia 86: Fotografia rectificada de la façana sud !!!Fotografia 87: Fotografia rectificada de la façana nord

Fotografia 88: Fotografia rectificada de la façana est !!!Fotografia 89: Fotografia rectificada de la façana oest

Foto
grafia 90: Fotografia rectificada de la construcció auxiliar

Instruments 

Els instruments utilitzats en l'aixecament han estat:

! Claus metàl!lics per clavar al terra i senyalar els punts de l'itinerari. 

! Corda de niló per traçar l'itinerari. 

! Cinta mètrica de 30 metres. 

! Distanciòmetre làser.

! Nivell.

! Plomada.

! Ordinador portàtil amb el software Mono-image instal!lat.

Distanciòmetre làser !!
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 5.2 Aixecament de lesions

A continuació s'adjunta un resum de l'aixecament de lesions realitzat. Per a informació més
detallada sobre les causes d'aquestes lesions, mirar l'annex 3, fitxes de les lesions. Per a més
informació sobre cada lesió i fotografies d'aquestes, mirar l'annex 4, aixecament complet de
lesions. Els plànols de lesions són els de l'apartat 5 de l'annex 1

Resum de lesions detectades a la masia

 5.2.1 Elements verticals interiors
A la planta baixa s'observen signes de:

! Pàtines a l'interior dels ampits de les finestres de la nau lateral est.

! Despreniment de pintura a diverses sales.

! Despreniment de pintura i arrebossat a diverses sales, quedant al descobert la fàbrica de
maó.

! Fissures i esquerdes verticals a diverses sales.

! Fissures horitzontals a dos pilars de la sala PB.1.

A la planta primera s'observen signes de:

! Pàtines descendents de presència d'aigües a diverses sales.

! Pàtines a l'interior dels ampits de les finestres a diverses sales.

! Despreniments de pintura a diverses sales.

! Despreniment de l'arrebossat a la sala P1.10.

! Despreniment de l'enrajolat a la cuina.

! Pàtines de brutícia a les sales encarades a nord.

! Fissures i esquerdes verticals a diverses sales. 

A la planta segona s'observen signes de:

! Pàtines descendents per presència d'aigües en totes les sales.

! Pàtines a l'interior dels ampits de les finestres en totes les sales.

! Despreniment de l'acabat de pintura en diverses sales.

! Despreniment de l'enrajolat a la cuina.

A la construcció annexa s'observen signes de:

! Despreniment de l'arrebossat en tots els paraments.

! Pàtines descendents de presència d'aigües.

! Pàtines vegetals a diversos paraments.

! Eflorescències a diversos paraments.

 5.2.2 Elements horitzontals interiors
A la planta baixa s'ha detectat:

! Trencament de biguetes provocat per atacs biòtics, sobretot a la sala PB.1.

! Clivelles horitzontals en les bigues de reducció de llum de les sales PB.2 i PB.3.

! Podriments en zona d'encastament a les dues naus laterals.

! Atacs biòtics amb gran disminució de la secció resistent

! Clivelles verticals a pràcticament totes les biguetes.

! Atacs de fongs a les biguetes de els dues naus laterals.

! Atacs d'insectes xilòfags. Pràcticament totes les biguetes tenen signes de que han estat
atacades per corcs petits (anobium punctatum), i aquelles afectades per fongs també
presenten signes de tèrmits.

! Pàtines d'humitat i despreniment de l'acabat de l'entrebigat a la sala PB.4.

A la planta primera s'ha detectat:

! Fongs de podriment en una biga de la sala P1.12, que juntament amb l'atac d'insectes
xilòfags, ha reduït considerablement la seva secció resistent.

! Clivelles verticals.

! Fongs de podriment cromògens.

! Presència de corcs petits en pràcticament totes les bigues.

! Despreniment de l'entrebigat situat a la sala P1.12.

 5.2.3 Paviments
A la planta baixa:

! A les naus laterals no hi ha paviment, es troba directament el terreny que presenta fortes
deformacions.

! A la nau central existeix un paviment molt degradat, amb fortes deformacions i amb molta
brutícia i brossa acumulada que dificulta l'accés a la resta de sales.

A la primera planta:

! A les naus laterals trobem un empostissat de fusta en molt mal estat, que en algunes
zones ha desaparegut a causa de la fallida de les biguetes del sostre que el sustenta. 

! A la nau central s'observa el paviment ceràmic amb un lleu desgast i fortes deformacions. 

A la segona planta el paviment també presenta un lleu desgast i deformacions superiors a les
admissibles.

 5.2.4 Cobertes
Totes les cobertes presenten signes d'atacs de corcs i clivelles verticals a les bigues de fusta,
eflorescències a les peces ceràmiques que suporten les teules, i signes d'humitat a les llates de
fusta que suporten aquestes peces ceràmiques. 

Dividirem les cobertes en coberta lateral est i oest, i coberta central. Finalment, s'analitza la
coberta de la construcció annexa. 

A la coberta lateral est:

! Fallida de 8 bigues, i tota la part de coberta que aquestes suportaven.

! Clivelles horitzontals a les dues bigues que queden al descobert per la fallida.

! Podriment en zona d'encastament a diverses bigues.

A la coberta lateral oest:

! Quatre bigues s'han desprès del seu recolzament, quedant subjectades només per
l'encastament a la paret de la nau central. Aquest despreniment és degut a podriment del
recolzament i del cap de les bigues afectades.
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! Les bigues afectades per l'anterior punt presenten fortes clivelles horitzontals.

! Trencament de l'entrebigat afectat pels punts anteriors.

A la coberta central:

! Una biga pateix un procés de podriment cromogen avançat, que ha facilitat l'aparició de
corcs i tèrmits, causant-li el trencament. 

! Trencament de l'entrebigat afectat pel punt anterior.

! Diverses bigues amb clivelles horitzontals.

! Atacs de fongs a diverses bigues.

A la construcció auxiliar:

! Podriment en l'encastament de diverses bigues.

! En un sector on les llates de fusta han fallat, s'ha desprès l'entrebigat corresponent.

 5.2.5 Façanes
Façana sud:

! Despreniment de l'arrebossat en la part inferior de la façana, tant de la construcció
principal com de la construcció annexa.

! Forats i/o manques de material en els arcs de mig punt de les entrades a la nau central.

! Oxidació dels elements metàl!lics existents, és a dir, les reixes i baranes de les obertures.

! Esquerdes que indiquen assentaments diferencials. La part est de la façana s'ha assentat
més que la part oest.

! Esquerdes sobre les llindes, per deformació o falla d'aquesta.

! Pàtines de brutícia per rentats diferencials.

Façana nord:

! Despreniment de l'arrebossat en la part inferior de la façana, tant de la construcció
principal com de la construcció annexa.

! Forat que deixa a la vista les biguetes del sostre del primer pis.

! Oxidació dels elements metàl!lics existents, en aquest cas els suports de la instal!lació de
recollida d'aigües pluvials, una planxa metàl!lica amb funció de tancament d'una obertura,
i una reixa d'una altra obertura.

! Esquerdes a la part central que indiquen assentaments diferencials. La part est s'ha
assentat més que la oest.

! Pàtines de brutícia per tota la façana, més significatives que a les altres façanes per ser la
que està encarada al vent dominant.

! Pàtines verdes de vegetació.

A la façana est:

! Despreniment de l'arrebossat en la part inferior de la façana.

! Oxidació en l'única reixa de que disposa.

! Esquerdes gruixudes que evidencien un assentament diferencial en el que les dues
façanes, nord i sud, s'han assentat més que la resta. 

! Pàtines de brutícia, per rentats diferencials.

! Pàtines verdes de vegetació.

A la façana oest:

! Despreniment de l'arrebossat en la part inferior de la façana, tant de la construcció
principal com de la construcció annexa.

! Dos grans forats produïts per robatoris de maons, en la part de façana de la construcció
principal.

! Esquerdes causades pels assentaments diferencials i per la manca de material en el lloc
dels forats esmentats en l'anterior punt.

! Pàtines fosques per rentats diferencials.

! Pàtines verdes de vegetació.

 5.2.6 Escales
A les escales s'han detectat les següents lesions:

! Erosió i pèrdua de planor en la majoria de graons.

! Trencament d'alguns graons en el primer tram de l'escala.

! Fissures a l'estructura de volta de maó de pla.

 5.2.7 Fusteria
La fusteria exterior presenta, en general, un molt mal estat, fet que provoca que la masia es vagi
degradant a ritme accelerat al no oferir una veritable solució de tancament. 

La fusta està en molt mal estat a causa dels rajos del sol, els canvis d'humitat, i els atacs biòtics. 

Les portes d'accés s'han després dels seus marcs, i les finestres han perdut totes el seu vidre, i
moltes també la fulla de fusta.

La fusteria interior de la planta baixa pràcticament ha desaparegut, quedant només els marcs de
portes i finestres. En les altres plantes, les portes presenten un fort desgast però encara
compleixen la seva funció.

 5.2.8 Instal!lacions
L'única instal!lació detectada a la masia ha estat la de recollida d'aigües pluvials. Es troba en un
estat pèssim, ja que només queda al seu lloc algun tros dels tubs que la formaven. 

Al no tenir accés a l'interior de l'estança on es troba el dipòsit, no podem verificar l'estat en què
aquest es troba.
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 6 CONCLUSIONS i VALORACIONS
Després d'haver analitzat la masia des de diferents vessants, podem dir que hem completat la
primera fase del mètode de la restauració objectiva del que ens parla Antonio González. Aquesta
primera fase, com hem vist a l'inici del projecte, es divideix en:

! Coneixement històric, referit al passat de l'edifici.

! Coneixement material, referit a l'estat físic en el present i a com vol utilitzar-se en el futur.

! Coneixement sociològic, referit al seu significat social, familiar o col!lectiu. 

Pel que fa al valor històric, inicialment podria semblar que aquesta masia no en tindria gaire. És
relativament recent (finals del segle XIX o principis del XX), mentre que la majoria de masies
catalanes van ser construïdes uns segles abans. De fet, en l'època de construcció del Mas de
Font, la resta de Catalunya experimentava ja una davallada en la construcció de masies. En canvi,
per una sèrie de factors locals vistos en l'apartat 2.2, al Delta de l'Ebre va ser en aquest moment
quan més se'n van construir.

Per tant, hem vist com aquesta és un clar testimoni d'un fort canvi que es va produir a la zona del
Delta de l'Ebre. Simbolitza la millora econòmica i social que van experimentar els habitants
d'aquestes terres a partir de l'inici del conreu de l'arròs, un cop construït el canal de la Dreta de
l'Ebre. 

Pel que fa al segon punt, el material, la masia presenta diverses característiques que la fan única
a la zona. Aquestes característiques les trobem des de la volumetria, fins l'estètica, passant per
alguna curiositat com la mida dels maons sensiblement més gran que la mida normativa. Tot i
això, coincideix amb les altres construccions de la zona en quant a materials, donant-li especial
importància a la calç, donada l'abundant producció d'aquesta durant tota l'època preindustrial; a
la ceràmica, de forta tradició en la zona; i a la fusta, la qual transportaven a través del riu. Totes
aquestes característiques la fan interessant per ser una combinació entre una tipologia de masia
poc comuna a la zona i els materials que per tradició i facilitat d'obtenció s'havien utilitzat.

Pel que fa a l'estat actual, l'edifici està molt degradat. Des dels anys 60 ha estat deshabitada, i
sembla que no ha rebut cap tipus de manteniment. L'estat en el que està requereix una actuació
immediata, ja que perilla la seva estabilitat estructural.

Des del punt de vista sociològic s'ha pogut comprovar que és una masia amb cert significat social
entre els habitants de la zona, i més especialment, entre els pagesos. Diverses persones amb les
que he pogut parlar manifesten certa tristesa al veure la degradació que està patint la masia. La
recorden en els seus anys d'esplendor, quan alguns d'ells hi treballaven com a jornalers, vivint
allà durant les temporades de plantada i collita de l'arròs. Sempre ha estat una de les masies més
importants i majestuoses del Delta de l'Ebre.

Per concloure aquesta primera fase del Mètode de la Restauració Objectiva emfatitzarem la
necessitat de restaurar aquesta masia, tenint en compte els arguments anteriorment explicats, ja
que crec que seria una gran pèrdua deixar que continués la degradació d'aquesta masia que pels
seus valors arquitectònics (sempre en el context del Delta de l'Ebre), el seu valor sociològic, però
sobretot el seu valor com a testimoni d'un moment molt important per al desenvolupament de
tota la zona del Delta de l'Ebre, hauria de romandre en un futur.

Reflexió 

Un cop recopilada tota la informació disponible sobre la masia, és hora de reflexionar sobre com
dur a terme la restauració.

Pel que fa a quins elements necessiten reparació, es pot afirmar que pel que fa a acabats tots
necessiten actuació. Tots els acabats, degut als més de 40 anys d'abandonament de la masia, es
troben despresos o molt malmesos. 

Pel que fa a l'estructura, s'hauria de complementar l'estudi fet en aquest projecte amb una sèrie
d'assajos per tal de determinar la resistència dels elements d'aquesta, és a dir, dels murs de
fàbrica de maó i les biguetes de fusta. D'aquesta manera s'obtindria la suficient informació per

valorar què podem conservar, què s'ha de reforçar, i què s'ha de substituir, entenent que aquesta
última s'ha de prendre com a última opció i en cas de no existir una alternativa viable.

Pel que fa a l'ús que se li pot donar a la masia, partint de la base que per assegurar la
conservació d'un monument el millor és donar-li una utilitat actual, s'obren diverses vies.

Una via seria, com ja s'ha fet en alguna de les barraques tradicionals del Delta de l'Ebre,
convertir-ho en museu per donar a conèixer en quin context va estar construïda. Seria una
manera d'explicar als visitants com es vivia fa poc més de 100 anys a la zona, i el canvi que va
experimentar a partir del conreu de l'arròs.

Una altra via seria la que els propietaris (recordem que la masia és de propietat privada) estan
interessats en dur a terme: convertir-la en allotjament rural. 

I vist per a quins usos va estar construïda la masia, i tenint en compte que des de la seva
construcció hi van viure diverses famílies, penso que seria “poc agressiva”, pel que fa al
monument, la rehabilitació necessària per dur-la a terme.
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 8 FONTS
A continuació s'enumeren totes aquelles persones que han col!laborat en aquest projecte aportant
els seus coneixements en diferents àrees:

! Ajuntament d'Amposta. Cerca de documentació escrita sobre la masia. Pla urbanístic que
l'afecta. 

! Sergi Castignani Poll. Orientació en la cerca de les característiques dels materials.

! Família Fàbregas. Cerca de la família que va construir el Mas de Font.

! Àlex Farnós, director del Museu del Montsià. Cerca dels propietaris originaris.

! Joaquín Montón Lecumberri, anàlisi de lesions de bigues de fusta.

! Registre de la Propietat d'Amposta, cerca de les propietats de la finca.

! Pep Reverté, de la Comunitat General de Regants del Delta de l'Ebre. Situació i any de
construcció dels canals més propers al Mas de Font.

! Jaume Rosell Colomina, estudi històric de la masia i de la zona. 

! Manuel Teodoro Pérez, Sargento de la Guardia Civil del Cuartel de Sant Carles de la
Ràpita. Investigació sobre la utilització del Mas de Font durant la Guerra Civil Espanyola.

! Jaume i Marc Vidal, propietaris actuals de la masia. Coneixements generals sobre la masia,
cerca dels propietaris originaris.
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recomanat bibliografia i assessorat en temes d'urbanisme. 

A totes les persones que figuren com a fonts per haver-me ajudat a resoldre qüestions sobre la
història de la masia.

A la meva família, els meus pares i el meu germà Joan, que m'han donat suport en tot moment i
m'han ajudat en moltes tasques de camp, sobretot en Joan.
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