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resum

El maset és la mínima expressió d'espai habitable construït en els terrenys de secà del sud de Catalunya. Tradicionalment fet servir durant els mesos de collita de les
olives, és un espai únic de planta rectangular amb murs
massissos de pedra i terra, i a vegades calç, els curts limitats per la llargària dels cabirons, amb coberta de teula
àrab d'un sol vessant, mentre que en els murs llargs se
situava, a migdia, la porta d'entrada i una finestra petita,
i a vegades, en un dels curts, una altra per passar una
escala. Interiorment sense divisions, a un costat se situa
el foc a terra i l'accés a la cisterna i a l'altre (on la teulada
s'enlaira) la pallissa, que separa la zona dels animals de
la de les persones. Aquesta estructura mínima de caseta
reflecteix l'estructura de la propietat, provinent de la mida
petita de moltes explotacions agrícoles familiars dels antics terrenys comunals de secà que, segons els Costums
de Tortosa, passaven a ser d'ús particular per dret d'aprisió si es treballaven; si es deixaven de treballar, i per tant
s'ermaven, tornaven a ser comunals.

Introducció
L'estructura històrica de la propietat del sòl ha determinat el tipus de construccions que es troba en la majoria
del sòl d'àmbit rural. El marc jurídic que la regulà en el
territori de Tortosa (actuals comarques del Baix Ebre i del
Montsià) des de la conquesta cristiana a mitjan segle xii

fins a l'inici del segle xix quedà recollit en els Costums de
Tortosa, en els quals, entre altres tipus de propietat, se
definia la pròpia comunal, cedida col·lectivament a tots
els habitants de Tortosa, tant presents com futurs, formada per les terres no adjudicades a ningú, bàsicament
els terrenys de garriga i els al·luvials del delta de l'Ebre,
on una les figures més peculiars era l'aprisió pagesa, és a
dir, la privatització d'un tros de terreny comunal erm, normalment de dimensions menudes o mitjanes, a través
del seu conreu. La seua principal peculiaritat no era tant
la figura en si, ja que també es trobava en altres llocs de
Catalunya en l'edat mitjana, com la seua pervivència fins
a l'inici del segle xix.1
La cessió dels comunals, però, no implicà la cessió de
la propietat stricto sensu, sinó la transferència d'un dret
d'ús a favor dels pobladors, presents i futurs, del territori.
Quedà regulat el temps que es conservava una aprisió
com a propietat privada sense conreu efectiu (a Tortosa
i Amposta es fixà en tres anys, segons sentències dels
segles xiv i xv, però en altres casos aquest termini havia arribat als cinc anys), així com la superfície mínima
d'ocupació. El funcionament de l'aprisió era molt senzill.
Consistia a assenyalar un tros comunal erm, desermar-lo i
posar-lo en conreu amb qualsevol cultiu, amb la qual cosa
se n'obtenia de manera immediata la privatització.2
Durant la segona meitat del segle xviii hi va haver un repunt en l'activitat econòmica, cosa que va fer que cada
cop més s'anessen ocupant terrenys de garriga de muntanya mitjana, tant en els vessants dels Ports com en els
de les serres del Boix i del Montsià, cosa que va fer que,

1

2

Emeteri Fabregat Galcerà. «Concessions, aprisions i emfiteusis:
la formació de la propietat territorial al delta de l'Ebre (s. xii-xix)»,
Estudis d'Història Agrària, núm. 21 (2008): 50-56 i 73.
Emeteri Fabregat Galcerà. «Les fórmules tradicionals d'accés
a la propietat de la terra i la crisi de la societat tradicional a la
regió de Tortosa», Pedralbes, núm. 28-2 (2008): 905-906.
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juntament amb la relativa llunyania dels nuclis de població, es construïssen unes estructures senzilles d'habitatges. Hi havia masos de mida mitjana per a les propietats
grans o les que estaven molt allunyades dels nuclis, que
podien estar ocupades tot l'any, però la majoria de les
propietats eren de tipus familiar, cosa que feia que, juntament amb el caràcter estacional del seu ús, la seua
estructura fos la mínima d'aixopluc. Aquesta estructura
mínima s'ha anat repetint en la construcció de les casetes de garriga, també conegudes com a masets, durant
tot el segle xix i la primera meitat del xx.
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Amb l'abandó de part de les explotacions agrícoles familiars a partir de la segona meitat del segle xx, sobretot les situades en terrenys costeruts o de difícil accés
a causa de la pèrdua de collites per problemes meteorològics (com les gelades dels anys cinquanta del segle
passat, que van malmetre molts oliverars, o per resultar
difícil l'ús de nova maquinària agrícola en les explotacions per la impossibilitat de tenir nous accessos rodats,
fent només viable econòmicament aquelles explotacions
ben comunicades i de poc desnivell) es van deixar d'usar
bastants masets, fet que va provocar que a mesura que
s'anessen degradant i no reparant, molts acabessen en
estat de ruïna.
Només s'han mantingut dempeus aquelles construccions que han tingut un manteniment i un ús continuat,
vinculat bàsicament a l'explotació familiar de la terra. En
alguns casos s'han anat adaptant en part als nous requeriments de confort, a vegades a costa de perdre l'aspecte general que tenien aquest tipus d'edificis. Molts cops
aquesta adaptació ha afectat l'interior de les casetes, i en
algun cas, fins i tot l'exterior. En els casos més extrems
hi ha hagut ampliacions i modificacions que desvirtuen la
imatge exterior dels conjunts.

Distribució dels masets
Els masets o casetes de garriga, també coneguts en
algunes parts de les Terres de l'Ebre com a muntanyetes (pel fet de trobar-se molts en terrenys amb un cert
pendent o en zones de muntanya mitjana o baixa) són
construccions simples, la mínima expressió d'espai habitable construït en els terrenys de secà. Aquest tipus
d'edificació també és comú a altres zones del sud de Catalunya i del nord del País Valencià. Tradicionalment eren
fets servir durant els mesos de collita de les garrofes i
de les olives. Bàsicament es tracta d'un espai únic de
planta rectangular amb murs massissos de pedra i terra,
i a vegades calç, els curts limitats per la llargària dels
cabirons, amb coberta de teula àrab d'un sol vessant,
mentre que en els murs llargs se situava a migdia la porta d'entrada i una finestra petita, i a vegades, en un dels
curts, una altra per passar una escala per collir les olives
dels arbres.
Interiorment l'espai no té divisions. A un costat hi havia
el foc a terra, que escalfava la caseta i amb el qual se
cuinava, tenint a sobre la campana que acaba en el fumeral, que sobresurt de la teulada, i molt proper l'accés
a la cisterna, ja que l'alimentació d'aquesta es produeix
pel desguàs de la coberta. A l'altre costat de l'espai, on
la teulada s'enlaira, sobre la zona destinada al matxo
(així es coneix el cavall de càrrega) se situa la pallissa,
un trespol de fusta aguantat per dos o tres cabirons,
amb la finestreta petita esmentada anteriorment que
la il·lumina. En definitiva, l'espai era usat per a les necessitats bàsiques d'habitació, per emmagatzemar les
eines del camp, a vegades per guardar part de la collita,
i per guardar els animals. De fet, tenir o no tenir un matxo determinava la capacitat de transport del producte
d'una finca, de manera que era un animal molt preuat

rats a sud per a aprofitar al màxim l'assolellament i la
il·luminació natural.

La mida general de les casetes acostuma a ser d'uns
3,50-4,50 metres d'ample exterior (donat per la llargada
dels cabirons) per uns 6,00-8,00 metres de llarg, amb una
amplada de murs d'uns 0,50-0,60 metres, amb obertures
petites. La cisterna pot estar sota l'interior de la caseta o
adossada a aquesta i enterrada, per fora, tot i que l'accés
per a pouar sempre es produeix per dins. Pot tenir una
capacitat d'entre 2 i 10 m3; les més petites són de planta
rodona i d'un metre d'alt, i les més grans de planta rectangular, amb uns dos metres d'altura. La coberta acaba
sense ràfec, enrasada a les façanes de la caseta, i té en
la seua part més alta una mida d'entre 3,00 i 4,50 metres
d'alt i en la més baixa una d'entre 1,80 i 2,20, amb un
canal que va sobre el muret en el qual es recolza, i que
desguassa cap a la cisterna, amb un sobreeixidor cap a
una pica exterior, per si es volia tapar l'embornal per netejar de pols la coberta amb les primeres pluges, i evitar
així que entrés brutícia a dintre.

La mida en planta dels masets, de fet, és molt similar a la
de les cases antigues entre mitgeres dels nuclis històrics
de les poblacions de l'entorn, amb una mida d'amplada
de solar d'entre 3,00 i 5,00 metres (donada per la mida
dels cabirons emprats), i amb una fondària que oscil·la
entre 6,00 i 9,00, i amb un sistema constructiu molt similar, de murs de pedra i fang, i a vegades amb calç afegida,
amb una estructura horitzontal de cabirons i trespols de
fusta o bé de cabirons amb revoltons de maó de pla amb
acabat superior de rajoles, havent-hi dalt de tot la coberta
inclinada amb teules àrabs, que desguassa a carrer, o bé
a carrer i pati interior, si n'hi ha. També, com en el cas
dels masos, estan construïdes amb dues plantes d'altura o, excepcionalment, amb tres. Sempre amb obertures
petites tret de la porta d'entrada.

Quan se construïen masos, en els quals se podia viure
tot l'any i on temporalment s'hostatjaven colles de treballadors a més del nucli familiar estricte, el que es feia
era adossar cossos de mides similars als masets, alguns
amb dues plantes d'altura, de manera que se'n podien
posar tants com espais separats calien. Era la manera
més fàcil de construir amb les tècniques que es coneixien i amb els materials que es tenien més a mà. Tant els
masos com els masets se situen en el territori a recer
de l'anomenat vent de dalt (conegut també com a cerç
o mestral, el que bufa amb més força i és més fred a
l'hivern), darrere d'alguna prominència del terreny, enca-

Aquest mateix sistema constructiu també és comú a
moltes altres edificacions de tipus agrícola d'àmbits molt
diversos, tant a les Terres de l'Ebre com en altres llocs
de l'Estat. Un exemple està en els prats 4 d'Alcanar (un
altre nom, com les muntanyetes, que indica on se troben
les casetes, en aquest cas en uns prats), en què es combinen cobertes planes i inclinades a un o dos vessants,
on es forma un doble espai amb pallisses o golfes, amb
mides similars perquè el sistema constructiu és similar
al dels masets, tot i que aquestes són construccions en
terrenys de regadiu. Un altre cas molt semblant es troba
en els exemples més llunyans dels choceros i coceros 5
del Campo de Criptana, a la Manxa, també espais rectan-

4

3

Josepa Aleixendri, Miracle Calderó, Cinta Curto, Àngel Ismael
i Abel Vàzquez. Tortosa i la seua comarca (Tortosa, Cooperativa
Gràfica Dertosense, 1989): 133-134.

5

Adrià Sancho Fibla. Els prats, un paradís perdut al Montsià
(Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2004): 33-38.
Vicente Aparicio Arias. La arquitectura rural en el Campo
de Criptana. Los chozos (Campo de Criptana, Excelentísimo
Ayuntamiento de Campo de Criptana, 2011): 94-102.
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pels pagesos fins a l'ús generalitzat dels vehicles de
motor.3
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Maset a la partida Cavall Bernat, terme de l'E.M.D. de Bítem (municipi de Tortosa).
Fotografia de l'autor
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Maset a la partida Cavall Bernat, terme de l'E.M.D. de Bítem (municipi de Tortosa).
Fotografia de l'autor

Croquis de maset en planta, façana principal i secció.
Dibuix de l'autor

Maset a la partida Cavall Bernat, terme de l'E.M.D. de Bítem
(municipi de Tortosa). Fotografia de l'autor
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gulars no compartimentats, amb cobertes de teula àrab
d'una o dues aigües sustentades per cabirons de fusta,
sobre murs de pedra i fang, o bé de tàpia amb pedra.

Estructura i sistema constructiu dels masets
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Atès que el nivell del terreny acostuma a coincidir amb
el de les roques superficials, els fonaments de la caseta són quasi inexistents; simplement són els murs que
baixen una mica sota la rasant fins a buscar el nivell de la
roca, sobre la qual es recolzen. El terra acostumava a ser
tot de terra compactada, però també podia ser enrajolat,
tret de la part destinada al matxo, una mica més baixa i
amb el terra sense pavimentar; en canvi, la pallissa era
una estructura de llistons de fusta sobre dos o tres cabirons, situada en la part on la teulada està més aixecada.
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Els cabirons que aguanten la teulada, situats cada 0,500,60 metres d'intereix aproximadament, es col·locaven
recolzats sobre les parets més llargues de la caseta.
Podien ser ben tallats i escairats o simplement troncs
rodons desbastats, sobre els quals es posaven perpendicularment unes llates de fusta de secció rectangular
(d'uns 6 per 4 cm2), a una distància suficient entre elles
per a sostenir els maons plans (d'uns 30 centímetres de
llarg, uns 15 de través i uns 2 de cantell) sobre els quals
es col·locaven les teules àrabs, o bé sobre els cabirons
una estructura de vímet entrellaçada damunt la qual anaven les teules. La llargada dels cabirons és la que marca
l'amplada de la caseta, així com la mida de la pallissa,
suportada per cabirons de la mateixa mida que els de la
teulada. Els murs que els suporten són fets en general de
pedra i fang, a vegades afegint-hi calç, fet que condiciona
el gruix de les parets i la poca amplada de les obertures
en façana.

Les façanes s'arrebossaven i s'emblanquinaven, deixant
lleugerament a la vista les pedres irregulars que sobresortien. També interiorment se deixava el mateix acabat.
En bastants casos se construïen lleixes a partir de maons
enllardats amb guix a la paret, i de la mateixa manera es
feien les campanes de les xemeneies; al mateix temps
es deixaven encastats troncs rodons de calibre similar a
les llates per a fer-se servir de penjadors, també tant a
dins com a fora. Exteriorment s'acostumava a fer un banc
d'obra, que a vegades té el seu equivalent interiorment,
fent-se servir de banc o de pedrís de cuina. L'interior de
les cisternes té un acabat arrebossat amb àrid més fi,
que les fa impermeables. Aquestes s'excavaven a la roca
mare del sòl prèviament a la construcció de la caseta, i
en els casos en què aquestes al final no es van fer han
quedat les cisternes a la vista sense cap ús.

Consideracions finals
El maset és una edificació tradicional habitual de les explotacions agrícoles de caràcter familiar de les Terres de
l'Ebre en la qual, a banda d'emmagatzematge dels estris
i eines relatives a la faena en el camp, s'hi desenvolupaven històricament usos d'aixopluc o d'estada temporal
no residencial; és una construcció sense concessions a la
decoració, summament utilitària, feta amb materials trobats prop de la mateixa caseta, fet que podria permetre
qualificar-la com a construcció pobra, però que també és
producte d'una època històrica, un testimoni no només
de les tècniques constructives emprades en l'entorn,
sinó de l'explotació i ocupació del territori, una manera
de treballar la terra i de viure de forma dura i rude, que
amb tota la seua cruesa es va acabar cap a mitjan segle
xx, i que ara podem reviure només en el seu vessant més
bucòlic i paisatgístic.
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Ara s'entén el maset, junt amb el terreny circumdant,
com una construcció més relacionada amb el lleure familiar, que també es fa servir puntualment per a faenes
del camp en les temporades de plegar les garrofes i les
olives, però sense el component de necessitat per al
sosteniment familiar, cosa que ha ajudat al fet que algunes de les casetes existents tinguen una segona oportunitat, perquè el patrimoni que es fa servir, en definitiva,
és el que acaba sobrevisquent. El que cal ara és plantejar-se com es mantenen aquestes construccions i com
s'actualitzen als requeriments actuals mínims de confort
sense desvirtuar-les, ja que en aquest procés de reutilització s'han donat casos en què s'han mantingut les
casetes i casos però s'han desfigurat. Una eina pot ser
el Pla director urbanístic de les construccions agrícoles
tradicionals de les Terres de l'Ebre, en vigor des del mes
de març de 2015, que regula la formalització exterior en
la intervenció sobre edificis existents o en la construcció
de nous, però una altra, i més important, és posar en
valor i divulgar aquest patrimoni construït que es podria
considerar menor.
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el debat sobre totes les variables del joc.
Per tal d’assolir aquests objectius s’ha comptat amb l’aportació d’especialistes, tant locals com
internacionals, pertanyents a diferents àmbits professionals, que han pogut exposar i debatre les
seves experiències.

És arquitecta i doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya (2011). Ha estat professora de
la Universitat Politècnica de Catalunya i actualment és professora i presidenta del Consell Científic a l’Escola Superior Gallaecia (ESG). Col·laboradora en diferents publicacions i autora d’articles sobre arquitectura tradicional, va obtenir el
Premi Ibèric d’Investigació sobre Arquitectura
Tradicional (2011-2012) a la millor recerca sobre
aquesta temàtica. Ha dirigit treballs de màster i
doctorat i ha participat en diferents congressos i
seminaris. És membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) i del grup de recerca
CAT’S, de la Universitat de Girona. Cofundadora
de l’estudi d’arquitectura Bangolo, es dedica al
camp de l’aplicació dels sistemes tradicionals a
l’arquitectura contemporània, tant des del vessant de la rehabilitació com des del de l’obra nova.

Josep Maria Fortià i Rius
(coordinador de l’edició)

Actes del XXXVIIIè Curset.
Jornades Internacionals sobre
la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic

És arquitecte i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (1999). Ha estat professor de la
Universitat de Girona i sotsdirector de l’Escola
Superior d’Arquitectura (ESARQ) de la Universitat
Internacional de Catalunya. Autor de diferents
publicacions sobre arquitectura i urbanisme, va
obtenir el Premi UPC a la millor tesi en temes
d’urbanisme i el premi de l’Agrupació de Joves
Arquitectes de Catalunya (AJAC). Ha fet estades
de recerca als Estats Units, el Japó, París i Itàlia.
Està vinculat a l’Agrupació d’Arquitectes per a la
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) i és fundador del Grup d’Estudi i
Protecció de la Tradició Arquitectònica a les comarques gironines (GRETA). Des del seu estudi
s’ha dedicat al camp de la projectació de l’espai
públic, la intervenció en el patrimoni arquitectònic i el planejament urbanístic.

