
De I'ahir a I'avui: 
continuitats i canvis en 
els masos del Montseny 
Resum: Qualsevol visitant del Montseny descobreix, a banda de 27 

Ponencies les excel~lencies del seu paisatge, un gran nombre de masos que 
Anuari del son la base del poblament del Montseny i que n'han configurat 

Centre d'Estudis 
de Granollers un paisatge específic. A mes d'una forma d'explotació del medi 

2003 i un sistema de producció, el mas era un sistema d'organització 
social, amb una forma específica de transmissió de la propietat 
i un sistema de relacions socials entre els propietaris i els ma- 
sovers. Encara avui, malgrat les profundes transformacions que 
esta experimentant la societat rural i malgrat que les cases hagin 
perdut forca com a forma d'organització social, la importancia de 
la masia segueix sent basica simbolicamen t, paisa tgística i social. 
És, sens dubte, el principal element del patrimoni etnologic del 
Montseny Aquesta ponencia, basada en una recent recerca fo- 
namentada en fonts orals, presenta les característiques basiques 
de la forma de vida que es donava en els masos del Montsenj 
en especial els del sector del Valles Oriental, i analitza quina és 
la situació actual dels masos, molts dels quals, la majoria, han 
evolucionat vers usos diferents de I'agricultura i la ramaderia com 
ara el de segones residencies, restaurants o allotjamen ts.1 

I El treball s'ha realitzat amb la col.laboració de Gemma Font, Joaquim Mateu, Sandra Pujadas, Josep Manuel 
Rueda i Jordi Tura, i presenta part dels resultats d'una recerca sobre el mas al Montseny iniciada I'any 2001 
pel Museu Etnolbgic del Montseny d'Arbúcies i el Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu de la Universitat de 
Barcelona, amb la col.laboraci6 del Taller del Patr~moni Arquitectbnic de I'Escola d'Aparelladors de la Univer- 
sitat Politecnica de Catalunya. La primera fase del treball s'ha real~tzat en el marc de I'lnventari del Patr~mon~ 
Etnolbgic de Catalunya i ha estat financada pel Centre de Promoci6 de la Cultura Popular i Tradlclonal Catalana 
de la Generalitat de Catalunya. Han col.laborat tarnbe en el treball Núr~a Borniquel, Neus Claros, Mar Margall, 
Maria Martí, Dolors Pelegrí I Eulhlia Torra. Volem agrair espec~alment la participació en la recerca dels habitants 
dels masos del Montseny, dels alcaldes i treballadors dels ajuntaments, així com del personal del Parc Natural 
del Montseny. El treball s'ha basat en I'estudi de casos en profunditat. S'han triat 20 masos sltuats al massís 
del Montseny i se n'han estudiat en profunditat les diferents dimensions a partir de I'observació, les entrevistes 
semidir~gides i I'analisi de la docurnentac16 escrlta (particular, notarial i local). L'elecció d'aquests 20 casos s'ha 
fet tenlnt en compte que representessin masos sltuats en els tres entorns ecolbgics que trobem al Montseny (el 
pla, la muntanya mitjana i I'alta muntanya) i que, actualment, presentessin diferents situacions de cont~nuitat 
(explotació agrícola i forestal, segones residencies, serveis, etc.). 



1. Presentació 

L'objectiu d'aquesta ponencia és oferir una aproximació al mas 
com a institució social i economica i com a element configurador 
del paisatge del massís del Montseny, així com les continu'itats i els 
canvis que ha sofert en relació amb les transformacions del món 
rural i de la societat catalana. Com assenyala F. Breton, el mas és 

28 una estructura visible en el paisatge (1991 :30). De fet, és un dels 
elements basics que donen forma al paisatge del Montseny i, 
des de fa mil anys, constitueix un dels trets més característics de 
I'ocupació humana del massís. La proximitat de sols cultivables i 
de pastures, la possibilitat de trobar aigua propera i la configura- 
ció del relleu han contribu'it durant segles a I'extensió arreu de la 
muntanya d'aquesta forma específica d'adaptació al medi. 

Tanmateix, la importancia del mas no ha vingut nomes del seu 
paper com a forma d'assentament, sinó sobretot del seu caracter 
multifuncional que implica I'existencia de diferents dimensions: 
arquitectonica, demografica, economica, sociojurídica i simbolica 
(grafica 1). El caracter múltiple dels masos es posa de manifest 
en les diferents realitats associades al concepte mas. La paraula 
mas evoca I'edifici, sovint tambe anomenat masia, pero també 
les persones que viuen. Així mateix, tambe es refereix al patri- 
moni material (edificis, terres, bestiar, drets d'accés a recursos) 
que constitueix I'explotació agrícola de la qual viuen aquestes 
persones, i al patrimoni simbolic (nom del mas, historia familiar, 
prestigi social, banc a I'església, tomba, xarxa de relacions) que 
comparteixen totes i que les identifica i situa socialment. Final- 
ment, la paraula mas tambe remet al sistema d'organització 
socioeconomica i d'adaptació al medi caracteritzat per I'habitat 
dispers i per I'ideal d'agrupar en un únic espai I'habitatge i les 
terres. Per aixo, una reflexió sobre el mas al Montseny es alhora 
parlar de la demografia, de I'economia, del sistema jurídic, de la 
reproducció de la societat, dels valors socials. 



Grafica 1. Elements que integren un mas 
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A mes, parlar del mas no suposa fer-ho d'una institució ai'llada, 
sinó d'una unitat integrada en un marc social més ampli, que 
esta en constant relació amb altres masos, amb els pobles i les 
viles i amb les zones urbanes. Tot i la seva estreta relació amb el 
medi, les activitats economiques del mas i tota la Iogica del siste- 
ma responen en bona manera a la relació entre la muntanya i les 
zones urbanes. La proximitat a I'area urbana de Barcelona i els 
forts vincles amb les poblacions vei'nes al massís han determinat 
historicament el funcionament dels masos. Així, I'agricultura, la 
ramaderia i I'explotació forestal s'han desenvolupat en relació 
amb la demanda de les zones urbanes. Igualment, les transfor- 
macions actuals del sistema dels masos i I'orientació vers el sec- 



tor serveis, tambe resulten de I'estreta relació entre la muntanya 
i les arees urbanes. Per aixo, per entendre el sistema dels masos 
montsenyencs, el seu funcionament i les transformacions que ha 
sofert, es imprescindible tenir en compte contextos mes amplis 
com la parroquia o el municipi, I'area del Montseny on esta situ- 
at, el conjunt del Massís, la comarca i Catalunya en general. 
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2. La masia: el mas com a construcció 

La dimensió mes visible dels masos és I'arquitectonica. Un mas 
esta integrat per un conjunt d'edificis que donen aixopluc a les 
persones i les seves activitats. Com a construcció destinada a la 
residencia, I'agricultura, la ramadera i I'explotació del bosc, I'es- 
tructura i les dimensions de la masia estaven condicionades per 
aquestes activitats. Aixi, els diferents edificis inclo'l'en espais per 
als animals -corrals, estables, corts, galliners-, per emmagat- 
zemar la producció i guardar els instruments de treball -golfes, 
graners, pallisses, cellers-, i per habitatge dels membres del 
mas. En els masos mes grans, apareixien dos espais diferenciats 
per habitatge, ja sigui en el mateix edifici o en edificis separats: 
un per als masovers (la masoveria) i un altre per al propietari (la 
casa de I'amo). 

Les masies del Montseny presenten una gran diversitat 
de formes segons I'altitud, I'orientació, el relleu, I'activitat econo- 
mica, i la riquesa i I'estatus socioeconomic de la propietat. Amb 
tot, la producció i I'espai productiu són els que, generalment, 
han determinat la grandaria i I'estructura del conjunt. Aixi, a les 
parts baixa i mitjana del massís han predominat les masies de ti- 
pus agrícola o cerealística. Segons Llobet ( I  990:389-395), aquest 
tipus de mas es caracteritzava per ser un edifici de tres cossos 
amb planta baixa i un o dos pisos sobreposats. La planta baixa 
estava ocupada pel vestíbul i el celler al cos central, i la cuina 
menjador i els estables als cossos laterals. A les plantes superiors 
hi havia la sala, sobreposada al vestíbul, i els dormitoris als late- 
rals. El graner se situava sobre del celler. Quan hi havia un segon 
pis, aquest acostumava a ocupar el cos central i es destinava a 
golfes, graner i pallissa. L'estable, la pallissa, les corts i el corral 
tambe podien situar-se en edificis independents al costat de la 
construcció principal. 



Els masos localitzats a major alcada, amb una orientació predo- 
minantment ramadera i forestal, tot i que presentaven una es- 
tructura semblant a I'anterior, els espais i la superfície destinada 
al bestiar eren superiors (Llobet, 1990:403-506). En alguns casos, 
com per exemple I'Agusti (Tagamanent), les dependencies desti- 
nades a les persones ja no apareixen a la planta baixa, que esta 
dedicada exclusivament a les activitats ramaderes. Sovint I'edifici 3, 
central tenia al costat altres edificacions dedicades a estables i 
corrals, les quals podien arribar a ocupar una major extensió que 
la mateixa masia. Tant en un cas com en I'altre el material cons- 
tructiu era sempre la pedra, lligada amb calc o fang, mentre que 
els terres de la planta baixa estaven enllosats de pedra i els dels 
pisos amb bigues i llates de fusta. 

Cs important assenyalar que I'ús de I'espai de la masia no es im- 
mutable i que ha anat modificant-se per adaptar-se a les noves 
necessitats dels seus propietaris. Així, els canvis en I'orientació 
economica dels masos, la introducció de nova maquinaria com 
els tractors, les noves idees sobre la intimitat, la higiene o el 
confort, han provocat importants transformacions en I'ús dels 
espais i, fins i tot, en la totalitat dels edificis. Avui en dia, per 
exemple, moltes masies s'ha reconvertit en restaurants, cases de 
colonies, segones residencies, residencies casa de pages, etc., fet 
que ha impulsat reformes arquitectoniques i nous usos en I'espai 
habitat. 

3. Els de casa: el mas com a grup de persones 

Un mas també era un grup de persones que vivien plegades a la 
masia i treballaven conjuntament el seu patrimoni. Com explica- 
va una masovera d1ArbÚcies, treballar, menjar i dormir junts era 
el que determinava la pertinenca dels individus al mas: ((Tothom 
dormien aqui, menjaven aqui: tots érem de casa!))2. De les con- 
verses amb els informants sorgeix una imatge d'un passat de ca- 
ses plenes de gent que compartia feina, sostre i taula. Les dones, 
que eren les que havien de cuinar per a totes aquestes persones, 
són les que recorden mes aquest fet i destaquen la cccolla)) que 
eren a casa: 

- - 

Dona, Arbúcies, 81 anys, masovera. Aquestes cites són fragments de les transcripcions l~terals d'entrevistes 
mantingudes amb habitants de masos del Montseny. La referencia inclou el sexe, el lloc de res~dencia, I'edat I'any 
2002 i la relació amb el mas. Quan aquesta no consta, es tracta de persones que van neixer en un mas pero ja 
no hi viuen actualment. Per mantenir la intimitat dels informants, en alguns casos s'han canviat els noms propis, 
els cognoms i el nom dels masos. 



<<Havíem sigut set i vuit de colla aquí, eh! Perque jo  estava amb 
els pares [del meu marit], llavors hi havia un germa [solter] i una 
germana soltera, h i  havia un mosso, i llavons ja van néixer els 
meus [fills]. Vull dir, que erem set i vuit de colla cada 

La forma ideal que es despren d'aquestes explicacions es la de la 
família troncal. Des d'un punt de vista estricte, una família tron- 
cal es un grup trigeneracional basat en la transmissió indivisa del 
mas al fill mascle primogenit i que esta integrat per: 1) els vells, 
es a dir la parella de la generació mes gran formada per I'amo i 
la mestressa; 2) els joves, la parella de la segona generació inte- 
grada per I'hereu -fill de I'amo i la mestressa- i la seva muller, 
la jove; 3) la mainada, els infants de la tercera generació, es a dir 
els fills i filles de I'hereu i la jove; 4) els cabalers o fadristerns, ger- 
mans i germanes solters de I'hereu i fills de I'amo i la mestressa. 
Els cabalers i les cabaleres podien quedar-se al mas a condició 
de restar solters. En el cas contrari, s'havien de casar amb algun 
hereu o pubilla d'un altre mas, fer-se capella o monja o, aprendre 
un ofici o professió fora de I'agricultura i marxar a viure a la vila 
o emigrar. 

Hi havia ocasions, sobretot en els masos mes grans, que el grup 
de persones que vivien al mas s'ampliava amb mossos i minyo- 
nes. El mateix succe'ia quan propietaris i masovers habitaven al 
mateix edifici o en edificis ve'ins. Tot i amb aixo, la condició de 
membres del mas d'uns i altres era diferent4 

<<Al vespre coíem una olla gran, perque com ja erem molta colla.. . 
Perque entre nosaltres [els de casa] i els llogaders, quan érem 
menos a casa sempre erem deu aquí. Perque teniem mossos i 
teníem una noia o una dona també a treballar Perque és cla L.. 
[hi havia molta feina]. Quan erem menos gairebé érem deu. I el 
temps de les castanyes, i de les pomes i aixo, llavors érem catorze 
o quinze o setze, perque llavors venien.. . [els  jornaler^],,.^ 

Pero a mes a mes de les persones que hi vivien de forma per- 
manent, al mas sempre hi havia gent que es quedava uns dies i 
menjava i dormia a la casa: parents que anaven a visitar la família; 
jornalers i treballadors del bosc que eren contractats per tasques 

Dona, St. Esteve de Palautordera, 70 anys, mestressa. 

Sobre les relacions entre amos i masovers i entre amos i mossos i minyones, vegeu el punt 6. 

Dona, Arbljcies, 81 anys, masovera. 



que duraven uns quants dies; paletes, fusters o modistes que hi 
anaven a fer alguna feina concreta;= mestres de sequer que feien 
classe a la mainada del mas i d'altres cases del ve'inat i tambe es 
quedaven a menjar i dormir: 

<<A casa potser ens reuníem 13 o 14 [vailets del veina t]. Cada dia. 
A casa era sempre a la tarda, perque s'hi quedava a dormir, dor- 
mia a casa [el mestre]. (. . .) La mare, li guardava la roba, hi tenia 33 

el llit, i la mare li rentava la roba),. 

Pero al mas tambe s'acollia persones passavolants, com ara mar- 
xants i venedors que anaven pels masos oferint els seus produc- 
tes: trementinaires, venedors d'imatges religioses, venedors de 
roba i articles de merceria, tractants de bestiar, etc. Tothom tenia 
un lloc per dormir al mas i, sovint, tambe un plat a taula: 

<<Dona: Aquest [marxant] d1ArbÚcies era molt més cap aquí.. . Ui, 
s'havia quedat moltes vegades aquí. 
Home: Sí! Aquí es quedaven a sopar i dormir: I.. . Que els h i  havies 
de cobrar? Res. 
Dona: A vegades els donaves menjar pel burro i et deixaven una 
pega de roba. . . s. 

El relat que hem presentat fins ara dibuixa una imatge d'uns 
masos plens de gent, amb persones que anaven i venien i s'inte- 
graven al mas durant uns dies. Aquest quadre, pero, tot i estar 
basat en dades reals, no representa la situació de la majoria dels 
masos montsenyencs ni tampoc un estadi permanent de les cases 
a que es refereix. En aquest sentit, funciona com una representa- 
ció ideal de com era la vida al mas, elaborada a partir de d'alguns 
moments dels masos que tenien explotacions agrícoles i ramade- 
res de dimensions mes grans. 

Per contra, en la majoria de cases, tot i que els seus habitants 
compartien aquest model, la situació era diferent. Ja fos perque 
es tractava d'explotacions mes modestes que no podien suportar 
un grup de persones tan nombrós i els fills es veien obligats a 
marxar o canviar de mas, o perque I'atzar de la vida havia fet que 

(([El fuster] venia ell, s'estava una setmana fent una carreta, es quedava aquí a menjar i dormir I d'aquesta 
manera anhvem fent)). Home, 82 anys, el Brull, pages. 

Home, 55 anys, Montseny. Els mestres de sequer eren mestres ambulants que reunien els infants en un mas del 
vei'nat i els feien classe durant unes hores cada dia i despres es desplacaven a un altre mas 

Home I dona, 82 i 81 anys, el Brull, pagPs i mestressa 



els pares morissin abans que I'hereu s'hagues casat, el nombre de 
persones que vivia a la casa i la complexitat del grup residencial 
eren molt menors. De fet, en les explicacions d'altres informants 
també apareixen masos amb poca gent, sense mossos i minyo- 
nes, que mes que comportar-se com un centre d'atracció de per- 
sones actuaven com a punt d'emissió de forca de treball.g 

34 Les dades sobre la composició residencial dels masos que re- 
flecteixen el padró d'habitants i el cens de població de Fogars 
de Monclus de 1880, 1955 i 1996 ens ofereixen un contrapunt 
quantitatiu als relats dels informants.1° En primer lloc observem 
el nombre de persones que vivien als masos. El 1880, cada mas 
estava habitat per una mitjana de 4,8 persones i de 4,9 el 1955, 
lluny de les 10 i 15 persones que apareixen en els relats dels in- 
formants. El nombre mes freqüent era de cinc persones per casa 
(un 21,5% dels masos el 1880 i un 24,1% el 1955), seguit dels 
grups residencials amb quatre membres (un 18,2% i un 20,7% 
dels masos els anys 1880 i 1955 respectivament). Tot i amb aixo, 
els masos on vivien sis persones i mes suposaven un 31,4% del 
total el 1880 i un 31 % el 1955, reunint el 48,6% i el 46,1% de 
tota la població respectivament. 

En segon lloc, les dades sobre les formes residencials confirmen 
el que afirmavem abans: tot i que el model de família preferit era 
el de la família troncal, la majoria de masos no adoptava aquesta 
forma. A Fogars de Monclus, la forma de residencia més freqüent 
els anys 1880 i 1955 era una parella amb fills i filles (tipus 3b): un 
51,2% i un 44,8% dels masos respectivament. Ara be, els masos 
amb formes de residencia complexes (tipus 4 i 5) suposaven un 
25,6O/0 i un 36,8% dels total els anys 1880 i 1955, i reunien el 
33,3% i el 48,5% de la població respectivament, xifres que ens 
demostren la importancia d'aquestes formes residencials.ll 

((Nosaltres a colla érem pocs, nomes érem els meus pares i tres germans.. Dona, 81 anys, el Brull, mestressa. 

'O Les dades de 1880 I 1955 procedeixen del buidat i analisi dels censos de població i padrons d'habitants del 
municipi (Arxiu Municipal de Fogars de Monclús) I fan referPncia nomes als masos que estaven situats dins dels 
límits actuals del Parc Natural del Montseny. Les de 1996 fan referPncia al conjunt de llars del municipi i proce- 
deixen de I'elaborac16 de les dades de la web de I'lnstitut d'Estadistica de Catalunya. 

" Quan en una població hi ha mes del 20% o 25% de grups residencials de tipus complex es pot considerar 
que aquesta forma residencial es la més signlflcativa (Fine-Souriac, 1977; Berkner, 1975). El fet que no sigui la 
forma predominant esta en relaci6 amb els límits demografies a la convivencia de tres generacions (mortalitat, 
estructura de la poblaci6 per edats, edat de matrimoni, etc.) de manera que la possibilitat de formar una familia 
troncal es veu limitada a un curt periode de temps. Per exemple, el mas M, de Viladrau, segons les dades dels 
censos de població, entre 1886 i 1996 no va arr~bar mai a configurar una família troncal completa (tipus S), tot 
i haver-hi arribat a viure fins a 11 persones. 



Font: elaboració prbpia a partir del cens de Fogars de Monclús de 1880 I del padró de 1955 (Arxiu Municipal 
Fogars). Les dades de 1996 de la web de I'lnstitut d'Estadistica de Catalunya. 

Nota: Les dades dels anys 1880 i 1955 fan referencia nomes als masos localitzats dins del perímetre del Parc 
Natural del Montseny. 
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Font. elaboració prbpia a partir del cens de població de Fogars de Monclus (1880). 

Nota: Les dades fan referencia nomes als masos localitzats dins del perímetre del Parc Natural del Montseny. 

I TOTAL 42 1 100,OO 1 63 1 100,OO 1 16 1 100,OO 1 121 1 100,OO 1 



Finalment, les dades del cens de 1880 també ens mostren un 
comportament residencial diferent entre els amos i els masovers. 
Així, mentre que el 31 % dels masos habitats pels seus propietaris 
adoptaven una forma residencial del tipus 4 o 5, aixo succe'ia 
en el 25% dels masos ocupats per famílies no propietaries de la 
casa. Es a dir, en el cas dels masovers, el fet de no posseir bens 
per transmetre i la incertesa del contracte de masoveria, feien que 37 
la continu'itat en el mas fos poc atractiva en comparació d'altres 
possibilitats que podien tenir els fills al seu abast: des d'emigrar a 
instal.lar-se pel seu propi compte en una altra masoveria. 

4. El mas com a sistema d'explotació del medi 

La identificació entre el mas i una unitat d'explotació agrícola es 
un fet que destaquen tant els estudiosos de la institució com els 
mateixos habitants dels masos. Vila i Valentí (1 973:63-78), en 
una definició recollida després per altres investigadors, definia 
el mas com una unitat d'explotació ccagrosilvoramadera menada 
per una família dins el marc d'una propietat única i contínua en 
I'espai)). Tot i que aquesta associació entre mas, poblament dis- 
pers i concentració de les terres en una única parcel.la ha estat 
criticada posteriorment, i s'ha assenyalat els aspectes jurídics 
de la relació entre el senyor medieval i el pages com I'element 
definitori del mas (Congost, 2003; Lluch i Mallorquí, 2003), la 
identificació entre el mas i I'explotació agraria continua essent 
basica en la majoria de casos. Es per aixo que una altra dimensió 
que destacarem del mas montsenyenc es I'economica, centrada 
en I'explotació del patrimoni material del mas i caracteritzada per 
una producció mixta basada en I'agricultura, la ramaderia i I'ex- 
plotació del bosc, a que s'ha incorporat el sector turístic durant la 
segona meitat del segle XX. 

Al Montseny, el mas ha estat la unitat basica d'apropiació, d'ac- 
ces i d'explotació dels recursos productius que oferia el medi. 
En aquest sentit, i seguint el concepte d'ecosistema definit per 
I'antropologia ecologica i utilitzat per Viazzo (1 989) per estudiar 
les comunitats locals dels Alps, considerem el mas com una unitat 
d'adaptació al medi que te com a finalitat organitzar la producció 
i el consum en un entorn ecologic concret, per la qual cosa són 
necessaries unes formes d'organització social i política que fan 
viable I'explotació d'aquest medi. 



Des d'un punt de vista ideal, el patrimoni d'un mas havia d'inte- 
grar tots els recursos necessaris per desenvolupar aquesta econo- 
mia mixta -bosc, terres de conreu i pastures- i, si es possible, 
calia reunir-10s tots en una única peca. En un ambit de muntanya 
com el Montseny, les diferencies en I'entorn segons I'alcada i 
I'orientació de les valls han facilitat historicament aquest ideal, 

38 en facilitar una gran diversitat ecologica en un espai relativament 
proper. Així, els masos es troben distribu'its per tot el massís i el 
seu territori acostuma a abastar diferents altituds adoptant el 
que podríem anomenar una forma d'ocupació vertical del terri- 
tori. Per exemple, I'Agustí, mas situat a 1.030 metres d'altitud al 
municipi del Tagamanent, estén les seves 200 ha entre els 750 
i els 1 . I  50 metres d'altitud. Igualment, les 310 ha del Bellver, 
tambe al Tagamanent, van des dels 550 als 1.250 metres. A mes 
a mes, dins del territori de cada mas, la masia sol estar situada 
en aquell indret que permetia als seus habitants un facil acces a 
tots els recursos.12 

El bosc ha configurat sempre la major part del territori dels 
masos, i es un element fonamental de I'economia dels masos, 
fossin els seus propietaris pagesos o hisendats. Del bosc se n'ha 
extret carbó, llenya, fusta, suro, aglans, castanyes, bolets, herbes 
i cacera. Igualment, ha constitu'it una reserva de terres per al 
conreu mitjancant la practica de ['artiga, ja fos com una activitat 
temporal o bé permanent. Cal destacar que el progressiu aban- 
donament dels camps de conreu i de les pastures ha provocat 
que el bosc hagi tornat a colonitzar part del territori dels masos, 
especialment en aquells llocs de més difícil acces i mecanització. 

Els camps de conreu solien ser de seca, tot i que en alguns indrets 
tambe es podien regar gracies a I'aigua de les fonts i torrents. Els 
camps acostumaven a estar situats a prop de la casa, aprofitant 
terrenys plans i mitjancant la creació de terrasses esglaonades al 
vessant. A més a mes dels camps de conreu, els masos posse'l'en 
horts propers a la casa on es cultivaven fruites i verdures, gene- 
ralment per al propi consum. Els camps de conreu podien ser 

l 2  Salvador Llobet (1990:168-184) analitza la distribuc~ó dels masos en el territor1 a partir de les dades del cens de 
1860, explicant la seva s~tuació per les variables següents: 1) Relleu favorable amb formació de sbls. Les masies 
es troben sobretot en zones on I'erosió ha excavat les calcaries o gresos, fac~litant la formació de sbls aptes pel 
conreu. 2) Exposició i recer: la casa es situa generalment al vessant assolellat, aprofitant la radiaci6 solar i fugint 
de la invers16 hivernal. 3) Altura: pel cl~ma i per la dificultat de comunicacions. 4) Facilitat de regadiu: proximitat 
a fonts o a possibilitats d'emmagatzemar algua per al regadiu. 1 5)  Proximitat de les pastures. 



Al Montseny, el mas ha estat la unitat basica d'apropiació, d'acces i d'explotació dels 
recursos productius que oferia el medi. El Boscas (El Brull) (Fotografia: Xavier Roige). 

Un mas implica I'existencia de diferents edificis complementaris per a les diferents tasques 
agrícoles i per a la residencia dels masovers. El Vilar (Arbúcies) (Fotografia: Xavier Roige) 



La sala, espai central per a la vida domestica i les relacions socials del mas, i una habitació 
del mas L'Agusti (Tagamanent), actualment convertit en museu. (Fotografies: Xavier 
Roige). 



conreats d~rectament pel propietari o, en el cas dels masos mes 
grans, cedits a un o diversos masovers. 

Les pastures eren un altre dels recursos basics del mas, en relació 
amb I'activitat ramadera. Hi havia dos tipus de pastures: les d'alta 
muntanya, d'origen natural i situades a les cotes mes altes del 
massís; i les artificials, que eren mes habituals, i s'obtenien mit- 
jancant la desforestació i la crema controlada dels matolls. El bosc 41 

tambe era aprofitat per pasturar els animals, sobretot les ovelles, 
les cabres i els porcs. 

Hi ha un quart recurs que tambe ha tingut un pes important en 
alguns masos: I'aigua. A mes a mes de ser imprescindible per al 
consum huma i del bestiar i per al reg, I'aigua tambe permetia 
altres activitats economiques que en alguns casos suposaven una 
font d'ingressos considerable. D'una banda, al costat de rius i 
torrents hi havia un nombre considerable de molins, propietat 
dels masos mes importants, dedicats tant a moldre cereals i que 
solien ser cedits a un masover que I'explotava i pagava una part a 
I'amo. Aquests molins tambe es van dedicar a altres activitats ar- 
tesanals i industrials d 'en~a el segle XVlll i XIX: torneria, serrado- 
res, drapers, paperers, fargues, textil, electricitat.13 D'altra banda, 
alguns masos tambe posse'ien pous on emmagatzemaven neu i 
glac durant I'hivern, per després vendre-ho a les viles i ciutats. 
Aquesta activitat va tenir una certa importancia per alguns masos 
fins entrat el segle XX (Llobet, 1990:307-308). 

Pero a mes a mes dels recursos que cada mas posse'l'a de for- 
ma exclusiva, n'hi havia d'altres sobre els quals tenia dret d'ús i 
que solien estar situats a les parts mes altes del massís. Són els 
anomenats emprius. Segons sembla, aquests drets tenien el seu 
origen en I'arrendament de bens en els dominis senyorials durant 
I'epoca medieval, que evolucionaren vers drets d'ús associats 
a uns masos, i que podien ser transmesos per herencia o per 
compra del mas.14 Aquests drets comportaven una mena de co- 
propietat entre diversos masos, de forma que alguns tenien drets 
sobre I'explotació forestal, d'altres sobre les pastures, d'altres 
sobre els fruits, etc. Altres vegades, el dret d'empriu s'origina en 
la venda d'aquest dret sobre unes determinades terres per part 
d'un mas a un altre. Si be la propietat compartida es molt cone- 

j 3  Sobre els usos de I'aigua com a forca motriu a finals del XIX I prlmera meitat del XX, vegeu Font. Mateu i 
Pujadas (2002). 

j4 Sobre els tipus d'emprius, el seu origen I evoluci6, vegeu Llobet (1990:215-223) i Pladevall (1986) 



guda a les zones de muntanya, al Montseny apareix amb algunes 
característiques propies, ja que es tracta d'una copropietat mes 
que no pas d'una propietat comunal. Així, en el cas de I'empriu 
del Matagalls de Viladrau, amb una superficie de 856 ha, el mas 
la Vila te la copropietat condicional del bosc, mentre que altres 
set masos -la Sala, can Gat, el Segalars, can Bosc, el Martí, el 

42 Noguer i el Pujol de Muntanya- tenen el dret a les pastures; dret 
que podien perdre si un any no I'empraven15 (Llobet, 1990:220). 
En el cas de I'empriu de les Agudes, situat en els terrenys del 
mas Terrers del Montseny tenien dret d'empriu de les herbes can 
Cervera del Montseny, el mas Deumal i can Rovira de la Costa.16 

Pero el pes que tenien el bosc, les terres de conreu i les pastu- 
res en cada explotació variava segons la ubicació del mas i les 
dimensions de la propietat. Així, la superficie forestal i les pas- 
tures tenien un major pes com mes gran era la propietat. I, a 
I'inreves, com menor era el nombre d'hectarees posse'ides, major 
proporció representaven les terres de conreu. Per exemple, la 
decada de 1970, segons les dades aportades per Breton (1991 : 
33), al mas Vivet, situat a 650 m, amb una superficie total de 20 
ha, els camps de conreu de seca ocupaven el 72% de la propi- 
etat, el bosc el 25% i les pastures nomes un l ,9%. En canvi, al 
Montanya, situat a una alcada similar (700 m.) pero amb un total 
de 375 ha, la superficie forestal ocupava el 49%, les pastures el 
21 % i la terra cultivable el 16%. 

D'altra banda, la proporció de terres de conreu era menor en els 
masos situats a les zones mes altes del massís que en els situats a 
una altitud inferior pero, en canvi, posse'ien una major superficie 
de bosc i pastures. En aquest sentit, i de forma general, podem 
diferenciar tres grans tipus de mas al Montseny, amb una estruc- 
tura i una orientació productiva distintes en relació amb les tres 
zones ecologiques que es poden definir al massís: el mas del pla, 
el mas de la muntanya mitjana i el mas d'alta muntanya. 

Els masos d'alta muntanya, situats entre els 800 i 1.200 metres, 
s'han dedicat de forma predominant a la ramaderia i I'explotació 
forestal. L'agricultura una activitat secundaria i insuficient, dirigi- 

l 5  ((La llenya era de I'amo de la Vila, tot aixb [de I'empriu de Viladrau] O sigui. el terreny es de I'amo de la Vila. 
Ara, les herbes s6n nostres. No se quins tractes hi ha. Tota la vida ha sigut així. I dorm~r, nosaltres havíem de 
portar el ramat a casas. Home, 65 anys, el Brull, pagPs 

l 6  Home, 86 anys, Montseny, pages 



da sobretot al consum dels habitants i dels animals del mas.17 En 
relació amb aquesta orientació productiva, I'extensió de les terres 
del mas acostuma a ser major que entre el cas de les propietats 
de la muntanya mitjana i la plana, donant-se forca casos de ma- 
sos amb propietats d'entre 100 i 300 ha i alguns que superen 
les 500 ha.'* El territori dels masos d'alta muntanya combina la 
superfície forestal, que acostuma a ocupar mes del 60-70% de 43 
la propietat, amb terres dedicades a pastures i, en una mesura 
menys elevada, terra de conreu de seca.lg Un 24% dels masos 
situats dins del Parc Natural del Montseny estan situats per sobre 
del 800 metres. 

La muntanya mitjana representa un model d'explotació del medi 
que combinava trets dels masos d'alta muntanya i dels masos de 
plana. Es tracta del tipus de mas més abundant en el Montseny, 
ja que un 46% dels masos situats dins del Parc Natural són 
d'aquest tipus. Una de les característiques dels masos de munta- 
nya mitjana era un major equilibri entre I'agricultura, la ramade- 
ria i I'explotació forestal, en contraposició a la casa de la plana, 
predominantment agrícola, i la casa d'alta muntanya, predomi- 
nantment ramadera. Tot i amb aixo, es important assenyalar que, 
des d'un punt de vista historic, I'activitat ramadera d'aquests ma- 
sos va ser posterior, com a conseqüencia de la intensificació de 
la ramaderia al Montseny. Es tracta de masos situats en alcades 
que van dels 500 als 800 metres d'altitud, que presenten una 
gran diversitat tant pel que fa a la seva activitat com també a les 
seves dimensions. En general, pero, hi ha una tendencia que les 
dimensions siguin menors que en el cas dels masos d'alta mun- 
tanya com a conseqüencia d'una menor presencia de terrenys 
forestals i pastures. 

Finalment hi ha els masos de plana, que tenien una orientació 
economica basicament agrícola, sobretot, cerealista. Tot i amb 

l 7  Les cotes maximes de masos ocupats de forma permanent arr~ben fins a 1.220 m. (Santandreu de la Castanya) 
en la banda de solana, i 1.020 m. (Coll de Te) a I'obaga. 

l8 Les dades del cens agrari de 1962 referides als dos municipis que ocupen el pla de la Calma així ens ho de- 
mostren: de les 62 explotacions censades I'any 1962 al municipi del Brull, n'hi havia 12 (el 19.4% del total) que 
tenien mes de 100 hecthrees, dues de les quals possei'en entre 500 i 1 000 ha. Per la seva banda. les explotacions 
amb mes de 100 ha. del municipi del Tagamanent eren 10 d'un total de 53, el que representava el 18.9% del 
total, havent-hi també dues amb mes de 500 hectarees. 

l 9  Segons el cens agrari de 1982, entre el 69% I el 80% del sol agrícola dels municipis de la zona alta del massis 
com ara Tagamanent, el Brull o Fogars de Monclús estava ocupat pel bosc, mentre que el ded~cat a terres de 
conreu anava des del 10% a I' 1 %. 



aixo, des de principis del segle XX, la ramaderia estabulada, i en 
especial la producció de llet, va anar prenent cada cop mes forca 
i orientant tambe I'agricultura cap a la producció de farratges 
per al bestiar. En general, i malgrat les importants diferencies 
existents, la mida del territori dels masos de la plana es inferior a 
la dels de muntanya mitjana i alta.20 Al mateix temps, les terres 

44 de conreu tenen un major pes dins del conjunt de la p r~p ie ta t .~ '  
Per acabar, en el cas dels masos de la plana es mes freqüent que 
les terres no estiguin integrades en una sola peca, sinó que les 
podem trobar repartides en diferents parcel.les. 

5. El mas com a unitat social 

Fins ara hem vist el mas com una institució que constitu'ia una 
unitat d'explotació del medi i que estava integrada per unes 
persones i un patrimoni material. En connexió amb aquests dos 
aspectes apareix una altra dimensió del mas, la social, que fa re- 
ferencia tant a les relacions i el funcionament intern del mas, com 
tambe a la participació dels membres dels masos en les relacions 
amb I'exterior. 

El mas tenia una organització interna que assegurava el seu fun- 
cionament i la seva reproducció com a unitat socioeconomica. 
Al Montseny, els masos han seguit el model d'organització de 
la família troncal, que esta basat en la transmissió indivisa del 
mas d'una generació a la següent, privilegiant el fill mascle pri- 
mogenit o, a falta de mascles, la primera de les filles, i excloent 
a la resta de fills i filles. Aquest sistema d'herencia, junt amb les 
categories de genere -on la posició dels homes es considerada 
superior a la de les dones-, I'edat -segons la qual les persones 
mes grans estan per sobre de les mes joves-, i la distinció entre 
amos i mossos i minyones són els pilars on s'assenten el sistema 
d'autoritat i les difereencies dins del mas (grafica 2). 

Ara be, tot i que la posició que ocupava cada persona dins la 
jerarquia domestica era fixada per aquestes variables, en la 
practica, el repartiment del poder i de la capacitat de prendre 

20 Cany 1962, només dues de les 31 2 explotacions agrícoles censades al munic~p~ de Sta. Maria de Palautordera 
tenlen més de 100 ha I no superaven les 200 ha, Igual passava a la Garriga on només dues de les 335 explotacl- 
ons tenien mes de 100 ha i tampoc arr~baven a 200 (cens agrarl de 1962). 

2' Als municipis de la part ba~xa del Montseny, com per exemple Sta. Maria de Palautordera o Breda, la superfic~e 
agrícola dedicada a terres de conreu I'any 1982 era el 47% I el 52% respectlvament. 



Grafica 2. L'estructura d'autoritat dins del mas 

Amo Mestressa 

Hereu Jove n o 
Cabalers o fadristerns Mosso Minyona 

Pubilla 

La mainada 

Font: elaboració propia. 

decisions, la divisió del treball i, en general, les relacions entre els 
membres del mas no s'ajustaven sempre al model. Igualment, 
no es tractava de relacions estatiques i definides de la mateixa 
manera sempre. Al contrari, sovint eren el producte d'un procés 
continuat de negociació entre els membres del mas i derivaven 
de com es relacionaven aquests factors en cada moment del cicle 
domestic i en cada context socioeconomic i historic. 

De manera general, el paper d'amo o de cap de casa, que era la 
posició superior dins de I'estructura d'autoritat, era ocupat per 
un home hereu de major edat. L'amo era el responsable de tot el 
que hi havia i succe'ia al mas, era qui distribu'l'a les feines a fer, qui 
prenia les decisions que afectaven el mas i la seva gent i tot havia 
d'estar sota el seu control: 

<<El pare, a l  cel sigui, era un home que era molt energic i treba- 
llador; escolta. I a la que ens aixecavem del llit: "Vinga, tu  a fer 
allo, I tu a fer allo, i tu all0 altre". I si n'hi havia un que protestes, 
que el que protestava sempre era en Peret, aquell sempre li havia 
de dir: "Oh! És que jo  sempre la part més grossa! [de la feina]", 
"Tu faras 10 que et manden i prou!" No, no, el meu pare era molt 
serio, eh. Era autoritarix. 22 

<<A I'entrada, que era tota de pedra, I'habitació que hi havia, alM 
h i  penjavem les Ilangonisses, i hi penjavem totes les coses. I I'avi 
era el que tenia la clau. Ell tenia la clau d'aixo i la clau d'anar a les 

22 Dona, 81 anys, Arbúcies, masovera 



bótes del vi, que tambe hi havien unes bótes molt grans de vi. (. . .) 
Perque ell era I'amo, aixo estava clar. Després I'avi.. . L'avi no feia 
res de la casa. Ell manava, era I'hereu. Vull dir; ell manava,,.23 

La mestressa, la muller de I'amo, tot i ser la dona que ocupava 
una posició superior dins I'estructura d'autoritat del mas i contro- 
lar I'ambit domestic, estava per sota del cap de casa ja que, a mes 

46 a mes de ser dona, no era la propietaria del patrimoni del mas. 
Aquesta situació canviava en part quan la mestressa era pubilla ja 
que, en ser el mas de la seva propietat, aixo l i  donava una posició 
superior, o si mes no igual, a la del seu marit. En aquest sentit, 
I'educació d'una pubilla s'encarava cap a saber assumir aquest 
rol d'autoritat: 

cclo recordo, de petita, vaig tenir que anar observant molt, per- 
que jo no entenia res de 10 que em feien fer; no sabia per que 
em feien fer; ni quina paraula era aixo de la pubilla. Si jo tenia 
un nom, per que em deien pubilla i a la meva germana li deien 
Maria? (.. .) Jo em feien anar a mercats, em feien anar amb el 
ramat, i em feien comptar les cabres, alM amb el pastor; aviam si 
les comptava, em feien fer el xiulet per si venia el gos.. . Bueno, 
coses d'aquestes, les fites [dels límits del mas] i tab.24 

L'amo tambe es qui representava el mas en les relacions amb 
I'exterior i tots els membres del mas, amb independencia del 
tipus de vincle que tenien amb ell, estaven sota la seva autoritat: 
la mestressa, els fills i les filles, I'hereu i la jove, la mainada, els 
domestics, els masovers i els jornalers. En aquest sentit, sovint 
el cap de casa estava per sobre dels propis pares en la presa de 
decisions respecte a la mainada, com mostra el següent relat on 
la figura dels pares queda sempre en un segon terme per darrere 
el paper adoptat per I'avi, I'amo del mas: 

KA més a més, a les monges, I'avi els hi va exigir que jo havia 
de saber correctament, parar una taula ... (...) saber de fer el 
menjar; saber de comportar-se amb gent que ... O sigui, que fos 
una persona educada. (. . .) Havia de tenir més sobresalients que 
totes, millor si podia ser la primera de tot el curs. Estava al quadro 
d'honor; evidentment, perque jo penso que, la monja, si no em 
fot al quadro d'honor; I'avi em feia fora de casa! (. . .) A mi em 

23 Dona, 61 anys. Aiguafreda. 

24 Dona, 61 anys, Aiguafreda. 



van continuar; I'avi, sempre exigint les coses. Sempre amb ell. Em 
deia: "Nena, que em vols portar aquests comptes?", "Nena, que 
vols fer aixo?". Jo, quan vaig tenir els divuit anys, els feia pel no- 
vembre, li vaig dir: "Avi, em vull treure el carnet de conduir", "Si, 
si". (. . .) A la meva germana [quan es va casar] li van donar uns 
diners, el meu pare li va dona6 i li va costar molt perque era I'avi 
el que ..., el que d'allo [controlava els diners]. (. . .) El meu pare no 47 
tenia, era I'avi el que ho feia tot>>.25 

Igualment, I'amo estava per sobre del fill hereu pel que fa a I'ex- 
plotació del patrimoni del mas. Per aixo, tot i que el fill fos una 
persona adulta i pogués tenir un punt de vista diferent en relació 
amb la gestió del mas, no podia decidir en contra de la voluntat 
del pare i havia d'esperar la seva mort per introduir els canvis que 
considerés necessaris: 

<<Teniem una vinya, que la van fer el meu avi, el pare, no se qui la 
varen fer. La vegada que varem collir vi, varem collir trenta-cinc 
carregues de vi. Pero jo, hi va haver anys que veia que no [anava 
bé], pero el pare deia que si, que era cosa bona. [Pero era] una 
cosa an t i . .  . , an tieconomic!, en aquí aquest pais. (. . .) N pare va 
voler [man tenir-la]. Jo, com que no volia. . . [conflictes], els hi dic, 
"va deixem-ho estar!" Perque jo, com que ho feien, doncs mira, 
anar fent. I llavors, aquell any vinent, doncs va morir pel setembre 
[del seixanta-quatre], doncs aquell any, clac encara vam collir el vi 
i I'any vinent ja hi havia fet pins>>.26 

Aquest sistema d'autoritat estava tan interioritzat que les per- 
sones que estaven sota I'amo o els pares, poques vegades es 
plantejaven actuar contra les seves decisions: ((No podia queixar- 
me! Qualsevol ... [es queixava]. Home, hi havia un respecte!)).27 
Aquest respecte, que en certa manera anava associat al temor, 
feia que el cap de casa, sovint, fes complir les seves ordres o 
reprengués aquella persona que havia fet alguna cosa que no 
l i  agradava nomes amb la mirada. Com deia una informant, (cel 
pare, que em recordi, no ens havia pegat mai, pero amb una mi- 
rada en teníem 

25 Dona, 61 anys, Aiguafreda. 

Home, 86 anys, Montseny, pages. 

27 Dona, 69 anys, V~ladrau, propietaria 

Dona, 59 anys, Arbúcies. 



<([El pare] li agradava de fer broma, pero amb les seves bromes 
feia pencar tothom. Si en veia algun de parat, feia així [fa una 
expressió]. No deia res, només que fes així, amb una mirada ... l a  
sabia que al10 no anava pas prou 

La posició dominant de I'amo i tota I'estructura d'autoritat eren 
remarcades simbolicament mitjan~ant una serie comportaments 

48 que recordaven contínuament la posició que cadascú ocupava en 
la jerarquia del mas: el lloc on seure a la taula o a I'escó davant 
la llar de foc, I'habitació on es dormia, el control de les claus, el 
tallar el pa, I'anar al mercat, etc.: 

<<Doncs Ilavores, aquestes festes, gairebé sempre havia de seure 
[a taula] a l  costat de I'avi, perque era la néta, la d'allo [pubilla]. 
1 em presentaven la gent, i jo  tenia una deferencia diferent a les 
altres [germanes]. (. . .) És clar, Ilavores, quan a I'església, jo  també 
sempre.. . La meva germana estava a l  costat dels pares, pero jo  
casibé sempre havia d'anar amb la ma de 

El mas montsenyenc no estava a'illat socialment, tot i ser una 
forma de poblament dispers i, sovint, haver-hi una distancia 
considerable entre els masos ve'ins. Es mes, un mas sol no tenia 
sentit i, junt amb el ve'inat, la parroquia i el poble, configuraven 
un entramat social indestriable del qual cada mas n'era una part 
integrant. Sense tenir en compte aquesta articulació del mas 
amb els masos ve'ins, amb la parroquia, el poble i les viles i ciutats 
que actuaven com a centres comarcals i mes enlla, no es possible 
explicar el sistema del mas al Montseny. 

El ve'inat, la parroquia i el poble eren el marc on s'articulaven 
les relacions quotidianes mes enlla del mas, on s'obtenien i 
s'intercanviaven bens i serveis, on es mantenien les relacions 
de sociabilitat i de parentiu, on se celebraven festes i rituals. Un 
dels elements mes característics de les relacions entre els masos, 
a banda de les relacions d'ajut en les tasques agrícoles, era la 
col.laboració dels ve'ins mes immediats en els enterraments as- 
sumint el paper de cap o menador de dol. El menador de dol 
era la persona o persones -en alguns llocs eren un home i 
una dona- encarregada de substituir els familiars directes del 
difunt en tots aquells aspectes organitzatius de ['enterrament i 
el funeral: anar a avisar al fuster i al capella, anar al davant del 

29 Dona, 81 anys, Arbúcies, masovera 

Dona, 61 anys, Aiguafreda. 



dol, guardar la casa mentre la gent era a I'esglesia, preparar el 
dinar, repartir les candeles a I'esglesia, repartir els recordatoris, 
etc. Aquesta prestació, a mes a mes de ser una col~laboració real, 
tambe simbolitzava la necessitat de les relacions de ve'inatge, 
d'integració de cada mas dins de la xarxa social amplia, ja que ser 
cap de dol era una obligació que no es podia refusar, pero tambe 
era un dret que no es podia negar al veí: 49 
<<No era perque ho fes voluntariament, no; es perque li tocava. I 
els altres es quedaven a fora, perque si hi havia el veí era ell qui 
tenia el dret de fer-h~,,.~' 

El mas constitu'ia la unitat basica de I'organització social i de les 
relacions socials. D'una banda, el mas determinava la pertinenca 
social dels individus de manera que ningú que no fos membre 
d'un mas podia participar en els afers de la comunitat local. De 
I'altra, en relacions mes enlla de la casa, la pertinenca a un mas 
determinat condicionava el tracte entre les persones tant en 
I'ambit local com fora d'ell. Les dimensions de la propietat, el fet 
de ser amo o masover i el prestigi social de la família determina- 
ven I'estatus dels individus, el lloc que ocupaven dins la jerarquia 
social i el tipus de relació que havien de mantenir amb I'altra 
gent. La posició que ocupaven els masos dins la jerarquia local 
anava mes enlla del ve'inat i la parroquia, i es posava de manifest 
en les relacions comarcals i, fins i tot, extracomarcals, sobretot en 
el cas dels vincles comercials, laborals i matrimonials. En aquest 
sentit, el nom del mas jugava un paper essencial com a instru- 
ment d'identificació social dels seus membres. Els noms dels 
masos configuraven un cataleg de les unitats existents en I'ambit 
comunitari, a traves dels quals les persones eren classificades en 
la jerarquia social, economica i de prestigi. El simple fet de pro- 
nunciar el nom d'un mas suggeriria a la persona que el sentia una 
c(fitxa)) sobre el mas i la família que ['habitava amb una serie de 
dades sobre la propietat, la posició social i la historia familiar. 

La importancia del mas com a unitat social de relació feia que, 
sovint, els vincles que s'establien entre les persones es desenvo- 
lupessin i s'interpretessin com a relacions entre masos i no entre 
individus. El mas era percebut com un tot que estava per sobre 
de les persones que I'integraven en cada moment i, per aixo, tant 
des del punt de vista dels mateixos membres d'un mas com de la 
resta de gent, es considerava que no eren les persones concretes 

31 Home, 60 anys, St. Esteve de Palautordera, propietari. 



les que actuaven sinó els masos. El que importava d'una acció o 
d'una relació no era la persona que la protagonitzava en si ma- 
teixa, sinó el mas a que pertanyia. 

La personificació del mas com a unitat social per damunt dels in- 
dividus es feia evident en el sistema dels noms dels masos. Cada 
mas tenia un nom que s'usava per designar els seus habitants, 

50 la masia i el conjunt de la propietat. En aquest sentit, el nom del 
mas era un element clau en la construcció de la identitat dels in- 
dividus, tant des del punt de vista d'ells mateixos com també de 
les persones d'altres masos. Un no era en Joan o la Maria, sinó en 
((Joan de Vilarmau)) o la ((Maria del Regas)), es a dir, del mas on 
vivia, tant fos de la família propietaria com de la família de ma- 
sovers. A mes a mes, a diferencia d'altres indrets de Catalunya, 
sovint els masos rebien un nom propi sense la contracció ((Can)) 
o ((Cal)) al davant, que significa ((casa d'en)) i que esta indicant 
que la casa pertany a una família o individu. Al contrari, el mas 
s'anomenava igual que una persona: (cel Bellit)), ((la Vila)) o ((Vi- 
larmau)) i no ((Can Bellit)), ((Can Vila)) o ((Can Vilarmau)), desta- 
cant la personalitat propia del mas per sobre de les persones i les 
famílies que en formaven part en cada moment. Les persones i 
les famílies canviaven, per contra, el mas continuava en el temps 
per sobre de totes elles. Igualment, el nom del mas predominava 
per sobre dels cognoms dels seus membres. L'amo d'un mas no 
era en Josep Illa, sinó en Josep del Bellit (nom del mas). Fins i tot, 
hi havia vegades que les persones perdien el seu nom propi i el 
seu cognom per passar a ser conegudes nomes amb el nom del 
mas. Aixi, en ((Creus)) era I'amo d'aquest mas. 

Una persona era denominada amb el nom del mas on havia 
nascut fins al moment de casar-se, quan passava a ser coneguda 
amb el nom del mas on entrava per matrimoni. Mentre que el 
nom del mas perdurava a traves de les generacions, els noms 
propis i els cognoms canviaven. Aixi, la continu'itat en el nom del 
mas s'oposava a la manca de continu'itat del cognom, que podia 
variar quan hi havia pubilla. Pero el nom del mas tenia tanta for- 
c;a que, fins i tot, fins a mitjan segle XIX, no era estrany que els 
homes que entraven en una casa per matrimoni amb una pubilla, 
canviessin el seu propi cognom pel de la seva muller quan coin- 
cidia amb el nom de la casa, o be que els fills portessin primer el 
cognom matern primer i el patern segon.32 

32 avila 6s un cognom molt antic. Perb és, digu6ss1m ... hi va haver un avantpassat que no es deia Vila, es deia 
Sala. Es va casar amb una Vila [que era pubilla] I no sé per que els seus f~lls van continuar, en lloc de dir-se Sala- 
Vila es deien Vila-Salas. Home, 71 anys, Viladrau, propletarl. 



6. Unes relacions de producció 

Com assenyalavem mes amunt, la desigualtat en I'acces i el 
control dels recursos productius era un factor basic de la dimen- 
sió social del mas. Les dades recollides ens mostren una gran 
diversitat socioeconomica entre els masos, que es manifestava 
tant en difereencies en els aspectes mes estructurals (com ara la 
composició del grup residencial o les practiques matrimonials i 5 1 

successories), com també en les formes de vida, les vivencies i els 
records dels informants. 

Una primera font de desigualtats entre els masos derivava de les 
dimensions de la propietat, que portava a distingir entre aquells 
masos que tenien ((prou blat pel gasto)) -es a dir, que produ'ien 
prou per mantenir els seus habitants-, de ((les masies petites 
que no tenien el suficient tall per cada dia))33 i havien d'anar a 
treballar a jornal, com succe'ia als petits propietaris i masovers 
modestos: 

KA I'estiu em quedava bastant aquí [treballant al mas]. I a I'arri- 
bar I'hivern, [anava] a bosc. Perque tenir tres vaques no et dona- 
ven pas 

Pero els masos del Montseny presentaven altres difereencies re- 
sultants d'un sistema de producció que combinava tres formes 
d'explotació dels recursos productius: I'explotació directa del 
mas; la masoveria; i la contractació directa a jornal (especial- 
ment per als oficis relacionats amb les activitats forestals). Així, 
la divisió entre propietaris, masovers i jornalers era un tret basic 
de la societat del Montseny. Encara avui no nomes persisteixen 
aquestes formes de contractació, sinó que els masos i els ma- 
teixos habitants són classificats en funció de si són propietaris, 
masovers o jornalers. 

6.1. Amos i masovers 

La masoveria ha estat una de les formes d'acces als recursos i al 
treball mes esteses al Montseny. Una part important dels masos 
no eren cultivats directament pels seus propietaris sinó mitjan- 
cant masovers. A Fogars de Monclús, per exemple, I'any 1880, la 

Home. 46 anys, Montseny, pagPs. 

34 Home, 67 anys, Arbúcies, masover. 



meitat dels masos estaven ocupats per famílies que no n'eren les 
propietaries. Mes recentment, segons les dades del cens agrari 
de 1982, un 44% de la superfície agrícola útil de tots els muni- 
cipis del Montseny era explotada en regim de parceria o arren- 
dament, proporció que arribava fins al 70% en alguns municipis. 
Aixi mateix, encara avui, la pregunta de si són masovers o amos 

52 es freqüent en les converses respecte a un mas. 

Tot i que tots els contractes de masoveria presentaven uns trets 
comuns, la forma com es concretaven en cada mas variava se- 
gons de la mida de la propietat, els recursos disponibles, la con- 
juntura agrícola, la situació del masover, la situació economica 
del propietari, etc. Aixi, no era estrany que masoveries ve'ines 
tinguessin tractes distints, que masoveries d'un mateix propietari 
es regissin per contractes diferents, o que una mateixa masoveria 
canvies els tractes segons la conjuntura: 

<<Primer havia estat a mitges el bestiac El bestiar a mitges i el de- 
més un terc. Pero després van dir [el masover] que no es podien 
guanyar la vida ... I llavors vam dic "Bueno, fem tot a l  

En principi, la masoveria era una forma de parceria segons la qual 
el masover accedia a una casa, unes terres de conreu i a uns drets 
de pastures, mentre que el bosc quedava a carrec del propietari. 
A canvi, el masover pagava una part de la collita que oscil.lava 
entre la meitat i una setena part dels productes (segons els pro- 
ductes, el tipus de terra i les conjuntures), amb I'excepció del ca- 
nem, del Ili, la fruita i el bestiar que anaven a mitges.36 Tot i que el 
pagament d'una quantitat fixa en diners es va anar generalitzant 
durant el segle XX, sobretot a partir dels anys 1950, ja apareixia 
en contractes de masoveria des del segle XVII, ja fos com a úni- 

35 Home, 71 anys, Viladrau, propietari. 

36 Per exemple, a la masoveria del Castell de Fluvla a St. Esteve de Palautordera, ((todos 10s productos y beneficios 
que se obtengan se repartiran rigurosamente por mitad entre el parcero y el propietario sin excepción alguna, 
salvo 10s referentes a las gallinas. En igual forma se repartiran las perdldas si desgraciadamente las hubieres. Con- 
tracte de masoveria del Castell de FluviA (St. Esteve de Palautordera), entre Benet Adroer (propietari) i Josep Calls 
(masover). Document prlvat, Barcelona, 01.06.1905 (Arxiu patrimonial de Can Moix. St. Esteve de Palautordera). 
En canvi, al mas Terrers de la parrbquia de Sta. Susanna, proper a I'anterlor, I'any 1901, el masover havia de 
pagar al propietari: una quarta part de tots els grans, excepte dels collits a les terres artigades pel masover on 
pagava una cinquena part; la meitat del bestiar; dels productes de I'hort, tot  el que es collia en verd era franc per 
al masover, perb es pagava el quart del que es collia en sec; la fruita anava a mitges, a excepció de les castanyes 
i el ra'irn que eren per al masover; les patates eren franques per al consum familiar del masover, perd si es venien 
aquest havia de pagar la quarta part a I'amo. Contracte de masoveria del mas Terrers (St. Pere de Vilamajor), 
entre Josep Davi (propietari) I Jaume Enric (masover). Document privat, St. Pere de Vilamajor, 01.05.1901 (Arxiu 
patrimonial de Can MOIX, St. Esteve de Palautordera). 



ca forma de pagament o bé en comb~nació amb la parcer~a.~' 
El masover aportava habitualment els instruments de conreu 
Igualment, els salaris I la manutenció de mossos I jornalers tambe 
anaven per compte del masover El pagament d'una part de la 
colllta o d'un arrendament flx en dlners es complementava amb 
altres retrlbuclons que, a banda del valor econom~c, tenien un 
fort component slmbolic com era el cas del lliurament a I'amo 53 
d'uns pollastres o unes galllnes per Nadal 

ccLo masover podra criar fins a vint gallinas, sent estas propias del 
masover; pero cada any en 24 de desembre deura dit masover 
entregar al amo un parell de gallinas bonas y de r e c i b ~ ) ) . ~ ~  

Els contractes solien comencar el primer d'agost i acostumaven a 
tenir una durada de quatre anys, renovables. Sovint tambe se sig- 
naven contractes indefinits que duraven mentre una de les dues 
parts no ((despedia)) I'altra amb un any o quinze mesos d'antici- 
pació, segons els casos. La mort del masover o del propietari i la 
venda del mas tambe eren motius de cancel.lació del contracte. 

La masoveria era un sistema d'explotació que portava unes re- 
lacions de classe a I'ambit familiar que, en definitiva, amagava 
un sistema de classes socials i tendia a assegurar la fidelitat del 
masover revestint la relació d'explotació amb una relació fona- 
mentada en lligams extraeconomics. La contractació del masover 
implicava I'existencia d'una confianca de I'amo envers el maso- 
ver i a I'inrevés. Així, un masover comentava com la coneixenca 
i confianca que I'amo tenia respecte al seu pare era el motiu 
que els hagués anat a buscar per ocupar la masoveria de la casa 
principal: 

c(L'amo diu [va dir]: "Hauríeu de venir; vosaltres que fa tants anys 
que us conec. Jo ja vaig néixer que ja hi éreu vós, Miquel. Haurieu 
de venir". Posar-hi segons qui, llavors no els coneixes i has de 
tancar les portes. Perque [a la casa] hi ha una porta que travessa 
amos i masovers [...I Esta sempre oberta. Marxen i no es tanca. 
Aquella porta no es tanca mai. Nosaltres si marxem tanquem la 

~ -- -- ~ - -  

37 Cany 1692, el masover del mas Vilarmau (V~ladrau) pagava un arrendament de 162 lliures anuals Contracte 
d'arrendament del mas Vilarmau de V~iadrau, entre Bernat Mas i Rosa Vilarmau (propietaris) i Josep Estrany 
(masover). Notari Anton Cors; Vic, 03.03.1692 (Arxiu Episcopal de Vic, ACF 3030). 

" Contracte de masoveria del mas Terrers (St. Pere de Vilamajor). Document privat; St. Pere de Vilamajor, 
01.05.1901 (Arxiu patrimonial de can Moix, St.  Esteve de Palautordera). 



porta gran, la porta forana que diem els pagesos. I [els amos] 
ens passen i entren i surten, sempre per dins de casa. I passen els 
vailets, passen les bicicletes cap a dintre. Sí, sempre ha sigut.. . 
Amos i masovers, sempre ha sigut com una família. 

Les relacions entre els amos i els masovers de vegades prenien 
un caire de relacions paternofilials, que encobrí el seu caracter 

54 economic. Així, els amos podien considerar-se responsables de la 
moral i el comportament dels seus masovers, demanant-10s unes 
determinades creences i practiques religioses: ((Missa cada festa. 
Si un masover no anava a missa ja podia marxar. Vaja, que si ho 
sabien, que no era d'anar a missa, ja no l i  arrendaven la casa)). 40 

En alguns casos, aquestes practiques es feien explicites en els 
mateixos contractes: 

<<No podrá el parcero trabajar en 10s días festivos ni consentir que 
otros a sus ordenes 10 hagan sin expreso consentimiento del pro- 
pietari~, salvo, empero, en aquellos casos de urgente necesidad 
en que la costumbre del país 10 sanciona por estimar10 de suma 
convenien~ia>,.~' 

En el mateix sentit, els amos es podien responsabilitzar dels ma- 
teixos masovers quan aquests arribaven a vells i no es podien 
valer per ells mateixos i no tenien cap familiar que se n'encar- 
regués. Pero aquestes relacions familiars tambe tenien la con- 
trapartida dels masovers, ja que havien de correspondre com si 
haguessin estat uns fills, fent-se tambe carrec de I'amo, fins i tot 
quan aquest ja no ho era: 

<<Pero [I'amo] era un cas perdut. (.. .) Perque tot s'ho va haver 
vendre, o li varen haver d'embargar tot, perque aixo anava 
embargat. (. . .) I aquí, sent un home tant ric, en acabat venia a 
demanar caritat aquí a casa! I per Nadal, a I'hivern, quan hi havia 
/a C O / / / ~ J  de /a fruita i de /a vianda, cada JnJ el pare, que ja no 
hi teníem res que veure pero al10 que et fa Ilastima, agafava una 
panera gran i li posava mongetes, li posava patates, li posava 
fruita, i li enviaven pel recader cap a Barcelona: "Al menos que 
mengi aquestes festes", deia el pare,,.42 

39 Home, Arbúc~es, 71 anys, masover. 

40 Home, 71 anys, Arbúcies, masover. 

41 Contracte de masoveria del Castell de Fluvia (St. Esteve de Palautordera). Document privat, Barcelona, 
01.06.1905 (Arxiu patrimonial de Can Moix, St. Esteve de Palautordera). 

42 Dona, 81 anys, Arbúcies, masovera. 



Pero la relació familista no s'expressava nomes en termes sim- 
bolics. L'analisi de genealogies dels masos mostra, sovint, I'exis- 
tencia de lligams de parentiu entre amos i masovers. En aquest 
sentit, tant trobem casos on els amos triaven com a masovers 
parents seus, com altres on s'establien les relacions a traves del 
matrimoni o el parentiu e ~ p i r i t u a l . ~ ~  Aquest fet posa de manifest 
dues qüestions: d'una banda, I'existencia d'un grup de propieta- 55 
ris i masovers entre els quals no existien grans diferencies d'es- 
tatus socioeconomic, de manera que el matrimoni i les relacions 
de parentiu entre ells eren possibles. De I'altra, que la concessió 
de la masoveria als parents podia funcionar com una estrategia 
d'instal.lació dels fills cabalers, amb la finalitat d'evitar un des- 
cens social molt pronunciat dels cabalers que no podien entrar 
per matrimoni en un altre mas: 

<<Es casava un noi d'aquí [del mas] i no sabia on anar? Se col- 
locava alla [a una masoveria del mas]. Clar; la terra, una cosa i 
una altra, no pagava res d'arrendament. . . [i ja podia viure]>). 44 

De totes maneres, la institucionalització de les relacions entre 
amos i masovers en termes familiars no ha d'amagar-nos que 
ens trobem davant d'unes relacions de classe i d'uns mecanismes 
d'explotació de la forca de treball. De fet, en els mateixos discur- 
sos orals, la visió idealitzada anterior de I'harmonia entre propie- 
taris i masovers es contraposa al pagament de les parts de la co- 
llita, a I'existencia de conflictes o tensions i tambe a una elevada 
mobilitat dels masovers. Es cert que trobem masos on la mateixa 
nissaga de masovers es manté a traves de les generacions. Pero 
la majoria de vegades aixo no era així, i els masovers canviaven 
amb freqüencia com a resultat de la manca d'entesa amb els 
amos, dels canvis en la capacitat de treball del grup o de la cerca 
de masos amb millors condicions. Així, per exemple, a I'Agustí 
(Tagamanent), amb una propietat de mes de 200 ha, entre 1901 
i 1960 hi hagué tres famílies de masovers. Un cas encara mes ac- 
centuat es el del Bellit, tambe al Tagamanent i amb gairebé 300 
ha, on entre 1901 i 1991 passaren set masovers diferents. 

43 Era el cas de Josep Estrany, pagPs de Viladrau, casat amb Magdalena Vilarmau que, des de 1690, era masover 
del mas Vilarmau (Viladrau), propietat de la filla del germa de la seva muller. Posteriorment, el 171 3, el seu fill 
Pere Estrany compra el mas i en Josep continua essent-ne el masover. També era el cas del contracte de maso- 
veria que el 1893 signaren Pere Cervera (propietari) amb Manuel Giró i Prat i Petronila Cervera, el seu cunyat i la 
germana, per a conrear la casa i terres de Can Fortia al Montseny (Arxiu Patrimonial de Can Cervera). 

44 Home, 82 anys, el Brull, pages. 



Vist des del punt de vista dels masovers i no dels masos, les famí- 
lies de masovers anaven circulant per diferents masos, de manera 
que una persona podia canviar diverses vegades de masoveria 
al llarg de la seva vida. Es el cas de la mestressa d'un mas de la 
zona alta del Montseny que ha viscut en quatre masos diferents, 
tres dels quals abans de casar-se als 25 anys.45 O tambe el cas 

56 d'una dona, filla d'un mas d1ArbÚcies, que va viure en quatre 
masos diferents fins als 21 anys en que, un cop casada, va anar 
a viure al poble: fins els 13 anys, can Tordera (Arbúcies), dels 13 
als 15 anys, can Mora (Olzinelles), dels 15 als 17 anys can Morera 
(Vallgorgina) i dels 1 7 als 2 1 anys ca n' Hosta (Breda).46 

La imatge de la continu'itat dels llinatges dels amos contrasta 
amb la imatge de mobilitat dels masovers. Es tracta de dues 
dinamiques diferents que, tot i oposar-se, es complementaven: 
una dinamica de continu'itat dels propietaris, amb unes famílies 
que perduraven al llarg del temps; i una altra de discontinu'itat, 
corresponent als masovers i contractats, amb famílies inestables, 
que canviaven de casa en casa i amb fills que marxaven aviat de 
casa per poder treballar. Les famílies dels propietaris persistien 
al preu de fagocitar unes famílies que nomes podien subsistir 
dispersant els seus membres i mantenint-se dins d'una situació 
d'inestabilitat familiar. Així doncs, la continu'itat dels masos s'ob- 
tenia gracies a la subordinació de tota una serie de persones al 
seu servei, des dels masovers fins als mossos i els jornalers. Tan- 
mateix, aixo no sempre apareix mes que parcialment en el discurs 
oral, constru'it des del present. 

6.2. Mossos, minyones i pastors 

Els mossos, com tambe era el cas de les minyones i dels pastors, 
eren persones contractades durant tot I'any que treballaven, 
menjaven i dormien al mas junt amb els membres de la família de 
pagesos propietaris o masovers. En general, la figura de mossos i 
minyones anava lligada als masos que, per les dimensions de I'ex- 
plotació i I'estructura de la família, no tenien prou gent per cobrir 
la forca de treball necessaria per les tasques agroramaderes i do- 
mestiques. En aquest sentit, mentre que en els masos mes grans 

I 45 Dona, 81 anys, el Brull, mestressa. 

1 46 Dona, 59 anys, Arbúcies. 



-fossin pagesos propletarls o masovers- la presencia de mos- 
sos era permanent, en els masos de dlmenslons mes modestes 
nomes es contractaven durant el temps en que es produla aquest 
desequlllbr~. (([HI havla els avls], el pare I la mare, I els altres qua- 
tre o cinc germans del pare, llavors, encara. Llavors no n'hl havla 
cap, de mosso. (...) [En van tenir] mes tard. Quan els altres [els 
germans del pare] eren fora)) 47 Per la seva banda, les minyones, 57 
a banda de aparelxer en casos de desequll~brl demograf~c dlns del 
mas, tambe les trobem en aquells masos de pagesos I d'hlsendats 
que temen capacitat economlca per contractar servel domestlc 

Tot i que de vegades els mossos i les minyones eren persones 
solteres grans que ho havien fet tota la vida, el mes freqüent era 
que fossin nois i noies joves que anaven a treballar durant uns 
anys, abans de casar-se. Sovint provenien d'altres masos de la 
comarca o de comarques vei'nes, que estaven situats en indrets 
menys favorables o eren de dimensions redu'ides, i que no tenien 
prou terra per ocupar tots els fills i aquests havien de marxar a 
treballar fora del mas: 

(<[Eren] de Sant Esteve, de Vilamajor; alguns venien de la Cas- 
tanya, jo  me'n recordo de Montseny d'amunt.. . Aquí a casa 
meva, com que érem molts germans, teníem minyones, i aquí les 
minyones venien totes de per aquí dalt, de la Castanya, j o  me'n 
recordo de Montseny d'amunt.. . Pero també que vivien en una 
casa de pagQ o així. Clar; el noi es quedava a casa; la noia, si no 
es casava, que anava a fer? En aquell temps no hi havia fabri- 
ques. Pues anava a fer de 

El fet de treballar, menjar i dormir conjuntament amb els mem- 
bres del grup familiar feia que mossos i minyones fossin tractats 
((com un de casa)).49 En aquest sentit, I'autoritat que I'amo tenia 
sobre mossos i minyones era similar a la que podia tenir sobre 
els seus fills i filles, i afectava tant els aspectes relacionats amb el 
treball com tambe al seu comportament en general: 

<(Tenia un mosso i per la Festa Major de Muntanya hi ha un ball 
alla davant d'una casa, a Can Pau Torrent.. . (. . .) I el mosso va dir 
a I'amo a veure si el deixava anar a ballar a la nit. A la tarda, és 

47 Home. 86 anys, Montseny, pages. 

48 Home, 60 anys, St.  Esteve de Palautordera, propietari. 

Dona, St. Esteve de Palautordera, 70 anys, mestressa 



clac va comencar a ballar un xic amb una [noia], alM al  moli Vell 
i, d'allo, van quedar que a la nit es trobarien a ballar a Can Pau 
Torrent. I li va dir [a I'amo] a veure si li deixava anar. I li va dir: 
"mira, si hi vols anar tu  mateix, pero dema, quan arribis, ja pots 
agafar la roba i marxar". I és clac aquell noi no sabia on anac tan 
de pressa. I mira, en lloc d'anar-se'n a balla< cap a dormir!),.50 

58 Tot i amb aixb, I'expressió ((com un de casa)) esta indicant impli- 
citament que, tot i viure al mas, mossos, pastors i minyones no 
((eren de casa)) i, de fet, la distinció apareix de forma explicita 
quan convé evitar confusions: 

((Dona: Deien que havien arribat a viure-hi [al mas] vint-i-dos 
[persones]. 
Home: Bueno, pero no eren tots de la casa.. . Hi havia mossos, 
pastors, gent d'aquesta,,. 

Altres vegades en el relat sorgeixen les diferencies de tracte que 
rebien els mossos, especialment als masos benestants: (([Els 
mossos menjaven] Separats. Aixo, quan ho sento a parlar, meca- 
gondeu!, n'hi ha per fotre'ls-hi un cop de pala al cap. Home!)).52 
((Allavors tenien dones de fer feina i mossos. Perque la part del 
darrera era alla on dormien els mossos)).53 Aquesta distinció en el 
tracte recordava, per si en quedava cap dubte, la diferencia entre 
((ser de)) i ((viure a)) la casa. 

6.3. Els bosquerols i els jornalers 

La darrera figura que apareix en el sistema d'explotació dels ma- 
sos es la dels jornalers, que eren contractats per algunes tasques 
agrícoles com ara la sega dels cereals pero sobretot per les fei- 
nes del bosc. Com hem assenyalat anteriorment, una part molt 
important del patrimoni dels masos era el bosc i, tot i que en la 
majoria de casos no arriba a substituir I'agricultura i la ramaderia 
com a base de I'economia dels masos, constitu'ia una font de 
recursos fonamental per als habitants del Montseny, sobretot du- 
rant el segle XIX i la primera meitat del segle XX. Aixo era així es- 

Home, 71 anys, Arbúcies, masover. 

5'  Home I dona, 82 i 81 anys, el Brull, pagPs i mestressa. 

52 Home, 86 anys, Montseny, pages. 

53 gona, 81 anys, St.  cel on^, propietaria. 



pecialment en el cas dels propietaris de diversos masos, ja que en 
els contractes de masoveria el bosc quedava en mans de I'amo: 

((No, el bosc no [el portaven els masovers]. Lo que feien els ma- 
sovers de vegades, quan hi havia poca feina a l  camp, era treballar 
a l  bosc. Llavonses si treballaven al  bosc se'ls h i  pagava una quan- 
titat (. . .). Llavors estaven a jornal, per dir-ho d'alguna manera. 
Pero els boscos no. S'havia administrat tot des d'aqui [des de 59 

casa de I'amo] sempre. Els boscos, el carbó que es feia abans, tot 
aixo ho portaven la meva família. O sigui els masos normalment 
(. . .) administraven els conreus)). 54 

A diferencia de I'agricultura i la ramaderia que funcionaven 
sobretot a partir de la forsa de treball de la gent del mas, I'ex- 
plotació forestal depenia de la contractació de jornalers o de la 
cessió de la seva explotació a empresaris forestals. Tant en el cas 
que I'explotació del bosc la fes directament el propietari com 
quan la cedia a empresaris forestals, es contractava una colla de 
bosquerols que s'encarregaven de fer les diferents feines (tallar 
llenya, fer carbó, netejar el bosc, pelar sureres, fer rodells, etc.).55 
Habitualment es tractava de treballs a preu fet, amb llargues jor- 
nades de treball i, molt sovint, a carrec de colles de treballadors 
que vivien en cabanes durant setmanes enmig del bosc, lluny de 
les seves cases. 

Pero el treball forestal no requeria treballadors durant tot I'any. 
Al contrari, era una activitat que es desenvolupava a tempora- 
des, sobretot durant I'hivern. Aquest fet permetia que una part 
important dels treballadors del bosc que necessitaven els masos 
amb grans superfícies forestals procedissin dels mateixos masos, 
ja que les feines a bosc coincidien amb les epoques de menys 
feina a I'agricultura. En aquest sentit, I'existencia d'un nombre 
important de masos petits, que no produ'ien el suficient per man- 
tenir els seus habitants i que es veien obligats a anar a jornal, era 
un element essencial I'explotació forestal. 

(<Aquestes cases tan petites, quan havien donat la part a I'amo, 
ja no els hi quedava per passar I'any, per menjar ells, i havien de 
comprar molta cosa. Pero anaven a jornal molts. Ara, e l  jornal sl: 
al10 era net. Al10 quedava tot per tu. No havies pas de donar res 
a I'amo. (. . .) I, mira, anaven sempre a treballar bosc. Allo, que 

54 Home, 60 anys, St. Esteve de Palautordera, propietari. 

55 Sobre els treballadors del bosc al Montseny, vegeu Zamorano (2000) 



collien una mica, que plantaven una mica per anar menjant i 
feien jornals a bosc,,. 56 

Alxi, els masos més modestos, fossln pagesos prop~etarls o ma- 
sovers, proporcionaven la forca de treball que requerlen els grans 
masos forestals durant la temporada d'hlvern I absorbien la forca 
de treball I els costos de manutenció d'aquesta la resta de I'any 

60 En aquest sentlt, I'exlstencla d'un nombre considerable de masos 
de dlmenslons reduldes, const~tula un mecanisme per f~xar part 
de la forca de treball necessarla per a I'explotac~ó forestal dels 
grans masos. 

Tot i amb aixo, els treballadors dels masos i dels pobles del 
Montseny no cobrien tota la forca de treball necessaria. Per aixo, 
era imprescindible contractar temporers provinents d'altres in- 
drets i que han quedat en la memoria de la gent: els cerdans, els 
tortosins i, després de la Guerra civil, els andalusos i els murcians. 
En aquests casos, de vegades, s'instal.laven famílies senceres a 
les barraques, en condicions higieniques i alimentaries forca 
precaries. Sovint era I'amo del bosc el qui els proporcionava el 
menjar, descomptant-los-el després del que els pagava per la 
feina feta: 

<<Devien anar a tant la carrega. Pero es que, a mes a mes, durant 
tot I'hivern, que els hi portava el menjac I'avi ho apuntava a les 
llibretes, O sigui, per exemple, doncs, un sac de mongetes, un 
sac que podia ser de cinc quilos o.. . O del que sigui, de cigrons. 
Després, un bot de vi, per dir algo, no? Després pa, farina.. . O 
sigui, les primeres necessitats (. . .) Pero quan passaven comptes, 
quan per exemple al cap del mes, o quan I'home deia.. . "Hauriem 
de passar contes, si us sembla be.. . " L'home pujava al vespre o 
una tarda, pujava, s'assentaven alla a la taula i I'avi li anava dient: 
"Mira, tal dia ... ". Estava totapuntat, tot, tot, tot. "Aixo, tot plegat, 
puja tant.. . ". No ho se, vint-i-cinc pessetes, que potser es molt, 
no ho se. Llavorens deia: ". . . i trenta que us en donc del mes.. . 
Doncs us donc un duro", que era 10 que d'allo [quedava]),.57 

7. Un món que ha desaparegut 

Al llarg d'aquestes pagines i guiats per la memoria dels infor- 
mants, hem vist com era la vida als masos del Montseny. Els 

56 Home, 55 anys, Montseny. 

57 Dona, 61 anys, Aiguafreda 



hab~tants dels masos, a partlr de la seva propla exper~enc~a I del 
contrast amb el present, han anat d~bu~xant una Imatge contra- 
d~ctor~a del passat, a vegades ~deal~tzada I a vegades plena de 
duresa I m~serla Es tracta, pero, d'un món que ha desaparegut 
o del qual nomes queden els darrers representants. Com dela 
un Informant: ((Esta fotut, el d ~ a  que ens morlm nosaltres. .)).58 

SI be aquest d~scurs el fan sobretot les persones de mes edat, 61 
també I'expressen els pagesos mes joves amb un to de nostalg~a 
I amargor. 

((Pero clar; aixo vindra un moment que s'acabaran els pagesos i 
s'acabara aquesta manera de fer: És una mica fotut que la nostra 
manera de viure, doncs, també d e s a p a r e g ~ b . ~ ~  

En els darrers quaranta anys el Montseny ha experimentat pro- 
funds canvis que afecten el mas i la gent que hi viu. Un dels 
elements mes evidents del canvi en els masos es la desaparició 
de I'agricultura i la ramaderia com a principals activitats econo- 
miques o, quan continuen, la seva radical transformació: ((6s 
que ara no hem de parlar de masies ni de masos ni de res, hem 
de parlar d'autentiques fabriques. El que produeix porcs són 

En aquest sentit, el nombre d'explotacions agri- 
coles dels pobles del Montseny ha disminu'it considerablement 
els darrers quaranta anys. Segons els censos agraris, entre 1962 
i 1999 s'han perdut 3.646 explotacions i 19.766 ha, el que re- 
presenta la desaparició de nou de cada deu explotacions i d'una 
de cada tres hectarees censades. Nomes aquells masos amb una 
major superfície de conreu i de bosc i els situats en els llocs mes 
accessibles són els que han optat per les estrategies productives 
d'una agricultura i una ramaderia industrial, encarada totalment 
a la demanda del mercat. A mes a mes, en molts casos, aquestes 
activitats es combinen amb altres com ara el turisme o el treball 
assalariat d'alguns dels membres del mas. 

Com a conseqüencia d'aixo, s'ha produ'it un procés d'abando- 
nament dels masos mes mal situats i de canvi cap a activitats 
del sector serveis -restaurants, segones residencies, cases de 
colonies, etc.- que s'han convertit en I'activitat economica mes 
prospera del Montseny. L'increment del turisme, que es basa 
en I'explotació d'uns altres recursos del Montseny que fins ara 

58 Home, 53 anys, El Brull, pages. 

59 Home, 46 anys, St. Esteve de Palautordera, pages 

Home, 46 anys, St. Esteve de Palautordera, pages. 



no havien estat considerats -el paisatge i una forma de vida 
rural idealitzada- ha suposat un canvi d'ús per als masos. Amb 
I'excepció dels masos d'alta muntanya en sectors a'illats i menys 
comunicats, molts dels masos que havien estat abandonats no 
estan buits i han estat llogats o venuts a persones de fora, ja sigui 
per fer-hi una residencia de caps de setmana o per dedicar-se a 

62 d'altres activitats. Actualment, pero, la majoria dels propietaris 
no desitgen vendre els masos sinó que prefereixen llogar-los, ja 
que aixo suposa una font d'ingressos important. Com molt be 
ens explicava un informant: 

<(Ara de moment esta una mica a l  reves, aixo [dels masos]. De les 
cases et donen mes perque les tens Ilogades, i el bosc en aquest 
moment no dóna. Aixi com abans els masovers no et donaven 
res ... [de la casa], ara el bosc, res, estem en un moment fatal. 
En canvi, les cases, pues, bueno, Ilogades.. . [en treus un rendi- 
ment],,. 61 

Sorgeix, així, una nova ocupació dels masos que un informant 
va qualificar com la dels ((nous masovers)), que substitueixen els 
((vells masovers)) que, d'altra banda, ja no es troben. Als pagesos 
ja no els surt a compte d'arrendar una masoveria per I'agricultu- 
ra i la gent prefereixen viure als pobles per desenvolupar altres 
activitats economiques. En aquest sentit, els grans propietaris 
forasters s'han trobat que no tenen gent que els vigili la propie- 
tat i tingui cura la casa per anar-hi els caps de setmana i durant 
les vacances. Per aixo, es produeix una situació impensable en el 
passat en que els amos han de deixar franca la casa i fins i tot 
pagar alguna quantitat als masovers perque facin de vigilants. 

Aixi, en contraposició a la imatge d'un passat on els masos 
estaven permanentment plens de gent, en sorgeix una altra to- 
talment diferent: masos abandonats i enrunats; altres que estan 
ocupats temporalment els caps de setmana i les vacances;62 i 
altres que s'han anat buidat i en els quals nomes hi queda una o 
dues persones grans, a la mort de les quals la casa t a n ~ a r a . ~ ~  

Home, 71 anys, Viladrau, propietari. 

Segons les dades del Parc Natural referides a I'any 2000, dels 767 masos censats dins del perímetre del Parc, 
n'hi havia 237 (un 31 %)habitats de forma permanent, 243 (un 32%) ocupades de forma discontínua (sobretot 
segones residencies), i la resta estaven deshabitats o en runes. 

63 En aquest sentit s'expressava un amo que vela la f i  del seu mas despres de gairebé 500 anys d'estar ocupat 
per la mateixa família: ((NO pot continuar de cap manera. Cont~nuarh mentres hi som, hi serem nosaltres dos [el 
matrimoni]. El dia que ens en anem nosaltres dos. . .  Adi6s tartrana! w Home, 82 anys, el Brull, pagPs. 



Si comparem les dades de residencia del municipi de Fogars de 
Monclhs de 1955 i 1996, podem observar com s'ha produ'it una 
forta reducció de les dimensions i de I'estructura dels grups re- 
sidencials. Així, la mitjana de persones per grup residencial va 
baixar de 4,9 persones per llar el 1955 a 3,l el 1996. D'una 
banda, mes de la meitat de les llars estan integrades nomes per 
una o dues persones. D'altra banda, I'any 1996, en un 25,7% de 63 
les llars del municipi nomes hi vivia una persona, en comparació 
amb el 1,1% de 1955. Igualment, el 1996, el nombre de llars 
ocupades per una parella sense fills (moltes d'elles integrades 
per persones grans els fills dels quals ja havien abandonat la llar 
paterna) representaven el 19,8% de les llars (davant d'un un 
5,7% el 1955), arribant a superar en nombre a les formades per 
una parella amb fills. Finalment, les llars amb formes complexes 
(tipus 4 i 5) va reduir-se fins el 19,8% del total de les llars el 1996 
en comparació amb el 36,8% de 1955. En relació amb aquesta 
darrera dada cal advertir que, a partir dels anys 1970, es va anar 
estenent un nou model de residencia en aquells masos on la per- 
manencia dels fills assegura la continu'itat del mas. Es tracta de 
situacions en que I'hereu, en casar-se, opta per viure de forma 
mes o menys independent dels seus pares dins del mateix mas, 
construint un habitatge separat en el mateix edifici o algun altre 
edific~ del mas o be aprofitant les antigues cases dels amos o dels 
masovers: 

 els meus pares ara viuen en aquí i nosaltres vivim en un costat. 
Vull dir; vivim junts pero vivim separats. Tenim intimitat o com 
vulguis dir-ho. Es més ... Val més, si es pot, viure aixins, no?,,.64 

La població dels municipis del Parc Natural ha experimentat un 
fort creixement passant de 20.554 persones el 1900 a 57.447 
I'any 2001, tot i que nomes 931 persones vivien a I'interior del 
Parc (672 el 1992). En realitat, doncs, no podem parlar d'un pro- 
ces de despoblament del Montseny, car el massís no havia estat 
mai tan ple entre habitants propis, segones residencies o visitants, 
sinó d'un procés de canvi economic i de relacions entre I'home i 
el medi. La muntanya -pero en I'actualitat els seus paisatges i la 
seva bellesa, sobretot- continua sent una font economica basi- 
ca per la supervivencia dels seus habitants, pero el manteniment 
de la població te molt a veure amb I'ajuda pública que suposa la 
gestió del parc natural. I aquest canvi de perspectiva te notables 

64 Home, 46 anys, St. Esteve de Palautordera, pages. 



influencies fins i tot en la configuració del paisatge, car aquest 
paisatge s'esta homogene'itzant com a conseqüencia de I'aban- 
donament de I'agricultura, la ramaderia i I'explotació forestal. 
Aixo implica no sols un creixement de la massa forestal, sinó 
tambe I'abandonament d'una part del patrimoni etnologic de 
la muntanya: camins, cultius, sistemes de regadiu, corrals, etc., 

64 elements que van transformant-se en d'altres de nou adequats 
als nous usos de la muntanya. 

A inicis del segle XXI, el mas segueix la seva trajectoria, profun- 
dament transformat, pero en continu'itat amb un llarg passat. 
Encara avui, malgrat les profundes transformacions que esta 
experimentant la societat rural i malgrat que les cases hagin per- 
dut forca com a forma d'organització social, la figura dels masos 
al Montseny segueix sent basica simbolicament, paisatgística i 
social. Per aixo, I'estudi sobre la casa i I'organització familiar és 
fonamental en una recerca etnologica i historica d'una zona com 
el Montseny, car permet interrelacionar diversos aspectes com 
les bases productives, I'adaptació ecologica, I'explotació agrícola 
i ramadera, les formes d'organització familiar i transmissió de la 
propietat, la forma tipologica de I'habitatge o els elements sim- 
bolics de la cultura. 

És evident que amb el nostre treball, el que pretenem, a més 
d'aportar nous elements de coneixement, és oferir noves claus 
en el procés de reflexió sobre el futur del patrimoni cultural de la 
muntanya, en un moment especialment important, no tan sols 
pel fet que s'estigui plantejant I'inici de les tasques de revisió del 
Pla especial del Parc Natural del Montseny, sinó tambe perque 
aquest treball pot contribuir a fer que el procés de terciarització, 
en el qual es troba immers el Montseny, es recondueixi cap a un 
model més vinculat amb el territori, cosa que tambe ajudara a 
protegir el seu patrimoni etnologic. 

Ferran Estrada 
Xavier Roige 

Departament d'Antropologia Social 
de la Universitat de Barcelona 
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