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1 ANTECEDENTS DE GRETA 

L’associació GRETA (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició 

Arquitectònica) té els seus orígens en l’any 2011, quan Col·lectiu Patrimoni, 

integrat per arquitectes, historiadors i altres persones sensibles als temes de 

la preservació del patrimoni arquitectònic a les comarques gironines i 

l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 

Arquitectònic (AADIPA) van posar de manifest que comparteixen objectius i 

interessos en la preservació del patrimoni, i va sorgir la proposta de 

promoure les bones intervencions en l’arquitectura històrica i en especial en 

les arquitectures tradicionals anònimes que formen els pobles i ciutats 

catalanes. 

Durant el primer any i mig es va treballar en l’anàlisi del tractament del 

patrimoni arquitectònic que fan els planejaments urbanístics vigents, que són 

els instruments per gestionar la seva permanència i posada en valor. Vistes 

les mancances en molts dels casos analitzats es va elaborar un document de 

Pautes d'ordenació urbanística dels teixits històrics. La Direcció General 

d’Urbanisme el va validar com a Document de criteris a tenir en compte en la 

redacció dels futurs planejaments urbanístics. 

El 2013 es va crear la web, www.projectegreta.cat, amb la intenció de tenir 

una plataforma on poder explicar els objectius de GRETA i informar de les 

activitats i cursos de l’associació.  

El 2014 conscients que per sensibilitzar tots els col·lectius que intervenen en 

la protecció i intervenció en el patrimoni és indispensable tenir accés a una 

bona formació, GRETA juntament amb la Unió d’Empresaris de la Construcció 

de Girona ( UEC ) i posteriorment amb l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya (COAC), inicià el Curs de Mestratge en Construcció Tradicional.  

El curs s’estructura en 4 mòduls: M1 La Pedra, M2 La Calç i el Guix, M3 La 

Terra i la Ceràmica, M4 La Fusta i l’actualització energètica. I es dirigeix 

principalment a constructors, paletes, arquitectes, aparelladors, restauradors, 

etc. En definitiva, tots els tècnics que intervenen en la rehabilitació. L’objectiu 

és preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques 

tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines 

necessàries perquè les empreses que es dediquin a la restauració i 

rehabilitació i els tècnics que en són responsables siguin un referent de 

qualitat. A dia d’avui s’han finalitzat 5 edicions complertes del Curs de 

Mestratge en Construcció Tradicional entre la UEC a Palol de Revardit (Pla de 

l’Estany) i a Ripoll, i l’Escola Sert a Girona. 

S’han realitzat cursos fora del marc estricte del Curs de Mestratge, per poder 

aprofundir en diferents temàtiques: com el Curs del Color a les Gavarres, fet 

en col·laboració amb el Consorci de les Gavarres sobre els pigments i les 

diferents tècniques cromàtiques utilitzades en la tradició arquitectònica. I 

també el curs Els oficis Medievals, diferents tallers organitzats per encàrrec 

del Capítol de la Catedral en la celebració dels 600 anys de la Nova Catedral 

de Girona. Amb tallers de vitralls, pintura al fresc, de picapedrer, etc. Tots fets 

en l’estimulant marc del soterrani de la Catedral. Poc a poc s’han anat 

introduint més tallers en obra real com els realitzats amb pedra seca a Sant 

Miquel, Girona, al Bosc Tancat, Celrà, o a Mas Ventós, el Port de la Selva. 

L’any 2016 GRETA va publicar el llibre Arquitectura Tradicional-tècniques 

constructives. Es tracta d’una descripció pràctica de les tècniques de la 

construcció tradicional amb l’ànim de facilitar-ne la comprensió i l’aplicació 

per part dels arquitectes, constructors o propietaris. On es donen criteris útils 

per dur a terme la rehabilitació responsable d’un vell edifici i preservar al 

mateix temps el seu caràcter. 

Aquesta publicació recull tota la recerca anterior amb les aportacions de tots 

els professionals i docents que han col·laborat en les diferents edicions del 

Curs de Mestratge en Construcció Tradicional.  

http://www.projectegreta.cat/
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Il·lustració 1. Tècniques 

constructives. Arquitectura 

tradicional  

 

Il·lustració 2. Tècniques 

constructives. Arquitectura 

tradicional 

 

 

L’edició va ser de 2.000 exemplars exhaurits a mitjans de 2019. A principis de 

desembre del mateix any s’ha fet una reedició de 1.000 exemplars. 

 

2 PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC ANÒNIM DELS ESPAIS 

NATURALS 

Al llarg de la nostra trajectòria en recerca i formació dels materials i les 

tècniques tradicionals amb l’objectiu de millorar la qualitat de les 

intervencions en el patrimoni arquitectònic i la seva posada en valor, hem 

pogut observar com un dels àmbits on aquest patrimoni està més desatès és 

el dels espais naturals protegits. Possiblement la seva protecció com a espais 

naturals i la seva riquesa en biodiversitat i paisatge té molt a veure amb la 

seva geografia accidentada i la seva inaccessibilitat que per altra part ha 

portat a l’èxode de molta de la seva població. Gran part d’aquest territori 

havia tingut durant segles una ocupació molt més alta que l’actual, resultat 

d’aquesta història estretament lligada a l’agricultura i a la ramaderia en són la 

riquesa de la seva arquitectura popular de masos, cases de pagès, forns de 

calç, pous de glaç, vivers, pous, etc. Malauradament aquesta arquitectura 

popular ha estat sovint un patrimoni poc valorat, de manera que hem assistit, 

imperceptiblement però constant, a una desaparició d’edificis i elements de 

gran riquesa. En paral·lel s’han fet, i es fan encara, intervencions que, pel 

desconeixement dels materials i les tècniques tradicionals que els van fer 

possibles, en desvirtuen el caràcter. 

Per altra part sabem que molts dels coneixements sobre les tècniques i 

materials de la tradició arquitectònica es transmetien de manera oral, de 

pares a fills, de mestres a aprenents... La documentació escrita existent no 

recull ni de bon tros la saviesa que generació rere generació s’havia acumulat 

al llarg de segles. Hi ha alguns testimonis que ens poden ajudar a recuperar 

part d’aquests coneixements, però la fractura en l’ús d’aquests sistemes 

constructius ha sigut massa llarga en el temps per permetre la total 

continuïtat en la seva transmissió.  

La nostra proposta per omplir els buits de coneixement existents es basa en 
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l’anàlisi, observació i documentació dels elements constructius que formen 

part del nostre patrimoni arquitectònic anònim prenent com a mostra els 

elements més interessants dins el territori escollit, en aquest cas Les 

Gavarres. 

3 OBJECTIUS  

L’objectiu és documentar i estudiar el patrimoni arquitectònic anònim 

present a Les Gavarres. El treball de camp ens servirà per detectar i 

documentar tots els elements d’interès i posar-los en valor, recollint el màxim 

de la seva diversitat i riquesa. Especialment aquells elements que poden 

desaparèixer. Analitzant els interiors dels edificis, materials, detalls 

constructius, paviments, revestiments... sovint menys estudiats i per tant més 

inèdits, però considerant també totes les construccions auxiliars i els espais 

exteriors que vertebren i donen sentit al conjunt: els corrals, eixides, eres, 

pallisses, forns, vivers, etc.  

Ens interessen pel seu valor històric i artístic, com a testimonis d’una manera 

de viure, però sobretot per permetre conèixer més bé els materials i les 

tècniques utilitzades i poder recuperar aquells coneixements incorporats en 

el propi patrimoni, que no hem pogut conèixer de primera mà pel buits en la 

transmissió de generació en generació. 

Per altra banda tenim el convenciment que documentar i donar a conèixer els 

detalls i la riquesa d’aquest patrimoni ajudarà a posar-lo en valor i a potenciar 

la seva pervivència.  

No es tracta de fer un inventari exhaustiu de tot el patrimoni arquitectònic de 

les Gavarres. Els edificis intervinguts que han desvirtuat o simplement 

enderrocat i substituït els materials i tècniques originals no són del nostre 

interès per aquest projecte. 
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4 ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació és l’Espai d’Interès Natural, ampliant aquest àmbit fins 

l’anella que defineixen les vies de comunicació comarcals: la C-65, la C-250, la 

C-255, C-66 i la C-31. Això ha comportat incloure Corçà i La Pera, municipis 

amb territori dins l’anella definida malgrat no formar part del Consorci 

Gavarres al no tenir cap part del municipi dins el territori protegit PEIN. A 

més a més, hi ha un dels masos amb fitxa, que es situa fora l’àmbit definit per 

les vies de comunicació, tot i que el vam visitar un parell d’anys abans de 

començar aquest projecte. El fet que tinguéssim constància d’elements que 

ens han semblat molt significatius de Les Gavarres presents i el bon estat en 

què es trobaven ha fet que ens decidíssim per incloure’l. El més curiós és que 

està a la plana, i els elements a què fem referència els hem trobat en altres 

masos situats dins el massís en zona boscosa, muntanya amunt. Hi ha també 

un Mas de Montnegre, sense fitxa, del qual disposàvem de documentació 

fotogràfica dels envans de fusta que citem en la memòria al ser un cas 

excepcional que no hem pogut identificar enlloc més. 

La tria dels edificis a visitar s’ha fet seguint el criteri d’incloure la màxima 

diversitat per la seva riquesa arquitectònica, des dels masos rodejats de 

camps a la plana a aquells a peu del massís, fins als de la part més alta dins el 

bosc. S’han pres els elements que tenen l’ús d’habitatge, però incloent el 

conjunt d’elements que els acompanyen: pallisses, pous, eres, basses, murs, i 

altres edificacions adjacents.  
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COMARCA MUNICIPI POBLACIÓ SUPERFÍCIE (km2) 

Baix Empordà Calonge 10.897 33,57 

Gironès Cassà de la Selva 10.359 45,21 

Baix Empordà Castell-Platja d'Aro 10.585 21,75 

Gironès Celrà 5.390 19,53 

Baix Empordà Corçà 1.253 16,29 

Baix Empordà Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura 1.274 99,84 

Baix Empordà Forallac 1.713 50,63 

Gironès Girona 100.266 39,12 

Gironès Juià 335 8,36 

Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 10.859 20,62 

Gironès Llagostera 8.297 76,38 

Gironès Llambilles 693 14,58 

Gironès Madremanya 282 13,72 

Baix Empordà Mont-ras 1.691 12,31 

Baix Empordà Palafrugell 22.860 26,88 

    

    

Baix Empordà Palamós 17.898 13,98 

Gironès Quart 3.640 38,09 

Gironès Sant Martí Vell 249 17,52 

Baix Empordà Santa Cristina d'Aro 5.203 67,55 

Baix Empordà Torrent 165 7,96 

Baix Empordà Vall-llobrega 912 5,45 

Baix Empordà La Pera 447 11,54 

 

TOTAL 215.268 660,88 

(Font: Idescat 2018) 
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5 METODOLOGIA 

El treball de camp és una primera fase analítica de l’estudi del patrimoni 

arquitectònic menys intervingut de les Gavarres, que pretén detectar 

materials, elements i tècniques constructives inèdites i que aportin nous 

coneixements sobre la nostra tradició arquitectònica. 

5.1 Detecció d’elements d’interès a formar part de l’estudi 

La premissa inicial ha estat la de seleccionar els edificis més interessants per 

la riquesa d’elements preexistents, intentant abastar el màxim de diversitat, 

recollir les diferents tipologies d’edificacions, de les més humils a les més 

nobles, i des de la plana fins a la part més boscosa i muntanyosa de les 

Gavarres, tot plegat de la manera més repartida possible entre els diferents 

municipis que conformen aquest territori. 

Amb aquest punt de partida, la primera tria d’elements a analitzar s’ha basat 

en la informació donada pels propis tècnics del Consorci de les Gavarres,  

gràcies al bon coneixement que tenen sobre el patrimoni arquitectònic del 

territori. Aquesta informació s’ha complementat amb les dades obtingudes 

de la col·laboració de tots els Ajuntaments dels municipis que conformen el 

Consorci, amb els quals ens vam posar en contacte a l’inici del projecte per 

informar-los del treball i demanar-los la seva col·laboració a través dels 

corresponents tècnics d’urbanisme. Les visites de reconeixement pel territori 

ens han acabat d’ajudar a fer aquesta primera tria.  

Un cop elaborada la llista elements interessants, els mateixos tècnics del 

Consorci, i dels ajuntaments i també PFGiA, Productors Forestals les Gavarres 

i Ardenya S.L ens han donat les dades per poder posar-nos en contacte amb 

els diferents propietaris dels elements que havien estat escollits. 

Finalment s’han triat i visitat 34 Masos o cases de poble i una barraca, 

corresponents a 16 municipis. 

5.2 Contacte amb els propietaris i arranjament de les visites  

En la majoria dels casos els propietaris s’han mostrat molt oberts i 

disponibles, i ens han obert les portes de bat a bat. Pràcticament sempre 

presents en el moment de la visita, les seves explicacions sobre la història de 

l’edifici i la manera de viure, dels sovint avantpassats o antics propietaris, han 

estat una font d’informació molt preuada que en la mesura del possible 

intentem recollir en les fitxes. Quan no ha estat possible la presència dels 

propietaris, ens han acompanyat els llogaters o masovers. 

5.3 Realització de les visites  

Les visites s’han realitzat sobretot a partir de la tardor de 2018 fins a l’estiu 

de 2019, amb la major part de visites concentrades en el primer trimestre de 

2019. 

5.4 Documentació recollida en cadascuna de les fitxes 

Abans d’iniciar les visites, vam crear una base de dades, donant un codi a 

cada una de les edificacions o conjunts a visitar que identifica el municipi al 

qual correspon, un número i el nom de la propietat. En aquesta base de 

dades és on hem registrat les dades de contacte del propietari i en quina data 

s’ha fet la visita.  

Posteriorment aquesta base de dades ens ha servit per prendre nota d’allò 

més rellevant que volem comptabilitzar: si l’edifici té alguna protecció, a 

quina tipologia de mas o casa pertany, o l’existència o no d’alguns dels 

elements que hem constatat es van repetint.  

A més a més de la feina de camp, la documentació recollida s’ha ampliat amb 

la recerca de tota aquella informació significativa a l’abast sobre l’edificació o 

conjunt estudiat. 

Per registrar de la manera més concisa possible, però al mateix temps poder 
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entendre de manera fàcil el caràcter i especificitat de cada un dels immobles 

visitats, hem creat una fitxa de 8 pàgines on s’hi sintetitza tot allò que ens ha 

semblat rellevant. Al primer full s’hi recullen les dades generals: 

coordenades, situació dins l’entorn de Les Gavarres, cadastre, ortofotomapa i 

fotografia per identificar fàcilment l’edifici. Al segon full hi ha dades més 

concretes dels volums i ubicació de l’edifici, i tota la informació fruit de la 

recerca, tan referent al planejament vigent dels ajuntaments corresponents 

com en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, indicant el grau 

de protecció de l’edifici, en cas que en tingui. En aquest segon full també hi 

ha el resum de les característiques més específiques i les que han fet més 

interessant l’estudi concret de l’edifici corresponent.  Les 6 pàgines següents 

són per ordenar les dades: materials, tipologies constructives, detalls, etc. 

que corresponen a aquest edifici en concret. Fent referència als elements 

habituals en tot mas o casa de pagès: sostres, murs, obertures, cobertes, 

escales, i tots els elements interiors i exteriors singulars que sovint hi són 

presents: forns, premsa, eixida, vivers, safareigs, eres, pallisses... Totes les 

pàgines de la fitxa tenen un espai per posar-hi les fotografies més 

representatives. El darrer full és exclusivament de recull fotogràfic per tot allò 

que no s’ha pogut documentar en els fulls anteriors. 

5.5 Creació del mapa de punts 

Paral·lelament s’ha elaborat un mapa digital de punts compatible amb 

visualitzadors com el vissir3 de l’ICGC per poder ubicar i controlar 

gràficament la situació dels edificis objecte d’estudi. 

5.6 Equip de treball 

L’equip de treball està format per les arquitectes, l’Olga Muñoz i l’Anna 

Teixidor, amb el suport continuat de l’Oriol Granyer, tècnic i gerent del 

Consorci Gavarres. L’elaboració de les fitxes va comptar amb l’ajuda inicial de 

l’estudiant d’arquitectura Laura De La Cruz i puntualment ens ha acompanyat 

en les visites de camp l’alumne dels cursos de Mestratge, Gorka Martin. La 

concreció de la cronologia de les edificacions ha comptat amb la supervisió 

de l’arqueòloga Maribel Fuertes. 

5.7 Cronologia 

No era objecte d’aquest treball establir la cronologia dels edificis i les seves 

modificacions, amb tot, sí que s’ha volgut indicar en els casos que es coneixia 

o hi havia indicis clars: La cronologia s’ha indicat en els casos que s’ha pogut 

extreure de l’IPAC, de la fitxa del catàleg de masies i cases rurals o de la fitxa 

del catàleg de béns protegits del planejament municipal. Quan apareix un 

segle i doc entre parèntesi indica que hi ha documents datats llavors on es fa 

referència a aquest l’assentament. En altres casos la cronologia l’ha pogut 

establir l’arqueòloga Maribel Fuertes a partir dels elements existents a 

l’edificació, com la tipologia i treball de la pedra de les obertures, o algun 

altre element constructiu. Per últim i en casos més recents, pot venir indicada 

per inscripcions a les rajoles de voltes o cobertes i també pel testimoni 

directe dels propis usuaris de les dates de les darreres intervencions 

rellevants. 

5.8 Autoria de les imatges 

Totes les imatges d’aquest treball i de les seves fitxes són obra dels autors del 

treball de Camp de les Gavarres, exceptuant els casos en què s’indica l’autoria 

al peu de foto. 

5.9 Elaboració de la memòria 

Un cop analitzat cada edifici i les seves singularitats s’han trobat semblances 

rellevants que es repeteixen en més d’un cas, a vegades relacionades amb els 

materials disponibles en un entorn geogràfic concret i altres atribuïbles a 

modes. En la present memòria exposem quines ens han semblat les 

característiques més significatives i interessants del patrimoni arquitectònic 

anònim de les Gavarres. 



TREBALL DE CAMP LES GAVARRES, aprendre de l’arquitectura anònima del nostre territori   
11 

6 MEMÒRIA DE LA CARACTERITZACIÓ DE 

L’ARQUITECTURA ANÒNIMA DE LES GAVARRES 

 

Aquesta memòria és el fruit de la visita a 34 Masos o cases de poble i una 

barraca, corresponents a 16 municipis. 

Tot i haver-hi vestigis d’abans del segle XIV, l’arquitectura que trobem en peu 

correspon sobretot a reformes fetes al llarg dels segles XVI i XVII, mentre 

molts acabats i decoracions interiors corresponen a finals del segle XIX 

principis del XX. 

La diversitat de volumetries, tècniques i solucions constructives trobades és 

molt gran, i l’objectiu del treball de camp que era precisament recollir 

aquesta riquesa i fugir de simplificacions que empobreixin o caricaturitzin la 

visió del nostre patrimoni, ha estat acomplert i en certa manera ha depassat 

les nostres expectatives. Tot i així, sí que es podria dir que hi ha elements que 

es repeteixen i que sembla que parteixin d’una visió ideal del que hauria de 

ser una masia o mas com cal, o bé que conflueixen com a resposta a unes 

necessitats similars, amb variacions segons els recursos disponibles i la 

topografia de cada lloc. 

Així doncs molts masos tenen l’accés principal a la crugia central de la façana 

sud, lleugerament girada a est.  Darrera la portalada de doble batent, hi ha 

una gran sala coberta en el major dels casos per una volta d’ansa de paner, 

dita també de tartana, amb petxines als laterals per obrir pas a les estances 

d’ambdós costats. Aquest gran espai sol ser de volta de rajol, emblanquinada 

amb calç i sinó encintada, mentre les estances a les que dona, estances 

laterals, són pel bestiar, el celler o la premsa i solen tenir voltes de canó 

rebaixades fetes amb pedra i morter de calç tot encofrat amb post de fusta o 

encanyissat. A vegades en alguna d’aquestes estances hi ha la cuina, situada a 

la part més freda, la nord, possiblement perquè és on hi ha la gran llar de foc, 

oberta amb el forn de pa a dins. Llavors aquesta estança també sol ser de 

volta de rajol i emblanquinada.  

Sovint, al fons d’aquesta gran entrada i paral·lela a la façana hi ha l’escala, 

amb estructura de volta i graons de pedra, tancada per un envà i una porta 

de fusta d’una única batent gran. A l’envà, revestit amb morter de calç, hi ha 

a vegades una espiera amb forma de flor o un simple rectangle.  

 

 

 

 

 

 

L’escala dona accés a la planta pis, planta principal, directament a una gran 

sala central. 

La composició s’assembla molt a la de l’entrada, la sala fa de gran distribuïdor 

a totes les estances a banda i banda. Aquesta sala està sempre revestida de 

morter de calç i sol tenir pigments o restes d’haver-ne tingut, amb sòcol a 

baix o a dalt i a baix, les més de les vegades de color ocre, o mangra o blauet, 

i separat del gran pany de paret blanc per una fina línia fosca, negre, mangra 

o blava. 
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Quan la planta pis és directament la darrera planta sota coberta, casi sempre 

té una estructura de fusta, amb bigues, llates i rajols emblanquinats o pintats 

amb triangle. Amb una biga de carener perpendicular a la façana i suportada 

per una, dos o tres jàsseres corbes segons la profunditat de la sala, i les 

bigues de mur a carener.  

 

 

 

 

 

Quan el mas té una tercera planta, o espai de golfes, la sala de la crugia 

central de la planta pis sol estar coberta per una gran volta de rajol pla 

emblanquinada amb petxines, decoracions i motllures. I indica que estem 

davant un mas important. 
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Respecte als paviments, a tots els baixos i als corrals són freqüents els 

enllosats de pedra, i els paviments de còdols, tot i que a vegades a la sala 

d’entrada hi ha cairons, peça ceràmica quadrada, a caixó. Així com a les eres, 

aquests moltes vegades amb incisions, sovint 3 ditades, per evitar les 

relliscades. 

Mentre a les estances dedicades al bestiar en alguns casos no hi ha paviment 

i tenen simplement terra batuda.  

 

 

  

A la planta pis, i també si hi ha segona planta, el paviment més freqüent és el 

ceràmic, amb la rajola de 14x28 fent dibuix mixt, 2-1, com el més estès de 

tots, i en alguna estança rajols posats en escaleta o espina de peix. (Algú diu 

que aquests darrers són reservats per la sala nupcial). Alguna vegada n’hi ha 

de cairons petits sobretot a la sala central, fent alguna sanefa a tot vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fusteries exteriors més antigues no tenien vidre ni tan sols a les finestres i 

estaven fetes de post de fusta, un al costat de l’altre. A la porta principal i en 

moltes finestres, sovint hi ha una obertura petita dins l’obertura gran, per 

permetre diferents usos, com pas carruatge o pas persones sense necessitat 

d’obrir les batents grans, o poder tenir un xic de llum amb mínima entrada 

d’aire. 
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Les fusteries interiors semblen evolucionar des d’un sistema de post verticals, 

casi sempre 2 per porta o batent, lligats per darrera, a posteriorment fer els 

mateixos 2 post verticals lligats per davant, ben encaixats i amb bisell, de 

manera que es formen 3 plafons.    

   

   

 

 

 

 

 

 

En els masos més importants o amb intervencions més recents trobem els 

plafons amb diferents decoracions geomètriques. 

En els masos més endinsats en les Gavarres la fusta com element constructiu 

important hi és més present. La sala d’entrada té el sostre de bigues i post de 

fusta que és el paviment de la sala a la planta pis, en algun cas, per marcar la 

rellevància de l’estança, es posaven uns llistons de fusta entre taulons per la 

part de sota. A vegades el segon tram d’escala és totalment de fusta, també 

la barana. Excepcionalment hi ha tota la coberta de fusta, entrebigats 

inclosos, i sabem d’un mas amb envans fets de fusta. 
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En qualsevol cas, el que queda molt clar, és l’ús dels recursos més propers, 

amb els casos més significatius d’un mas que te la pedrera de granit al costat i 

dos masos que van fer tots els cairons, rajols i teules al forn de ceràmica del 

propi mas.  

 

 

 

 

La única excepció de l’ús de materials de KM 0 sembla que seria el tràfec de 

pedra calcària de les pedreres de Girona, en qualsevol casa de Les Gavarres 

que es pogués permetre la despesa, per fer les obertures, les dovelles, els 

brancals i llindes i a voltes també la formació de les cantonades. Mentre els 

murs són pràcticament sempre de pedra extreta de l’entorn, sense carejar. 

Segons on es situa el mas trobem: esquist anomenat també llécol, a gran part 

dels masos sobretot muntanya amunt, exceptuant en l’entorn de Romanyà, 

Calonge, Santa Cristina i Castell d’Aro, on hi ha granit. A baix a la plana, a 

l’entorn de la Bisbal, hi ha molts murs i obertures formades amb pedra 

sorrenca, mentre a peu del massís, a Madremanya i a Sant Sadurní de 

l’Heura, la pedra sorrenca es barreja amb l’esquist. A Cassà de Pelràs, hi ha 

murs fets amb pedra volcànica, basalt, i a Juià i a Púbol s’hi barreja basalt 

amb esquist i pedra sorrenca. A l’entorn de Girona la pedra calcària és tant a 

obertures i cantonades carejada com al mur sense carejar.  
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Les úniques excepcions als murs de pedra, els trobem en dos masos que 

tenen tàpia, situats a baix, al camp, propers a la comarca de la Selva. A 

Penedes, Llagostera, amb murs interiors de tàpia mentre les façanes són de 

granit, i a Quart, amb un mas on la façana és també de tàpia, aquesta 

barrejada amb còdols de riu, mentre la resta de murs de façana són de còdols 

de granit barrejats amb quars i basalt.  

 

 

 

 

 

Tot i que sabem de la presència de murs de tàpia també a Monells, per altres 

treballs fets anteriorment. Murs interiors de tàpia combinada amb estesa de 

calç, a la rectoria i tàpia en façana en un petit edifici entre mitgeres. 

Les intervencions de finals de segle XIX principis del XX incorporen també 

molt de maó massís per fer murs i formar obertures, el cas més paradigmàtic 

seria el de la Casa taller del ceramista Cornellà a la Bisbal, on tots els murs 

són ceràmics. 
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L’esquema ideal presentat pot tenir moltes variacions, sovint la configuració 

del mas ve molt condicionada per la orografia tan variada de Les Gavarres. La 

capacitat dels masos d’adaptar-se als desnivells i aprofitar la topografia a 

favor és una de les virtuts més interessants d’aquesta arquitectura. Sempre 

que es podia es posava l’era en el punt més alt, probablement al lloc més 

assolellat i esventat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre per altra banda, es recollien les escorrenties de les aigües plujanes 

que baixaven del massís a través de vivers i safareigs. 

De fet es podria dir que la composició més clàssica de masia, amb dues 

vessants i carener perpendicular a façana principal, només és possible en els 

masos situats a la plana, o en espais prou plans en l’entorn dels nuclis, a peu 

de la muntanya o en algun planell dins el massís, i això correspon a poc més 

de la meitat dels edificis visitats. 

Per altra part, en més de la meitat dels casos, al mas s’hi accedeix per un 

portal que dona a un espai a l’aire lliure però tancat per murs de pedra. Hi ha 

quatre masos importants que a més a més tenen elements defensius: torres i 

guaites, en aquest es tracta de masos fortificats. En tots els altres casos el 

recinte tancat sembla respondre a necessitats de tenir l’aviram controlat i de 

gaudir d’uns espais exteriors més domèstics i privats que per raons de 

defensa, tot i que de ben segur tenia també la virtut de donar més seguretat 

als seus habitants. 
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També volem destacar que a principis del segle XX tota masia o casa de pagès 

amb certa envergadura va fer reformes per incorporar un toc modernista, 

present sobretot en paviments hidràulics a la planta principal, o paviments 

ceràmics i també en les fusteries interiors d’armaris i fusteries exteriors. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En algun cas aquesta voluntat d’estil és també visible en estergits i 

decoracions pictòriques a la planta pis, a la sala gran i a les altres estances o 

dormitoris de la mateixa planta i en revestiments de la façana. 

 

 

 

 

 

 

També hi ha una voluntat estètica en els elements més enginyerils, com els 

molins sorgits per poder bombejar l’aigua, espirals perfectes amb finestres 

amb vitralls de colors. 

  

A més a més volem destacar una intervenció posterior, dels anys 50, que 

prenen com a base el formigó i la rajola, ambdós fets al lloc, proposa 

elements constructius interessants i integrats en el conjunt: voltes sota l’era 

amb safareig, celler, estructura pallissa i paviments als baixos. 
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I per últim la descoberta  de construccions fetes per un mestre de cases, Joan 

Planellas Valls que als anys 20 del segle XX reformava una casa de poble i 

construïa una barraca amb criteris i voluntat d’estil segons paràmetres 

d’arquitectura racionalista i artdecó.  
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7 CONCLUSIONS 

El treball de camp i l’estudi i anàlisi de les dades extretes ens ha donat un 

coneixement que ens acosta a la realitat del nostre patrimoni, ajudant a 

enriquir l’imaginari de materials, recursos i solucions possibles utilitzades al 

llarg del segles per construir-lo. Sobretot volem recalcar la importància 

d’accedir als interiors, els detalls i imatges aportades parlen per si soles. Tots 

aquest recursos seran eines que poden ajudar a mantenir, restaurar i 

actualitzar aquest patrimoni, tot respectant el seu caràcter i personalitat, 

fugint d’idees preconcebudes o simplificacions que portin a la caricatura. 

La dificultat de conèixer i poder accedir als edificis més humils dins dels 

nuclis. La tipologia de casa de poble, entre mitgeres, no intervinguda, o és 

menys freqüent o costa de detectar. En futurs estudis caldria intentar incidir 

més en aquesta tipologia en concret. 

Per altre part no podem obviar el futur incert que tenen alguns dels edificis 

visitats, amb patologies importants, i en els casos més extrems amb un 

principi d’enrunament. I la sorpresa i desconcert que ens causa saber la falta 

de protecció de la majoria, o la protecció superficial d’altres, bàsicament 

façana i volumetria exterior, deixant al marge les tipologies constructives, els 

materials utilitzats i els interiors. 

Esperem que la futura difusió d’elements, detalls i imatges, posi en valor 

aquest ric patrimoni, i puguem així posar el nostra petit gra de sorra per la 

seva transmissió a futures generacions i al gaudi de la nostra. 

 

Girona, gener 2020 
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9 EXEMPLES D’ANÀLISI PER UBICACIÓ 
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