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Quin es el present i el passat del model territorial de la masia? Algunes investigacions realitzades des del 

Laboratori d’Urbanisme (LUB) s’han centrat en l’anàlisi de les modificacions que han experimentat alguns 

territoris catalana amb forta presència de la masia, i molt especialment, l’entorn de la Plana de Vic. Un 

primer episodi observa l’evolució del model primitiu amb les transformacions de l’agricultura al llarg del 

XVIII. Un segon, les dinàmiques experimentades durant la segona meitat del segle XX i fins avui. Aquests 

referents, estudiats a fons a través dels cadastres de rústica i de cartografies històriques, permeten 

restituir la genealogia territorial i donen arguments per una visió crítica del present i el futur.  

En l’anàlisi de l’ocupació de l’espai no urbanitzat, observem quin ha estat aquí el rol de la masia, veient 

com s’ha “reproduït”, estès i transformat fins arribar a la rica casuística contemporània: lloc productiu, de 

residència, de serveis, etc. 
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Cuál es el presente y pasado del modelo territorial de la masía? Algunas investigaciones realizadas desde 

el Laboratorio de Urbanismo (LUB) se han centrado en el análisis de las modificaciones que han 

experimentado algunos territorios catalanes donde la masía es protagonista, y muy especialmente, en el 

entorno de la Plana de Vic. En un primer episodio se observa la evolución del modelo primitivo con las 

transformaciones de la agricultura durante el siglo XVIII. En el segundo, las dinámicas experimentadas en 

el mismo medio durante la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy. Estos referentes, estudiados a fondo a 

través de catastros de rústica y de cartografías históricas, permiten restituir la genealogía territorial y dan 

argumentos para una visión crítica del presente y futuro. 

El análisis de la ocupación del espacio no urbanizado permite observar cuál ha estado aquí el rol de la 

masía, viendo como esta se ha “reproducido”, extendido y transformado hasta llegar a configurar la rica 

casuística contemporánea: un espacio productivo, de residencia, de servicios, etc. 
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La primera referència física a que ens remet el vocable masia és a una edificació, una 

casa d’agricultor. En la seva accepció catalana, masia, mas o masada (del llatí 

mansus) és una explotació agrària integrada per edificacions i terres (DIEC). La masia 

no és doncs només una construcció, sinó també un patró físic de la colonització del 

territori i que per la seva aplicació repetitiva i persistent omple grans territoris del 

paisatge rural català. 

Referent imprescindible del territori català, la masia és també una institució política i 

social enriquida per la tradició cultural i pel dret civil català. Aquesta unitat agrària es 

ocupada per un grup social, majoritàriament una família, que conrea i viu, amb un 

objectiu casi exclusiu de produir bens agraris i de cuidar del bestiar. 

En el seu origen, l’autogovern, l’auto abastiment i l’autogestió semblen exemplificar les 

característiques d’aquest model d’organització territorial. Les vicissituds polítiques i de 

poder al llarg de l’historia ens informen que el règim de propietat lliure (l’alou o 

possessió) perd identitat i diversifica els seus significats, apareixen els remences, 

l’emfiteus , les parceries, que han donat origen a diverses revoltes.   

Des de diverses disciplines, molts investigadors s’han dedicat a l’estudi de diferents 

aspectes culturals i socials, dels usos i costums, d’aspectes tipològics de la 

construcció i dels seus processos històrics1. Aquest escrit se centra en la masia com a 

patró d’organització territorial, posant en valor els aspectes físics de la seva 

construcció, com a instrument d’una manera de colonitzar el camp.  

 

 

 

 

 
I. Exemples d’una masia relacionant l’escala dels edificis amb del conjunt de les seves terres 

                                                
1 En el treball de Jerònim Moner, La Masia: una arquitectura singular, trobem una extensa bibliografia 
d’estudis sobre aquests temes. 
 



 

El model agrari i territorial. La unitat i la seva agregació 

Una primera abstracció del fenomen des de la l’Ordenació Territorial la trobem 

precisament de mans d’un dels arquitectes més importants del segle XX: Le Corbusier. 

En el seu assaig “Els tres establiments humans” ens descriu, el model teòric de 

l’agregació de la “unitat de producció agrícola”, com la part unitària d’un mosaic que 

omple les extensions del territori rural. Salvant les distàncies entre les formes 

d’expressió, la rèplica acurada del mateix model estava molts anys abans 

representada els fulls d’un plànol cadastral com el de la ciutat de Vic, de 1852. Aquí, el 

detall d’un mosaic de cinc peces explicita la idea de solidesa i uniformitat d’aquest 

teixit rural en el territori de la Plana de Vic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
II. Le Corbusier. La unitat d’explotació agrícola i l’agrupament de centres de cooperació.  

III. Plànol del Cadastre de rústica de 1852 de Vic. Arxiu de la Corona d’Aragó 

 
L’anàlisi d’alguns territoris propers ha mostrat com la repetició dels paquets unitaris de 

dimensions semblants (entorn a 20 ha), la posició dispersa i equidistant de les 

edificacions (distància amb una tendència propera als 500m) i la cerca d’una mínima 

privacitat de l’hàbitat en la retirada respecte als camins públics (50-70m de camí 

semiprivat), ajuden a entendre fins a quin punt la repetició i la relació estan presents 

en aquesta cultura territorial. Els usos i costums, les pautes de comportament de la 

construcció es fa estructura i ens pot interessar com a arquitectura territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Carenes i masies, abstracció del parcel·lari i model teòric al municipi de Torelló 



 
En el treball “La identitat del territori català” 2 del LUB de finals del anys 70 es va fer un 

esforç inèdit per construir una interpretació dels diferents àmbits comarcals en base a 

la cartografia. Pel cas de la Plana de Vic, el plànol original de 250x100 cm expressava 

el pes d’aquests masos polaritzadors de les relacions físiques3. No hi ha dubte que la 

masia com a instrument de colonització és extensiu i que tendeix a una certa isotropia 

espacial en les planes interiors de Catalunya. 

Els historiadors4 semblen coincidir en que el naixement de la masia és simultani a la 

fundació dels nuclis urbans medievals (sagreres) i que en temps de Guifré el Pelós es 

fa servir com a instrument de colonització sobre tot a les comarques prepirinenques i 

centrals (segles X-XI). Aquesta hipòtesis reforçaria l’origen etimològic franc de la 

masia (mas, manse) i el seu desplaçament posterior de les muntanyes cap a les 

planes. Els mateixos estudis coincideixen també en un procés de reproducció i 

creixement fins a les pestes que assolaren gran part de l’Europa meridional al llarg del 

segle XIV. 

La segona gran empenta del fenomen es produeix amb l’esplendor de la agricultura 

catalana que es manté al llarg dels segles XVIII i part del XIX. És, en aquesta època, 

més a l’abast, per on comencem a estudiar les vicissituds del model. Amb aquest 

objectiu hem  entrat en detall al municipi de Torelló.  

 

Primer moment: segle XVIII-XIX. Torelló 

La documentació consultada pel municipi de Torelló, a la riba del Ter i al nord de la 

Plana de Vic, ens dóna una aproximació molt precisa de la situació històrica de les 

masies escampades per aquest terme (en total, nou inventaris cadastrals i diferents 

documents històrics que van des de 1632 fins avui)5. 

Segons el cadastre, en el 1755 hi havia a Torelló 39 masies, un nombre que es 

reproduirà al llarg de cent anys, arribant a 54 masies a meitats dels s.XIX (cadastres 

de 1851, 1855 y 1862). Si anem enrere, podríem corroborar les estimacions fetes per 

                                                
2 Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, monogràfic 1981. 2 volums 
3 Pot consultar-se amb màxima definició a:http://lub.upc.edu/web/arxiu_LUB/comarques/oso.html 
4 Antoni Pladevall: Les Masies de Taradell 
5 Aquesta recerca va iniciar-se als anys 80, integrant part dels estudis que presenta la tesi doctoral “Las 
componentes formales del territorio Rural”, de Xabier Eizaguirre, diriginada per Manuel de Solà-Morales I 
presentada a la UPC el 1991. 



altres autors6, que sostenen que entre els segles XII-XIV existirien 31 unitats o 

assentaments agraris dispersos. Aquesta dada s’aproxima a les 27 masies que cita un 

document inèdit de 1632 trobat a l’arxiu municipal i a les 34 enumerades en el  

“Manifiesto de árboles en el término municipal en 1754”. Així doncs, constatem una 

notable vitalitat al llarg dels cent anys (entre 1755 i 1855), confirmant els processos de 

reproducció del model  original, amb l’aparició dels masos nous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Representació de l’aparició del mas nou i de les “casesnoves” i evolució de la relació entre les masies i els 

propietaris al llarg dels darrers segles. 

Fent ara un salt endavant és curiós veure com durant quasi 100 anys aquest procés es 

paralitza i se’n mantindrà constant el nombre (els cadastres de 1915, 1935, 1946 i 

1956, mantenen el nombre en 56). Haurem d’anar fins a finals del segle XX per 

constatar un nou creixement, de fins a 88 assentaments dispersos i aïllats, ja no 

únicament masies, que analitzarem en l’apartat segon d’aquest treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. Evolució de la situació de les masies i construccions en el SNU al terme municipal de Torelló (1855-2000) 

                                                
6 Com ara l’historiador Fortià Solà en l’obra “Historia de Torelló” 



Tornant enrere, direm que la reproducció del model anunciada dóna fruit a diferents 

situacions. Apareix la Casanova com a reproducció alternativa i complementària als 

masos o masies pairals. La Casanova representa un desdoblament del mas mare, i la 

superfície de terres que té adscrites és considerable, entorn a les 60 quarteres (tres 

quarteres són aproximadament una hectàrea). Sanaias, Feu, Viñas i amb posterioritat 

La Riera són clars exemples en el nostre cas dins el municipi de Torelló. El mas nou o 

masoveria neix sobretot de la rompuda de noves terres com a còpia a una dimensió 

més petita del mas tradicional (entorn a 20 quarteres). Unes vegades es manté unit a 

la propietat pairal que li ha donat vida i se li assignen unes terres (Vilar de dalt, Coll-

fred, Sidera, Masets, Caseta Dalmau, Cuaranya y Hortelana), d’altres la adscripció és 

total i no arriba a segregar-se (Comallonga, Serra del Reig, Teuleria de Sanaias i 

Plans). Aquest fenomen està íntimament lligat als contractes de masoveria i parceria 

tan freqüents en aquests territoris. També l’aparició del  Mas Nou es pot donar sense 

cap vinculació reproductiva a masies existents com és el cas de Mayolas, Angelats, La 

Creu, Caseta d'en Dagés, Caseta d'en Muntades i Mas Vila.  

Per últim, podem parlar de les masies “peri-urbanes”, com la Torra, Colomer, 

Puigbacó, Carrera, Damians, Pujol i La Coma, per la seva proximitat a la població. Així 

com també els molins com: Tres Creus, Molianta i Espona; les masies d’horta: Horta 

d’en Basas. I ja molt diferents, les fàbriques: Casa del Tint, Cal Feiner i Can Tarrés, 

totes elles tenen una extensió més acotada, d’entre 20 o 30  quarteres.  

Deixant de banda la curiositat toponímica, interessa tant les variables dimensionals 

com els diversos orígens en l’aparició de noves unitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Intervals de freqüència de les superfícies (en quarteres) de les masies del terme municipal de Torelló  

 

 



 

Segon moment: mitjans segle XIX, fons de la Plana 

La mecanització del camp, la introducció de la ramaderia industrial i una certa invasió 

produïda pel “mite” rural dóna lloc a una nova transformació del model original a partir 

de la segona meitat del XX. Noves condicions de vida, nous usos, separació de 

destins per les edificacions i per les terres, fan que la masia evolucioni cap a noves 

formes i activitats modificant la seva composició física.  

A la progressiva diversificació de les peces d’aquest entramat, cal sumar-hi encara 

l’establiment de nous elements infraestructurals i funcionals que han fraccionat el 

territori, a la vegada que en molts casos s’ha trencat l’adscripció tradicional entre casa 

i terres. Avui trobem al territori rural restaurants, cases de colònies, gasolineres, 

granges, indústries, dotacions de tota mena, neo-rurals que hi estableixen el seu 

habitatge, clubs de tenis, etc. Les noves activitats modifiquen les edificacions, els 

accessos, el paper de les terres...  Sense cap mena de dubte podem afirmar que, si bé 

la masia evolucionada manté el seu caràcter d’aïllament, en molts casos perd la seva 

íntima relació amb la terra. Podríem dir en conseqüència que es passa d’un territori o 

ciutat agrària difusa a una ciutat jardí dispersa: els “jardins” reemplacen les terres 

agràries.  

Pel cas de la Plana de Vic, molt més que d’altres territoris de la nostra geografia, 

constatem com el paper d’unitat agrària productiva de la masia, no només persisteix 

avui, sinó que s’ha reforçat en la seva especialització per la ramaderia intensiva, 

seguint un procés general d’especialització del món laboral i empresarial. 

En el llindar del segle XX vàrem realitzar un estudi minuciós sobre l’evolució de l’espai 

rural entorn al municipi de Vic. Prenent com a referència el magnífic plànol cadastral 

de 1852, es va elaborar un treball de restitució digital amb la voluntat d’observar amb 

gran detall les transformacions en l’espai rural de la capital de la Plana en el pas de 

150 anys. L 

a imatge històrica de Vic de 1852, ho hem esmentat abans, explica amb nitidesa el 

model del territori de la constel·lació difusa. L’ordre del món rural (l’extensió de les 

propietats, les equidistàncies, la isotropia posicional) ordena clarament el territori. Més 

de 100 anys després, les cartografies dels anys 60’ i 80’ (1967 i 1986 pel cas) ens 

mostren com ha canviat el territori rural en dues qüestions fonamentals.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Vic, 1852. Plànol de Cadastre de Rústica, ACA i restitució digital, amb totes les masies en vermell 

 

 

En primer lloc, constatem que l’ocupació territorial passa a ser més jerarquitzada i la 

nebulosa de punts equidistants és menys homogènia, creant-se algunes 

concentracions espaials, com una mena de remolins. L’explicació és òbvia: la creixent 

interdependència de la masia, dels seus habitants i les seves activitats, d’un entorn 

cada vegada més ampli (en comparació amb el model autosuficient que hem explicat 

abans). Amb aquesta intenció, podríem interpretar com el conjunt de les edificacions 

del sòl rural (ja no només les masies) ja no s’entén només des de la isotropia de la 

xarxa primitiva, sinó que alguns elements fan d’atractors de nou tipus d’activitats en 

relació a les tradicionals vies radials que han relacionat la ciutat amb el seu territori. 

 

 

 

 

 

 

IX. Fragment al nord-est del municipi de Vic, edificacions en l’àmbit rural als anys 1852, 1986 i 2000 

 

 



 

En segon lloc, i aproximant-nos al detall d’alguns àmbits concrets, es constata com, a 

més d’aparèixer noves construccions, hi ha un canvi dimensional molt important dels 

espais masia originals. De l’aproximació quantitativa sobre els m2 de sòl ocupat (que 

no construït) volem destacar dues dades. Primera, que entre 1852 i 2000 s’ha 

quintuplicat la superfície de sòl ocupada (coberts, granges i noves construccions). I 

segona, que amb molta diferència l’ocupació més important va produir-se entre els 

anys 60 i 80, mentre que en les dues darreres dècades, l’increment representaria el 

30% del vint anys anteriors. En aquest cas, és obvi que no es comptabilitza les noves 

implantacions programades com els polígons industrials. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Vic, 2000. Cartografia de l’espai rural i esquema interpretatiu de la relació amb el viari (carreteres i camins) 

 

Les masies són doncs en aquest àmbit avui, el germen i element central d’uns 

conjunts molt més complexos, amb edificis especialitzats i altament tecnificats per la 

millora de la producció. Però no sempre: sabem que en molts altres casos les granges 

s’han implantat en el territori d’una forma totalment independent a les construccions 

preexistents. 

 

Aquest fet ha generat que s’hagi produït una important diversificació dimensional. 

Ampliant l’àmbit d’observació a d’altres municipis del centre de la Plana¡ observem les 

dimensions dels nous artefactes masia-complex agroindustrial. Hi destaquem tres 

grups majoritaris: 



§ Un complex de dimensió notable, corresponent a un tipus mig entorn a 2.500 m2 

de sòl construït, uns 3.200 m2 de sostre i un àmbit ocupat d’uns 10.000 m2.  

§ Un de dimensió mitjana, corresponent a un tipus mig entorn 1.300 m2 de sòl 

construït, uns 1.700 m2 de sostre i un àmbit ocupat d’uns 6.000 m2. 

§ I un últim, poc o gens evolucionat, d’una superfície de sòl construïda fins a 750 

m2, i que presenten un tipus mig de 550 m2 de sòl construït, uns 900 m2 de 

sostre i un àmbit ocupat d’uns 3.000 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Exemples de tres dimensions de la “masia evolucionada” 

 

 



Aquesta classificació es presenta de manera agregada en un fragment dels fons de la 

Plana entorn a la C-25 en el terme municipal de Gurb. S’observen diferents patrons o 

gradients que defineixen les peces d’aquest mosaic fràgil – una ciutat jardí menys 

agrària i més ciutat difusa – on l’estructura de mobilitat és mes fibrosa degut a la suma 

de les dues lògiques infraestructurals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Forçant una mica el grafisme es pot entreveure una abstracció del mosaic històric mostrat anteriorment 

Ortodòxia i realitat 

La consciència dels valors de l’espai rural està sempre en entredit. Massa sovint 

s’entén com un lloc residual, sense valors propis, on la ciutat pot expulsar sense 

compliments totes aquelles activitats i artefactes que li són molestos o no hi caben. 

L’enorme magnitud del camp i una menor rigidesa i control del que hi passa, el fan 

especialment atractiu com un lloc on prevalen les decisions individuals sobre les 

col.lectives. El drets i deures de la propietat, per exemple, són clarament entesos de 

manera molt diferent des de l’òptica urbanística. Sigui com sigui, i malgrat els esforços 

dels últims temps, l’espai rural segueix essent molt vulnerable i les controvèrsies 

pròpies de l’ordenació urbanística hi són més flagrants.  

La cartografia interpretativa7 que presentem a continuació d’un fragment de la Plana 

(Gurb, Santa Cecília i les Masies de Voltregà, Manlleu, Roda i les Masies) mostra el 

grau de saturació d’aquesta ciutat difusa de baixa densitat8. S’hi identifiquen 3 famílies 

de construccions principals: 

                                                
7 Extret dels Estudis Previs del Pla Director Urbanístic de la Plana de Vic, 2006  
8 Entenem aquí “ciutat difusa” en la denominació urbanística que fa el geògraf Francesco Indovina del 
territori del Venetto, i que tanta bibliografia ha generat a posteriori a la publicació amb el mateix nom. 



- les masies històriques no evolucionades, que s’assenyalen amb un hexàgon de 

260m (equidistància mitja entre masies de 520m) corresponent a les 15 ha. 

- Els habitatges que han proliferat a posteriori, assenyalats amb un quadrat de 

només 4 ha (parcel.la mínima de secà, establerta per la Generalitat de Catalunya, 

1982), una superfície mínima que va prevaldre durant un temps per justificar el 

seu assentament. 

- I finalment els complexos ramaders productius, vinculats o no amb masies 

tradicionals. Aquests són els verdaders protagonistes. Els cercles amb radi 250m 

fan referència també a les normatives sanitàries per regular el seu establiment 

(distància mínima de 500m. entre explotacions), i mostra fins a quin punt hi ha una 

superposició excessiva en determinats espais, que posen en risc l’equilibri 

ambiental. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

XIII. Imatge del conjunt d’edificacions del SNU en el fons de la Plana. Pot veure’s també per separat la 

importància de cadascun dels conjunts, mostrats en 3 finestres diferents que mostren per separat les masies 

(hexàgons), els habitatges aïllats (quadrats) i les granges (cercles).  

A la vista d’aquesta realitat complexa, és propi plantejar-se quin ha de ser el futur d’un  

espai rural que és tan característic de les nostres geografies. Com fer conviure la seva 

vitalitat amb el seu valor patrimonial? Quin hauria de ser l’“interès general” que 

justifiqui el pas d’una infraestructura que talla el sistema capil.lar de camins que ha 

alimentat el territori durant tants anys? Quines són els valors patrimonials de les 

masies que poden justificar la seva conservació a ultrança, si aquesta no facilita el 

desenvolupament de les seves activitats? Té sentit fomentar la divisió horitzontal dels 

masos per facilitar el manteniment d’unes construccions amb superfícies construïdes 

equivalents a 3, 4 o 5 habitatges? I encara: és lògic seguir demanant que els que 

viuen als masos desenvolupin activitats agràries?  

L’important canvi legislatiu a partir de la “primera” nova Llei d’urbanisme 2/2002 ha 

portat a un control més estricte de l’ocupació del denominat “Sòl No Urbanitzable”, no 

tant al nivell d’ocupacions productives que campen arreu (indústries i polígons), però si 

dels assentaments residencials aïllats i de la pròpia transformació dels masos 

existents. Com succeeix en tantes ocasions, les versions revisades d’aquesta llei, fins 

a la 1/2010, han hagut de llimar algunes restriccions excessives que convertien les 

benintencionades regulacions en una simple ortodòxia divorciada de la realitat. 

Des de fa uns anys, els catàlegs de masies i cases rurals obren una perspectiva pel 

manteniment d’aquest patrimoni construït, permetent la seva recuperació com a espais 

relacionats amb les dotacions (cases de colònies, restauració, residències, petits 

hotels, agroturisme,...  en resum, sector serveis) oposant-se però a la implantació 

d’activitats productives no relacionades amb el món agrari. Algunes normatives 

recents, intenten vincular també, esperem que amb encert, la implantació de noves 

activitats amb la restitució de l’entorn, obligant a l’enderroc de les granges i altres 

construccions obsoletes. 



Resta pendent un esforç d’escala superior, per posar en valor no només l’edifici masia 

sinó el conjunt de la institució primitiva, en la seva relació amb la terra. Conscients que 

potser no siguem capaços de subvencionar la pràctica de l’agricultura, s’estan buscant 

noves fórmules, per vincular les noves activitats amb la gestió i la cura del seu entorn, 

emprant pràctiques ja existents sobre la custòdia del territori i els anomenats “serveis 

ecosistèmics”. 

L’evolució del model de la masia, glossat aquí a través d’alguns exemples concrets del 

territori de la Plana, viurà a les properes dècades un nou episodi decisiu, culminant un 

procés molt viu a principis del segle XXI. La definitiva diversificació de les seves 

activitats farà que s’estableixi un nou marc de relacions amb l’espai territorial, i 

demanarà una aposta decidida i difícil que sàpiga combinar adequadament la seva 

vitalitat amb la seva conservació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Vista típica del mosaic rural de la Plana, des de Malla, mirant a nord 
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