
L'ESTRUCTURA TIPOLÒGICA DE LA MASIA

Les relacions d'implantació

Les condicions indispensables per l'assentament d'un mas són: les 

relacions de propietat (sistema aprisió), una pendent del terreny que 

permeti un mínim cultivable, i l'existència d'aigua en algun lloc de la 

propietat.

La tipologia del mas es pot analitzar a través de tres sistemes de 

relacions:

- Les que existeixen entre els diferents masos que incideixen fortament 

en el territori, donant-li forma

- Les que es refereixen al mas pròpiament dit, i que defineixen els 

seus aspectes interns

- Les que afecten als elements que forma l’espai construït o edificat es 

a dir a la masia

No es pot intervenir(reutilitzar) en aquest lloc sense entendre i 

valorar-ne les preexistències, és a dir, tots aquells elements i qualitats 

arquitectòniques que integren aquesta xarxa d'activitats espacials 

que defineixen l'estructura del paisatge/ territori sobre gran part de 

la topografia catalana. Constitueix una referència molt precisa de 

punts anàlegs en el paisatge, on les seves característiques 

geomorfològiques i climàtiques són les més propicies al 

desenvolupament d’un assentament harmònic.

És una estructura de paisatge que ha anat cristal·litzant a través de 

generacions i alguns veuen la masia com una de les fonts d’estímul 

per aprendre de l'arquitectura vernàcula que forma part de la pròpia 

identitat del nostre territori. Es considera vernàcula, no primitiva o 

popular, pel fet que és un exemple de resposta a les necessitats 

d'hàbitat a través de l'adaptació al medi, estan realitzades pels 

propis ususaris, suportades per la comunitat i pel coneixement de 

sistemes constructius heredats encestralment, però que hi ha un acte 

formal influenciat per llenguatges espacials i formals propis 

d'aquelles àrees de poder.

El mas és una estructura agrària, mixta i autosuficient. L'espai 

arquitectònic del mas comprèn el conjunt format per la família, les 

construccions i el conjunt de terres explotades. Aquesta àrea és el 

resultat dels fets històrics i socials que han definit un sistema 

d'explotació agrícola iniciat amb la repoblació d'un territori.

La masia estàimplantada d’una forma determinada. Téunes 

característiques micro-climàtiques de bonança superiors, domina 

visualment un territori, orientada, peròa la vegada protegida o 

arrecerada. En perfecte integracióamb la natura.

"Al Vilar, un tros de pa; a la Caseta, la llesqueta; i al Bosquet, el 

ronyonet". Dita popular.

La relació entre els diferents masos depèn de l'estructura 

econòmica de l'explotació, en forma de comunitat o d'un 

terratinent que establia una jerarquia. 

La Caseta del Vilar és una de les masies mitjanes en funció de 

masoveria que forma part de l'explotació de la casa pairal del 

Vilar. El Vilar, la casa pairal, és probablement una de les cases 

amb més història de Sant Bartomeu, ja que conserva 

documentació del segle XII, i un dels masos que ha tingut més 

domini sobre el poble: la majoria de les cases que formen el nucli 

de Sant Bartomeu o eren del Vilar o es construïren dins la seva 

propietat. Els masos es situen de tal forma que es permet la 

relació visual entre ells.

LA CASETA DEL VILAR: RESIDÈNCIA I ESPAI DE CREACIÓ
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4. LA PROPIETAT RÚSTEGA
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