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La arquitectura del campo en China

La cultura y el pensamiento chinos han estado siempre muy influenciados por 
la naturaleza y los animales. Tanto su arquitectura, como la poesía, la música 
y hasta su medicina reciben mucha influencia del entorno natural.

La arquitectura tradicional china además de utilizar materiales del entorno 
como la madera y el bambú intenta integrarse en su entorno como los bos-
ques, las montañas o los campos. Estas casas varían depende de la región de 
China donde se encuentran dependiendo de sus características geográficas los 
poblados y las construcciones son de una tipología u otra.

De ahí este óptimo interés en China por la arquitectura vernacular, sus orí-
genes, su funcionamiento, su mantenimiento y su continuidad lo cual se con-
sideró muy apropiado realizar una exposición sobre este tema en Schenzhen 
International Convention and Exhibition como la muestra de arte más im-
portante del continente asiático.  

Se invitó al doctor arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Ca-
taluña Joan Curós Vilà por su sólida y reconocida trayectoria en los estudios 
sobre la arquitectura rural. En ella se muestra la arquitectura rural en Cata-
luña y en concreto la masía, donde se puede apreciar sus distintas tipologías, 
sus materiales y su articulación con su entorno. La exposición muestra de 
manera muy exhaustiva e interesante esta arquitectura catalana.

Gaoli Li
Dr. Arquitecto y Presidente Ziyou Shanghai Art and Culture Studio

The architecture of the countryside in China

Chinese culture and thought have always been strongly influenced by nature 
and animals. Their architecture, poetry, music and even their medicine are 
strongly influenced by the natural environment.

Traditional Chinese architecture not only uses materials from the environ-
ment such as wood and bamboo, but also tries to blend in with its surround-
ings such as forests, mountains and fields. These houses vary depending on 
the region of China where they are located. Depending on their geographical 
characteristics, the villages and the constructions are of one type or another.

Hence the great interest in China in vernacular architecture, its origins, its 
functioning, its maintenance and its continuity, which is why it was consid-
ered very appropriate to hold an exhibition on this subject at the Schenzhen 
International Convention and Exhibition as the most important art exhibi-
tion on the Asian continent.  

Joan Curós Vilà, a doctor of architecture and professor at the Polytechnic 
University of Catalonia, was invited for his solid and recognised trajectory 
in the study of rural architecture. The exhibition shows rural architecture 
in Catalonia and specifically the farmhouse, where you can appreciate its 
different typologies, its materials and its articulation with its surroundings. 
The exhibition shows in a very exhaustive and interesting way this Catalan 
architecture.

Gaoli Li
Dr. Architect and Ziyou Shanghai Art and Culture Studio President

中国农村建筑

中华文化思想一直深受自然和动物的影响。中国建筑、诗歌、音乐，乃至
中医都深受自然环境影响。

中国传统建筑不仅使用木材、竹子等天然材料，还意与森林、山脉和田野
等周遭环境融为一体。在中国，由于各个地域的地理条件不同，各地建筑
也各有特点。根据不同的地理特征，村庄和建筑都同有这样或那样的特
点。

故而在中国，人们对乡土建筑及其发源、作用、保存和传承有着极大的兴
趣。所以在深圳国际会展中心举办这一主题展览十分合适，因为这是亚洲
大陆最重要的艺术展览。

受邀嘉宾有霍安·库罗斯·维拉（Joan Curós Vilà），他是建筑学博士、
加泰罗尼亚理工大学教授，于传统建筑研究颇有造诣。该主题展览展示了
加泰罗尼亚地区的传统民俗建筑---La Masía。人们可以通过展览了解La 
Masía的各种类型、造屋材料以及房屋同周围环境衔接的方式。该展览十分
详尽有趣地展示了La Masía这一加泰罗尼亚特色建筑。

李高利
建筑学博士，上海子尤艺术文化工作室负责人



La Masia es el icono más significativo del mundo rural de Cataluña. Se trata 
de la vivienda aislada situada en territorio rural donde alberga a las perso-
nas, las cuales su tarea es cuidar de la explotación agrícola y ganadera como 
estructura económica familiar. Se articula con otros edificios secundarios des-
tinados para albergar al ganado y a las cosechas derivadas de las tierras. El 
conjunto de estos elementos, los edificios y las tierras es conocido por mas.

El tamaño de cada una de ellas varía en función del poder adquisitivo de su 
propietario, en función del total de tierras y de ganado existente.

Las primeras de ellas aparecen entre los siglos IX y X aunque la mayoría da-
tan entre los siglos XIV y XV y fue en el siglo XVIII donde hubo un auge de 
crecimiento y reformas en la mayoría de ellas debido a la esplendor agrícola 
que se produjo, característica de la cual se vio proyectada en los edificios y 
en especial en la masía.

La masia no fue una edificación cerrada sino que fue creciendo a lo largo de 
su historia respondiendo a las necesidades de la misma propiedad, tanto a 
nivel agrícola como ganadera.

Su morfología exterior varía en función de la zona geográfica donde se en-
cuentra y por lo tanto existen distintos tipos. Respecto a su organización y 
estructura interior existe un prototipo bastante generalizado que es el de las 
tres crujías con los muros perpendiculares a la fachada principal generalmen-
te orientada a sur.

Existen masías con dos crujías y con más de tres las cuales son crujías añadi-
das a través de sus respectivos crecimientos a partir del cuerpo de la estruc-
tura clásica o de tres crujías tal y como lo nombró el arquitecto Josep Danés 
estudioso de la masía.

Prácticamente su totalidad disponen de planta baja, planta principal y planta 
buhardillas. La planta baja en las situaciones más humildes era compartida 
entre los animales y las personas. Había la cocina y la bodega y el resto de 
dependencias estaba en la primera planta. En muchas otras la vivienda se 
hallaba íntegramente en la planta primera o principal, con una crujía central 
más ancha conocida como sala, el espacio más noble de la casa utilizada para 
celebraciones familiares, y a las crujías laterales destinadas a los dormitorios. 
Al final de la crujía central y orientada a norte era frecuente la cocina. Nunca 
existían pasillos, dado que el espacio central ya adquiría las circulaciones. 
En la planta superior estaba la zona para almacenar el grano o las cosechas 
como espacio de ventilación y secado de los productos y paralelamente el 
grano actuaba como aislamiento para impedir que el calor de la vivienda se 
disipara.

Los procesos constructivos eran sencillos y eficaces simultáneamente, los cua-
les ofrecían una arquitectura sin ninguna pretensión pero con gran funciona-
lidad. Los materiales utilizados eran de sus proximidades, es decir piedra y 
madera debido a su reducida capacidad de medios de locomoción en aquella 
época y por lo tanto los resultados era una arquitectura muy dialogante con 
el lugar. Se basa en unos gruesos muros perimetrales de piedra con argamasa 
y con estructura de madera.

En las situaciones más humildes los forjados eran íntegramente de madera 
los cuales permitían la circulación del calor de los animales para calentar la 

vivienda a pesar de los malos olores. En las masías más bienestantes los forja-
dos eran de bóveda los cuales hacían de barrera entre el vapor de los animales 
y la vivienda. La estructura de la cubierta era íntegramente de madera con 
teja cerámica o pizarra si se hallaba en alta montaña. La mayoría de sus cu-
biertas eran a dos aguas y desaguan por las fachadas laterales aunque algunas 
de ellas, generalmente de carácter más humilde desaguan por las fachadas 
principal y posterior. Existe un número más reducido con cubierta a cuatro 
aguas que son las masías de carácter señorial las cuales tenían el ganado ex-
teriorizado, en edificios anejos o en sus masoverías. 

En las masías con carácter señorial era común tener sus fachadas o al me-
nos la principal, un revoco y pintado blanco como protección del muro y 
simultáneamente proyectar un aspecto más saneado del mismo. También era 
frecuente unas galerías arqueadas que daban un aspecto arquitectónico más 
relevante a la finca y que solía coincidir frontalmente con el camino de acce-
so. La mayoría de ellas habían sido añadidas durante el siglo XVIII para dar 
más ímpetu en su fachada las cuales su funcionalidad era la de prolongar las 
dependencias interiores que abocaban a ellas.

La entrada principal de la masia es muy frecuente que esté en la fachada sur, 
que coincide con la de más relevancia de la casa.

La masía se articula a poca distancia con el pajar, edificio secundario y más 
austero denominado de diferentes maneras en función del lugar que se halle 
de Cataluña. Este edificio dispone de un muro circular frontal de unos 40 cm 
de altura llamado era espacio del cual está destinado para trillar el grano y 
así el muro actuar de barrera. Es una arquitectura muy arraigada en el lugar 
como si se tratara de un elemento más del paisaje con lo cual crea una gran 
serenidad y silencio en su contexto.

La arquitectura del silencio

Joan Curós Vilà
Dr. Arquitecto y profesor UPC-Barcelona Tech



The Masia is the most significant icon of the rural world from Catalonia. It is 
the isolated dwelling in rural area where it shelters those people whose task 
is to take care of the farming and ranching as family economic structure. It 
is articulated with other secondary buildings intended to house livestock and 
crops derived from the land. The ensemble of these elements, buildings and 
land is known as mas.

The size of each Masia varies depending on the purchasing power of its own-
er, based on the total existing land and livestock.

The first Masia appeared between the ninth and tenth centuries although 
most date from the fourteenth and fifteenth centuries. In the eighteenth cen-
tury there was a boom of growth and reforms in most of them due to agri-
cultural splendour, a feature which was projected on buildings and especially 
in the farmhouse.

The masia was not a closed building but grew throughout its history answer-
ing the needs of the same property, both at the agricultural and the livestock 
level.

Its exterior morphology varies depending on the geographical area where it 
is located and therefore there are different types. Regarding its organization 
and internal structure, there is a fairly widespread prototype of the three bays 
with walls perpendicular to the main facade facing generally south.

There are two bays farmhouses and others with more than three bays, which 
are added through their respective growths from the body of classical struc-
ture or three-bays-structure named as the architect Josep Danés, a scholar 
expert in the subject of the masia.

Almost all of them have ground floor, main floor and attic floor. In the hum-
blest situations, the ground floor was shared between animals and people. 
The kitchen, the cellar and other outbuildings were on the first floor. In many 
other farmhouses, the living place was entirely in the first or main floor, with 
a wider central bay room known as the noblest area of   the house used for 
family celebrations, and the side bays intended for the bedrooms. It was com-
mon to place the kitchen at the end of the central and north-sided corridor. 
Corridors did not even exist, as the central space acquired circulations. Up-
stairs, there was the area to store grain or crops as space ventilation and 
drying of grain products, which acted simultaneously as insulation to avoid 
heat dissipation.

The construction processes were simultaneously simple and effective, which 
offered an architecture without any pretension but with great functionality. 
The materials used were in its vicinity, stone and wood due to the reduced 
ability of means of transport at that time. Therefore the result was an archi-
tecture in a dialogue with the place, based on thick perimeter walls of stone 
and mortar with wooden structure.

In the humblest situations there were entirely wooden floors, which allowed 
the circulation of heat from animals in order to heat the house despite odors. 
In the most well-off farms, the roofs were of mad of dome, which acted as va-
pour barrier between animals and housing. When located in high mountains, 
the roof structure was entirely of wood with ceramic tiles or slate. Most of 
their roofs were gabled and drain by the side walls although some, usually of 

more humble nature, drain for the main and rear facades. There is a smaller 
number with hip roof that are manorial farmhouses which had the livestock 
externalized in outbuildings or its tenant farmers.

It was common in the manorial masies to have in its facades or at least in the 
main ones a white painted plastering to protect the wall and simultaneously 
to project a sanitized aspect of it. It was also common to have arched galler-
ies that gave a more important architectural aspect to the farm and used to 
match frontally with the access road. Most of them had been added during 
the eighteenth century to give more impetus on its facade which functionality 
was to prolong the interior rooms that led to them.

The main entrance of the house is often the one which is on the south side, 
which is also the most relevant one of the house.

The house is articulated close to the barn, a secondary and more austere 
building named differently depending on where it is found in Catalonia. This 
building has a front circular wall of about 40 cm high called “era”, whose 
space is intended for threshing and so acting as a barrier wall. It is an archi-
tecture deeply rooted in the place as if it were one more element of the land-
scape, which creates a great serenity and silence in its context.

The Architecture of silence

Joan Curós Vilà
Dr. Architect and professor UPC-Barcelona Tech



作为加泰罗尼亚农乡村小镇的显著标志，La Masía是该地区以独栋形式存
在的住宅，其住户负责耕田种地和养殖牲口，从而负担家庭开销。会与一
些附属房屋连通，这些附属房屋用于养殖牲口或贮藏粮食。土地、房屋及
其它要素构成了一个整体，这个整体越来越为人所知。

La Masía的大小取决于屋主购买力、土地总亩数和现有牲畜量。

La Masía最早出现于9、10世纪，始兴于14、15世纪。18世纪时，农业蓬
勃兴旺，因此La Masía急速增建，掀起改造热潮，这一变化可从建筑上窥
知，特别是从传统La Masía上。

La Masía并非亘古不变，反之，它不断改进，以满足屋主农业或畜牧业上
的需求。

不同地域的La Masía外形也不尽相同，所以其类型多种多样。它的框架和
内部结构通常为：一层三室，朝向南面，墙体垂直于主立面。

部分La Masía一层只有两室，或一层有三室以上，后者是从经典结构或三
室结构的主体上增加出来的，La Masía研究建筑师何塞普·达内斯如是说
到。

每个La Masía都有地面层、主楼层和阁楼层。地面层环境最为简陋，供动
物和人居住。厨房和地窖位于地面层，其余房间位于一层。许多空间中，
卧室全部位于一层或主楼层；中间最宽敞的房间用作客厅，客厅是最尊贵
的一间房，用于举办家庭聚会；四周的房间则用作卧室。通常，位于中央
且朝向北面的房间的尾端区域用作厨房。房屋中没有任何走廊，因为中央
空间已起到连接四周的作用。顶层是谷物粮食仓储区，用来通风、晾干农
产品。与此同时，谷物也起到了保温作用，以防房屋散失热量。

La Masía朴实无华却极为实用，其建造过程简单高效。因为原来运输能力
有限，建筑材料只能来自周围地区——石材和木材，所以造就出来的农舍
与当地景象交相呼应。La Masía的地基是用砂浆砌成的厚石墙及木质结
构。

情况最差时，La Masía的框架为全木制，于是动物的热量得以通过框架流
通，虽然气味不太好闻，但可以温暖房屋。较为富裕农舍的框架为拱形，
该框架将动物排出的水汽和房屋相隔离。如果地处高山，屋顶架构则完全
为木制，瓦片为陶瓷或石板。屋顶大多为坡顶，顺着两个侧立面排水，但
是有些屋顶比较简陋，则顺着主立面和后立面排水。还有少量形态庄严的
农舍，顺着四个坡面排水，这些La Masía的牲畜往往养在外面——其附属
建筑或其它相邻的La Masía里。

形态庄严的La Masía中，通常会用水泥和油漆涂白所有墙，或是至少涂白
主墙，从而保护墙体，并且看起来更干净。拱形长廊也很常见，它为农庄
增添了些许建筑美感，而且通常与通道正面对接。拱形长廊大多于18世纪
增建，从而予以墙面更大的支撑力。拱形长廊用于扩展与其连通的内部房
间。

La Masía的大门一般开在南面，南面是房屋最重要的立面。

La Masía和谷仓紧密相连。谷仓是一个附属建筑，外形更为简朴。加泰罗
尼亚不同地区对谷仓的称呼不同。谷仓的前墙为圆形，高约40厘米，用于
给谷物脱粒，因而这堵墙起到了屏障作用。谷仓深深植根于加泰罗尼亚，
好比当地风景之外的另一不变元素，为加泰罗尼亚农村这副背景画卷，增
添了一份深重的庄严和沉默。

沉默之舍

Joan Curós Vilà
建筑学博士，加泰罗尼亚理工大学-巴塞罗那技术学院教师
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“Allà on se n’aixeca una s’observa un 
paisatge de pau, d’humilitat, de 
senzillesa, un lligam material, i a la 
vegada espiritual, on la mirada 
s’eixampla �ns a fondre’s a l’in�nit”

Joan Curós i Vilà (1994)
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Molí d’en Solà | la Vall de Bianya, la Garrotxa
 Foto: Ferran Cabellos | Fundació Mas i Terra  



Mas: unitat de poblament dispers, amb una 
construcció o un conjunt de construccions 
que és el centre d’una explotació agrària.

La distribució geogràfica de la masia prové  
de diversos factors: l’històric, el topogràfic, 
el climàtic, l’econòmic... 

La situació física de la masia és molt 
condicionada pels mitjans de subsistència 
i busca sempre l’espai necessari per poder 
viure de la terra.

Densitat de les masies:
Es fa inviable precisar i quantificar la 
densitat de les masies a Catalunya, atès 
que no hi ha un registre global que ho 

permeti i ho faciliti. Tanmateix, sense por 
d’equivocar-nos, podem dir que n’hi ha 
desenes de milers al nostre territori.

La zona més colonitzada és a la part de 
la Catalunya Vella. Algunes comarques, 
com Osona, la Garrotxa, l’Empordà i també 
el Maresme, en són un exemple. Aquesta 
àrea va captivar la colonització per la 
productivitat de les seves terres. A les 
comarques de Lleida i Tarragona, la densitat 
hi és molt més moderada.

La classe de masia més predominant és 
la de coberta de dues aigües, les quals 
desguassen a les façanes laterals. Aquesta 
classe de masia es concentra bàsicament a 
la part de la Catalunya Vella.

Mapa basat en l’estudi 
realitzat per J. Danés
que classifica per 
famílies a partir de la 
manifestació externa de 
la masia de tres cossos, 
ordenada segons la forma 
de la coberta.

Mapa comarcal de l’estudi de 
la masia catalana que explica 
la varietat de masies per 
comarques, tipologia i densitat 
majoritària

classificació
S I T U A C I Ó
2

Amb la col·laboració de: 

“L’element bàsic, indiscutible, de la societat 
històrica catalana no és l’home; és la casa... Casa i família, mas i terra...” 

Jaume Vicens i Vives, Notícia de Catalunya (1954)

“Dins la història social, la geografia humana i la història de l’arquitectura, la masia,  
el mas, és a dir, l’hàbitat rural, són aspectes del paisatge monumental de primera 
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es distingeix de la veïna ben sovint més per l’arquitectura mal anomenada ‘popular’  
que per les formes arquitectòniques principals, que sovint són més internacionals.” 
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L’Associació Conèixer Catalunya (ACCAT), que té com a 
objectiu apropar el coneixement de la realitat catalana, 
presenta l’exposició “Les masies: factor d’identitat”, 
basada en el llibre Masies que cal conèixer, que va editar 
conjuntament amb l’editorial Barcanova, fruit d’un concurs 
de fotografia, per tal d’oferir una mostra de la tipologia 
diferent de les cases rurals escampades per les comarques 
catalanes i les relacionades amb grans personatges de la 
història de Catalunya. 
 
L’exposició també inclou una síntesi historicosociològica i 
de distribució per tipologia de la masia al nostre país. Al 
mateix temps, s’intenta denunciar la imatge de deixadesa 
que provoquen les cases abandonades o en estat de ruïna.  
 
Es tracta, doncs, de donar a conèixer un aspecte important 
del paisatge monumental de Catalunya, les masies, a fi de 
fer descobrir que són dignes de respecte, uns veritables 
monuments i que, en definitiva, són un patrimoni cultural 
molt valuós. 
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el Cavaller de Vidrà | Vidrà, Osona

  Foto: Josep M. Sala  

Can Calç | Vulpellac, el Baix Empordà

 Foto: Ramon Duran i Toni Prados  

el Giol | Castellcir, el Vallès Oriental

 Foto: Roser Paré i Vila  

Arnaus | Sant Feliu Sasserra, el Bages

la Vila | Calders, el Bages

 Foto: Anna Borbonet  

 Foto: Ramon Padrós i Ferrer 

origen
S I T U A C I Ó

Els orígens del mas català són, per a alguns, el 
resultat d’una evolució del poblament dispers 
que porta de la vil·la romana, de manera més  
o menys directa, fins al mas medieval.

Si, remotament, el desenvolupament territori-
al del mas es pot vincular amb l’evolució social 
del territori, des de l’antiguitat tardana, arqui-
tectònicament, la masia va prenent les formes 
que portaran al mas de l’època moderna, amb 
una evolució que només coneixem bé a partir del 
món medieval. Es pot considerar que el mas ha 
variat molt en la seva estructura a Catalunya i 
arreu, des dels segles de l’alta edat mitjana fins 
als segles xV i xVi. Els habitatges rurals de l’època 

del feudalisme eren sovint simples cabanes  
juxtaposades, més o menys fermes, segons la si-
tuació i els materials del país, sovint adossades 
a una penya o un lloc arrecerat. En època romà-
nica, es basteixen masos més consistents, aïllats 
i ferms, i aviat alguns d’ells van acompanyats 
d’una torre o d’elements de defensa, si és que  
els masos no són, ells mateixos, una torre.  
Amb l’alliberament dels mals usos a final del  
segle xV i l’augment de poblament dels  
segles següents, neix el mas característic, aïllat, 
de planta i pis, que s’anirà desenvolupant a  
l’època moderna fins arribar a la masia típica del 
segle xViii, amb una planta baixa oberta amb ce-
ller i bestiar, un pis d’habitatge i golfes.
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el Puig de Viladonja | les Llosses, el Ripollès

 Foto: Josep M. Genís d’Arana  

Can Pomanell | Gombrèn, el Ripollès

 Foto: Sara Planella  

la Vila de Llaés | Ripoll, el Ripollès

 Foto: Carles Babot i Nel·lo  

S I T U A C I Ó
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La casa rural aïllada de les terres de llengua  
catalana adopta també estructures i noms diver-
sos segons la seva situació, a les terres de secà  
i al Delta de l’Ebre domina el mas, la masia  
habitualment a la Catalunya Vella, el maset a les 
zones muntanyoses del País Valencià, la possessió 
de Mallorca, el lloc de Menorca o la blanca casa 
eivissenca. Els noms també de torre o torreta a 
les terres de Ponent, erau a la Vall d’Aran,  

masoveria i cambreria per definir les estances 
d’una família o bé dins d’un mas de propietaris,  
la borda en llocs d’alta muntanya, la cabana al 
sector de l’Ebre i al País Valencià i alqueria en 
terres valencianes s’han emprat o s’empren  
encara de manera indistinta per referir-se a cases 
o habitatges destinats, de manera habitual o  
temporal, a la residència de persones i famílies 
que es dediquen al conreu de la terra.
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 Foto: Ton Abel  

es de Cabau | Salardú, la Vall d’Aran

 Foto: Josep M. Sala  

el Pitarell | Coll de Nargó, l’Alt Urgell

el Solans | Coll de Nargó, l’Alt Urgell

 Foto: Josep M. Sala  

 Foto: Roser Tugàs  
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El conreu de la terra fou, en principi, l’origen 
del mas. A la Catalunya Vella, els conreus  
variaven segons la contrada i eren de cereals 
diversos: blat, sègol, ordi, blat de moro, civa-
da, etc. El farratge i l’hort eren per al consum 
propi. Quan la pagesia va augmentar, els nous 
masos es crearen en terrenys muntanyosos o  
irregulars que no permetien grans extensions 
de conreu. Es construïren marges de pedra seca 

per consolidar les feixes o els bancals de molts  
indrets amb vessants en pendent. En altres  
indrets, majoritàriament a la Catalunya Nova, 
s’utilitzava el sistema de policultiu.
La vinya, fins a temps força moderns, es cultiva-
va fins al peus dels Pirineus i en terres interiors, 
i eren un complement de la vida i l’alimentació 
del mas. S’hi destinaven molts dels petits  
bancals, sobretot de les parts assolellades.

El bosc també fou un recurs important per al 
consum propi de llenya, que a més donava  
materials bàsics per a la construcció dels  
habitatges i també proporcionava materials per  
a fer mobles, per a la construcció de vaixells, 
per fer carbó, taps de suro...

La feina agrícola es feia a força de braços però 
entre els segles xii i xiV es comença a tenir en 
compte el bestiar per ajudar a fer la feina i  
també com a aliment i per a l’ús de la llana.  
El pastor de xais o cabres i el porcater que apro-
fiten les herbes i les glans formen part d’aquest 
món ramader. A partir del segle xix, apareix la  
indústria lletera. Avui els ramats han minvat 
molt i s’ha incrementat la producció de llet de 
vaca, fet que ha accelerat el despoblament a la 
muntanya i el tancament de moltes masies.

la Clapera Vella | la Vall d’en Bas, la Garrotxa
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Clarella | Santa Maria de Besora, Osona

 Foto: Joan Curós  

 Foto: Anna Borbonet  

Cinca | Lladurs, el Solsonès

el Boix | Sant Llorenç de Cerdans, el Vallespir

Mas de la Franqueta | Horta de Sant Joan, la Terra Alta

 Foto: Marc Marín i Rpoll - Fundació Mas i Terra  

 Foto: Kildo Carreté  

S I T U A C I Ó

Per percebre l’evolució del mas, cal tenir  
també en compte les diferents tipologies de 
masies que han sorgit simplement de la utilit-
zació de tècniques constructives tradicionals 
en cada lloc, dels materials locals, de la funció 
de cadascuna i de la ubicació segons l’activitat 
econòmica, el clima o els esdeveniments  

històrics. Així doncs, podem distingir bàsicament 
tres grans grups geogràfics en funció del paisat-
ge: la muntanya alta i mitjana, el pla i la costa.
Les masies de muntanya, en general més modes-
tes que les del pla, tenien menys possibilitats 
de conreus i un accés sovint difícil, la qual cosa 
ha estat decisiva per a accelerar-ne l’abandona-
ment en algunes comarques.
Tampoc no es por deixar de banda la riquesa 
d’algunes masies respecte d’altres dins un  
mateix grup, o el que podem dir mas o maso-
veria, o la casa benestant i la pobra. Això creà 
també notables diferències estructurals dins un 
mateix grup, malgrat les característiques gene-
rals que la situació del mas imposa en cada un 
dels sectors estudiats.
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món rural

Mas Dalmases | Amposta, el Montsià

 Foto: Ton Abel  

Mas de la Comandanta | Sant Jaume d’Enveja, el Baix Ebre

 Foto: Ton Abel  

Mas de l’Aranyó | Juneda, les Garrigues

S I T U A C I Ó

 Foto: Jaume Pàmies  

En el quefer del mas, hi havia una distribució 
de l’espai entre les feines domèstiques i  
les agrícoles. A l’era o als porxos del mas, es 
ferrava l’animal, s’adobaven les eines,  
s’ensacaven o s’embalaven els productes del 
camp. A l’interior del mas tenien lloc les  
feines casolanes, que en general feia la dona, la 
qual a fora s’ocupava de l’aviram, de vegades 
munyia, recollia la mel, vetllava l’hort i  
també ajudava a la collita, recollia llenya i  
herba per als conills... Era un feinejar sense 
descans que avui veiem com una activitat  
impròpia per a una dona. Al segle xix, quan la 
dona va anar a treballar a la fàbrica, sorgiren 
molts conflictes a la llar.

Les festes religioses, les celebracions  
familiars, els mercats i les fires possibilitaven 
les relacions entre els pagesos i els contactes 
entre la gent jove. El pagès anava i venia del 
mercat o de la fira per camins que eren rutes 
antigues, algunes d’origen romà i d’altres que 
ja s’utilitzaven en temps medievals, que con-
nectaven les masies amb els mercats, enllaçant 
poblacions. També eren importants els camins 
missaders, que unien els masos amb les  
esglésies parroquials respectives, que abans 
eren els centres principals de trobada de les  
comunitats pageses. El camí més important era 
el camí ral, sota la protecció del rei o del seu 
veguer, però que també era lloc d’actuació de 
lladres de pas i bandolers. Altres camins  
lligaven les masies amb el molí o la font, que 
sovint es trobava separada del mas.



�
tipus de masies

T I P U S 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
DE CADASCUN DELS TIPUS DE 
MASIES

Tipus Litoral

Una de les seves missions era la protecció 
contra la pirateria. Poden dur una torre o 
ser fortificades o basilicals

Tipus Pla

Sovint tenen les vessants de coberta que 
desaigüen a les façanes laterals

Tipus Muntanya

Sovint tenen les vessants de coberta que 
desaigüen a les façanes  
principal i posterior

Tipus Delta de l’Ebre

Sovint els murs de tancament tenen  
continuïtat per damunt de l’últim 
sostre per tal d’ocultar la coberta

Tipus Camp de Tarragona

Sovint el sistema de creixement 
ha estat exempt d’una percepció 
morfològica unitària

Tipus Terres de Ponent

Sovint la pedra és un material escàs 
als murs de tancament i, per tant, 
les façanes són bastides 
majoritàriament amb morter de fang

El tipus en arquitectura es basa en una  
estructura formal fixa de la qual deriven  
diferents subtipus amb més o menys distorsió 
respecte a l’estructura originària.
Responent a la dialèctica entre tipus i lloc, 
marcada per la funcionalitat, la implantació  
i l’orientació, obtindrem la denominació  
tipològica final de la masia: litoral, pla,  
muntanya... 
Al món de la masia, no hi podem identificar  
únicament un tipus en unes comarques  
concretes, sinó que en una mateixa comarca 
n’hi poden haver de més d’un tipus, segons les 

diferents característiques orogràfiques que la 
constitueixen, com ara el pla i la muntanya. 
D’altra banda, hi ha algunes masies amb  
característiques morfològiques molt pròpies 
d’una àrea determinada, com per exemple les 
del litoral, que trobem de manera més singular 
i ocasional, derivades d’aquest tipus, en altres 
zones de Catalunya com a l’interior —al pla o a 
la muntanya—, on les masies predominants són 
d’altres tipus. És a dir, trobarem algunes masies 
d’un tipus determinat, inserides en indrets  
que pròpiament no pertanyen a la definició  
orogràfica o geogràfica del tipus. 

COMARQUES ON 
MAJORITÀRIAMENT PREDOMINA 

CADA TIPUS DE MASIES

Tipus Litoral

l’Alt Empordà, el Baix Empordà,  
el Maresme, el Garraf, l’Alt Penedès, el 

Baix Llobregat, el Barcelonès

 Tipus Pla

la Garrotxa, l’Osona, el Gironès,  
la Selva, el Solsonès, el Bages, l’Anoia, el 

Pla de l’Estany, el Vallès Oriental, 
el Vallès Occidental, el Ripollès

Tipus Muntanya

la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, 

l’Alt Urgell, el Ripollès, la Cerdanya, 
el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès

Tipus Delta de l’Ebre

el Baix Ebre, el Montsià

Tipus Camp de Tarragona

el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Baix Camp, 
el Tarragonès, el Priorat, la Conca de 

Barberà, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta

Tipus Terres de Ponent

la Noguera, el Segrià, les Garrigues,  
la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell
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10
    litoral

T I P U S 

Ca l’Amell de la Muntanya
Sitges, el Garraf

Can Calderó | Alella, el Maresme

Can Tria | Mataró, el Maresme

Can Cànoves
Pineda de Mar, el Maresme

  Foto: Josep M. Sala    Foto: Joan Curós  

  Foto: Joan Curós  

  Foto: Joan Curós 

La torre, estrictament de guaita, és un volum 
annexat a les masies articulat per un tercer 
volum, més reduït, que actua d’unió entre  
ambdós i de zona de pas i circulació entre la 
torre i la masia, perquè la construcció de la  
masia fou posterior a la construcció de la torre.
L’espai de cada planta de la torre s’adapta  
per a dependències de la masia, com ara  
l’ermita a la planta baixa o l’ampliació  
de la sala a la planta del pis.
Les finestres són de magnituds reduïdes,  
ateses les funcions a què estaven  
destinades i sotmeses inicialment:  
vigilar sense ser vistos. És per això  
que n’hi ha tantes al litoral català.

99
      litoral
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Torre Marata 
Maçanet de la Selva, la Selva

  Foto: Joan Curós  

  Foto:  Ferran Cabellos – Fundació Mas i Terra  

Can Maians
Vilassar de Dalt, el Maresme

Mas de l’Hereu
Montbrió del Camp, el Baix Camp

  Foto: Josep M. Sala  

Mas d’Aumet
Tivissa, la Ribera d’Ebre

  Foto: Josep M. Casanoves i Dolcet  

Les masies amb torre, sovint emplaçades al  
litoral, acostumen a ser de volumetria  
mitjana i tenen annexada a la casa una torre 
d’alçada superior, la qual antigament tenia la 
funció de guaita davant dels possibles atacs per 
mar dels pirates. Són cases fortalesa.  
La secció de la torre habitualment és circular, 
però també n’hi ha de quadrades i rectangulars. 
Són torres fortificades amb un coronament  
dentat a la part superior.
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  Foto: Àngel Zamora i Garcia  

Torre Codina | Badalona, el Barcelonès

     Can Planes | Barcelona (les Corts), el Barcelonès

  Foto: Ton Abel  

el Raurell | la Quar, el Berguedà

  Foto: Josep M. Sala  

el Saiol | Moià, el Bages

  Foto: Joan Curós  

Les masies torre són un tipus de masia amb 
una presència poc notable i, per tant, n’hi ha 
molt poques en algunes àrees de l’interior de 
Catalunya. Es caracteritzen pel fet que la torre 
està completament inserida amb la volumetria 
de la masia, és a dir, el pla de façana de la  
torre i la masia coincideixen i, per tant, a dife-

rència de les masies amb torre, no hi ha cap  
ressalt ni discontinuïtat entre ells. La torre 
acostuma a estar en un lateral o, a vegades,  
al centre perquè s’ha ampliat la masia.
La coberta de la torre sol ser a quatre aigües, 
la qual cosa no té res a veure amb les caracte-
rístiques d’un element fortificat.
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Can Cabanyes | Argentona, el Maresme

Mas Txec | Palamós, el Baix Empordà

  Foto: Josep M. Sala  

Mas Pontons | Pontons, l’Alt Penedès

  Foto: Jordi Torres i Miralles  

Castellnou | Llinars del Vallès, el Vallès Oriental
Foto: Joan Curós  

 Foto: Ferran Cabellos | Fundació Mas i Terra  

Aquesta família de masies n’inclou de  
fortificades, de molta solidesa, amb torre i  
sense, i algunes amb elements per a la vigia 
com són les garites fortificades o baluards,  
que coincideixen a la part superior dels quatre 
costats de la masia. Això se sol donar en  
masies d’aspecte senyorial, en grans casals  
i amb un estructura arquitectònica de quatre  
aigües. Són edificis d’una arquitectura  
hermètica, és a dir, que no s’han dilatat al llarg 
del temps mitjançant ampliacions, perquè la 
morfologia estructural tampoc no ho permet.
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  Foto: Àngel Zamora i Garcia  

Torre Codina | Badalona, el Barcelonès

     Can Planes | Barcelona (les Corts), el Barcelonès

  Foto: Ton Abel  

el Raurell | la Quar, el Berguedà

  Foto: Josep M. Sala  

el Saiol | Moià, el Bages

  Foto: Joan Curós  

Les masies torre són un tipus de masia amb 
una presència poc notable i, per tant, n’hi ha 
molt poques en algunes àrees de l’interior de 
Catalunya. Es caracteritzen pel fet que la torre 
està completament inserida amb la volumetria 
de la masia, és a dir, el pla de façana de la  
torre i la masia coincideixen i, per tant, a dife-

rència de les masies amb torre, no hi ha cap  
ressalt ni discontinuïtat entre ells. La torre 
acostuma a estar en un lateral o, a vegades,  
al centre perquè s’ha ampliat la masia.
La coberta de la torre sol ser a quatre aigües, 
la qual cosa no té res a veure amb les caracte-
rístiques d’un element fortificat.
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Can Molins | Sant Climent de Llobregrat,  
el Baix Llobregat

  Foto: Joan Curós  

Can Volart | Argentona, el Maresme

  Foto: Oriol Marfà i Pagès  

Mas de les Planes | Pontils, la Conca de Barberà

  Foto: Joan Curós  

Hostal del Vilar | Sant Agustí de Lluçanès, Osona

  Foto: Anna Borbonet  

T I P U S 

Un altre tipus de masies, aquestes 
construïdes al segle xIx, molt més 
contemporànies respecte de la  
resta, són les masies colonials.
Són edificis amb propietaris que 
van emigrar a Amèrica a guanyar-
se la vida i, quan van assolir  
un determinat poder adquisitiu, 
van tornar a Catalunya i s’hi van 
construir la masia majoritàriament 
en un llenguatge neoclàssic i amb 
una aparent volumetria. La façana 
principal acostuma a estar  
composta amb una simetria  
estricta i amb una volta o altres 
formes circulars, que oculten la 
coberta, suportades per pilastres; 
així doncs, els tres cossos de les 
masies basilicals aquí es mostren 
en una façana única.

la Força de Cartellà | Maçanet de la Selva, la Selva

  Foto: Joan Curós  
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        Cal Coix | Argentona, el Maresme

  Foto: Anna Borbonet  

la Júria | Maçanet de la Selva, la Selva

  Foto: Anna Borbonet  

la Caseta
Avinyonet del Penedès, l’Alt Penedès

  Foto: Roser Tugàs  

1�

Les masies basilicals són constituïdes per tres 
cossos distints, un cos central més alt  
respecte dels dos cossos laterals. El volum  
principal és cobert amb dues vessants i els  
laterals amb un únic pendent, i totes  

desguassen a les façanes laterals.  
Antigament, la planta de les golfes del volum 
central adquiria la mateixa funció de la torre 
per a guaita envers el mar.
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Mas Vinyes | Aiguaviva, el Gironès

  Foto: Joan Curós  

Mas del Gras | el Pont de Suert, l’Alta Ribagorça

  Foto: Anna Borbonet  

Montanyà | Navès, el Solsonès

Can Llambí de Penedès | Llagostera, el Gironès

  Foto: Ton Abel  

Aquest altre tipus de masies amb coberta  
de dues vessants que desaigua a les façanes  
laterals és el més freqüent a Catalunya.
Aquestes masies tenen unes magnituds més 
grans que les masies de muntanya i acostumen 
a estar emplaçades en llocs planers de terres 
productives. Algunes d’elles presenten un  
acabat exterior arremolinat (arrebossat i a 
punt d’emblanquinar) i pintat, la qual cosa  
palesa més prosperitat agrícola i ramadera.
Generalment, s’han forjat amb un esquema  
estructural de tres crugies (espai comprès  
entre dos murs de càrrega), la central més  
àmplia que les laterals, seguint l’esquema de 
l’estructura clàssica, segons l’arquitecte Josep 
Danés i Torras, estudiós de la masia.

  Foto: Joan Curós  
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Llongariu | la Vall de Bianya, la Garrotxa

el Teixidor | Ripoll, el Ripollès

el Callís | la Vall de Bianya, la Garrotxa

el Vinyers | Avinyó, el Bages

  Foto: Joan Curós  

  Foto: Anna Borbonet    Foto: Joan Curós  

  Foto: Joan Curós  

Una característica molt comuna i aplicable a 
gran part de les masies és que s’han anat  
adaptant a les necessitats del moment i, per 
tant, s’han expandit secularment.
Un cos annexat de manera freqüent a moltes 
d’elles són les galeries, construïdes al llarg  
del segle xVIII, època de gran esplendor agrícola  
i ramadera, la qual cosa va comportar una 

transformació notable en molts masos.
Generalment, es varen annexar a la façana 
principal, és a dir, a la façana amb més bona 
orientació, si bé també se’n troben en altres 
façanes, com les laterals. Aquesta intervenció 
donava a la masia un interès arquitectònic més 
gran i alhora representava un símbol  
identificador de més poder adquisitiu del mas.
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el Graell | Alpens, Osona

  Foto: Francesc Mas i Solé   

  Foto: Joan Curós        

Cal Bertran | Riner, el Solsonès

la Serradora 
Castellterçol, el Vallès Oriental

  Foto: Anna Borbonet   

  Foto: Anna Borbonet   

el Banús | Tavèrnoles, Osona

T I P U S 

Algunes masies sovint disposen de galeries i 
llanternes o petites torrasses alhora.
Aquests elements arquitectònics, però, no  
resulta gaire clar i evident si han estat fruit 
d’ampliacions practicades a la masia, atesa la 
gran integritat física del conjunt edificat que 
se’n percep.

Les galeries solen ocupar una part de la façana 
i òbviament tenen un caràcter més discret que 
les que abracen tota la façana.
Les lluernes o llanternes en moltes de les  
masies solen coincidir amb la caixa d’escala per 
a il·luminar tot el forat d’accés vertical.

1�
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el Prat de la Plaça | Santa Pau, la Garrotxa

 
Ferreres d’Olvan | Olvan, 

el Berguedà

Can Santamaria | Viver i Serrateix, el Berguedà

Cal Benet de Segarrenc 
Agramunt, l’Urgell

  Foto: Josep M. Sala  

  Foto: Josep M. Sala    Foto: Josep M. Sala  

  Foto: Joan Curós  1�

Les galeries es van constituir amb un seguit 
d’arcades. La seva funció era donar continuïtat 
a les dependències de l’habitatge que s’hi  
abocaven, atès que a l’estiu, com que el sol  
va alt, no penetra al seu interior i, per tant, 
hi circula una frescor agradable, mentre que a 
l’hivern, com que passa baix, el sol penetra a 

l’interior i produeix una temperatura satisfactò-
ria, que fa que s’hi pugui treballar, menjar i  
parar la fresca de les vesprades d’estiu.
Quan les galeries són annexades a la façana 
principal, acostumen a constituir un porxo  
també arquejat a la planta baixa, que protegeix 
l’entrada principal de la masia.

19
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l’Estrada | Aguilar de Segarra, el Bages

Mas dels Aubins | Cornudella de Montsant, el Priorat

Can Codina de la Quadra | els Prats de Rei, l’Anoia

  Foto: Joan Curós    Foto: Pere Arnau  

  Foto: Joan Curós  

T I P U S 

A les planures també apareixen masies de tres i quatre vessants de coberta.
Aquests tipus acostumen a ser edificis molt més ostentosos que les masies de dues vessants. Són 
masies d’aspecte senyorial i, una gran majoria de les d’aquesta família són de grans dimensions:  
se les anomena cases pairals i no són les més freqüents al territori català.
Les d’aspecte no tan presumptuós tenen un acabat de façana amb pedra i els quatre vessants de  
la coberta conflueixen en un mateix vèrtex.

l’Aubert | la Vall d’en Bas, la Garrotxa

  Foto: Roser Roca i Tugàs  
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Mascalvó | Reus, el Baix Camp

Can Jan de la Llosa | Lles de Cerdanya, la Cerdanya

Can Cortada | Barcelona (Horta), el Barcelonès

Mas Rondola | Sallagosa, la Cerdanya

  Foto: Joan Curós  

  Foto: Josep M. Sala    Foto: Joan Maluquer – Fundació Mas i Terra  

  Foto: Joan Curós  

Les masies de quatre vessants de coberta  
majoritàriament són arremolinades i pintades 
de color blanc amb galeries arquejades,  
les quals ressegueixen parcialment o totalment 
les façanes. Hi ha un nombre considerable de 
cases pairals que contenen una torratxa, al 
centre de la coberta o edifici, que capta llum 
exterior per a il·luminar la caixa d’escala.
És una arquitectura tancada, la qual no admet 
la integració de successives ampliacions.  
La disposició dels buits de les façanes respon  
a un ordre i a un ritme arquitectònic racional.
Les quadres del bestiar mai no estan a la planta 
baixa de la masia sinó en edificis annexos o  
a les seves masoveries.
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Camp-rubí | Borredà, el Berguedà

Mas del Collet | Capçanes, el Priorat

Cierco | Vilaller, l’Alta Ribagorça

Peracalç | Baix Pallars (Gerri de la Sal), el Pallars Sobirà

Casa Pubill | Surri-Ribera de Cardós,  
el Pallars Sobirà

  Foto: Joan Curós  

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Rosa F. Casamada  

  Foto: Anna Borbonet  

  Foto: Enric Grosche i Sirarols  

La planta baixa sol estar compartida entre la 
vida dels propis estadants i el bestiar, és a dir, 
entre les corts i la cuina-menjador.
Els sostres acostumen a ser constituïts íntegra-
ment de fusta, amb un enllatat que permet el 
pas de les males olors a través de les escletxes 
que es creen entre les llates, però també  
l’escalfor del bestiar, que puja i escalfa  
l’habitatge. Difícilment hi apareixen cossos de  
galeries i elements arquitectònics rellevants, 
atesa l’austeritat de les façanes. 
Algunes d’elles, per adaptar-se al lloc a causa 
de la topografia accidentada, disposen de  
mitges plantes i, per tant, tenen un nombre  
diferent de plantes segons el sector de la  
masia.
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Casa d’Orèn | Prullans, la Cerdanya Esplugues | Castellcir,  
el Vallès Oriental

l’Era de Martell |Baix Pallars (Gerri de la Sal), el Pallars Sobirà

Borda de l’Estevet | Andorra la Vella, Andorra

  Foto: Josep M. Sala  

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Anna Borbonet  

  Foto: Josep M. Sala  

Cal Secalló | la Vansa i Fórnols, l’Alt Urgell

  Foto: M. Núria Comas i Fornaguera  

Les masies de muntanya acostumen a tenir una teulada 
amb dues vessants. Aquestes poden desaiguar a les façanes 
principal i posterior, entenent com a façana principal la  
façana que té més bona orientació i alhora conté  
l’entrada principal de l’edifici –generalment,  
ambdós factors coincideixen.
Acostumen a ser masies de magnituds reduïdes i,  
en gran part, es troben en terrenys erms i de poca  
producció. Presenten un acabat exterior de pedra. 
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Mas d’en Canício | Sant Carles de la Ràpita, el Montsià

Mas del Sillero | Amposta, el Montsià

  Foto: M. Gràcia de la Hoz  

  Foto: Ton Abel 

Masoveria de Burjasènia | l’Aldea, el Baix Ebre

  Foto: Joan Curós  

Al sud de Catalunya, a les comarques del  
Baix Ebre i el Montsià, les masies adquireixen 
un mateix aspecte d’acabat, independentment 
del tipus: són arremolinades i pintades de  
color blanc enmig d’unes inacabables planures  
d’arrossars amb tonalitats canviants al llarg del 
cicle del cultiu de l’arròs.
Hi ha uns altres edificis, de capacitat molt més 
reduïda respecte a les masies, els quals tenen 
actualment la funció d’habitatge temporal i  
estan molt lluny de la vida de pagès que s’hi 
practicava en els seus orígens.
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Mas Blau | Riudoms, el Baix Camp

  Foto: M. Gràcia de la Hoz  

Mas d’en Toni | Mont-ral, l’Alt Camp

  Foto: Jaume Pàmies  

Mas de la Tallada | la Secuita, el Tarragonés

  Foto: Jaume Pàmies  

Mas de Genessies | Vandellós, el Baix Camp

la Masieta | la Bisbal del Penedès, el Baix Penedès

  Foto: Josep M. Casanoves i Dolcet  

  Foto: Jaume Pàmies  

Les masies del Camp de Tarragona no  
responen a cap tipus nou. Simplement, són un 
compendi de característiques diverses dels 
diferents tipus. Però, on sí que s’observa una 
gran coincidència és en la percepció i la lectura 
clara que es pot realitzar de la seva expansió i 
el seu creixement seculars. És un tipus d’arqui-
tectura absolutament oberta, és a dir, que es va 
expandint segons les necessitats de l’època.
L’edificació té poca unitat i la masia es  
constitueix amb la suma d’un conjunt de volums 
amb diferents característiques, com l’alçada,  
la longitud, el vessant de la coberta...
La poca abundància de pedra existent a la zona 
fa que les façanes siguin normalment d’arga-
massa saltejada amb pedres de dimensions  
més aviat reduïdes i vistes, o bé arremolinades 
per a protecció.
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la Melgosa | Biosca, la Segarra

Mas de l’Advocat | Calaceit, el Matarranya

Mas de l’Horta del Metge | Mequinensa, el Baix Cinca

Casa de Vallmanya | Alcarràs, el Segrià

la Granja Mitjana | Vimbodí, la Conca de Barberà

  Foto: Lluís Gonzàlez  

  Foto: Joan Gabarró  

  Foto: Guillem Chacon – Fundació Mas i Terra  

  Foto: Guillem Chacon – Fundació Mas i Terra  

  Foto: Jaume Pàmies  

terres de ponent

D’altres masies d’aquestes terres, en canvi, 
tenen un aspecte molt simple i no disposen de 
cap ambició arquitectònica. Es pot trobar al-
guna masia construïda íntegrament amb tàpia 
a causa de l’escassetat de pedra que hi ha en 
aquesta zona, la qual cosa fa que l’edifici  
adquireixi un aspecte de notable fragilitat 
constructiva. La pedra és present a les façanes 
de les masies en un percentatge molt reduït i, 
en algunes situacions, combinada amb morter 
de fang. En alguna altra masia, es pot  
apreciar la construcció dels murs de tancament 
únicament amb carreus, aspecte que li  
confereix una gran solidesa.
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Mas del Senyor | Bovera, les Garrigues

  Foto: Josep M. Isach i Boixader  

Torre Ticó | Balaguer, la Noguera

  Foto: Mireia Prats  

Torre Florejacs | Castelló de Farfanya, la Noguera

  Foto: Josep M. Sala  

Les Terres de Ponent no són un sector on  
sovintegin les masies, per l’escassa pluviometria 
existent, la qual cosa fa que les terres siguin  
ermes i seques. Això exclou determinats tipus  
de cultius per a la ramaderia i fa que els punts 
d’aigua al territori no siguin gaire abundants. 
Aquesta característica va motivar al seu  
moment que la colonització del territori es  
realitzés de manera agrupada en petits nuclis 
urbans.
Algunes de les masies existents tenen un  
caràcter rellevant però alhora no reuneixen 
les característiques d’un únic tipus, sinó que 
n’aglutinen diversos en una mateixa edificació i, 
a vegades, de molt variats en una mateixa  
comarca o no molt allunyades entre elles.
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el Sobirà de Santa Creu | Osor, la Selva

   Foto: Josep M. Sala  

Dita popular que parla del mas Sobirà  
i en ressalta la importància:

Si voleu saber qui són 
els més rics d’aquesta terra:
el Noguer de Segueró, 
el Sobirà de Santa Creu 
i l’Espona de Saderra

el Cerdà | Centelles, Osona

El Cerdà, masia documentada al segle xiii  
sofrí diverses renovacions. El casal actual 
és del segle xviii i fou ampliat per l’enginyer 
ildefons Cerdà, que hi nasqué l’any 1815  
i que fou qui va dissenyar la reforma de  
l’Eixample a Barcelona

Verntallat | la Vall d’en Bas, la Garrotxa

   Foto: Anna Borbonet 

El mas de verntallat fou durant el segle xv el 
centre d’actuació de Francesc de verntallat, 
pagès, capità general, amic i conseller  
de reis, gran estrateg i organitzador perquè 
el conflicte remença tingués una solució 
favorable, amb l’acceptació dels pagesos 
de l’arbitratge reial signant la Sentència de 
Guadalupe. La lluita dels remences catalans 
és considerada la primera revolta de pagesos 
europeus, la qual va assolir l’abolició de les 
servituds.

  Foto: Anna Borbonet  

La nissaga dels Abadal, figures de la jurídica 
cultural i política, és originària d’una de les 
masies més notables de Catalunya, objecte 
de contínues remodelacions i ampliacions 
que li donen un aspecte senyorial. Masia 
documentada des del segle xii com a mas 
remença.

el Pradell | Gurb, Osona

  Foto: Josep M. Sala  
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la Sala de Lilla | Navès, el Solsonès

Torre Pallaresa | Santa Coloma de 
Gramenet, el Barcelonès

Tristany | Pinós, el Solsonès

El llinatge Sala s’ha perpetuat fins ara en aquesta 
masia que des del segle xviii té una capella dedicada 
a Sant Andreu.

La Torre Pallaresa és l’edifici renaixentista més ben 
conservat del país i una de les pairalies més importants  
del pla de Barcelona. Fou adquirida per la família Pallarès  
al segle xv.

Els Tristany foren pagesos benestants, però saltaren 
a la fama com a guerrillers o caporals carlins. Rafael  
Tristany fou un dels caps carlins més importants del país  
en la Tercera Guerra Carlina. La masia es troba 
força aïllada i es pot veure dels quatre punts cardinals.

El Mas Pla destaca per la seva simetria perfecta i per un  
volum notable. Fou l’espai preferit de l’escriptor i  
periodista Josep Pla, un dels més grans narradors de la  
literatura catalana del segle xx, que excel·lí en gèneres  
com la biografia, l’assaig antropològic i costumista, i la  
descripció del paisatge.

Can Companys ha quedat integrat al Tarròs de resultes del 
creixement del poble. Hi va néixer Lluís Companys que fou 
president de la Generalitat de Catalunya del 1934 al 1940, 
data en què fou afusellat al castell de Montjuïc de  
Barcelona després d’un judici sumaríssim.

  Foto: Anna Borbonet i Josep M. Sala 

  Foto: Josep M. Sala  

  Foto: Pere Arnau i Ferran  

Can Companys | Tornabous, el Pla d’Urgell
Mas Pla | Palafrugell,  
el Baix Empordà

  Foto: Josep M. Sala  

  Foto: Josep M. Sala  
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el Cavaller de Vidrà
Vidrà, Osona

Can Coll | Roses, l’Alt Empordà

la Vila de Llaés | Ripoll, el Ripollès

Can Calderó | Alella, el Maresme

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Lluís Vila i Conte  

  Foto: Josep M. Sala  

  Foto: Carles Babot i Nel·lo  

A la planta primera, destinada a habitatge,  
la crugia o dependència central, la de més  
capacitat i més amplitud, és la sala, l’espai de 
menys ús en la vida quotidiana i, en canvi, el 
més senyorial de la masia, sobretot en dies  
de grans celebracions familiars com bateigs,  
casaments, festes majors... Tanmateix, fa la 
funció de distribuïdor als dormitoris, que són a 
les crugies laterals. Tant la sala com un  
dormitori de cada crugia lateral aboquen a la 
façana principal, orientada a migjorn, la qual 
cosa converteix la façana en un tret arquitectò-
nic destacat, produït per la composició acurada 
de la façana i l’amplitud de les obertures;  
en diverses ocasions, la sala finalitza en una 
sortida d’un balcó que molt sovint coincideix al 
damunt de l’entrada principal.
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masies de llinatges    
               destacats
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Mas Savalls | la Pera, el Baix Empordà

  Foto: Lluís Gonzàlez  

Montoliu | el Morell, el Tarragonès

  Foto: Josep M. Sala  

En aquesta casa de la Pera  
va néixer l’any 1817 el 
militar carlí Francesc Savalls, 
que lluità aferrissadament 
durant la guerra carlina.

Els Montoliu es documenten 
a Catalunya des del segle xi  
i constitueixen una il·lustre nissaga que donà 
personalitats destacades com a gent d’armes i homes de 
lletres.

Can Tona és una masia senzilla situada al centre de la plana 
de Vic, però rica culturalment per haver estat vinculada 
a Jacint Verdaguer qui hi va viure durant una època en 
la qual va escriure una primera versió de L’Atlàntida 
redactada entre el 1867 i el 1868. Fou la seu de trobades 
literàries del grup anomenat l’Esbart de Vic, en plena 
renaixença, grup freqüentat per un altre famós seminarista 
i lletraferit, el futur canonge Jaume Collell, altres joves 
amants de la literatura i de la poesia i el propi Verdaguer.

La Sala és un antic casal senyorial on residí els  
segles xiV i xV la família dels castlans o guardians del  
castell de Taradell, els Vilademany. El segle xVii, fou  
la seu dels cèlebres Sala entre els quals destaca el  
bandoler mític Joan Sala, àlies «Serrallonga», el darrer 
gran bandoler del barroc, qui fou apressat i ajusticiat amb 
la fama d’home valent però amb una vida singular que ha 
donat lloc a que els literats l’hagin descrit com un mite. 
Avui dia representa encara la lluita del poble contra el 
poder repressor.

Al Mas de la Calderera, un mas sense pretensions  
situat a prop de Reus, se li atribueix l’honor de ser el 
lloc de naixement d’Antoni Gaudí, fill i nét d’artesans 
calderers. D’aquí el nom del mas. Per ser Gaudí el  
creador del Parc Güell, de la Colònia Güell, de Can  
Batlló, de la Pedrera o de la Sagrada Família, patrimoni de 
la humanitat, l’admirat arquitecte és una de les  
figures més universals de Catalunya.

Can Tona | Calldetenes, Osona

  Foto: Anna Borbonet  

  Foto: Anna Borbonet  

  Foto: Ton Abel  

Mas de la Calderera | Riudoms,  
el Baix Camp

La Sala | Viladrau, Osona
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el Cavaller de Vidrà | Vidrà, Osona

Casa Joanchiquet | Vilamòs, la Vall d’Aran

Casa Gassia | Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

Ca l’Espardenyer | Santa Eulàlia de Ronçana,  
el Vallès Oriental

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Àngel Zamora i Garcia  

Els dormitoris de les masies acostumen a  
estar emplaçats seguint l’esquema clàssic de la 
masia, a les crugies laterals i orientats a  
migjorn, desemboquen a la façana principal. 
L’esquema clàssic consta de quatre murs de  
càrrega paral·lels, dos d’exteriors i dos d’inte-
riors, els quals configuren un espai central més 
ample que els laterals. Cada crugia, doncs, és 
una divisòria amb una paret de càrrega, la  
qual determina les diferents dependències de  
la masia. A les masies d’aspecte senyorial hi 
acostuma a haver un dormitori-alcova o més 
d’un, amb un únic espai separat en dues  
estances, l’una per a dormir i l’altra per a  
estar. Una masia té habitualment entre quatre i 
sis dormitoris, segons la profunditat de la sala.
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Can Draper
l’Ametlla del Vallès, el Vallès Oriental Pla Bosc | les Masies 

de Roda, Osona

Casa Gassia | Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

el Cavaller de Vidrà | Vidrà, Osona Casa Joanchiquet | Vilamòs, la Vall d’Aran

  Foto: Núria Farràs i Giol    Foto: M. Dolors Duran de Grau  

  Foto: Ton Abel    Foto: Ton Abel  

  Foto: Ton Abel  

La crugia central de la planta baixa és el vestí-
bul i l’entrada principal, i a les crugies laterals 
de banda i banda hi ha les quadres del bestiar. 
A poca distància de la porta d’entrada, bé fron-
talment o lateralment a l’accés, hi ha l’escala, 
sovint de pedra, que comunica al primer pis. El 
vestíbul no sol ocupar tota la profunditat de la 
masia, sinó una part. Les finestres de la planta 

baixa són molt poques i de capacitat molt reduï-
da; més que finestres, es poden qualificar de  
forats que permeten la ventilació de les quadres. 
Una altra dependència existent a la planta baixa 
i situada a l’orientació nord és el celler, freqüent 
a les masies destinades únicament a l’explotació 
agrícola, com moltes masies del Maresme i masies 
emplaçades en zones de cultiu de vinya.
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Can Vayreda | Olot, la Garrotxa

  Foto: Josep M. Sala  

l’Avenc | Tavertet, Osona

  Foto: Lluís Gonzàlez    Foto: Ton Abel  

el Cavaller de Vidrà | Vidrà, Osona 

Casa Joanchiquet | Vilamòs, la Vall d’Aran

  Foto: Ton Abel  
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D’altre tipus de mobiliari, inserit a la pròpia 
construcció de la masia i alhora organitzador 
principal de la dependència a la qual es troba, 
són la llar de foc, l’aigüera, els fogons, els  
festejadors...
Acostumen a ser peces d’un valor artesanal  
rellevant, amb un predomini de la pedra en  
moltes d’elles, com l’aigüera o els festejadors, i 
amb una funcionalitat molt específica.  
La seva acurada qualitat d’acabat millora molt 
l’aspecte interior de la masia. La riquesa  
d’algunes masies també es pot observar en les 
obres artístiques de gran valor que contenen,  
en les pintures de les parets, en els cortinatges, 
en els ornaments sumptuosos...

��
   mobiliari

Casa Joanchiquet | Vilamòs, la Vall d’Aran

Casa Gassia | Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

  Foto: Ton Abel  

  Foto: Ton Abel  
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el Cavaller de Vidrà | Vidrà, Osona 

  Foto: Ton Abel  
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El mobiliari és un element més que conforma 
l’interior de les masies. L’inventari és molt am-
pli ja que cada moble s’adequa a les necessitats 
de la dependència que organitza. Hi ha taules, 
cadires, escons, calaixeres, llits, armaris de  
cuina, el rellotge de peu, el canterano...
La qualitat del mobiliari varia segons si la masia 
és de tipus senyorial o més humil, en què les  
línies són més o menys austeres.
La sala i els dormitoris-alcova són les  
dependències on té més presència el mobiliari 
més luxós de la masia.
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Can Traver | Porqueres, el Pla de l’Estany

  Foto: Anna Borbonet  

la Serradora | Castellterçol, el Vallès Oriental

  Foto: Lluís Gonzàlez   

l’Avenc | Tavertet, Osona

  Foto: Lluís Gonzàlez    Foto: Joan Gabarró  

el Temple | Aiguaviva, el Gironès

Els processos constructius que s’empren per a 
la construcció de la masia són molt elementals, 
però a la vegada pragmàtics i d’un absolut  
sentit comú i eficàcia.
Els dos elements constructius principals que 
constitueixen la masia són el mur de càrrega i 
l’estructura de fusta.
Els murs són constituïts per pedra del territori i 
argamassa —composició de calç, sorra i aigua—, 
amb uns gruixos considerables que oscil·len  
entre els 50 i els 70 centímetres, que majori-
tàriament es col·loca amb les mateixes formes 
que li dóna la naturalesa; de vegades, se’n re-
toquen lleugerament els cantells i, en molt pocs 
casos, aquesta pedra es careja. Més sovint es 

poden veure masies en què, tan bon punt  
apareix un tall al pla de façana, com una can-
tonada, una obertura, una porta o una finestra, 
s’hi produeix un resseguiment mimètic amb  
pedra treballada.
Aquests aspectes estaven subordinats al poder 
adquisitiu dels propietaris: com més poder  
adquisitiu tenien, més ornamentat i més ben 
acabat era l’edifici.
A les masies més simples, fins i tot el perímetre 
de les finestres, en lloc de tenir pedra carejada, 
en alguns casos està pintat de color blanc.  
Al damunt de les portes i les finestres, habitual-
ment s’hi col·loquen llindes de pedra i, en  
ocasions, també de fusta, però algunes portes de 
l’entrada principal s’acabaven amb dovelles,  
que constituïen un arc de mig punt, la qual cosa 
donava a l’entrada un aspecte més categòric.
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Ventós | Olot, la Garrotxa

  Foto: Joan Curós  

Es de Joaquim | Les, la Vall d’Aran

  Foto: M. Àngels Sanllehy  

Corriol | Rupit i Pruit, Osona

  Foto: Anna Borbonet  

Torre de Benavarri (o d’Alverni) | 
Balaguer, la Noguera

  Foto: Antoni Benabarre

Els sostres són constituïts amb elements de fusta, jàsseres i  
cabirons de roure o altres tipus de fusta dels boscos pròxims a la 
construcció de la masia. Les llargades oscil·len entre els 4 i els 
6 metres, subordinades a les alçades dels arbres. Generalment, 
s’utilitzaven fustes de gran resistència i durada com el roure.  
La jàssera, que és la biga mestra i que fa de suport als cabirons, 
sol tenir una llargada màxima de 6 metres, mentre que els  
cabirons oscil·len entre els 3 i els 5 metres, amb les seves  
corresponents i proporcionals seccions. Quan la distància entre 
parets és poca, l’espai es pot cobrir amb cabirons en una sola  
tirada, però quan aquesta distància és gran cal col·locar una  
jàssera intermèdia per tal que redueixi la longitud dels  
cairats. Com més gran és l’edifici, més complexitat adquireix 
l’estructura.
El sostre de la coberta pot estar constituït de dues maneres dife-
rents, damunt de l’estructura de fusta: amb llates o amb rajols. 
Habitualment, el més emprat és el de les llates. Es col·loquen 
llates clavades o rajols damunt dels cabirons i directament a  
sobre les teules àrabs.
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   actualitat i  
projecció de futur

F U T U R

Cal Metge

    Can Muntanyola

Can Bassa   

��

La masia forma part del paisatge de Catalunya 
i és un senyal inequívoc de la nostra identitat i 
el nostre patrimoni arquitectònic més genuí. Si 
ens dol veure com bons exemples de la  
nostra arquitectura tradicional cauen, s’enru-
nen o es troben ofegats per polígons industrials, 
cal pensar que és a causa d’una evolució i que 
és el preu que ha calgut pagar pel progrés de la 

societat. Aquestes nostres esplèndides  
masies ancestrals, que ocupen un lloc preferent 
en la història de l’arquitectura rural europea, 
són el testimoni de la nostra antiga prosperitat 
agrícola. Avui tot ha canviat i la pagesia va  
perdent pes al mateix ritme que s’ensorren les 
masies. La qüestió és: val la pena apostar per la  
rehabilitació d’aquest patrimoni arquitectònic 
tan important si no apostem també per la  
restitució de l’entorn socioeconòmic que les va 
fer créixer? Només salvarem les masies si som 
capaços com a societat de salvar la pagesia, si 
aconseguim que la gent romangui al territori, 
dedicada a l’agricultura i a la ramaderia o  
compaginant-ho amb l’agroturisme: una activitat 
complementària a l’explotació agrícola,  
que assegura un augment de la renda del pagès  
i permet la conservació de l’arquitectura  
tradicional.

Can Serra | Vulpellac, el Baix Empordà

  Foto: Jordi Busquets i Nuell  
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la Vila | Calders, el Bages

  Foto: Anna Borbonet  

Vilanova | Lladurs,  
el Solsonès

  Foto: Anna Borbonet  

Can Vinyals | Flaçà, el Gironès

  Foto: Ton Abel  

Can Baró | Alella, el Maresme

  Foto: Josep M. Sala  

La masia és constituïda i forjada per diversos sistemes construc-
tius, com ara contraforts murals, ràfecs (part de la teulada que 
surt enfora), arremolinat de les façanes de la masia amb diàleg 
amb el fortificat d’una torre de la pròpia masia. A vegades, la  
vegetació passa a formar part de la pell de l’edifici...
El ràfec de la coberta és un altre element constructiu que cal 
ressaltar, del qual existeixen i es deriven diferents tipus. És un 
símbol més del poder adquisitiu del propietari.
En masies humils, el ràfec o la barbacana són molt simples, els 
cabirons continuen uns 30 centímetres cap a l’exterior envers el 
pla de façana o simplement la volada de l’última filera de teules. 
Quan la masia comença a tenir pretensions més ostentoses, i en 
època d’esplendor agrícola, el ràfec es construeix amb rajols  
ceràmics pintats amb vermell i blanc. Quan la masia és d’aspecte 
senyorial, conté un ràfec de combinació entre rajols i teules  
ceràmiques i, com més poder adquisitiu tenien els propietaris, 
més ostentació pren.

CONSTRUCCIÓ
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la masia

L’estructura i l’emplaçament de les
masies és fruit d’un treball de segles
d’estudiar la manera de superar
condicionants com el relleu o les
diferències climàtiques: la recerca
d’una harmonia amb el paisatge

circumdant del voltant.

Les masies constitueixen per elles mateixes
una unitat completa, que ressalta encara
més quan formen part del paisatge i respec-
ten radicalment les característiques de cada
veral, i eviten, doncs, cap dissociació amb
l’harmonia inherent a tot el conjunt
panoràmic.

Can Carrera, Mieres (Garrotxa)

el Pujol, Sant Feliu de Palleros (Garrotxa)
Molí Nou, Sant Feliu de Pallerols
(Garrotxa) el Begudà, Sant Joan les Fonts (Garrotxa)

Can Quirc, Montboló (Vallespir)Can Franc, Navès (Solsonès)

Mas Cremadells, Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir)

Molí Vell, la Vall d’en Bas (Garrotxa)la Fargassa, Serrallonga (Vallespir)

les Comelles, Sant Feliu
de Pallerols (Garrotxa)

LA MASIA
En la transició entre l’alta i baixa edat mitjana (segles XI i XII) sorgiren gran
quantitat de petits habitatges de pagesos i ramaders que, aïllats o bé
agrupats en petites barriades, formaren la major part dels assentaments
rurals. Les construccions resultaven molt rudimentàries, la seva manera de
construir seguia els sistemes tradicionals: parets de càrrega de pedres
unides amb argila i fang, i cobriment fet a base de tirades de bigues que
feien de suport a brancatge i fullam, i argila de protecció. L’edifici tenia una
sola porta d’accés i alguna finestra de reduïdes dimensions.

Durant la baixa edat mitjana, en els segles XIV i XV, augmenten les
dimensions de les finestres i disminueix el gruix de les columnes, caracterís-
tica totalment gòtica que afavoreix l’accés del sol i l’aire a l’interior de
l’edifici. A partir del segle XVI es popularitza la finestra rectangular de llinda
horitzontal amb columnetes, i més endavant ho fa la finestra renaixentista,
de forma rectangular i amb ampit. En els grans casals apareix

l’ornamentació de la façana amb esgrafiats.
Amb el pas del temps s’anaren realitzant
ampliacions en el cos principal de l’edifici,
a mesura que les necessitats agrícoles i
ramaderes ho exigien. El segle XVIII fou una
època on es produïren molts d’aquests
creixements; per mor de la bonança
econòmica de la pagesia, molts dels edificis
prengueren un relleu arquitectònic més
notable, més imponent.

El mas era projectat generalment pel seu
mateix propietari, ajudat pel mestre

d’obres de la zona, el qual, si bé no tenia gaire formació tècnica, sí que te-
nia, en canvi, un bon gust innat i vocació, i l’experiència que dóna la
pràctica de l’ofici. Els autors d’aquest procés són persones amb una relació
molt íntima i uns vincles molt forts amb la natura. Amb aquests elements
primaris, aquells homes reeixien en unes solucions que avui trobem
admirables i enginyoses. Aquesta mena de construcció no fou mai
ambiciosa, des d’un punt de vista arquitectònic.
La seva única pretensió era satisfer unes necessitats funcionals.

La remarcada sensibilitat dels mestres
d’obra i dels habitants de les masies té
l’origen en la mateixa harmonia del
paisatge i l’adaptació al clima.
L’emplaçament estratègic de les cases
de pagès no és pas un fet fortuït, sinó el
fruit d’una experiència secular.

Dins l’arquitectura rural, l’orientació ha estat, de manera rellevant,
objecte de prioritat a l’hora de resoldre la problemàtica de la masia, tenint
en compte els factors climatològics i orogràfics. Les característiques
orogràfiques del terreny imposen l’aprofitament màxim dels raigs solars,
tant com la previsió de les torrentades dels vessants de les muntanyes i la
protecció dels vents.

Les tècniques de construcció emprades
en l’arquitectura rural i derivades de
l’arquitectura romana es basen en
l’economia i la funcionalitat,

la qual cosa permet construir havent de salvar unes dificultats molt simples.
En la construcció dels edificis més comuns no s’utilitzava pas pedra treballa-

da, sinó que s’aprofitava el material de
l’entorn: pedres de formes i característiques
irregulars, tal com venien de la natura.

La fusta ha estat un material molt comú en
la història de la construcció. Hom la treia
dels boscos propers de l’edificació, i se’n
feien diferents elements, normalment amb
una funció estructural: els cairats, les
jàsseres, les llates, les encavallades etc.
Les alçàries de l’arbrat determinaven les
crugies dels edificis.

El sistema constructiu tradicional es basa
en la conjuminat d’una sèrie d’elements
combinats amb una senzillesa extraordi-
nària: el mur de càrrega i els pilars, els arcs
i les voltes, el bigam – les jàsseres, els
cavalls i les encavallades –, els ràfecs de
coberta, els sistemes de cobriment de
l’estructura de la teulada i els revestiments.

Casa Monto Carro (l’Alguer) els Ferrers, les Preses (Garrotxa)
Vilafranca, Clariana
de Cardener (Solsonès)

Pladabella, la Vall de Bianya
(Garrotxa) Can Rabassa, Clariana de Cardener (Solsonès)

Cal Sants, Guixers (Solsonès)

Cal Prim, Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)

El mur de càrrega es caracteritza per tenir un gruix considerable, és a dir
una gran inèrcia tèrmica que produeix un fort alentiment en la transmissió
de la temperatura entre exterior i interior i viceversa. El cavall és un element
estructural format per dues jàsseres ajagudes perpendicularment l’una
sobre l’altra i separades entre elles per una tercera biga, aquesta col·locada
verticalment en el punt d’intersecció d’aquelles, de manera que manté una
diferència d’alçada entre les dues jàsseres. La jàssera és una biga mestra de
fusta que rep els esforços transmesos pels cabirons (les bigues més petites
amb les quals les jàsseres formen l’esquelet de la teulada).

El fang fou també un material molt usat en la construcció, ja que era molt
apreciat sobretot per la seva adherència i s’obtenia de la mateixa terra dels
voltants. D’aquesta matèria primera, endurida al foc, en va derivar la
ceràmica, que va significar un gran avenç dins el món de la construcció, per
la seva durabilitat, impermeabilitat i resistència. Un altre producte del fang
és el rajol. Per fabricar-ne es feien servir motllos, d’on sortien les peces
modelades i humides, les quals un cop assecades al sol, es posaven a coure
en piles o bé al forn.

El formigó és l’altre material de composició romana. Aparegué com a
derivat de la calç, que ja era coneguda des de temps antic i que s’obtenia
amb la calcinació de les pedres calcàries a 900º C de temperatura.

El ràfec és la part voladissa de la teulada, és a dir, que surt enfora del pla de
la paret, amb la funció de protegir les parets exteriors de la humitat i al
mateix temps donar una certa imatge artística a l’edificació. Els ràfecs
primitius consistien en una part de volada de l’última filera de teules; això
els donava una imatge d’escassetat. Més endavant es convertí en una
prolongació dels cabirons, amb llates al damunt. En l’època d’apogeu del
camp sorgí la utilització d’elements ceràmics en la formació del ràfec, es
feia amb fileres de rajols o de teules àrabs, o bé amb tots dos elements
combinats. Aquestes peces mostraven uns dibuixos d’un color diferent del
que tenia el propi element; eren d’una característica tonalitat més forta que
la del color de fons, i això en subratllaven una impressió molt viva, rica i
variada.

A les masies més ostentoses un dels aspectes que ho subratllen són els
acabats perimetrals dels forats dels tancaments, les portes i les finestres.
Són resseguits amb carreus i amb llindes també de pedra i en els casos de
les portes acabades en forma d’arc, aquest és resseguit per dovelles de
pedra. En els exemples d’edificis de caràcter més humil aquests acabats són
inexistents i les llindes són de fusta i en determinades ocasions hi ha un
encalat al voltant de l’obertura.

La masia té habitualment com a edificis
annexos cabanyes, pallisses, corts i, fins i tot,
masoveries. Aquests edificis estan emplaçats
pròxims a la masia, la funció dels quals és
afavorir les activitats de l’explotació agrícola i
ramadera dins del mas, però alhora mantenen
una separació per tal que en cas d’incendi es
pugui evitar la propagació de les flames als
altres edificis. Són orientats a migdia, per a
facilitar la dessecació de les collites
emmagatzemades, davant de l’era, un espai
semicircular enrajolat i delimitat per un mur
d’uns 40 cm d’alçada que facilitava la recollida
del gra després de la batuda.

Can Salavia, Mieres (Garrotxa)

Casanova, Pinell de Solsonès (Solsonès)
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Nombre de masies inventariades

Garrotxa 747
Solsonès 973
Vallespir 931
l’Alguer 115

TOTAL 2.766

Extensió de les àrees

Garrotxa 735,39 km2

Solsonès 1001,21 km2

Vallespir 551,85 km2

l’Alguer 224,90 km2

Un ‘diàleg’ entre l’home i la terraUn ‘diàleg’ entre l’home i la terra

Les masies són importants i no pas solament des del punt de vista
 de l’arquitectura rural. L’estructuració de la societat d’aquest país

s’alimenta, dimana de les nostres masies: d’elles ha sortit,surt i sortirà
la millor sang del país, la seva força humana bàsica, perennement activa,

 positiva i ascendent en tots els aspectes.

Josep PlaJosep PlaJosep PlaJosep PlaJosep Pla

De tots els elements que integren l’estructura del poblament a les terres
catalanes el mas—o masada, o masia—és, probablement, el que té una
dimensió territorial i una transcendència històrica més importants. Perquè el
mas no és únicament una manifestació destacada de l’arquitectura popular;
és, també, la cèl·lula bàsica de la colonització del territori català a través del
temps. El mas, des d’aquest punt de vista, és un veritable microcosmos
geogràfic: una porció de naturalesa que ha estat ocupada per l’home des de
temps immemorials, amb la finalitat de convertir-la en un escenari estable
per a la producció agrícola, ramadera i forestal.

El mas, de fet, ha esdevingut a les
nostres latituds una institució
imprescindible per a assegurar la
supervivència i la continuïtat dels grups
humans en la pràctica generalitat del
medi rural.

Els estudiosos del món de les masies ens recorden sovint la vocació
autosuficient que ha tingut el mas, des dels seus mateixos orígens i gairebé
durant tota la seva història. Particularment, a les contrades humides o més
aviat temperades del nord i de l’est del país—que vol dir, sobretot, les
comarques prepirinenques i el conjunt de les conques fluvials del Llobregat,
el Besòs, la Tordera, el Ter, el Fluvià, el Tec i la Tet—, les condicions del clima i
dels sòls han fet possible que el mas s’hi articulés, per regla general, com una
unitat d’explotació de la terra basada en la policultura: això és, en una
multiplicitat de tipus de conreu i de produccions agràries. El ‘mas-tipus’,
en aquest context, respondria a un domini rústic d’extensió variable, amb
centre a la casa principal i amb una sèrie d’espais diferenciats en funció de la
seva idoneïtat productiva i de la distància a la casa: els conreus de secà i de

NOMS DE MASIES MÉS FREQÜENTS

Batlle
Bosc
Coromina
Costa
Mas
Pladabella
Torra
Torrent
Vall
Casals
Castell
Cirera
Fàbrega
Font
Plans
Prim
Puit
Ramonet
Rectoria
Teuleria

Casanova
Puig
Serra
Soler
Pla
Vila
Torre
Sastre
Solà
Boix
Joan
Plana
Prat
Sala
Teixidor
Coll
Planes
Pujol
Canova
Pere
Roure

les Comes, la Vall d’en Bas (Garrotxa) la Roquetta (l’Alguer) el Vancell, Guixers (Solsonès) Mas del Puig, Montboló (Vallespir)

reg, l’horta, la vinya, l’àrea de pastura, els boscos. Una especialització
semblant es donava al nivell de l’espai intern de la casa, que en els seus
millors temps exercí la funció de veritable ‘centre neuràlgic’ del conjunt de
l’explotació, amb les masoveries com a ‘subcentres’ o àmbits més o menys
subsidiaris del principal.

Entès, doncs, com una peça fonamental del diàleg entre l’home i la terra, si
més no dins les nostres particulars coordenades geogràfiques i històriques,
el mas pot ser interpretat com el factor que més ha contribuït a afaiçonar a
través dels segles el paisatge català—tant en extensió com en profunditat—.
Ni els espais agraris ni els boscos, ni les pastures ni els erms, tal com avui els
veiem, no serien el que són sense l’empremta que hi han deixat els masos,
estesos com la unitat d’explotació històrica per excel·lència del rur, o sigui,
del domini rural. Tampoc no serien el mateix els petits agrupaments humans,
els pobles i fins i tot algunes—o moltes—viles i ciutats, nascuts d’una relació
de veïnatge o de proximitat entre les primitives cèl·lules estables del
poblament.

El mas, d’una manera o d’una altra,
és a la mateixa arrel—física, biològica
i humana—del país.

La seva perdurabilitat, inscrita als gens de la pròpia paraula—formada a
partir del verb llatí manere, ‘quedar-se’, ‘romandre’—, ens fa veure la vigència
del concepte històric de continuïtat, que Jaume Vicens i Vives caracteritzà
com una de les bases essencials de la personalitat col·lectiva catalana.

Joan Tort i DonadaJoan Tort i DonadaJoan Tort i DonadaJoan Tort i DonadaJoan Tort i Donada
Universitat de Barcelona



el Callís, la Vall de Bianya

la garrola garrotxa

COMPLEMENTS
I CONSTRUCCIÓ DE LES MASIES
DE LA GARROTXA
Els tancaments de les masies són de pedra combinada amb argamassa amb
vista a una resistència més alta. L’arremolinat només era emprat en
situacions de grans propietaris on l’aparença de l’edifici lluïa un material
d’acabat més noble i no tan auster com la pedra extreta directament de la
naturalesa. De pedra, se’n troba de diferents tipus depenent del sector de la
comarca, com ara pedra calcària, basàltica o volcànica. El tipus de pedra del
propi territori és un element que vincula l’edifici amb la zona i alhora li
dóna una percepció global externa que el tipifica en una àrea determinada.

Quant a l’estructura de la teulada, és molt comú a la Garrotxa l’ús del
cavall, sobretot en porxos que es troben pròxims a les masies. El sistema és
per a mantenir una determinada alçada mitjançant dues jàsseres
perpendiculars separades per un peu dret. Aquesta solució també se sol fer
servir a l’estructura de coberta d’algunes masies. Revesteixen el territori els
boscos de roures, les fagedes, els alzinars, les vernedes i algunes pinedes.

Una altra singularitat de les masies de la Garrotxa pel que fa al sistema
constructiu és el sistema de cobriment del bigam de la teulada, és a dir, la
manera de col·locar les teules. A diferència de la resta de Catalunya, on les
teules es col·loquen a llata per canal, a la Garrotxa es col·loquen a salt de
garsa. El sistema depèn de la disposició de l’estructura de l’edifici. A salt de
garsa, les teules recolzen pels extrems entre llates i, a llata per canal, es
troben col·locades lateralment entre llates i una fila forma la canal i l’altra el
carener. Quan els cabirons estan col·locats paral·lels a la biga serrera de
l’edifici, el sistema emprat és de llata per canal i, per contra, quan els
cairats estan perpendiculars a la biga del carener les teules estan
col·locades a salt de garsa.

Joan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i Vilà
Universitat Politècnica de Catalunya

Can Salavia, Mieres

les Mates del Terrús, la Vall d’en Bas

Pujals, la Vall de Bianya

Sant Simplici, la Vall d’en Bas

les Comes, la Vall d’en Bas

Mas Oliva, la Vall de Bianya Llongarriu, la Vall de Bianya

Mas Solà, Olot la Corominota, la Vall de Bianya Llongarriu, la Vall de Bianya

el Callís, la Vall de Bianya Can Barres, Sant Aniol de Finestres Mas Calmassa, la Vall de Bianya

rrotxala garrotxa

la garrotxa

El Molí d’en Solà

La comarca de la Garrotxa es troba situada al nord-est de Catalunya, limita
al nord amb la comarca del Vallespir, pel nord-est limita amb l’Alt Empordà
i pel nord-oest amb el Ripollès, pel sud-oest confronta amb la comarca
d’Osona, pel sud-est amb el Gironès i pel sud amb la Selva. La comarca es
troba sectoritzada en dos paisatges diferents. L’un a la zona sud, amb unes
valls fresques i frondoses, on l’agricultura prospera molt esplèndidament i,
paral·lelament, el nombre de masies hi és molt accentuat; aquest paisatge
és anomenat popularment, per la seva topografia, la Baixa Garrotxa. L’altra
part és coneguda com l’Alta Garrotxa per ser un lloc sec, aspre i rònec,
amb uns penya-segats abruptes, on els plans de cultiu escassegen;
aquestes característiques, doncs, comporten l’existència d’un nombre més
reduït de masies, que són també de magnitud més reduïda i de caràcter
arquitectònic més modest.

A l’hora de definir un tipus d’arquitectura en un indret determinat, la
geografia és un factor decisiu.

La masia més freqüent a la Garrotxa és la constituïda per dos vessants de
coberta inclinats cap a les façanes laterals, com demostren els exemples del
Callís, el Colomer, el Molí d’en Solà de la Vall de Bianya i el Vigatà de la
Vall d’en Bas. Hi apareixen també grans pairalies amb coberta de quatre
aigües com la Torre de la Clapera d’Hostalets d’en Bas, el Ventós d’Olot,
el Massegur de Sant Privat d’en Bas... Pel que fa a la façana principal
predominen les orientades a migdia, sol ixent i xaloc.

TIPUS ARQUITECTÒNICS
DE LA GARROTXA

Com a singularitat morfològica pròpia
d’aquesta comarca, trobem el popular
cos de galeries porxades afegit a partir
del segle XVIII, de manera discreta i
generalitzada a mitjan del segle XIX.

La galeria forma una peça única i connecta amb la sala, i té l’òptima funció
d’equilibrar temperatures, ja que protegeix la casa de les inclemències
atmosfèriques i l’allunya dels agents exteriors. La qual cosa produïa que,
en aquest espai obert de galeria, hi romangués un agradable confort
climàtic, atès que a l’estiu, en passar el sol més vertical, no penetra a
l’interior i hi circula una frescor apreciable; contràriament, a l’hivern el sol
passa més horitzontal i, per tant, s’introdueix a la galeria, escalfa l’ambient
i produeix un benestar satisfactori. La galeria ha estat sempre un lloc de
remarcada importància per a la vida familiar diürna, ja que s’hi aprofiten
totes les hores de claror natural. També hi ha masies que tenen les galeries
en una de les façanes laterals. Les masies de major magnitud, que solen
coincidir amb les de coberta de quatre aigües, compten amb galeries que
ressegueixen, a més de la façana principal, les dues façanes laterals, en
totes les plantes fins i tot. Però cal dir que, en l’arquitectura d’aquestes
masies hi és present la simetria; es tracta d’edificis, a més que es van
construir en una mateixa època, i a diferència dels altres, en aquests no s’hi
feren ampliacions posteriors.

El nombre més corrent de plantes són tres: planta baixa, planta primera i
golfes. L’ús a què solen estar destinades les plantes és el següent: la planta
baixa per a tancar-hi el bestiar, la planta primera per a viure-hi i les golfes
es destinen al magatzem. Val a dir, però, que n’hi ha amb planta baixa,
dues plantes i un fragment d’una última planta com a golfes. En alguns
casos, la planta baixa és compartida per les quadres i l’habitatge.

L’estructura més comuna és la de tres crugies, anomenada d’estructura
clàssica per l’arquitecte olotí Josep Danés i Torras, estudiós de la masia.
Aquesta composició era constituïda per la crugia central, de més amplada,
la qual s’emplaça la sala i les dues laterals pels dormitoris amb els
successius creixements adherits al llarg de la història.

Els edificis annexos principals,
els porxos o les cabanyes (tal com
s’anomenen a la Garrotxa) tenen una
característica pròpia d’aquesta
comarca, que és la formalització amb
estructura de pilars, la qual cosa fa que
l’edifici es trobi
absolutament obert a
l’exterior.

Joan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i Vilà
Universitat Politècnica de Catalunya

el Begudà, Sant Joan les Fonts

Molí d’en Solà, la Vall de Bianya

el Begudà, Sant Joan les Fontsel Pagès, la Vall de Bianya Can Vinyoles, Montagut



LA GARROTXA:
UN TERRA COBERTA DE MASOS

Catalunya és un país molt ‘vell’. Per a entendre els nostres paisatges, sovint
molt transformats pels homes, gairebé sempre hem de recular molts
segles, fins i tot mil·lennis. En moltes comarques catalanes, el mas és un
dels elements fonamentals que permet d’entendre el paisatge que ha
arribat fins a l’actualitat. Al seu costat hi ha altres elements del paisatge
humanitzat, que també cal conèixer: pobles, molins, camins, camps,
pastures etc. La Garrotxa és una de les comarques en què seria més difícil
d’entendre el paisatge que hem heretat dels nostres avantpassats sense
valorar en primer lloc la importància del mas: un habitatge on en principi
vivia una família, amb les terres que en depenien (la quintana, alguns
altres camps i feixes, algun hort, sovint una zona de bosc, uns petits prats).

Aquesta comarca és un territori solcat
per nombroses valls de mida mitjana,
amb planes petites i vessants força
costeruts, coberts sovint per alzinars,
per algunes rouredes, i més rarament
per pinedes o fagedes. Terra amb
rieres, torrents i fonts. Aquestes
realitats, relacionades amb un relleu
i un clima, ens ajuden a entendre la
importància que hi han tingut els
masos, al llarg dels darrers mil anys.

Tanmateix, per a entendre el paper de l’hàbitat dispers, hem de conèixer
també el passat, conèixer el poblament que hi havia a l’època carolíngia,
conèixer els canvis socials que s’esdevingueren després de l’any 1000,
potser, fins i tot, saber la relació de poder que hi havia entre els senyors
laics i els eclesiàstics en aquesta època remota, o bé saber quina era la
importància de la violència, sobretot portada per gent de fora, la qual,
com és prou sabut, arreu tendí a afavorir una certa concentració i
fortificació dels llocs de població.

En època carolíngia, el nostre país era cobert de vilars, petits nuclis de
població formats per poques cases, on vivien unes quantes famílies. De
vegades, ben cert, ja abans de l’any 1000, hi havia algun habitatge isolat
entre els camps i els boscos, sota una roca o a prop d’unes feixes. Fou,
però, al llarg dels segles XI, XII, XIII i dels primers decennis del segle XIV quan
augmentà el nombre de masos, alhora que augmentava la població del
territori, això darrer d’una manera semblant al que s’esdevenia a la resta
d’Europa. Els masos s’estengueren arreu. Algunes de les antigues vil·les
altmedievals i dels vilars carolingis esdevingueren explotacions
unifamiliars. Alhora hi hagué un desdoblament de les cases de pagès (mas
jussà i mas sobirà, mas d’amunt i mas d’avall), separades uns centenars de
metres entre elles. Es produí també l’aparició de les anomenades bordes o
cabanes (que eren masos més petits), situades en terres marginals.
Finalment, hi hagué un desenvolupament de les masoveries; els masovers
que hi habitaven pagaven censos no sols al senyor, sinó també al pagès—
sovint de remença—del mas del qual s’havien segregat. Cada vegada eren
explotacions més petites. Tots els racons de la comarca de la Garrotxa
s’ompliren d’explotacions pageses i ramaderes de mida gran, de mida
mitjana o molts cops de mida massa petita per a poder assegurar la
supervivència d’una família. La crisi demogràfica dels segles XV i XVI, fruit
de la fam i de la pesta, féu desaparèixer els masos més petits, que
esdevingueren masos rònecs, deshabitats. Aquests masos rònecs passaren
a ésser explotacions treballades pels pagesos de les cases més importants,
que havien continuat habitades. L’existència d’uns pagesos rics, que ja
gaudien de la possessió i de l’ús dels masos rònecs, és consolidà amb la
Sentència Arbitral de Guadalupe, a la fi del segle XV. Quan, els segles XVII o
XVIII, hi hagué una recuperació demogràfica, el procés s’invertí: molts dels
antics masos rònecs esdevingueren masoveries altra vegada habitades per
masovers, que depenien de les masies més importants, molts cops les
grans cases pairals que han arribat fins al segle actual. Aquesta evolució,
gràcies a les fonts conservades, pot ésser analitzada detalladament en
relació amb molts municipis de la comarca (Santa Pau, Mieres, Montagut
de Fluvià, Vall d’en Bas, les Preses, Sant Feliu de Pallerols etc.); així podem
descobrir l’origen de molts dels masos actuals i també entendre com
nasqueren les grans masies que ara encara mostren llur riquesa, sovint
gràcies a les obres que s’hi feren els segles XIX o XX.

Jordi de BolòsJordi de BolòsJordi de BolòsJordi de BolòsJordi de Bolòs
Universitat de Lleida
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Ens hem d’adonar que, al mateix temps que s’estenien els masos per tot el
territori, també es creaven alguns pobles. Són pobles normalment eclesials,
nascuts al voltant d’una església, a l’interior de la seva sagrera, espai sagrat
de trenta passes. A la Garrotxa n’hi ha pocs de castrals (per exemple Santa
Pau o el Mallol); fins i tot, a Oix, el poble nasqué entorn de l’església i el
castell restà separat del nucli edificat. Els vells castells, com els de Finestres,
Castelló o Bestracà, herència de l’alta edat mitjana, havien estat construïts
en llocs poc avinents i perderen importància poc després de l’any 1000.
El paper que tingueren les sagreres eclesials, com a centres que
concentraren una part de la població, ens porta a pensar en el poder que
poc després de l’any 1000 tingué l’Església en aquestes contrades, en front
de la nova noblesa laica ascendent. Alhora, però, ens hem d’adonar que,
en moltes parròquies, el pes que tingué el procés de dispersió en masos
repartits pel terme pesà més que la inèrcia que portava cap a la
concentració entorn dels edificis de culte. Trobem moltes esglésies on no
s’edificà cap casa en l’espai de la sagrera de trenta passes: gairebé tot el
poblament es dispersà pel terme. A nivell d’hipòtesi, podem pensar que,
algun cop, el pes dels senyors laics es féu notar no en el fet de crear pobles
castrals, sinó en el fet d’afavorir la dispersió.

La Garrotxa és una terra de masos.
La densitat de masos que hi havia
a mitjan segle XIX, especialment en
municipis no gaire muntanyosos
i on no hi havia un nucli de població
gaire gran, era molt elevada:

7,8 masos per km2 a les Preses, 6,5 a Santa Pau, 5,6 a la Vall de Bianya,
3,2 a Mieres o 2,8 a Montagut. Hi havia cases pairals, cases de masovers,
masos grans i també masos molt petits. En molts d’aquests masos encara
es poden trobar testimonis dels seus orígens medievals i sobretot de la seva
evolució al llarg dels segles moderns. Per a entendre’ls més bé, ens podem
fixar en la situació del lloc on s’alcen, ben orientat, sovint al límit dels
camps grans i moltes vegades situat prop d’una font. També ens pot cridar
l’atenció la distribució de l’edifici en almenys dos nivells (de vegades un
d’accés i una altre per a les corts, més baix) i sobretot en el fet que estiguin
formats per diferents construccions que s’han superposat al llarg dels
segles i que ens recorden les etapes de creixement. Ens hem d’adonar, així
mateix, que el mas generalment sempre va acompanyat d’altres espais i
edificis annexos, com la cabana i l’era. Apropar-nos als masos és però
també veure que ara molts són abandonats i que alguns fins i tot s’han
ensorrat. Els que ens ho mirem amb una perspectiva històrica ens adonem
que en moltes contrades, almenys pel que fa al nombre de cases habitades,
s’ha tornat a la situació que hi havia a l’època de crisi demogràfica de la fi
de l’edat mitjana.

A la Garrotxa, la major part de la població ha viscut en masos durant els
darrers mil anys. Voler entendre el paisatge humanitzat o bé la història
d’aquesta comarca és conèixer com són els masos i saber com visqueren
les famílies que construïren aquests edificis i romperen i treballaren,
generació rere generació, les terres que s’estenien al seu entorn, on hom
podia obtenir els productes que necessitava per viure.
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el solsonel solsonès

EL REFUGI DEL MAS I LA TERRA

El Solsonès és una de les terres, amb arrels molt fondes, del mig de
Catalunya. Té bona comunicació amb el Bages i amb la Segarra, però
sobretot manté moltes afinitats amb el Berguedà, la mateixa Segarra,
la Noguera i l’Alt Urgell.

La comarca actual (uns 11.000 habitants en un terreny d’un miler de km2)
s’ha anat forjant, sota l’influx del monestir de Solsona (més tard, 1593,
capital del bisbat) i del vescomtat de Cardona (ducat el 1491), a partir de
la confluència de diverses zones inicialment força independents com la Vall
de Lord Sobirana i la Jussana, els plans de Solsona, la Ribera Salada, la Serra
de Pinós, Peracamps, Biosca...

Podríem trobar possiblement un primer esbós d’aquesta demarcació,
segons Antoni Bach, en la Marca de Solsona establerta per la Junta de la
Seu d’Urgell durant el període liberal en establir la talla corresponent al
que havien de pagar els pobles per a les despeses dels soldats; l’esmentat
terme comprenia Joval, Clarà, Llobera, Timoneda, Lladurs, Quadra d’Isanta,
Odèn, la Llena, Canalda, Peracamps, Torredenegó, Besora, Olius,
Terrassola, Ceuró, Pinell, Castellvell, Quadra de Brics, Castellar
[de la Ribera] i Solsona. Això ho testimonia l’acta municipal de Solsona el
6 d’agost del 1822.

Tot i que la configuració actual es proposa bàsicament el 1936, no podem
deixar d’esmentar algunes anomalies, que les actuacions administratives,
per raons diverses, han provocat com el municipi de Llanera adherit al de
Torà o la població d’Ogern inclosa al municipi de Bassella, més afins
morfològicament amb la nostra comarca, o l’adscripció de Lloberola i
Biosca a la Segarra quan estaven lligades des d’època medieval amb
Solsona, o, encara, l’afegit el 1990 de la Molsosa, que sempre ha mirat més
cap a Calaf.

La ciutat de Solsona (7.000 habitants) n’ha esdevingut la capital
indiscutible pel mercat, el bisbat i el gran impuls econòmic dels darrers
anys. Sant Llorenç de Morunys (900 habitants) és la vila que ha sabut
aglutinar la gent de la Vall de Lord. Sant Climenç, Vallmanya, Freixinet,
Su, Pinós, Llinars de Cambrils i Ogern són petits nuclis de cases reunides
amb diverses cases escampades als seus entorns; però la resta de
municipis, amb els corresponents pobles o parròquies, són constituïts per
cases disseminades: Navès, Olius, Torredenegó, Lladurs o Llobera en són
uns bons exemples.

Els corrents fluvials contribueixen a dibuixar-li una fesomia peculiar: el
Cardener, a Llevant, recull les aigües de Port del Comte i de Prat Naviral
(dintre la serra del Verd) i, ni caldria dir-ho, és el més important, flanquejat
per l’Aigua d’Ora que termeneja amb el Berguedà; per la banda de Ponent,
la Ribera Salada, on antany es trobaven les dones de fum i aigua,
constitueix un petit cosmos morfològic i poblacional fins que arriba a
lliurar les aigües a l’actual pantà de Rialb. Al centre, creuant els plans de
Solsona (el Vinyet i les Partides) es passeja modestament el Riu Negre, que
podria haver donat nom al poble de Riner i que desemboca badallant a
l’esquerra del Cardener.

El seu paisatge és molt divers i
d’una especial bellesa. A la capçalera,
sota mateix de la part més alta i
muntanyosa com és Port del Comte,
hi podem admirar serres, cingleres i
penyals de formes capricioses, que
amaguen paratges, valls i masies tan
variades i insòlites

com les Esplugues de Cambrils, el Soler o el Call d’Odèn, Cavallera o Encies
de Canalda, el cim rocós i feréstec d’aquest Sòbol enrunat de les Cases de
Posada, l’Hostal del Vent o la Celada dels Torrents. Cap a Llevant, sota la
Serra del Verd (Prat Naviral, Cap del Gall i Lordet), procureu llullejar vagant
entre els frondosos arbratges i atureu-vos amb respecte un pèl nostàlgic
davant les cases com el Pujol o l’Argelaguer de la Pedra, Cubillers de vora
Pratformiu, Can Blanc de Vilacireres, el santuari de Puiaguilar, Santmartí,
la Torre de Vilapatzí o Vilalta de la Corriu, Capvilaró, Badia o Can Cots de
Valls, el Vancell de Sisquer o el Collell de Montcalb; en més segona línia no
us oblideu del Rial o Casavila de Busa.

Els boscos, les pastures i els conreus,
que envolten entremaliadament tota
una sèrie de masos que reflecteixen les
antigues arrels i trifulgues de les
nostres terres són el gran atractiu de la
part central i, fins i tot, de la baixa.

Tot i que el Vinyet esmentat amb les seves quatre grans partides de
Sant Honorat, Santa Llúcia, Sant Bernat i Sant Pere Màrtir va lluitant
desigualment i fatalment amb la promoció industrial tan necessària,
d’altra banda, per a aquest país, Pinell, Riner o Pinós encara combinen
hàbilment la terra i la vegetació. Navès és el municipi més immens, fins
i tot que el de Lladurs (‘Ladurs’ per als seus habitants), i potser «el més ric
en masos i edificis religiosos» en frase d’Antoni Pladevall. Com a tast, us
volem citar, gairebé a l’atzar, alguns masos, entre tots els que poden ser
destacables, per raons arquitectòniques, polítiques, econòmiques o
històriques: Bajona de Joval, Golferics de Sant Just, Anglerill de Clariana,
la Sala de Linya, Muntanyà de Besora, Xixons de Santa Susanna, Miralles
i Santdiumenge de Su, la Torregassa de Castellvell, la Codina de Madrona
i sobretot Tristany d’Ardèvol.

Al capdavall de tot, la serra de Pinós,
la de la Molsosa, el Miracle i Peracamps
amb els contraforts posteriors,

dintre d’aquests verals podem admirar, com a exemples, Bonsfills o el Prat
de Vallmanya, les famoses Cases de Matamargó, Vila-seca de la Molsosa,
Gangolells de vora el Miracle, Alteracs de la Serra de Sant Jaume o la casa
del Boix i el seu preciós hostal tan digne i tan silenciós.

Encara que n’hi hagi informacions anteriors (Anseresa, els carolingis...),
Antoni Pladevall destaca el 850 com a data important perquè ja trobem un
poblament organitzat a la part nord d’aquestes terres. Pere Balanyà situa la
gran ferida de Guifré el Pilós vora Sant Lleïr de la Valldora. Sembla que, a la
darreria del segle X, ja tenim una xarxa de població ben consolidada
després de les campanyes militars dels fills de Guifré: Sunifred d’Urgell i
Sunyer.

El poblament es configura sobretot a partir dels monestirs (Santa Maria de
Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Sant Pere de Grau d’Escales, l’únic que
no arribà a crear nucli poblacional a l’entorn), de les parròquies, dels
castells (Joval, Castellvell, Lladurs, Besora, Navès, Castellar...), dels masos,
les balmes i alguns poblats reduïts.

El segle XIII la família vescomtal de Cardona anà enfeudant bona part dels
diversos senyorius de la zona. L’altre poder senyorial important fou el
monestir agustinià de Solsona, el qual tingué més influència a partir del
moment que es transformà en catedral del nou bisbat, el 1593; època en
què els Cardona ja s’havien unit dinàsticament amb la noblesa castellana
i ja tenien els seus interessos en altres bandes.

L’aristocràcia potser caigué en decadència des d’aleshores, però amb la
supressió dels mals usos, amb l’ajut de la immigració, sobretot occitana,
s’anà creant un bon moment de prosperitat per als camps i els masos
d’aquestes terres fins al segle XVIII, tot superant els problemes més polítics
d’aquests anys (bandolers, guerres de secessió i de successió)

El segle XIX fou un moment molt crític a causa de les diverses guerres civils,
anomenades també carlines, que comportaren molts enderrocs i molts
òbits. Una de les conseqüències de l’adhesió inicial a les faccions carlines
fou la supressió del bisbat amb el concordat d’Espanya i la Santa Seu el
1951, però el caràcter ferm dels solsonins n’aconseguiria la recuperació.

El segle XX Solsona aconseguí incorporar-se lentament al món de la
industrialització absorbint bona part dels habitants d’aquestes masies que
s’han anat abandonant o canviant d’ús econòmic, alternativa per a la seva
revalorització i, d’altra banda, per a la mateixa recuperació nacional de les
nostres terres. Els incendis del 1998 foren un flagell per a bona part de
ponent: la Molsosa, Pinós, Riner..., que, amb tot va superant, com sempre,
de mica en mica l’atzucac.
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el solsonès

sonèsel solsonès

La comarca del Solsonès, que forma part de la Catalunya central, manté
estretes afinitats i relacions humanes amb les comarques veïnes del Bages
i el Berguedà. També frontereja amb l’Alt Urgell, la Noguera, l’Anoia i la
Segarra. Comprèn l’Alt Cardener, que es vincula amb la serralada pirinenca
a través de les serres de Port del Comte, del Verd i d’Ensija. També
comprèn les terres altes de la Ribera Salada i un extrem de les terres de
l’Alta Segarra. Al centre es troba, a la conca del Riu Negre, un terreny
fondal i més planer que envolta la ciutat de Solsona. El corrent fluvial més
destacat de la comarca és el Cardener, afluent del Llobregat, que vers la
part més llevantina de la comarca creua de nord a sud; ja fora dels límits
comarcals, s’hi uneix l’aigua d’Ora, enriquida a l’origen per l’aigua de
Valls, en terrenys que fronteregen amb el Berguedà. Un altre corrent
notable és la Ribera Salada, que recull les rieres de Canalda, Odèn i Rialb
i és tributària del Segre, riu vers el qual també es dirigeixen les aigües
d’altres petits corrents del sector de ponent, com ara el torrent de Pinell o
la riera de Llanera. La comarca es caracteritza per la varietat i la bellesa del
seu paisatge, que a la part alta i muntanyosa presenta serres, cingleres i
penyals de formes capricioses que amaguen valls i fondalades riques en
aigua i vegetació i petits centres de població. Destaquen, per la seva
bellesa natural, molts indrets de l’ampla Vall de Lord, i en especial alguns
sectors de la Vall d’Ora. El bosc, sobretot les grans pinedes que alternen
amb els sectors de pasturatge i els quintars o conreus que envolten masos
d’estructures pluricentenàries.
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el solel solsonès

SISTEMES CONSTRUCTIUS DE LES
MASIES DEL SOLSONÈS
Els sistemes o tècniques constructius comuns al món rural són extensibles
a tot al territori català, amb petits matisos per àrees. La fusta (per a
l’estructura) i la pedra (per als tancaments) són els dos materials clau que
han forjat les nostres masies i, per tant, també les de les terres del
Solsonès.

Pel que fa als murs de tancament, la percepció de la superfície és de pedra
en la seva totalitat. L’argamassa es redueix únicament a les juntes i no se
sol estendre per la superfície de la paret, damunt les pedres, com s’esdevé
en altres comarques: per tant, la textura del tancament és molt
homogènia. Moltes de les masies estan aixecades amb carreus, és a dir
paral·lelepípedes regulars de tonalitat vermellosa, en ser una àrea
geològicament argilosa. Per la seva solidesa, l’aspecte global s’acosta més
al d’un edifici fortificat. Les obertures són generalment a la façana
principal i el seu perímetre està resseguit per pedres carejades o carreus de
major magnitud que els emprats a la paret.

La majoria de masies disposa d’un
acabat de façana amb pedra vista.
L’acabat d’arremolinat de les façanes
no és general, atesa la qualitat i la
resistència de la pedra. Per això, no li
era necessària una protecció exterior.

El sistema de cobriment de la teulada és a llata per canal, fruit de
l’organització de l’estructura, és a dir quan la disposició dels cabirons és
perpendicular al pla de la façana principal.

El pendent de la coberta oscil·la al voltant del 30% com en la majoria de les
comarques de Catalunya, per les seves similituds climatològiques.
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ès el solsonès

LES MASIES DEL SOLSONÈS
El Solsonès és una comarca eminentment agrícola, ramadera i forestal
amb un sistema d’hàbitat rural que n’ha marcades les manifestacions
arquitectòniques i artístiques des de l’edat mitjana. La població
disseminada en un gran nombre de cases de pagès distribuïdes
estratègicament sobre un territori extens, cobert de densa i variada
vegetació, gaudeix d’un medi natural d’incalculable qualitat. Es tracta
d’una àrea amb una densitat de masies important, com al Berguedà, el
Bages i l’Anoia. Aquesta densitat tendeix a disminuir en les comarques
adjacents de la part sud-oest i nord-oest com la Segarra, la Noguera i l’Alt
Urgell. Un nombre important d’aquestes masies es troba en actiu, fet poc
freqüent en altres comarques de Catalunya, on aquests edificis passen a
adquirir nous usos.

És fàcil de percebre com, des d’un mateix marc general de la masia, hi
són presents les peculiaritats de cada zona o àmbit comarcal. Aquestes
peculiaritats de vegades són fruit del mestre d’obres de l’indret.
Les seves tècniques i el coneixement d’un determinat tipus arquitectònic
eren limitats en l’espai: s’anaven implantant a la comarca i, amb el temps,
es transformaven segons l’evolució del mas.

Un dels factors importants que
caracteritzaven l’edifici era la geologia
del territori, és a dir, el tipus de pedra:
l’acabat extern de moltes masies és la
pedra vista (un 58% al Solsonès), que
el mestre d’obres col·locava en funció
del tipus, la forma, la textura i el color.
Certes zones del Solsonès, doncs,
són de terreny argilós, característica
que determina l’aparença vermellosa
de l’aspecte extern d’algunes masies.

Al Solsonès predominen, amb gran diferència, les masies que disposen
de coberta de dues vessants, desaiguant generalment cap a les façanes
laterals, i, en contraposició, no hi abunden les que disposen de coberta
de quatre vessants (menys d’1%). Habitualment, les de quatre vessants
impliquen magnituds destacables i un aspecte senyorial.

La façana principal és l’element més rellevant a l’hora de mostrar el
caràcter arquitectònic de cada masia. Al Solsonès hi ha un predomini del
ple sobre el buit: els forats del mur o les obertures no són de grans
dimensions. No hi sovintegen galeries porxades i obertes a l’exterior
(com és característic de la comarca de la Garrotxa). Si en algunes masies hi
ha finestres de major magnitud que les habituals, situades al centre de la
façana, aquestes solen ser tancades a l’exterior: l’espai de galeria passa a
ser una part de la sala, com s’esdevé a la Sala de Linya o les Planes de
Besora (Navès).

Una altra característica important a ressaltar apareix en força pallisses.
A la façana principal, generalment l’única que conté obertures, la
superfície de ple i de buit és bastant equilibrada (podríem parlar del 50%
de cadascuna). El sistema aplicat per a foradar el mur ha estat un ritme de
dues o tres obertures amb un coronament d’arc de mig punt, com podem
veure al porxo de la Casanova (Pinell) o el porxo de la Codina (Pinell).
D’altra banda, també trobem un sol arc de majors dimensions, com el
porxo de Cal Soler (Pinós), el porxo de Cal Serramorena (Riner) i el porxo
de les Comes d’Olius (Solsona).

Com a elements característics, al
Solsonès trobem el baluard i la capella.
El baluard era una paret que formava
un clos rectangular als costats i davant
de la masia. Tenia un bon portal, quasi
sempre amb arc de dovelles, també
se’n veuen de llinda plana feta d’una
gran pedra i una teuladeta de dues
vessants.
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el vallesel vallespir

EL VALLESPIR, AL NORD DEL PAÍS DELS
MASOS CATALANS
El Vallespir és la comarca nord-catalana per excel·lència del mas, és el país
dels masos en aquesta zona més septentrional de Catalunya. De fet
constitueix la part més al nord d’aquella Catalunya Vella que defineix aquella
construcció pel que fa a l’hàbitat dels homes, és la continuïtat natural del
Ripollès i de la Garrotxa. Històricament a més a més el Vallespir comprèn
l’apèndix dels Aspres, que són aquell piemont oriental de la serralada del
Canigó i del conjunt del Pirineu, una àrea en la qual fins i tot l’habitació en
masos és àmpliament dominant: més que al Vallespir estricte, els Aspres
coneixen molts pobles només compostos per masies i veïnats (Queixàs,
Prunet, Montoriol, Bellpuig dels Aspres etc.).
Amb això, el Vallespir s’oposa, quant al tipus d’endegament de l’habitatge,
al «Rosselló sense masies» del qual parla Josep Pla—i del qual s’equivoca pel
que fa la interpretació d’aquesta realitat!—que és més un país de frontera i
un glacis de guerra des de segles, per tant ben poc propens a una dispersió
de les explotacions i de les cases. La plana és un espai de uillae romanes que
s’han reagrupades i han evolucionat en celleres altmedievals; el camp
rossellonès és un camp de cases recents, caracteritzat per ser fetes de còdols i
sobretot de cairons.

En canvi, el Vallespir, en la muntanya
refugi que forma la conca alta i mitjana
del Tec, concentra la immensa majoria de
les masies i masoveries nord-catalanes.

Per això, existeixen pobles com ara Montferrer, la Menera, Montalbà o encara
Reiners que quasibé només consten de masos. Les viles, com Ceret o Arles,
són envoltades de valls amb masos i aquestes de fet són l’umland necessari i
suficient de les entitats urbanes que al fons de la vall centren les activitats
tèxtils o fargaires. Sense parlar de la mil·lenària vila i vall de Prats de Molló
que tot i tenir una gran anomenada gràcies al seu comerç de llana i draps i al
seu gremi «industrial» dels paraires, té tanta importància amb els seus vilars
o veïnats que apleguen des de fa mil anys quantitats de masos, que la
posicionen en un eix cabdal de l’activitat ramadera. L’avançada de l’època
moderna i l’alça demogràfica hi han empès la construcció de cases fins molt
alt a les valls, com ara a la Percigola o la Presta.

Des de l’alta edat mitjana sa sap la
presència d’aquesta construcció: els
cartularis, els capbreus, els pergamins
pluriseculars que conserven els arxius
públics o els fons familiars són folrats de
referències als masos, de fet són aquests
que configuren gran part de l’arxivística
vallespirenca.

L’explotació agrària s’ha mantingut així fins a mitjan segle XX, després
l’activitat ha decaigut. Primer, han marxat els jornalers i, en un segon
moviment, els amos que han vist que no podrien aguantar temps els canvis
socioeconòmics dels temps nous han venut les cases per pocs sous a
estrangers afortunats que cercaven un racó de quietud pirinenca i
mediterrània per a la jubilació.

Els masos són aquí tan emblemàtics que
han donat nom als pobles o als poblets,
senyal de la importància del tipus
d’hàbitat: la Presta, les Illes, Can Parte-
ra, Benat, la Selva, Alzina Rodona, la
Farga del Mig, el Palol etc.

De la mateixa manera, els masos vallespirencs han fabricat els patrònims
immemorials de la nostra gent: la Llobera, el Faig, les Planes, el Cremadells,
la Vila, el Roure, el Puig, la Figuera, el Verdaguer, el Noell, el Solà, la
Boixeda, el Boix, la Costa etc. que van ser definits per l’originalitat del lloc,
van cognominar els seus propietaris respectius. Com d’un altre costat, les
famílies han anomenat les masies: el Vallespir és el conegut per ser el país
dels «Can». Grans propietats, grans fortunes, nasqueren a Can Galangau,
Can Guillemó, Can Ribes, Can Rigall, Can Borrell etc., a més evidentment
dels masos d’en Camps, d’en Vilasseca, d’en Ribes, d’en Forcada, d’en
Perot, d’en Guàrdia etc. Tot un món onomàstic que permet reconstituir la
història mateixa del conjunt de les cases vallespirenques.

La tipologia del mas vallespirenc,
adaptada a pendents bastant
pronunciats en un medi climàtic prou
humit, és un xic diferent de la dels
veïns empordanesos, garrotxins o
ripollesos. De granet i llosa, sovint
amb una casa gran i horitzontal,
barrada al davant per una escala, unes
dependències adjacents i un cortal a la
vora, la casa pagesa del Vallespir és
malgrat tot sinònima d’humilitat, en
tot cas de poca supèrbia.

La muntanya rústega, la uallis asperis, la vall aspra, ha generat uns hàbitats
semblants a allò que definia en el seu nom. Òbviament, podríem trobar
conjunts arquitectònics interessants que surten—per raons diverses—dels
marcs bàsics del que se solen trobar aquí, però finalment pocs: citem a tall
d’exemple entre el miler de masos vallespirencs, la Roca, Madeloc de Dalt a
Montferrer, Can Pitot, les Esqueroses, Gironella, la Masó a Prats de Molló,
Cos o la Llau al Tec, el Noell, la Masada o el Cremadells de Sant Llorenç de
Cerdans, la Batllia a Arles etc.
Un hàbitat que dibuixa fins i tot una fesomia al país en el conjunt mateix
de la Catalunya del Nord, que permet lligar Principat i Comtats a través de
la casa, i que finalment aconsegueix conformar una gent ben orgullosa de
dir-se d’aquella entitat primera, el mas.
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El Vallespir és una comarca de la Catalunya del Nord que limita per la banda
sud amb les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà i per la ban-
da nord amb el Conflent i el Rosselló. Presenta un fort contrast entre les altes
muntanyes del massís del Canigó i les valls. El baix Vallespir, és a dir, la Conca
de Ceret, es comunica amb la plana i té unes activitats semblants; només el
fet de ser enclotat en els Aspres al nord i el massís del roc de Frausa al sud li
forneix el caràcter de conca i unes gelades fortes a la primavera. El Vallespir
mitjà és un conjunt de valls estretes dominades per vessants rosts i
embosquejats d’alzines al solell, de roures i esplèndids castanyers a l’obac.
L’alt Vallespir té, a sobre de valls encaixades, uns replans i uns amples alvèols
granítics penjats al sector de Cortsaví i de Sant Llorenç de Cerdans i la magní-
fica vall de Prats de Molló. Cap al nord les serres i els pics aguts del massís del
Canigó el separen del Conflent; de l’altra banda, cap al sud, Costoja i l’alta
vall de la Muga miren cap a la Garrotxa. És l’element essencial de Canigó el
que explica les particularitats del clima i, en conseqüència, de la vegetació.
És l’horitzó obligat de tot paisatge vallespirenc o de les comarques veïnes del
sud. A l’interior d’aquest massís, una sèrie de falles delimita blocs secundaris,
en particular una falla transversal nord-sud per la vall de la Llipodera, el coll
de Bocacerç, que separa el pic de Sethomes de Pla Guillem, i la vall de la
Persigola en direcció a Prats de Molló. En direcció a llevant el massís del
Canigó s’interromp brutalment per una sèrie d’accidents, de falles, que sepa-
ren clarament el massís del Canigó del massís de Vetera i dels Aspres. Al sud
del Tec trobem l’important massís granític de Sant Llorenç de Cerdans, en els
municipis de la Menera, Serrallonga, la part sud del Tec i Sant Llorenç mateix.

El Vallespir correspon a la conca del Tec i dels seus afluents, al nord: la
Percigola, la Comalada i el riu Ferrer; la Ribera Ampla té la seva conca dins els
Aspres; al sud i, doncs, afluents de riba dreta: els rius de la Menera, de Sant
Llorenç i de Montdony i el conjunt de petits rius que baixen del massís del
roc de Frausa cap a la conca de Ceret, en fi, el riu de Morellàs o de les Illes. La
conca de la ribera de Roma, amb l’alvèol de Sant Joan i de Sant Martí
d’Albera, forma la part més oriental del Vallespir.
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el vallel vallespir

CONSTRUCCIÓ I EXECUCIÓ RURAL
AL VALLESPIR
Els sistemes constructius emprats per a l’execució d’una casa són un valor
afegit per a la constitució d’un determinat tipus arquitectònic. L’aplicació
d’aquests processos en un territori delimitat deriven dels coneixements del
mestre d’obres de la zona i dels materials que tenia a l’abast, amb la qual
cosa es produeix una aplicació i repetició mimètica d’aquests sistemes
constructius i estructurals.

La pedra utilitzada per als murs
estructurals o tancaments és
principalment granítica, de mida força
reduïda i seguint les formes que la
naturalesa li ha donat. La unió entre
peces és amb argamassa, és a dir una
barreja de calç, sorra i aigua.
Hi ha edificis annexos, però, que són
aixecats amb pedra en sec.

Les cases de caire més modest i humil tenen acabats molt simples, no
disposen de pedra carejada o carreus que en ressegueixin les finestres o les
portes, però sí de llindes de fusta. Moltes de les finestres resten tancades
amb porticons de fusta enrasats al pla de façana, tancaments freqüents de
les zones de muntanya. El ràfec de la coberta és constituït per la simple
volada dels cabirons, amb unes posts de fusta al damunt per a suportar-ne
les teules.

Quan l’edifici és més rellevant
arquitectònicament també ho són els
sistemes constructius. Quan el
perímetre de les obertures és resseguit
amb pedra carejada, el ràfec sol ser
amb volades combinades entre rajol i
teules ceràmiques decorats.

El sostre de cairats de fusta és el més generalitzat a la planta baixa de les
cases del Vallespir. Rarament és amb volta, que és una tècnica constructiva
equivalent a un poder adquisitiu més elevat respecte al de fusta (a
diferència del que és més freqüent a la Garrotxa i al Solsonès) i que
produeix una separació absoluta entre plantes: impedeix l’ascensió de les
males olors del bestiar i la humitat.

El sistema de cobriment de la teulada—és a dir, el suport on recolzen les
teules àrabs—és, generalment, amb planxes de fusta suportades pels
cabirons (o cairats), malgrat que també s’utilitza, en menor percentatge,
l’encanyissat entre cabirons, que consisteix en la col·locació d’una canya
paral·lela a la bigueria situada al centre d’entreeixos, per tal d’evitar la
fletxa de l’encanyissat.

Joan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i VilàJoan Curós i Vilà
Universitat Politècnica de Catalunya

el Cremadells, Sant Llorenç de Cerdans

el Puig, la Menera les Teixonedes, Prats de Molló i la Presta

Can Batlle, Serrallonga
Mas del Pla de Mener,
Sant Llorenç de Cerdans

el Faig, Serrallonga

el Cremadells, Sant Llorenç de Cerdans

el Faig, Serrallonga Cantallops, Serrallonga

el Faig, Serrallonga Mas Sever, Montboló Mas Ventós, el Tec la Masada, Sant Llorenç de Cerdans

pirel vallespir

ELS MASOS DEL VALLESPIR
En ser una zona de muntanya, les magnituds de les cases són, en general,
més aviat modestes; malgrat tot, en podem trobar algunes que es poden
classificar de grans casals com Can Capellera (Costoja), la Guàrdia (Arles)
o Mas Cremadells (Sant Llorenç de Cerdans). La majoria de les cases no té
pretensions arquitectòniques, és a dir, no hi ha una voluntat de
sumptuositat; per això, han estat construccions obertes que han anat
creixent i s’han anat constituint al llarg de la història.

Al llarg de les diferents etapes de
creixement, n’hi ha moltes que no
s’han constituït com a volums unitaris,
sinó que de manera molt clara s’han
anat configurant en diferents alçades
dintre d’un mateix volum.

Aquests volums adherits al llarg dels diferents creixements tenen ressalts
respecte a les façanes construïdes anteriorment i, per tant, la claredat de
percepció de les successives etapes d’expansió són més evidents. Es pot
apreciar a Cal Cabús i Can Pitot (Prats de Molló i la Presta) i la Cabanya
(la Menera). Cal esmentar les que han crescut longitudinalment com
Agrefull, les Garcies i el Tubert (Prats de Molló i la Presta) i Provadona de
Baix (Sant Llorenç de Cerdans).

Un nombre considerable d’aquestes cases disposa de planta baixa i planta
primera i, complementàriament, golfes en algunes altres, però no hi ha un
nombre estandarditzat o comú de nombre de plantes. Com que moltes
cases són construïdes aprofitant els desnivells del terreny, això provoca
que en un mateix edifici hi hagi un nombre diferent de plantes.

Aquesta característica ens porta a
observar que aquests masos s’han
desenvolupat d’una manera molt
orgànica al llarg del territori on són
emplaçats, és a dir que s’adapten molt
bé al lloc d’assentament.

La coberta d’un gran nombre de masos és de dues vessants (82 %),
amb un percentatge molt equilibrat respecte les que desaigüen envers les
façanes principal i posterior (50 %), i les que ho fan cap a les façanes
laterals (44 %). Fins i tot trobem parts de l’edifici amb coberta d’un únic
pendent, característica aquesta força singular.

Un denominador comú que caracteritza els masos del Vallespir és el
desordre que impera a les façanes; cosa que es fa més palesa a la façana
principal, que no té un caràcter arquitectònic distintiu respecte a les altres.

No hi ha un esquema originari distributiu de la casa, sinó que aquest,
segons les necessitats de creixement, s’ha anat adaptant i interrelacionant
per tal de constituir la màxima unitat organitzativa. Ni tampoc no hi ha
cap voluntat compositiva derivada d’una organització interior clara, com
pot ser l’estructura de les tres crugies de la masia amb la sala al centre i els
dormitoris als laterals (que trobem a la Garrotxa i el Solsonès). Es fa difícil
de poder conèixer l’estructura organitzativa de la casa des de l’exterior.

D’obertures, n’hi ha de diversos tamanys en disposicions on hi ha
dependències destinades a un mateix ús. Aquestes obertures, però, no són
de grans dimensions, sinó que el forat del mur sol ser de magnitud més
aviat discreta; fins i tot, en trobem alguns de força petits, que simplement
actuen com a forats de ventilació.

Als masos del Vallespir no hi ha exemples de galeries porxades, a excepció
de Can Boix (Sant Llorenç de Cerdans).
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Les cases de campanya
La recerca històrica i la recerca al camp posen en evidència i donen raó del
que havem dit sobre l’escassa difusió i consistència de l’arquitectura rural
tradicional al territori de l’Alguer.

En molts documents del passat (per exemple, actes notarils, o inventaris de
propietats etc.), sobretot a partir del XVI sècul, trobem referiments a
construccions en les campanyes alguereses i algunes indicacions, per quant
sumàries, relatives a les tipologies dels fabricats rurals més freqüentats i
també indicis de la consistència.

Les construccions rurals són genèricament denominades amb el terme
‘casa’ (terme emprat també per l’edilícia urbana menor), mentre les
denominacions ‘torre de la vinya’ i ‘palau’ són mes rares.

Als documents antics el terme ‘casa’ se
refereix a un tipus de construcció assai
modesta i senzilla, símil a les cases
típiques de les campanyes de la
Sardenya: de planta rectangular, amb
poques obertures, una porta i finestres
de dimensions mínimes,
probablement composta d’una o més
aposentos, però generalment no més
de dues, acostades lateralment. La casa
pot creixir encara per juxtaposició
linear lateral de les aposentos i més
rarament per elevació.

Feta amb parets de pedra i fang, arrebossada amb calcina, és coberta
d’una teulada d’una o més comunament de dues aigües, amb estructura
de llenya formada de bigarons i llistons.

Les teules són de forma mig rodona, la més comuna en Sardenya, i per això
denominada ‘teula sarda’. Si la casa de campanya és composta de dos
ambients edificats contextualment, sovint la paret divisòria se redueix a un
arc (arc diaframàtic) que serveix de suport central a l’estructura principal
de la teulada.

Avui se conserven íntegrament raríssims exemples d’aquests tipus, sigui
perquè són estats derrocats i destruïts definitivament, sigui perquè són
estats amb el temps transformats o substituïts amb construccions més
evolucionades, o recentment destrossats per construir noves cases segons
el gust d’avui.

Un document en llengua italiana conservat en l’Arxiu Comunal, lo Registro
delle vigne, probablement de la primera meitat del sècul XIX, que és un
espècie d’inventari de les propietats, senyala la presència d’estructures
edilícies en les campanyes alguereses i les classifica emprant les
denominacions ‘casa’ i ‘capanna’. Aquest document nos dóna la
possibilitat de tenir algunes dades numèriques que nos poden adjurar
a nos fer una idea de la consistència, de les construccions rurals, fins al
vuit-cents.

En el registre trobem 752 nominatius de propietaris, 113 cases i 60
cabanes; doncs, solament poc més del 20% dels propietaris teniva una
qualsevol estructura edilícia en campanya (calculant sigui cases sigui
cabanes), mentre solament lo 15% teniva una construcció classificable com
a casa. Si després considerem que quasi el 50% de les cases eren
monocel·lulars, compostes d’una sola aposento, nos podem donar compte
de la pobretat del patrimoni edilici en les campanyes alguereses fins al
vuit-cents. En efecte solament el 10% de les cases resulta que disposava
d’un número d’aposentos igual o superior a quatre. Se tractava
evidentment de les cases de campanya dels propietaris més rics, les que
encara avui probablement és possible reconèixer.

Lo palau

Com havem dit el terme ‘palau’ se
troba en documents antics a partir del
sècul XVI per denominar una
construcció en campanya evidentment
de dimensions majors de les que són
denominades simplement ‘cases’. Pot
ésser que el terme ‘palau’, que en el
context regional sard correspon a
palattu, se refereix a una construcció a
més nivells destinada no solament a
conservar tot lo que se necessita per
als treballs de la campanya, sinó també
per a l’estada dels propietaris.

És, però, sobretot a partir del sècul XIX que constatem la difusió d’una
tipologia de casa de campanya més gran, per la qual emprarem el terme
‘palau’, i que se podria assimilar a una vil·la, amb una part destinada a les
activitats agrícoles i una part destinada a la residència estacional dels
propietaris.

Se tracta de construccions a dos o tres nivells, generalment resultat
d’ampliacions d’un nucli més antic, que se poden trobar passant pels
camins de la campanya històrica. Originàriament inserits en grans
propietats cultivades a vinya o olivars, feven part d’un complex de fabricats
i espais. L’edifici principal, de planta rectangular, amb teulada a dues
aigües, també si confina amb el camí per una de les ales mes llongues, no
té una entrada directa. Un portal, a vegades monumental, dóna la
possibilitat d’entrar en una cort on se troben les portes dels matzems i
l’entrada de la casa. Una escala, generalment interna, porta als altres
nivells. A costat de l’edifici principal se poden trobar altres construccions
rústiques, una capella i el jardí, un espai totalment tancat amb parets altes,
amb caminaments, revellins, pou, xafareig etc., on se cultiven arbres de
fruita.

Lo palau, a imitació de las vil·les del continent, pot ésser embellit amb
galeries per contemplar el panorama.
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Notes d’història del territori

L’arquitectura rural tradicional en les
campanyes de l’Alguer és estada
fortament condicionada de la història
de la ciutat que ha vist el centre urbà
(‘l’Alguer vella’) per sèculs tancat entre
les sues muralles, separat del sou
territori que de l’edat mitjana fins al
vuit-cents restarà de fet despoblat.

Cert no és estat sempre així. En època nuràgica el territori alguerès havia
coneixut un poblament consistent i difús, com testimonia el centenar de
nuracs censits. Després, era estat interessat d’un procés de progressiva
concentració del poblament, començat ja en època romana, que havia vist,
en un arc de temps de sèculs, la notable reducció del número dels centres
habitats.

En l’edat mitjana, al moment de la conquista catalanoaragonesa, les
campanyes entorn de la vila fortificada eren caracteritzades d’establiments
esporàdics i de modestíssimes dimensions, on se podien trobar, ultra les
restes més antigues, i encara ben evidents, de la civilització nuràgica,
també les ruïnes dels vilatges de poc abandonats. Al sècul XIV, no solament
les viles de Suyana, Erquilo i Essella, situades en la Nurra, al confí amb el
territori de Sàsser, doncs ben lluny, quan Pere III les concedeix a l’Alguer,
resulten destrossades, però també los centres habitats més a prop de
l’Alguer i que feven part de la curadoria del Nulauro són ja abandonats:
se tracta de les viles de Llunafras (que era estada capital de la curadoria),
Etis, S. Marc i Vessus.

En el primer període catalanoaragonès se registra una ulterior contracció
de l’espai habitat i consegüentment també d’aquell cultivat. Això passa
sigui com a efecte de la política de domini actuada després de la conquista,
que havia portat a l’expulsió de la població autòctona i a la confisca de las
propietats, sigui a causa de les noves disposicions de llei que obligaran los
nous pobladors a residir a l’interior de la vila fortificada i prohibiran
per motius de seguretat de dormir en campanya.

Aquest fet senyarà profundament no solament l’estructura i la imatge
urbana de l’Alguer, posant un límit insuperable per les cases, sinó també
la identitat i la cultura dels sous habitants tancats melancònicament en un
rocó. És assai significatiu que fins a avui los campanyols algueresos per
diure ‘anar en campanya’ diguin ‘anar a fores’.

La vila de l’Alguer, tancada entre muralles, com tants centres fortificats de

l’edat mitjana, almanco fins al sècul XVI, teniva d’ésser encara rica de
zones no edificades: sigui àrees marginals, col·locades al llarg de les
fortificacions, sigui àrees intersticials, col·locades a dins de la part edifica-
da, espais de diferent gènere, patis, corts, corrals, horts, jardins, arjoles
etc. com testimonien los documents antics.

Aquestos espais responien a moltes i diferents necessitats i eren,
evidentment, també funcionals a activitats relacionades amb l’agricultura
que se realitzaven a dins de la ciutat. Va senyalada també la presència a
l’interior de les muralles d’estal·les, matzems per a conservar productes de
la campanya, molins, cantines i altres locals que se trobaven sigui inserits
entre edificis residencials sigui en construccions rústiques separades de
les altres.

Elements de ‘ruralitat’ a dins de les
muralles de la ciutat se conservaran
per sèculs i algunes estructures
funcionals o col·legades a les activitats
dels campanyols restaran en vida fins
quasi als nostres dies.

Los campanyols algueresos seran obligats fins al sècul XVII a tornar a la
ciutat per hi passar la nit. La part del territori cultivada serà, doncs, limita-
da per sèculs a una estreta faixa de campanyes a prop de la ciutat, on los
treballadors podien arribar partint de la ciutat cada maití, generalment a
peus, i que corresponia a no més del 10% de tot el territori. Aquesta zona
era circumdada d’una gran extensió de terres abandonades a la vegetació
espontània i totalment despoblades, que eren denominades salts.

La prohibició d’habitar en campanya,
i els sous efectes no solament en
l’estructuració de l’espai sinó també
en la cultura, explica bé les modestes
dimensions de l’edilícia rural
tradicional al territori de l’Alguer,
com se registra fins al sècul XIX.

A partir del sècul XVI, en efecte, la faixa de campanyes cultivades
s’ampliarà lentament, la costum però de tornar a la ciutat cada tarda
restarà encara per alguns sèculs també quan no hi serà més la prohibició
de dormir en campanya.

Així solament en les terres més a prop a la ciutat, la que se pot definir la
campanya històrica, se realitzaven per sèculs les activitats dels algueresos
dedicades ultra que a la cultivació del forment i de la vinya, a una agricul-
tura intensiva i especialitzada com aquella dels horts. Del sècul XVIII se
començarà a investir capitals sempre més consistents: una gran quantitat
de vinyes seran substituïdes dels olivars i se posa en camí un procés
d’adequació de l’edilícia rural. Però solament entre los sèculs XIX i XX, amb
les grans hisendes capitalístiques, que desbrossaran grans extensions de
terres fins en aquell moment incultes i destinades a la pastura, i amb la
gran transformació agrària de les terres de la Nurra, començada amb règim

«Entre las montanyas y la ribera s’extén lo terme
del Alguer, cuydat com un jardí, ple d’exhuberants
vegetacions en las que’s barrèjan las tintas
negrencas dels olivers ab los colors clars dels
arbres fruyters y la pampolada de las vinyas; arreu
s’aixécan las blancas casetas dels masovers, y las
torres de recreo dels algueresos poblant lo campo
com si fos inmensa vila; torrenteras ressecas en
l’estiu, y tortuosos camins vehinals, crèuhan
aquellas terras en totas direccions: y la plana,
lleugerament ondulada, baixa en pendent suau
fins a banyarse en las blavas onas del mar...»

Eduard Toda (en L’Alguer Un poble català d’Itàlia)

feixista i completada després de la gue-
rra mundial, creixirà assai la dimensió de
les campanyes cultivades donant vida a
un disseny totalment nou del paisatge
agrari i a una nova forma d’establiments
al territori alguerès.

La mapa dissenyada de Rocco Capellino
el 1577 nos dóna una vista de l’Alguer
que ben  representa la idea d’un territori despoblat on l’establiment de
l’home és concentrat en la ciutat tancada entre les muralles i la campanya
dels voltants, travessada dels camins que conflueixen vers el centre habitat,
se presenta buida, llibre de construccions, si excludim les capelles.
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Caseta de l’hort a la Piverada

Mapa de l’Alguer, Rocco Cappellino 1570
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Les casetes de l’hort,
de la vinya i de l’olivar
També si comunament per a les construccions menors que se troben en la
campanya algueresa ve emprat indiferentment el terme ‘casa’ o ‘caseta’, se
podrien classificar per l’específica destinació. També si hi ha una
correspondència entre los tipus edilicis, tampoc podem individuar los
elements de diferenciació entre les construccions destinades al servici dels
horts i aquelles al servici de las vinyes i dels olivars.

Se pot sense dubte rellevar una especificitat per a les casetes dels horts, no
tant per la tipologia constructiva del fabricat, destinat principalment per
conservar les eines i per protecció temporània dels campanyols, quant per
aquell complex d’altres obres muràries, d’instal·lacions per tirar aigua del
pou i per amarar i també per totes los altres equipaments que els
completaven fent-los funcionals a una agricultura especialitzada.

Per quant modesta, la caseta de l’hort
no se presenta mai isolada i nua a dins
dels camps cultivats, i és sempre
dotada de vàries estructures estables
o precàries i espais organitzats amb
específiques destinacions que la
circumden de totes les parts, també
amb revellins, parres i arbres. És
evident la sua natura diacrònica de
complex edilici especialitzat que és
creixit amb el temps.

La caseta de l’hort és sempre fornida d’un pou i de contenidors d’aigua en
pedra o en paret. Les instal·lacions per al molí de aigua que s’emprava tant
temps fa, mogudes d’un molendo o d’un cavall, eren assai complexes. Los
cadufos versaven l’aigua en la pastera, una piqueta de pedra que se
trobava a damunt del pou i d’aquesta l’aigua passava al xafareig que
veniva omplit primer d’obrir los canals i raganals per a la irrigació.
A costat de la casa se pot trobar també un abeurador per als animals.

La casa o caseta de la vinya se presenta
més simple, més poc especialitzada en
confront a aquella de l’hort.
La construcció té més poques
obertures. Una porta i una o màxim
dues finestretes. Se compon d’un o dos
ambients. Si són dos, un dels ambients
és destinat a conservar les bótes i tots
los asterjos o recipients per a la
producció i la conservació del vi.

La caseta de l’olivar coincideix tipològicament amb aquella de la vinya
perquè quasi tots los olivars són estats plantats a partir del sècul XVIII on hi
havia primer vinyes.

Antigament, en algunes construccions més rústiques, fetes amb parets en
pedres a sec, les cobertures podiven ésser en material vegetal així com eren
los cuilis de la Nurra (les cabanes dels pastors), i en algunes vinyes en lloc
d’una casa hi podria ésser una pinneta, la cabana a planta circular, una
tipologia constructiva ancestral de la Sardenya. Avui, al territori de l’Alguer
se troben rarament restes d’aquestos tipus.
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 Casa de la vinya a Carrabuffas Porquili a Carrabuffas

Casa de la vinya

 Porta i parra en una casa de l’hortlo Fangal casa de l’olivar

Casa de l’olivar a la Roqueta Carrabuffas casa de l’olivarCasa a la Roqueta

Casa al carrer dels horts

Casa al carrer dels horts

 Paret de confí al camí d’Ungies  Cobertura d’un pou
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Guarnisa amb canal

Teulada sense guarnisa amb teula
per a lo desgotament i fumerol amb teules

Guarnisa amb canal i teula per a lo desgotament

Arc diaframàtic en una casa de l’olivar Teulada enllatada a llata per canal

Teulada en llistons de llenya i canyes Sostre fals en canyes i calcina

 Sostre en bigues i taules

 Interior d’una casa a Nurac Major: bòvida i arcs

 Portal de la Casa Peretti al Fangal

 Portal i parets de confí al carreró de montanyeset Portal al camí de Vallverd Gerra Bóta

 Pastera d’un pou en una casa de l’hort

Abeurador Abeurador a Sant Igori
 Pilar per a l’entrada
d’un olivar  Jaga al camí d’Ungies
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