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Resum
Aquest article pretén fer una aproximació i re-
flexió sobre el que han sigut els masos i la vida en 
ells. Considera la seua importància en la distribu-
ció territorial, la seua evolució al llarg dels segles 
i l’aportació en la configuració actual del paisatge. 
S’aporten dades de la població que vivia en els 
masos de Vilafranca en els anys 1930 i 1940.

Paraules clau: Vilafranca, mas, masia, demogra-
fia, ordenació territorial

Abstract
This paper aims to carry out an approach and a study 
about what farmsteads and the life in them have been. 
It considers their importance in territorial distribu-
tion, their evolution throughout the centuries and the 
contribution in the present shape of landscape.  We 
provide data on the population that lived in the farm-
steads in Vilafranca in the years 1930 and 1940.

Keywords: Vilafranca, farmstead, farmhouse, de-
mography, territorial ordination

Origen dels masos en la conquesta
El mas està present en aquestes terres dels Ports des de fa segles, sent a partir de la 

conquesta quan té lloc una nova organització jurídica del territori. El document que 
representa el naixement d’un poble és la Carta de Població, on es fixen els límits del 
terme municipal i les relacions entre els pobladors i el senyor territorial (el rei, un 
noble, un eclesiàstic o un orde militar). També determina geogràficament i topogràfi-
ca l’entitat local a la qual s’atorga la carta de població. Als pobladors se’ls donen les 
cases i les terres de cultiu, així com el règim d’aprofitament de les terres incultes del 
terme. L’ocupació de terres ermes afavoria la rompuda dels erms per ser convertits en 
terres conreades, amb l’estímul dels senyors que prometien franquícies als camperols 
que les conreaven i a la vegada creaven nuclis de població.

Es tractava del canvi total en el model de societat i de les seues relacions socials 
dominants: els militarment vencedors cristians imposaren el seu model de societat 
feudal en els nous territoris, establint les relacions entre la noblesa i el camperolat 
allà on s’assentaven els cristians. Guinot Rodríguez, E. (1991).

L’orografia d’aquestes serres escarpades amb abundància de pastures i de masses 
forestals propiciava el desenvolupament de la ramaderia i de la caça, front a una 
precària agricultura condicionada al reduït espessor del sòl cultivable i a les dures 
condicions climatològiques, de tal forma que el ramat i la caça constituiran part 
essencial del modus vivendi dels habitants. Ledesma Rubio, M. L. (1983).
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Després de la conquesta, es creu que es repoblen en primer lloc les terres properes 
als nuclis urbans principals emmurallats i defensats per castells, per la seguretat que 
oferien. Les zones més allunyades, on es troben els masos, s’anirien ocupant poste-
riorment i poc a poc.  Els masos fortificats, durant la baixa Edat Mitjana, tenien certa 
autonomia i en ells residien camperols que s’ocupaven d’activitats de tipus agropecua-
ri i forestal. Aquestes torres donaven protecció davant els saquejos fets pels bandolers, 
que abundaven, i en les guerres privades entre nobles i altres personatges de la societat 
estamental. Mallén Alcon, D. (2008).

El mas fortificat mostra poder i domini i la mateixa torre és l’habitatge dels habitants 
que els ofereix protecció, presidint l’explotació de les terres dels voltants, aconseguint 
recursos econòmics que els permeten viure.

Ordenació territorial
El mas és un model implantat pels repobladors que suposa l’inici d’una nova estruc-

tura de paisatge, que ha arribat als nostres dies malgrat les modificacions pròpies del 
pas del temps. Els canvis socials ocorreguts al llarg d’aquests segles, junt a l’important 
augment demogràfic, fa que s’edifiquen més masos, alguns d’ells amb poques terres 
i d’escassa qualitat, anomenats en ocasions masets, els quals no presenten les condi-
cions mínimes indispensables per a ser habitats i per aquesta raó van ser els primers 
en ser abandonats.

La crisi ramadera i l’increment demogràfic augmenten la superfície arrabassada en 
els segles XVIII i XIX, i creen la necessitat d’aconseguir més terres per al conreu i 
aquest fet provocaria la proliferació de l’arquitectura de pedra seca. La gran majoria 
de casetes i parets es degueren construir en eixe moment. Algunes d’aquestes cons-
truccions han arribat en molt bones condicions fins els nostres dies i altres estan sofrint 
el deteriorament del pas del temps, sense que hagen tingut cap tipus de manteniment.

Els masos són xicotetes unitats d’hàbitat dispers i centre d’una explotació amb diver-
sificació en els usos del sòl: cultiu, pastures, bosc... i amb un elevat grau d’adaptació a 
diferents terrenys i a situacions diverses al llarg del temps.

En l’ordenació territorial, els masos han articulat un model de població característic, 
i han ocupat un lloc idoni i estratègic per la seua ubicació, pròxim a l’aigua com a re-
curs bàsic per a la vida. Han estat una forma de poblament i gestió del territori autosu-
ficient, sostenible i molt exitosa per la perdurabilitat en el temps, amb més de vuit se-
gles d’existència. La gran abundància de masos avala aquesta afirmació, i no se’ls pot 
negar el seu valor històric i geogràfic, exemple d’adaptació de l’ésser humà al medi.

 
El Llosar
Estructura del mas

En un mas era habitual que visqués un matrimoni amb els seus fills i filles i els avis 
materns o paterns d’aquests, a vegades algun germà fadrí o fins i tot dos germans 
casats, amb les respectives famílies. Si el mas no tenia moltes terres, a mesura que 
s’anaven casant els fills i/o les filles, marxaven a llogar un altre mas i s’establien de 
masovers.



geografia
PAPERS DELS PORTS - 2021

ricard pitarch garcia 95

La importància econòmica d’un mas venia donada pel nombre de parells d’animals 
que necessitaven per llaurar; en temps anteriors, de bous, i més recentment, de matxos. 
També estava relacionat amb la mà d’obra requerida per poder-lo treballar en bones 
condicions. L’extensió en superfície de les terres d’un mas feia que els més grans 
tingueren 2 o 3 cases i els més menuts només una casa i, per tant, una única família 
que l’habitava. La superfície de les terres treballades es mesurava en “jornals”. Cada 
“jornal” era la superfície que un home amb un parell d’animals podia llaurar en un dia.

Referint-nos als edificis, el més habitual és que la façana principal del mas, aque-
lla que té les portes d’entrada als edificis, estiga orientada a l’est o sud-oest, per tal 
d’aprofitar al màxim les hores de llum i calor del sol, especialment a l’hivern. Amb 
aquesta orientació, a més a més, s’evitaven els vents freds del nord-oest.

Un mas és un habitatge aïllat enmig de les terres de cultiu, pastures de secà i parts 
més o menys boscoses. En ell residia una família que es mantenia de l’agricultura i la 
ramaderia o cria de ramat. Del bosc, pinar i arbredes s’obtenien productes necessaris 
per al sosteniment i habitabilitat dels masovers; aconseguien llenya, carbó, pastures per 

al ramat, animals procedents de la cacera, 
mel, bolets i plantes medicinals...

Els diferents espais del mas es comple-
mentaven, i asseguraven que la família 
podia ser autosuficient amb la diversitat de 
recursos que proporcionaven una economia 
diversificada.

De la construcció dels edificis del mas 
s’encarregaven el mateix propietari i els 
obrers del poble, en ocasions ajudats per 
algun familiar. En la seua construcció 
s’aprofitaven les abundants roques calcàries 
que afloren a la zona i l’argamassa, barreja 
de calç, aigua i arena. Les plantes del mas 
estaven formades per una sèrie de cabirons 
de fusta de pi, a ser possible melis, situades 

a una distància d’uns 50 cm entre elles i de forma paral·lela.  La teulada es construïa 
amb les canalitzacions per aprofitar l’aigua de la pluja i guardar-la en cisternes. En 
la seua estructura trobem un edifici principal, la casa on vivia la família que portava 
el mas i al seu costat edificis secundaris, més o menys en funció de les necessitats i 
recursos de la família. Aquests edificis són el forn, el pastador, els corrals, les solls, 
les quadres, la pallissa, l’era per a batre, l’aljub, cisterna o pou, la font i la bassa per 
abeurar el bestiar. 

El forn de pa era un indret molt especial, on es coïa el pa per a l’autoconsum. Els 
corrals estaven construïts molt a prop de la casa i era on es guardava la rabera quan 
no estava pasturant. Les solls, situades prop de la casa i construïdes de pedra en sec, 
acostumaven a tenir una part teulada i una mena de pati descobert on els porcs prenien 
el sol i satisfeien el seu instint furgador. Les quadres o corrals per als equins, solien 
estar a la planta baixa de la casa del mas, davall dels dormitoris dels masovers, però en 
alguns masos també estaven en un edifici contigu a la casa. La pallissa, on es guardava 
la palla després de la batuda i també les plantes farratgeres com l’alfals, el pipiri-

El Llosar
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gall... Tota aquesta palla havia de ser suficient per alimentar el ramat durant els mesos 
d’hivern amb les condiciones climàtiques més adverses i els períodes d’escassetat 
d’herba a les pastures.

Les eres eren imprescindibles en el moment de la sega. A les eres es batia el gra 
i també es ventava per separar el gra de la 
palla, tan necessària per poder donar menjar 
als animals. Les cisternes, aljubs o pous són 
construccions destinades a emmagatzemar 
aigua, arreplegada principalment de les 
teulades i emprada per abastir les necessitats 
dels habitants del mas i d’aquells animals 
domèstics que no eixien a pasturar: conills, 
gallines, titots, porcs... Alguns masos 
presenten estructures annexes per a guardar 
la llenya o les eines de treball agrícola com el 
forcat, la vertedera, el colleró, els coixinets, 
el trill, els carrejadors, la sàrria, l’albardó...

La font o el pou té al costat el bassi o 
gamelló on abeuren els animals i la bassa que 
rega els xicotets horts que proporcionaven 
hortalisses a la família, uns bancalets 
menuts que estan prop de la bassa o de la 
font i es reguen de l’aigua d’aquestes. A 
conseqüència de l’altitud a què es troben les 
terres del terme de Vilafranca, la diversitat 
de cultius que es donen és més bé reduïda: 
cereals, pataques, plantes farratgeres com el 
pipirigall i l’alfals i poques hortalisses, entre 
les que estan cols, remolatxes, llegums, 
encisam, bledes, cebes, alls, carlotes... 

 

Segle XIX, proliferació de masos. Increment demogràfic.
Els masos passen de la noblesa a la burgesia

En el segle XIX, tota una sèrie de canvis van produir la reestructuració de la xarxa 
de l’hàbitat dispers. Es registren abundants particions de masos, i es produeix 
un notable increment del nombre d’unitats habitades. Possibles factors a tenir en 
compte serien les desamortitzacions, les guerres Carlines, l’increment demogràfic, 
etc., amb la qual cosa, des de mitjans del S. XIX es produeix una lenta degradació 
de les condicions econòmiques dels masovers respecte a moments anteriors.” 
MALLÉN ALCÓN, C. (2005) 

En el segle XIX té lloc la transformació del paisatge rural tradicional. L’increment 
demogràfic està relacionat amb l’aparició dels nous masos, la qual cosa implica un 
increment de la pressió antròpica sobre el medi.

A partir d’alguns masos de grans superfícies, per segregació de les seues terres de 
manera desigual, es generen nous masos o masets. El mas inicial queda debilitat i el 
maset reprodueix l’estructura de la unitat principal (cultius, pastures i bosc), però amb 

Mas de Tosca de Dalt

Mas de la Rambla
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una superfície molt més reduïda i amb menys recursos. La minsa extensió de les seues 
terres fa pensar com de difícil seria obtenir un rendiment suficient per mantenir una 
família de masovers. La precarietat i la fam, que degué fer acte de presència més d’una 
vegada, justifiquen que foren els primers en buidar-se quan va començar l’èxode rural.

L’estructura de la propietat de la terra, en el decurs de la primera meitat del S. XIX, 
experimenta una progressiva concentració. La segona meitat, amb les vendes de les 
famílies riques del set-cents allunyades definitivament de la regió, es produeix la con-
solidació de la propietat burgesa al terme de Vilafranca, la venda massiva efectuada 
pels grans terratinents de l’Antic Règim. Les famílies més poderoses, allunyades de-
finitivament del municipi i/o comarca, aprofiten la llibertat que els dona la legislació 
liberal i la capacitat econòmica de les famílies vilafranquines emergents per vendre les 
seues nombroses propietats.
Els nous propietaris, com a homes de negocis, parcel·laren alguns masos i vengueren 
les parts per obtenir guanys ràpids aprofitant la fam de terra existent a la comarca. 
Entre els venedors destaquen:

Els Climent, família propietària dels masos de Tena I i II, Montserrat, Cerro, Llovet 
i Blaia. Els membres d’aquesta família, alguns d’ells militars, resideixen en el moment 
de vendre a Madrid i Castelló.

Els marquesos de Benimeixís i Sistallo, residents a Madrid i a Santillana del Mar, 
propietaris entre altres finques rústiques i urbanes dels cinc masos següents: Roures, 
Parreta, Ametlers, Berga i Rambla, del molí i molinet d’en Rius i de la finca rústica 
annexa.

D. Frutos Valdés Palavicino, enginyer resident a Madrid, fill de militar, heretà els 
masos que ara ven: Llosar i Colom, per herència del seu pare.

El marquès de Cruïlles, veí de València, vengué el mas anomenat Torre Fonso.
Els Matutano, hisendats de l’Anglesola, contribuïren amb els masos de Torre Figue-

ra i Tosca de Baix.
Alguns dels compradors, sabedors que existia una gran demanda de terra, compren 

amb intenció d’especular i s’aprofiten dels preus que tenien al mercat vilafranquí les 
finques rústiques d’extensió més reduïda.

El resultat d’aquesta fragmentació es pot veure al quadre de la pàgina 35 de Comas-
Dellà, J. & Comas Cifre, C. (2002) que reproduïm a continuació:

 Masos Venedors Compr. Parcel.. Jornals R.S. Anys  

 Groga Vt. Pascual 16 1 95,50 46.570 1854   
 Cerro Lleó Pascual 10 8 32,00 54.735 1857/59   
 Parreta/Ameler Ll. Matutano 10 10 264,50 131.510 1859/67
 Torre Alfons Molinos/Troncho 65 89 416,50 326.927 1862/65
 Tosca de Baix M. Fabregat 20 21 43,90 45.744 1866/67
 Tosca de Dalt R. Girona 51 62 186,50 80.425 1869/76

 TOTAL      7 172 196 1.038,50 685.941 1854/76
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Dos compradors, Marià Tena Colom i Francesc Aznar Monfort, traficants i propie-
taris, compren el 32’49 % de la terra, tota ella concentrada en els masos Torre Fonso, 
Ametlers i Cerro.

Quant a les famílies propietàries destaquen, per la importància del seu patrimoni 
arrendat, els Climent i Centelles amb cinc masos cadascuna i els de Pedro amb sis.

La fragmentació dels masos esmentats es veié afavorida per:
- L’elevada fecunditat de les famílies dels pagesos de mas, els sobreviuen 6’27 fills 

de mitjana, que superava en 0’73 descendents la calculada per als propietaris de mas 
en general, foren masovers o rendistes amb casa a la vila.

- La progressiva pèrdua del costum de millorar el fill gran amb el 1/3 i 1/5 al llarg 
del segle XIX.

La raó de la forta parcel·lació, ens la dóna la qualitat de la terra i l’interés dels fills 
de reproduir amb les terres heretades una explotació, encara que fora a menor escala, 
semblant al mas.

Els TENA (Joaquim) – COLOM (Magdalena)
La família burgesa més rica de Vilafranca en el 1854 (a la mort de Joaquim Tena 

Prades) tenia en patrimoni els següents masos al terme de Vilafranca: les dues cases 
del mas de Tena, el mas de la Curra i el mas Roig. A més d’un mas a Benassal, un a 
Culla, un a Cantavella i mig mas a Ares.

Els TENA – FALCÓ
Masos en propietat: l’Escolano, mas de Blaia, mas del Curro, mas del Cerro, mas de 

Ballester, mas de Llovet.
[D’una part del mas de la Blaia, ix el mas de Ballester]

Els GIL - TENA
Mas de Cingles, la casa dels Brusca a la Pobla, la masada de Castell, mas de Dubon, 

mas Roig o de Gisbert (el mas Roig abans s’anomenava de Gisbert).

Els TENA (Miquel) – COLOM (Maria Rosa)
Repartiren els masos següents: Font de la Mola, meitat del de Montserrat, mas de la 

Llesca o de Melcior, part del mas del Llosar.

Al llarg del segle XIX, 26 masos i 3 molins que tenia la noblesa i terratinents passen 
a la burgesia que en aquest segle incrementen el seu patrimoni en 28 masos, 20 provi-
nents de la noblesa i 8 procedents de la pagesia.

Els Centelles era l’última casa poderosa de l’Antic Règim que abandona Vilafranca. 
Aquesta família ja era rendista durant el segle XVIII. Josep Centelles Aragonés reunia 
en el 1826 al terme de Vilafranca el domini directe del mas de Faio, l’Antolí, el mas 
de Baix, la Torre Nova, un cens sobre el mas de la Confraria, un cens sobre el mas del 
Carro. Després va adquirir el mas de Colau.

La quasi totalitat de la informació que figura en aquest apartat ha estat treta del llibre 
de Comas Dellà, J. & Comas Cifre, C. (2002).
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Distribució de la població en els masos de Vilafranca i en el 
poble en 1930 i 1940

Les dades de la taula següent estan tretes de:
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de 
España. Castellón de la Plana. Referencia a 31 de diciembre de 1930. Dirección General 
dei Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. 
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de 
España. Castellón de la Plana. Referencia a 31 de diciembre de 1940. Dirección General 
de Estadística.

S’ha conservat l’ortografia que figura en els Nomenclàtors.
Quan en la taula apareixen tres punts (...), indica que eixe mas no figura en el 

Nomenclàtor d’eixe any.
És possible que alguns masos que figuren en el 1930 i/o 1940 no es corresponguen 

amb els noms que coneixem ara, canviaren el nom i estan en el llibre d’Andrés Prades, 
J. M. i altres (2017) amb altres noms, però no hem sabut relacionar-los.

Població de fet és la suma de les persones residents presents i de les transeünts, és 
a dir, d’aquelles que, tot i no estar empadronades en el lloc on s’efectua l’operació 
censal, es troben en aquest indret en el moment d’ésser realitzada.

Població de dret és la població resident que manté uns drets i uns deures respecte 
del municipi on és censada. Si, en el moment d’elaborar-se l’operació censal, les 
persones registrades es troben en el seu lloc d’empadronament, es consideren residents 
presents; en cas que no s’hi troben, es consideren residents absents.

Entidades de población
Distancia al

mayor núcleo
de la población 

(m)

Población
31-XII-1930
De derecho

Población
31-XII-1930

De hecho

Población
31-XII-1940

Hecho

Población 
31-XII-1940

Derecho

Caseta de Amaro, Benassal 11.000 0 0 … …
Masía de Altava 6.000 16 16 16 17
Masía de Antolino 6.000 4 4 6 6
Masía de Arriello 7.000 5 5 6 4
Masía de Aznar 9.000 11 11 13 12
Masía de Baix 7.000 10 10 8 7
Masía de Blay 4.000 ... … 4 4
Masía de Camilo 7.000 … … 0 0  
Masía de Cándido 4.000 2 2 5 5 
Masía de Capestany 8.000 16 16 18 16
Masía de les Covetes 4.000 … … 7 7  
Masía de Coder 7.000 13 13 11 10
Masía de Colau 4.000 5 5 4 4
Masía de Colom 4.000 8 8 7 7
Masía de Corbó 4.000 … … 5 5
Masía de Cuquello 3.000 … … 0 0
Masía de Dolores 6.000 0 0 0 0
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Entidades de población
Distancia al

mayor núcleo
de la población 

(m)

Población
31-XII-1930
De derecho

Población
31-XII-1930

De hecho

Población
31-XII-1940

Hecho

Población 
31-XII-1940

Derecho

Masía de Fayo 6.000 13 14 24 24
Masía de Ferranda 10.000 4 4 11 11   
Masía de Gracia 6.000 14 14 11 11   
Masía de Grasieta 6.000 8 8 5 5   
Masía de Guardiola 6.000 2 2 0 0   
Masía de Joaquín 6.000 … … 4 4   
Masía de la Blaya 4.000 11 11 19 20
Masía de la Cañada 6.000 11 11 8 8
Masía de la Cañadeta 6.000 0 0 0 0
Masía de la Carrasca 5.000 12 12 5 5
Masía de la Caspa 11.000 5 5 9 6
Masía de la Clotada 10.000 … … 10 10
Masía de la Cochera Telé 10.000 0 6 5 4
Masía de la Curra 7.000 6 6 7 7
Masía de la Fustera 5.000 … … 4 4
Masía de la Llesca 7.000 8 8 9 9
Masía de la Marina 3.000 8 8 8 7
Masía de la Punta 7.000 0 0 5 5
Masía de la Rambla 5.000 6 6 7 7
Masía de la Sella 6.000 8 8 0 0
Masía de la Vall 9.000 0 0 0 0
Masía del Carro 5.000 9 9 6 6
Masía del Curro 7.000 14 14 11 11
Masía de les Covatelles 7.000 … … 5 5
Masía del Escolano 9.000 9 9 20 18
Masía de les Ranes 6.500 4 4 4 4
Masía del Pau 7.000 12 12 16 17
Masía del Pinar 4.000 2 2 1 1
Masía dels Armelés 3.000 9 9 6 6
Masía dels Carrils 11.000 2 2 10 10
Masía del Serro 3.000 5 5 4 4
Masía del Vent 7.000 5 5 5 5
Masía de Llovet 4.000 5 5 7 7
Masía de Malladar 8000 0 0 … …
Masía de Monserrat 7000 10 10 11 10
Masía de Pelegrí 8000 … … 4 4
Masía de Pitarch 11000 5 8 10 9
Masía de Ramón 10000 7 7 5 5
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Entidades de población
Distancia al

mayor núcleo
de la población 

(m)

Población
31-XII-1930
De derecho

Población
31-XII-1930

De hecho

Población
31-XII-1940

Hecho

Población 
31-XII-1940

Derecho

Masía de Rams 6000 2 2 0 0
Masía de Roig 6000 7 7 8 8
Masía de Roures 6000 13 13 13 12
Masía de Tena 5000 15 15 19 19
Masía de Torrefonso 3000 12 12 7 7
Masía de Tosca de Abajo 4000 9 9 8 7
Masía de Tosca de Arriba 6000 3 3 7 1
Masía de Valltorta 6000 6 6 5 5
Masía de Verga 4000 0 3 3 3
Masía de Vinaixa 5000 0 0 0 0
Masía de Visantet 6000 6 6 7 7
Masía Font de Corbó 6000 0 0 4 4
Masía Font de la Mola 12000 7 7 5 5   
Masía Patirás 5000 7 8 8 8
Masía Pelechera 10000 3 3 0 0
Mas del Tejero 7000 … … 7 7
Mas Nou 9000 6 6 0 0
Molino de Enrius 6000 5 5 0 0
Molino de Pitarch 11000 8 8 7 7
Monllats (Los) 6000 11 11 14 14
Parreta (La) 3000 30 34 35 35
San Miguel de la Puebla 6000 36 38 35 43
Singles (Les) 5000 14 14 10 10
Tejería (La) 2000 2 2 16 18
Tejería de Arriba (La) 2000 28 28 5 5
Torre-Barreda (La) 9000 5 5 7 7
Torre-Figuera (La) 6000 7 7 4 4
Torre-Leandra (La) 5000 6 6 9 9
Torre-Nova (La) 8000 7 7 6 6
Venta León (La) 4000 … … 4 4
Villafranca del Cid   (Villa) 0 2922 2901 2905 2975
Virgen del Losar 2000 35 35 27 28
Edificios diseminados 49 49 … …
TOTAL 3565 3564 3571 3631
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Els masos que venen a continuació figuren en el llibre dels masos de ANDRÉS 
PRADES J. M. i altres (2017), però no en els Nomenclàtors de 1930 ni en el de 1940, 
almenys amb aquest nom.

Mas de la Groga   
Mas del Possuelo   
Mas de Catalina   

Mas del Cantal Foradat  
La Voltassa   

Mas d’Anton   
Mas de Clemente   

Mas del Pardal Nugat   
Mas del Roín   
Mas de Tetuan   

Mas del Blanquet   
Mas de la Maça   
Casica la Puerca   

La Molineta   
Mas de Coret   

Mas del Guixo  
Mas del Cabossero   
Maset del Barranc

Mas de Sogué
Hostal de la Llàstima

Activitats que es realitzaven al mas
Els treballs i la funció que desenvolupaven els habitants de mas estaven repartides 

segons l’edat i el sexe. La dona atenia les feines de la casa: cuinar per a la família, 
bullir els calderos de verdures per als porcs, anar a per aigua, llavar, agranar, pastar el 
pa, coques...,  però també s’encarregava dels animals del corral, cuidar de l’hort i dels 
fills menuts. En aquells períodes en què es requeria més personal, també s’ajudava 
en la sembra i la recollida de la collita. Els homes atenien les feines teòricament més 
dures: les relacionades amb la sembra, llaurar, la collita, pasturar el ramat, fer llenya 
per al foc, fer teies per il·luminar les nits llargues de l’hivern... A l’estiu l’ocupació era 
al llarg de moltes hores, de sol a sol, conforme se solia dir. A l’hivern es descansava 
més, però s’aprofitava en tornar solsides, fer canastos, raspalls..., es treia el fem dels 
corrals, es tallava llenya o s’arreglaven camins...

Al mas solien guardar i elaborar la majoria dels aliments necessaris per al consum de la 
família, tant aquells provinents dels conreus com pataques, blat, pomes, tomates... com 
aquells d’origen animal: els formatges, la mel; els provinents de la matança: embotits 
com botifarres, bolos, llonganisses, xoriços, carn salada, el perol... Els productes que 
s’utilitzaven per a menjar eren els de la terra, especialment hortalisses i verdures 
cultivades per ells al costat mateix de casa: fesols, cigrons, llentilles, bledes, encisam, 
cols, bajoques, carabassins, pataques, raves... Abundaven les carns animals: conill, ous, 
pollastre, coloms, però aquests majoritàriament estaven destinats a la venda i només 
s’alimentaven d’ells en comptades ocasions, en les festes, celebracions familiars..., en 
canvi, sí que es menjaven més a diari els productes elaborats a partir de la matança, ja 
esmentats anteriorment. Escassejava el peix per la dificultat del transport en aquella 
època i pràcticament el seu consum es veia reduït a sardines salades de “cuba” i 
abadejo salat. Altres aliments que es consumien eren confitures, nous, formatge, brull, 
mel, llet, arròs, farinetes, fideus, olives, figues, ametlles, vi... Se solia confeccionar la 
roba, fabricar les eines que s’utilitzaven per a les feines a l’exterior, fer corda, arreglar 
l’albardó dels matxos, la sàrria o algun cabàs... La tradició popular i la seua saviesa 
feien servir-se de plantes silvestres per a fer xarops, tisanes, emplastres i ungüents que 
empraven com a medicina natural.
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En ocasions s’ajudaven entre els veïns de masos propers, en la matança i activitats 
que requerien més persones.  Els masos més grans, amb més terres, necessitaven un 
gran nombre de persones empleades per poder tirar endavant, i solien tenir criats i 
pastors que ajudaven en les diverses tasques del mas; en ocasions eren persones més 
o menys llunyanes a l’àmbit familiar. Algunes famílies que vivien al poble es veien 
obligades, per problemes econòmics i la falta d’aliments per alimentar-los, a posar els 
seus fills adolescents de criats als masos.

En els anys seixanta del segle XX, amb l’aparició dels tractors per llaurar, trilladores... 
es requerien menys mans de treball i els habitants dels masos quedaren alliberats dels 
treballs més durs. Posteriorment, aparegueren les màquines de recol·lectar els cereals.

La jovenalla tenia un període d’escolarització curt, perquè s’incorporaven al treball 
ben joves, de molt menuts ja guardaven la rabera. L’altre factor que intervenia era 
la llarga distància de casa al poble i a les escoles i a tot açò s’afegia, per acabar de 
complicar-ho, el fred i mal temps (vent, boires, neu...) que caracteritza els hiverns 
a les terres de l’interior de Castelló. Tot això feia que, dels masos més allunyats, 

moltes xiquetes i xiquets anaven pocs 
anys o mesos a l’escola i encara així no 
acudien diàriament. De vegades, un grup 
de masos més o menys pròxims, buscaven 
una persona que, quan acabaven el treball, 
a l’hivern i de nit, a la llum del cresol, els 
ensenyava el més imprescindible: llegir, 
escriure, les operacions bàsiques de càlcul i 
alguns problemes.

La festa pròpia dels masovers i masoveres 
era el bureo, en què es reunien diverses 
persones que vivien en masos propers o no 

tan propers, per ballar, cantar, jugar... Els bureos són propis de l’etapa hivernal, per 
ser la temporada que en el camp hi havia menys treball i els masovers aprofitaven per 
a la reparació d’eines i aparells agrícoles, elaboraven altres utensilis, cuidaven dels 
animals...

En aquells temps estaven ben diferenciats dos grups culturals: les persones masoveres, 
que vivien als masos, i les que vivien al poble. No hi havia molta fluïdesa en les relacions 
mantingudes entre les persones dels dos grups. L’allunyament de l’àrea de treball i 
ocupació, i les poques ocasions per relacionar-se, junt a un cert distanciament en les 
formes d’actuar, valors... no afavoria l’empatia i podia desencadenar certa rivalitat. 
Poques eren les vegades que els masovers i les masoveres acudien al poble, només per 
assistir a missa, en les festes majors i a comprar als comerços molt puntualment. El 
mas era una explotació autàrquica que requeria poca dependència del poble i afavoria 
cert distanciament i sentiment de grup.

Per fer-nos una idea de com era la vida en el mas, cal ficar-se una mica en situació 
i pensar les condicions que tenien els qui vivien al mas en la primera meitat del segle 
XX. Podem intuir aproximadament com deguera ser el dia a dia, si tenim en compte 
tot el que tenim ara i en aquella època no deguera figurar ni en somnis.

No disposaven de cap aparell elèctric de tots els que ara connectem a un endoll. 
Tampoc electricitat per il·luminar l’estança ni endolls.

Rabera d’ovelles a les proximitats del mas del Carro



geografia
PAPERS DELS PORTS - 2021

ricard pitarch garcia104

- No hi havia bateries ni piles ni res de tot allò que ara podem imaginar que funciona 
amb piles.

- El plàstic no es coneixia als masos, per tant descartem els milers d’objectes que tots 
coneixem, fets de plàstic. 

- El vidre era molt escàs, alguns recipients com botelles i els de les finestres només.
- Res de canonades d’aigua corrent, s’havia de dur tota a cànters, i en la majoria dels 

masos de llocs una mica apartats, especialment en els períodes de sequera. No existia 
desaigüe ni bany, ni escusat, ni lavabo, ni dutxa, ni banyera, ni bidet...

- Cap aparell amb motor d’explosió (cotxe, moto, motoserra, bomba de reg,...) ni 
motor elèctric.

- Tampoc hi havia llibres ni periòdics, ni bolígrafs.
- Cap mitjà de comunicació com poden ser la ràdio, el televisor, el telèfon, l’ordinador, 

Internet... 
- L’únic mitjà de transport era l’eqüestre: el matxo, cavall, ase... o el carro i la carreta 

més tard... també hi havia alguna bicicleta.
- L’únic combustible per calfar-

se, coure el pa i cuinar era la llenya 
que s’obtenia de les immediacions 
del mas. El foc és feia a terra, 
damunt d’unes lloses.

- No hi havia metge ni veterinari.
- Tampoc autobús ni taxi.
- Els metalls també escassejaven, 

només alguns objectes o utensilis 
de ferro, coure, alpaca, alumini, 
llautó...

- Els aparells tecnològics més 
sofisticats i quasi exclusius eren la capoladora o màquina per a picar la carn, ceba... i 
que servia també per a fer embotits (llonganisses i xoriços), algun rellotge o despertador 
i alguna bicicleta.

 

Decadència dels masos a partir de 1940
Els masos entren en decadència després de la guerra civil. Fins la dècada de 1940 

existeix certa estabilitat amb decreixement del nombre de masos habitats. Però a 
mitjans del segle XX, la persecució dels maquis, el canvi social i l’èxode rural cap a 
pobles més grans o ciutats amb plena expansió industrial van influir en el despoblament 
definitiu dels masos. Fins les últimes dècades del segle XX, la majoria dels masos no 
disposaven d’electricitat ni d’aigua corrent i quan aquestes van arribar ja era massa 
tard, l’èxode rural havia deixat la majoria dels masos deshabitats.

Com a conseqüència de l’abandonament i la falta de manteniment, pràcticament tots 
aquests masets o masos més pobres, es troben en ruïna irreversible o han desaparegut. 
Ja no queden quasi masovers i molts dels que treballen les terres o tenen el ramat fan la 

La màquina de picar carn s’acciona mitjançant una palanca gira-
tòria que mou un eix en espiral sense fi que empeny els trossos 
de carn a una placa amb orificis per on surt la carn en petits 
trossos, després d’haver sigut trinxada pel tallant.
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vida al poble. La casa deixa de ser el centre del mas, encara que es continuen cultivant 
els sòls més propicis i continua pasturant el ramat en règim extensiu o semiextensiu en 
moltes d’elles. En alguns casos s’incrementa la càrrega ramadera respecte als sistemes 
tradicionals, fet que implica un fort impacte ambiental.

Els masovers van donar forma al paisatge que ara podem vore en decadència, una 
alternança entre bosc i unes terres de conreu que han quedat reduïdes als bancals més 
grans, aquells que poden ser treballats amb maquinària moderna: tractors, segadores, 
màquines de recol·lectar cereals...

S’assisteix a una disgregació i reestructuració paral·lela a les noves bases 
econòmiques del món rural. Com a resultat es difuminen els trets paisatgístics i 
les estructures característiques d’aquestes zones, i es perd un important patrimoni, 
el caràcter articulador del territori que tenien i el d’elements conservadors de la 
sostenibilitat equilibrada entre l’ús humà i el medi natural.

A partir dels anys setanta del segle passat, el mas ja no dona per a viure en unes 
condicions acceptables i s’accelera el procés irreversible d’abandonament dels masos. 
El país s’industrialitza i millora el nivell de vida de forma notòria. Els productes 

agrícoles recol·lectats al camp han perdut valor i 
l’electricitat i l’aigua corrent encara no han arribat 
al mas. Els bancals s’han anat abandonant i s’han 
quedat erms, les cases i els corrals buits. Els 
camins, en no tenir el manteniment que feien els 
masovers, s’han quedat intransitables. Els edificis 
s’han anat deteriorant, les bigues i els cabirons de 
fusta es van podrir i les teulades s’han anat afonant 
amb el pas del temps, en ocasions tot l’edifici s’ha 
enderrocat.

Molts masovers es van traslladar a viure al poble 
i alguns marxaren cap a les grans ciutats com 
Castelló de la Plana, Vinaròs... D’aquesta manera 
facilitaven l’assistència dels seus fills a l’escola 
i guanyaven en serveis com el metge, estudis 

superiors... Alguns masovers, ja instal·lats a viure al poble, van continuar treballant 
part de les seues terres del mas durant els caps de setmana. Poc a poc, deixaren ermar, 
primer les més allunyades del poble i després les de més proximitat. Molts bancals 
han passat a pasturatges i altres es van repoblar de pins al llarg del segle XX, alguns 
s’han plantat de carrasques micorrizades de tòfones (Tuber melanosporum) en les 
dècades que portem d’aquest segle. En ocasions, si els bancals estaven prop del bosc, 
la reforestació ha estat natural i no ha necessitat la intervenció humana.

Un altre risc per a alguns masos s’ha manifestat recentment, quan la barbàrie i la poca 
estima pel patrimoni edificat a l’àmbit rural ha fet acte de presència, en desmantellar, 
no només el teulat, sinó també el portal de pedra del mas de la Torre Nova. Un portal 
de pedra calcària amb un arc de mig punt, conformat amb grans dovelles, en una de les 
quals figurava l’any de la construcció (1563). També desaparegueren les cantonades 
de pedres de carreuada que reforçaven els punts més febles de les parets del mas. 
Esperem que actes d’aquest tipus no es tornen a repetir i siguen perseguits per la Llei 
de Protecció del Patrimoni Cultural Valencià. 

Mas de Gràcia
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Com en altres termes municipals, s’han restaurat algunes cases de masos per tal 
d’oferir-les al turisme rural, en el LLosar i en la Pobla del Bellestar. També és d’agrair 
que alguns propietaris arreglen masos per al seu ús particular i privat. Tot ajuda i entre 
tots podem col·laborar per mantenir aquest patrimoni que hem heretat dels nostres 
avantpassats i que mereix ser testimoni d’un període de la nostra història per a les 
noves generacions.
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