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PRÒLEG 

Recórrer les muntanyes de Rojals ha estat des de sempre, per a mi, una 
autèntica delícia i una manera de retrobar-me amb un espai natural familiar 
i alhora sorprenent. Un paisatge que em permet assaborir tots els racons de 
la meva terra, m'envolta d'harmonia i em proporciona serenor. 

El paisatge que des d'aquí hom pot contemplar és una autèntica 
meravella. Arbres, conreus i masos embolcallen de color, olor i bellesa 
aquest petit paradís. 

Per això, quan en Josep M. Contijoch i en Vicenç Bayona em van 
proposar que els prologués aquest estudi em vaig sentir molt satisfet. Primer, 
per l'estreta amistat que m'uneix amb ells. Segon, com he expressat a l'inici, 
per una qüestió sentimental i tercer, per la importància històrica d'aquest 
tipus de treballs que serveixen per refermaria història local. Una història, per 
altra banda, molt propera i familiar que ens permet conèixer millor les nostres 
contrades i ens fa més sensibles al nostre entorn més immediat. Aquesta és 
una manera de recuperar, conservar i preservar una part molt important del 
nostre patrimoni, com Vicens Vives ja va afirmar: "El mas és l'element 
indiscutible de la societat històrica catalana." 

El mas ha estat la unitat familiar i econòmica del camp català des de 
l'edat mitjana i, des de sempre, ha estat arrelat a la geografia del nostre país. 
Situat a dalt de petits turons per tal d'aprofitar les escasses extensions planes, 
o bé en replans assolellats de les valls, mica en mica va adquirint una 
importància cabdal en la vida del nostre país. 
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Els masos de Rojals es troben en un espai privilegiat, al bell mig de les 
Muntanyes de Prades, on el verd adopta un conjunt de matisos i tonalitats que 
sovint es barregen amb altres elements cromàtics segons l'estació de l'any. 
Uns masos que donen identitat i personalitat a aquestes paraules: "Els masos 
esquitxen de formes humanes el paisatge i li donen un ordre plausible i 
agradable. La impressió és dolça i suau." 

Apropar-nos al mas és admirar la seva sobrietat arquitectònica, és 
escoltar la seva història, és entrar en un món on els temps pràcticament no 
existeixen. Un mas que plàcidament ens convida a seure sense presses, a 
escoltar i participar de llargues converses, i a gaudir de l'hospitalitat de la 
seva gent. De fet forma part d'un món on es respira encara caliu humà com 
molt bé diuen els autors d'aquest llibre: "Allí retrobàvem solidaritat càlida, 
acollint-nos al focardal avivat de la mà del masover." 

Un món que, lentament, s'esvaeix, però l'esperit del qual pervindrà 
present sempre la memòria "de tots aquells que han trepitjat i estimat la 
muntanya..." 

Els masos han estat una extraordinària escola per a molts. Gràcies a ells 
hem après a valorar una altra manera de viure i de fer, això sí, sempre en 
contacte directe amb la natura. Ens han ajudat a entendre les arrels del nostre 
país i a estimar-lo. Cal vetllar, doncs, perquè no s'alteri ni el seu aspecte 
genuí i tradicional ni el seu entorn. 

Els masos de Rojals neix fruit de la constància, de l'esforç, de la il·lusió 
i sobretot de l'amor que aquests historiadors senten per la seva terra. En Josep 
M. Contijoch i en Vicenç Bayona han realitzat un estudi minuciós i ben 
estructurat que es caracteritza per l'objectivitat històrica i per l'exactitud 
metodològica. Els autors donen una visió àmplia i profunda, actual i precisa 
dels masos amb una gran claredat expositiva i amb un llenguatge senzill i 
entenedor. 

Aquesta obra us permetrà descobrir, com jo he fet, la personalitat 
d' aquests masos i us permetrà conèixer de prop la seva gent i estimar una part 
de la nostra realitat territorial i humana més immediata. Tant de bo que la 
lectura d'aquest interessant llibre sigui un estímul per a altres tipus de 
recerques! 

Josep Gomis i Martí 
Delegat del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a Madrid 
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INTRODUCCIÓ 

Un dia assolellat del mes de juliol de 1996, mossèn Armand Puig se les va 
emprendre amb nosaltres. Ho féu a Rojals durant un acte públic i solemne. Tan 
públic com el d'una munió de veïns residents i forans, i tan solemne com el de 
les exèquies del venerable mossèn Serra a l'esplanada del cementiri del poble. 

Voldreu continuar la recerca de masos iniciada per mossèn Ser
ra?— ens preguntà als dos. 

De moment, ens quedàrem perplexos. Nosaltres historiadors?; nosal
tres furons d'arxius? Pensàrem refusar l'encàrrec, però el record dolç del 
clergue difunt i la labor de la seva recerca inicial ens féu decidir a seguir-la. 

Bé, en primer lloc hem de parlar de mossèn Serra. 
Joan Serra i Escoté fou un venerable home d'Església nascut precisa

ment a Rojals el 1917. Tenia en morir, doncs, 79 anys. Era una persona humil, 
amb bonhomia, que es feia apreciar per tots. Els "de Rojals" el reverencia
ven. Els anys postrems de la seva vida va complementar sa delicada labor 
pastoral amb l'exercici de tractar de perpetuar la història del seu poble. Es 
posà a treballar en una matèria que amb raó va intuir que de no fer-se 
s'esfumaria amb el pas del temps: la recerca dels masos del terme de Rojals. 

En tal labor no va escatimar esforços. Desempolsà arxius, va parlar amb 
els vells supervivents, i fins i tot féu una convocatòria de descendents del 
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poble en una acte de germanor que clogué amb un dinar a l'aire lliure. Tot 
frugal i modest, tal com era ell. 

Frugals, modestos i esquemàtics foren també els apunts que ens llegà 
a través de mossèn Armand. Un grapat de dades manuscrites tretes dels llibres 
eclesiàstics del segle XVIII i part del XIX, de l'Arxiu Diocesà de Tarragona. 
Amb aquesta inicial perspectiva inicial ens capbussàrem en l'afer. 

Ben aviat ens adonàrem que el tema dels masos era agre, esquerp. La 
recerca de dades sobre aquesta matèria no deixà de ser abrupta per la seva manca 
o dispersió, i algunes dades només existien en el pòsit de la informació oral. 

És curiós que la figura del mas sempre tingué nom propi i quedà 
omnipresent en la memòria de tothom; en canvi ha estat una unitat que 
mantes vegades no ha tingut registralment caràcter documental com a finca 
urbana, fins a l'extrem que, salvant casos esporàdics, ni tan sols ha existit 
com a finca específica al registre de la propietat o en els patracols notarials. 
El mas, ordinàriament, era un objecte més de dins la hisenda a la qual 
pertanyia, de la mateixa manera que ho era la font, l'alzinar, els vessants, els 
tossals..., de manera que els masos figuraven als protocols tan sols quan 
servien coma referències. Així tenim, doncs, que en el registre de la propietat 
no existeix, per exemple, la finca registral específica intitulada del mas de 
Muletes; en canvi, sí que hi consta una finca boscana que es diu L'Obaga, on 
és radicat el mas esmentat. 

Aleshores, resulta més inhòspit el seguiment. Millor dit, en la majoria 
de casos, no es pot fer tal seguiment per mitjà de documentació notarial. Això 
fa que el mas en si, sent-ne protagonista, acabi com un ens eteri dins el 
compacte documental. 

On se salva testimonialment és per la condició humana. En declarar un 
naixement o qualsevol altre acte social, el declarant normalment no s'obli
dava d'aclarir: "...del mas de...". Gràcies a aquest fet hem pogut ratificar la 
majoria de noms. 

Altra circumstància que despista el seguiment, quan té eco la informa
ció oral, és la qüestió que de vegades a un mas se li havia donat dos noms, 
o almenys se' 1 conegué en un lapse de temps de dues maneres diferents: amb 
el nom tradicional i, circumstancialment, amb un altre (el nom de la persona 
o de la família que l'ocupà temporalment), en el cas que aquesta persona o 
família tingués un prestigi o una forta personalitat entre els seus pròxims. Ho 
comprovarem amb un presumpte mas de l'Ollé: anàvem recercant-lo infruc
tuosament fins que, per una estranya casualitat, coneguerem que es tractava 
del mas d'en Solé, ocupat durant uns anys per un estadant amb aquell altre 
cognom, amb ascendència a la muntanya. 
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Per tant, els camins de seguiment ordinaris que han dirigit la nostra 
recerca de masos han estat els mapes antics, els cadastres, les dades existents 
en centres excursionistes, la inspecció ocular, la documentació civil on han 
figurat espontàniament... Però sobretot ha estat important ha estat la narració 
oral. Aquesta, per desgràcia, cada dia està més limitada, a mesura que van 
desapareixent els vells informadors. 

Una altra font d'informació importantíssima fou la documentació 
clerical. Davant d'aquesta font, una vegada més ens hem de treure el barret 
davant l'Església. Pel cas que ens afecta, podem donar testimoni de veure 
com rector rere rector anaven anotant pacientment en els seus llibres el 
moviment humà de la parròquia, amb la qual cosa també ho feien dels masos. 
Això ha deixat per a la posterioritat dades, noms i circumstàncies que ara han 
estat una excel·lent pista de seguiment i anotacions; dades que potser, fins i 
tot a ells, els devien semblar innecessàries. O, no...? També hem comprès els 
suaus exhorts que els feien els arquebisbes en les seves visites pastorals, els 
quals els insistien sobre la conveniència de portar els llibres amb la màxima 
pulcritud documental, segurament fent gala d'un pressentiment refinat. 

A la fi, no ens va quedar cap altre remei que immergir-nos en aquests 
camps amb la intenció d'intentar refer d'una forma mínimament digna els 
contextos dels masos partint de la recerca inicial feta per mossèn Serra 
d'aquells llibres parroquials, font inicial des d'on començàrem la tasca dels 
masos de les nostres quimeres. 

Pot ser que s'entengui que el nostre treball ha resultat minso en 
argument i contingut pel que fa a la vida humana i el costumari dels masos. 
És possible. Però el que consta és el que és; no ens hem inventat cap trama. 
Desgraciadament els masos no van tenir cap joglar que els cantés, ni van 
neguitejar cap historiador. Resta dir, per tant, que ens donem per satisfets en 
deixar als que vénen un mapa complet de la toponímia dels masos que van 
existir col·locats en el seu lloc d'ubicació. 

Com es podrà observar, en una columna marginal del mapa hi figura 
una relació dels masos "referencials", és a dir, d'aquells que ens consten, sia 
sorgits en documentacions o citats de forma verbal, però la localització dels 
quals ha estat del tot impracticable —tot i que també hi van ser—. Entenem 
que el mapa és una primícia. Tant de bo aquesta publicació pugui ser el 
primer esglaó d'una escala de noves troballes. 

Les fotografies dels masos de data actual són dels propis autors. 
Un expert en lingüística ens va suggerir que poséssim els topònims dels 

masos segons els noms que es troben en documents antics, encara que 
gràficament no correspongui a l'actual normalització de la llengua, i això, en 
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virtut a la raó oculta que pot comportar l'origen del nom del mas. Aquest cas 
es podria exemplificar amb el nom "Braella", tal com figura en els vells 
documents, o "Variella", tal com se'l grafia modernament. 

Però altres raonaments ens han fet seguir per un camí intermedi, ja que 
hem trobat masos escrits de tota manera partint sempre de la mateixa arrel. 
Així, el mas de Caret, per exemple, ha sortit com "Caret", "Quaret" i "Ceret", 
o també "Queret", i el molí de la "Jana", a més de ser anomenat així, també 
ho ha sigut com "Jan", o fins i tot "Xana". Per tant els grafiem tal com se'ls 
interpreta dins una certa lògica; això sí, fent constar en cada sinopsi la forma 
com se l'ha escrit al llarg dels temps. 

Agraïments 
I, per cloure, cal subratllar que cap obra no és d'un home sol, ni de dos. Per 

tal motiu hem de referir els ajuts de diverses persones gràcies a les quals ha estat 
possible aquesta publicació. Per tant, cal citar-les en forma d'agraïments. 

En primer lloc, i destacant-ho, esmentarem l'assessorament del llicen
ciat Josep Maria Grau Pujol, el qual ens ha estat subministrant desinteressa
dament tantes dades del nostre interès com li sortien al pas, tant de font 
privada com de l'Arxiu Històric de Tarragona, on exercita el càrrec d'arxi
ver. També volem fer extensiu l'agraïment, pel mateix motiu, a la seva 
esposa, Roser Puig Tàrrech. 

Pel que respecta a l'obtenció de gran nombre de mapes antics, tant de la 
Conca de Barberà com de les comarques circumdants, el nostre reconeixement 
al coronel d'E.M. en Ricard Tur Serra, cap del Servei Geogràfic de l'Exèrcit. 

Volem també donar les gràcies: 
A les facilitats obtingudes de l'Ajuntament de Montblanc, del seu 

alcalde, Andreu Mayayo, del secretari, Joan-Anton Font, i de l'arquitecte 
tècnic, Josep Farràs. 

A la col·laboració de l'Ajuntament de Vilaverd, en la persona del 
secretari, en Josep M. Garcia; i de l'Ajuntament de Mont-ral, tant de 
l'alcalde, Jordi Baró, com del secretari. 

A l'alcalde de Rojals, Salvador Nogués, per la seva valuosa labor 
d'informació, que ens ha aportat juntament amb Antoni Padrell. Tots dos ens 
han acompanyat en desplaçaments per fer visites oculars i preses fotogràfi
ques de masos, efectuades en els abruptes paratges. 

Als residents a Rojals Xavier Poblet i Isaac Poblet, per les aportacions 
fotogràfiques obtingudes els anys 60. Al mateix Isaac pels dibuixos a plomí 
que s'insereixen en l'obra. 
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A la família Pallerola pel permís de reproducció fotogràfica del quadre 
"El molí de la Vall". 

També a Anna Borbonet, executiva del Centre Excursionista de 
Catalunya, pel seu assessorament i cessió de fotografies antigues de la zona, 
de la qual fou una assídua visitant, i al Club Excursionista Pirinenc. 

A la favorable disposició del gerent territorial de la Delegació del 
Cadastre de Tarragona, senyor Guinea, per les facilitats de consulta d'as
sumptes relacionats amb aquell departament. 

Per diversos i variats motius agraïm les col·laboracions de: Carles 
Masdeu Bayarri; les Germanes Carmelites de Montblanc, encarregades de la 
custòdia de l'Arxiu de Rojals; Josep M. Porta Balanyà, cap de l'Arxiu 
Comarcal; Maties Solé Maseres, director del Museu Comarcal de Montblanc; 
Ramon Capdevila, de Reus; Josep Insa, de Valls; Jaume Felip Sànchez, 
president del Centre d'Estudis Locals, i Gabriel Serra Cendrós. 

També cal tenir en compte la documentació facilitada per diverses 
famílies propietàries actuals de masos, de les quals cal destacar les de Ponet, 
d'Anda, Braella, Jaumet, Caret, Muletes, entre d'altres. I la valuosa aporta
ció oral dels naturals del país Joan Òdena Caballé, Montserrat Buldó i 
Joaquim Ollé. Finalment, l'àmplia gestió de mossèn Armand Puig. 

I ara donem pas a aquest senzill treball que els autors dediquen al poble 
de Rojals, en memòria de Joan Serra, prevere. 

Josep M. Contijoch 
Vicenç Bayona 

I I 





ROJALS 





Abans d'entrar en el tema del nostre treball, els masos, esbossarem 
succintament l'entorn del que fou la seva cèl·lula embrionària: el poble de 
Rojals, nucli de què depenien. Més endavant ens fem el propòsit de seguir 
amb la recerca de la "capital", amb la idea de reconstruir la seva història, 
tasca més gratificant que la dels masos en existir documentació limitadament 
abundant. 

Vulgues que no, els masos depengueren del nucli, si bé no en una 
estricta dependència comercial, ja que al poble no hi existiren botigues, ni 
metge, ni farmaciola; en canvi sí que hi hagué una administració civil (que 
no els devia amoïnar gaire, en ser flonja), i l'escola. La vida social, en canvi, 
era matèria de la funció eclesiàstica, la qual l'exercia al nucli urbà i a la 
perifèria amb un mateix tracte, ja que els casaments, els batejos i els 
enterraments era d'obligat compliment fer-los a Rojals, fins a l'extrem que 
els masos de les fondalades de la Bartra i del Pinetell havien de pujar el difunt 
a Rojals per a ser enterrat en el seu cementiri. D'aquí el topònim del portell 
"Reposador dels morts", compartit amb el topònim "Clouïsa", on encara ara 
hi ha d'haver una llosa de pedra col·locada just al cim on es dipositava la 
caixa del difunt per reposar-hi una estona una vegada alleujada la cavalleria 
que havia ascendit amb gran esforç per l'inclinat pendent que puja del fons. 
Cal pensar que en dies de vent fort les caixes devien balandrejar allí, ja que 
la cresta del portell és com la carena d'una teulada. 

Tots els vianants que han conegut el Rojals anterior coincideixen a 
veure'l un poble aspre, empobrit, però no exempt d'amplitud, de coratge i 
circumstancialment de bonhomia. Una imatge del que diem l'oferí aquella 
revista La Nova Conca, publicada a Montblanc l'any 1923, en la qual, 
comentant una excursió a Rojals, el cronista diu: "Arribem a Rojals i trobem 
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el poble en dol; la vella Poneta, una dona de 80 anys, havia mort deixant a 
la família i el poble sencer amb tristesa. Prou ho demostrava el seguici de 
dones endolades i homes tristos que pel carrer pedregós seguien la creu 
parroquial portada per un escolà amb ruquet, calces de vellut i espardenyes 
de goma, i el rector rodanxó, de color sa, emocionat per l' acte que celebrava." 

Rojals, a 12 km de Montblanc tirant amunt, queda als estreps de la serra 
de la Roquerola o del prelitoral, a 1.000 metres d'altitud. És un poblet que 
ha tingut els seus alts i baixos com tot poble de muntanya, i que va quedar 
quasi arrasat a finals dels anys 60. Una visió de l'ambient que hi regnava els 
anys 40 ens la dóna l'irrepetible Josep Iglésies en el seu llibre Les ciutats del 
món, una obra que us recomanem. 

D'aquells caserius rònecs dels temps de l'Iglésies als censos del segle 
anterior, en els quals figuraven quasi 500 persones, hi ha un gran pas. 

A Rojals, hi ha passat de tot. Actes de generositat, vilanies, guerres, 
altruismes, enveges. Els llibres han registrat morts de veïns per les tropes 
napoleòniques, de carlins a mans dels isabelins, i de requetès en la nostra 
Guerra Civil... i altres actes vandàlics com la crema del registre civil per les 
tropes carlines el 20 de maig de 1874. Les cròniques escrites i orals parlen 
d'assassinats amb convictes confessos, però també d'irresolts; de proces
sons sentides, de dols compartits, de festes, de bàndols —dos balls: un per 
cada bàndol, en la festa major—, de tendències, de parers, de discussions. En 
fi, hi trobem tota aquella idiosincràsia que acompanya l'ésser humà. I no per 
ser un nucli petit Rojals està mancada de les mateixes honroses, o de vegades 
inconfessables, passions que caracteritzen tota societat. 

Actualment és una joieta muntanyenca plena de famílies que gaudeixen 
d'esplai en arreglats estatges de segona residència. 

De la seva història anterior se'n sap menys cosa. Suposadament fou lloc 
d'atalaia dels sarraïns fins que les armes catalanes l'ocuparen pels volts de 
l'any 1151. Llavors degué néixer el nucli que ja mai més no s'ha abandonat. 

Els primers testimonis administratius són els fogatges de 1497 i 1553. 
Com hom sap, els impostos s'aplicaven als habitants d'un nucli censant per 
"focs" o xemeneies, que de fet no era altra cosa que els "caps de casa" amb 
entitat. 

El 1497 hi havia dos fogatges a Rojals: Francesch Miret i, "en" Fort 
(sense apel·latiu), de la Bartra. Aquesta última dada és molt significativa, 
perquè ens diu que aquell nucli continuava existint el segle XV, i era la 
continuació dels anteriors que empalmarien fins a l'eneolític, ja que les 
pintures rupestres dels voltants de la Bartra i del mas d'en Llort són 
demostratives d'habitaments ja des dels albors de la humanitat... 
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El fogatge del 1553 ja es més complet. Hi figuraven 16 censats entre els 
que encara hi havia els cognoms Miret i Fort, a part d'uns xocants "Scoters", 
que amb una "o" més haurien entrat de ple en el lèxic ultramodern. 

Amb tot, 1' estadística de població més curiosa de temps no tan llunyans 
ens la dóna el Cens de Floridablanca, ministre que fou de Carles III (el rei 
il·lustrat), el qual, el 1787, ordenà un cens detallat de tot el seu regne. Aquest 
cens fou recollit per Josep Iglésies: 

Poble de Rojals i el seu terme (partida de Montblanc) 

Solters Casats Vidus Total 
H D H D H D 

Fins a 7 anys 40 45 85 
De 7 a 16 anys 45 49 — — - 94 
De 16 a 25 anys 19 25 44 
De 25 a 40 anys 22 5 30 30 2 89 
De 40 a 50 anys 4 3 29 29 2 67 
De 50 en amunt 5 -- 11 11 2 6 35 

Total 135 127 70 70 8 414 

De la quantitat de 414, especificant-los per professions, resulta que en 
sortiren: 1 capellà, 411 pagesos i... 2 estudiants! 

Aquesta estadística seria la il·lusió dels caps de la seguretat social 
moderna. Observin que d'un total de 414 persones tan sols n'hi havia 35 de 
majors. Un percentatge de tan sols un 8,45% de majors en front d'un 
53,85% d'autèntics joves. Llàstima que l'estadística no classifiqués els 
de 65 en amunt; aleshores, aquella il·lusió els hauria estat una veritable 
fruïció... 

La vida política de Rojals sofrí diversos avatars en els temps. La zona 
estava annexionada a Montblanc abans del segle XVII, i se'n separà el 1674, 
després d'un llarg plet en què el síndic i el batlle de Rojals aconseguiren 
independitzar-se del ducat, cosa que, segons l'historiador Ramon Cantó (i 
com constata també l'historiador Josep M. Grau Pujol), agenciaren el 28 de 
febrer de 1678. Els rojalencs no volien pagar les taxes ni els drets de pas de 
mercaderies de fusta, carbó o ramaderia imposats per la Vila Ducal, i ho 
aconseguiren a partir d'aquella data. 

El període d'independència durà fins al maig de 1940, en què, a petició 
pròpia, i en vistes a la depauperació i despoblació regnant en el poble i al 
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terme, sol·licitaren novament l'annexió. Les conseqüències d'aquesta de-
pauperació es notaren els anys 60, en què quedaren residint-hi tan sols tres 
famílies: les de Salvador Nogués (l'alcalde), Josep Caballé (Pepitu) i Joan 
Escoté (Cal Ros); en total, unes 14 o 15 persones, una xifra molt allunyada 
d'aquelles 500 persones de l'esplendor del segle anterior. 

De les referències històriques anteriors coneixem, entre d'altres, les 
aportacions valuoses de l'historiador montblanquí, ja esmentat, Josep M. 
Grau, el qual indica que Rojals el 1708 tenia un total de 28 cases amb dos 
centenars de persones, mentre que el 1774 ja havia ambat prop de les 400 
ànimes, i el 1787 a 414. El creixement vegetatiu tenia un coeficient 
aproximat del 31%. 

També és de ressaltar la síntesi que publicà el Diccionario Gràfico-
Estadístico-Histórico de España y de sus posesiones de Ultramar, més 
conegut com a diccionari Madoz en honor al seu autor, el qual defineix el 
Rojals de 1840 com un poblet amb Ajuntament propi, que dista 5 llegües de 
Montblanc, situat a les muntanyes de Prades; amb bona ventilació i clima 
fred però sa; no obstant això, afegeix que les malalties més comunes eren les 
pleuresies i les pulmonies. Aleshores se li censen 405 (sic) cases1 i 463 

1. Devia voler dir 40? La xifra de 405 sembla del tot impròpia si tenim en compte el quasi igual 
nombre d'habitants, i les estadístiques cotejades 50 anys abans. 
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habitants. El terreny el qualifica de pedregós d'ínfima qualitat, amb camins 
de ferradura que condueixen als llogarets de la Bartra, els Cogullons i el 
Pinetell. Se'l té per zona boscana d'excel·lent qualitat i abundància, i els 
principals conreus són les patates, llegums i, en menor estimació, blat i 
vi. 

En canvi se' 1 considera ric en ramaderia ovina de tota mena, i també de 
porcí i fins i tot de boví, i en caça, sobresurt la de conills, perdius i llebres (és 
curiós que no parlés del senglar, tan abundant en l'actualitat). Com a notes 
curioses, parla de l'existència de tres fàbriques de paper, d'un molí fariner 
(es referiria a les del Brugent) i d'indústria carbonera. I també detalla els 
productes que "importava i exportava" que no són altres, els primers, que els 
que hem assenyalat, i quant a la "importació", diu: "Importa el resto de los 
que le faltan..." 

Altra activitat que hi hagué a Rojals fou la manipulació o fabricació de 
gel, activitat que s'aconseguia en deixar a l'hivern aigua a la intempèrie en 
recs o bassetes perquè es gelés per natural, resguardant-la seguidament en 
pous adients per ser comercialitzat a l'estiu. 

Testimoni d'aquells pous són unes restes de dipòsit cupular existents 
encara avui a l'obaga de davant del poble. 

Pel que fa als anuaris civils, hem tret dades del nomenclàtor civil 
d'autoritats corresponents a Rojals entre els anys 1865 i 1935. Del primer 
figurava un cens de 600 persones (suposadament entre el propi nucli, masos 
i agregats). Eren administrats per l'alcalde, "N"; el secretari de l'Ajunta
ment, Antonio Pérez; jutge municipal, Salvador Fort; mestre, Blas Raves 
(citat sota l'honrós epígraf de "profesor de instrucción pública"); rector, 
Ramón Felipe (de fet aquest bon home es deia Ramon Felip, sense la "e" 
final, i així ho demostren les seves signatures dels llibres parroquials)... I fins 
i tot en aquella època existí el càrrec de "fiscal", exercit per Antonio Dulcet. 

A la segona dècada de l'actual segle Rojals encara mantenia 471 
habitants, agrupats en 64 edificis, 53 de dos pisos i 11 de tres o més. Els 
carrers, i també els noms respectius, eren els mateixos d'ara: Major, de la 
Font, Llenya, Unió, etc. L'església, una escola, una font als fondals i el correu 
lligat a Montblanc complementaven els mínims serveis del poble. 

En aquests temps l'extensió del terme era de 2.443 hectàrees, distribu
ïdes en 267 de secà, 18 de regadiu, 2 d'horta, 60 de vinya, 20 d'olivers, 4 de 
fruiters diversos, 233 de bosc, 2 de pastures, i 811 ha d'ermàs. 

A Rojals s'arribaren acollir a primers de segle 1.100 hl de blat, 2.335 
de llegums diverses, 1.000 quilos de fruits secs, 300 de fruites i 30.000 quilos 
de patates. 
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El 1935, l'anuari civil connota 412 habitants. Els càrrecs administratius 
són pròpiament els mateixos. Cal fer constar que a poble hi havia estanc, 
diverses tavernes i... dues mestres! No parla de barberia; en canvi, n'hi havia 
una al Pinetell, poble que en aquesta època també comptava amb una mestra: 
Teresa Melich. Degueren ser els temps de màxim esplendor del Pinetell. 

Les administracions montblanquines posteriors a l'annexió del 1940 hi 
van fer ben poca cosa. A part dels safarejos i de la bassa per abeurar els 
animals, entre els anys 1947 i 1949 es féu el traçat de l'actual carretera, un 
notable èxit, que en el dir jocós d'aleshores serví perquè la gent "fotés el 
camp" del poble, al·ludint a l'emigració sistemàtica dels anys 50 i 60, de la 
qual cosa no en podem fer culpable cap administració, sinó el moment 
socieconòmic dels temps, enfrontats amb aquella carretera ampla i ben 
traçada. 

L'empenta vingué amb l'administració de l'alcalde Josep Gomis, el 
qual, atenent deferentment les reiterades peticions dels veïns residents, 
representats per l'alcalde Nogués, i dels que hi aterraven en les segones 
residències, els aconseguí la majoria de les infraestructures del nucli: el 
brollador d'aigua, la xarxa de canonades, el dipòsit, el subministrament 
elèctric, la pavimentació d'aquella costeruda carretera i dels carrers i places 
del poble... Si a tot això hi afegim l'arranjament de les cases que anava 
seguint, es pot dir que en ressorgí un poble nou. 

Un capítol a part és l'església, l'edifici que més impressiona en arribar 
al poble. Notable guaita que es veu des de tot indret de la Conca. Ha estat 
referència obligada de tots aquells qui han escrit sobre Rojals. "L'esglesio-
na", en el dir d'alguns narradors. 

L'església és una notable construcció de la segona meitat del segle XII, 
conservada pura. És feta en pedres de carreus, que en el dir d'algun entès 
devien ser aprofitades d'aquella fortificació sarraïna dels albors de la 
Reconquesta. A la segona meitat del segle XVIII, s'hi féu una notable 
reconstrucció; fou ampliada per a l'aforament d'un poble que creixia. De 
llavors és també l'original campanar. La data d'aquesta ampliació quedà 
escrita en pedra en el llindar de la porta: 1789. 

Des del primer moment fou entronitzada a la Transfiguració del 
Senyor, assignació que ha perdurat fins als moments actuals. Aquest és 
també el motiu que molts rojalencs es diguin Salvador. Des del segle XVIII 
poca cosa s'hi va fer. En les èpoques baixes de la depauperació quasi es va 
arruïnar en malmetre's la teulada i caure en una general deixadesa. La nova 
empenta, com es comprova en l'estat actual, començà el 1988, fruit d'una 
inquietud popular que fou agabellada pel dinàmic mossèn Armand Puig, 
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impulsor i ànima de l'obra. Salvant la carcassa i el notori absis del segle XII, 
es pot ben dir que la resta de l'edifici es restaurà de bell nou2. 

Posteriorment, les administracions que seguiren a Gomis han col·la
borat en projectes d'embelliment, la instal·lació de telèfon, etc; i en aquests 
dies, l'alcalde Mayayo ha escomès la tasca de dotar el poble d'una xarxa de 
clavegueram, imprescindible en els moments actuals. En aquesta obra 
col·laboren deferentment la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà. 

I, què més podem dir de Rojals? Doncs que té la vista més meravellosa 
de totes. Des del mirador de l'església es veu, per l'est, la serra de Miramar, 
Lilla i el tossal de Sant Jordi de Prenafeta; al sud, més enllà de la serralada 
del Montmell, el Camp de Tarragona i el Penedès; al nord-est, el Montclar 
i, més endins, els munyocs de les muntanyes de Montserrat; al nord, el penyal 
de Forès i la serra del Tallat i, al fons, la puntuda renglera de cims del Pirineu: 
des del Formigal al Golf... Vint-i-nou pobles de Catalunya es divisen des del 
turó de les Alzines! 

Què?, què més es pot exposar en un preàmbul? Tan sols afegir-hi la 
inspiració de Josep Iglésies, aquell home de la nostra terra que a més de 
naturalista fou un inspirat poeta i joglar del poble, cantant-lo en una pura 
llengua vernacla, quan es preguntava: "Quin ignot encís serva Rojals?"; per 
seguir: "Xic villatge, vell, colrat i rugós, arrupit pels anys i pel fred. Té la 
bellesa d'una floreta d'alta fortor i una sabor amarga de fruita agreta..."; 
acaba, emperò, amb la glosa: "el seu record subjuga". 

S'hi està d'acord... 

2. El detalls de l'obra es poden trobar a la publicació "L'última reforma de l'església de Rojals", del 
mateix autor. 
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ELS MASOS EN EL CONTEXT 
DE LA MUNTANYA 





El mas, a la muntanya, fou per al masover allò que el pis és per al ciutadà, 
la hisenda per al pagès o el refugi per al pelegrí. Per al muntanyenc, aquell 
recòndit alberg va ser font, forn, abric, resguard i recés per al cos i per a l'ànima; 
ell li donà l'arrel familiar i l'esdeveniment de la nissaga. El mas també li serví 
de clau per a la convivència amb el veí i per a la solidaritat amb el vianant. 

El mas a la muntanya va ser, encara que elemental, l'inicial nucli humà del 
bosc, si salvem la primària cova, d'on l'home sortí quan deixà de ser rupestre. 

És una llàstima que del mas no n'hagi quedat més constància en les 
cròniques. Potser se n'haurien tret ensenyances vàlides per als coneixements 
dels nostres ancestres i de llurs agrupaments socioeconòmics. El diccionari 
diu que el mas és "una explotació agrària constituïda per una casa de camp, 
que té bosc, pastures i terres de conreus adscrites", però nosaltres pensem que 
és alguna cosa més. El mas fou per al camperol el redós de la seva llibertat, 
l'eina del seu jo i, a la llarga, l'origen de seu esclat social. Sembla estrany que 
unes construccions senzilles que han impressionat els amants de la natura i 
els de les belles arts, i captivat a la vegada l'interès del sociòleg, hagin caigut 
en l'oblit inexplicable, quan els masos foren una de les bases socials de la 
nostra civilització. Aquell mas que, per ser, fou la cèl·lula primària de l'ampli 
poblament posterior. 

Els masos foren ocupats per famílies —quasi sempre la mateixa— que 
se succeïen de pares a fills formant una cadena que escorria segle rere segle. 
Aquestes famílies eren ordinàriament nombroses, i albergaven de vegades 
dos i fins tres matrimonis entre avis, pares i néts. 

Els masos de les Muntanyes de Prades no foren sumptuosos com els 
"cortijos" del sud, o com els de les comarques riques de Catalunya. Salvant 
rares excepcions foren recòndites cases de pagès, la majoria de les vegades 
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de pagesos migrats, generalment ocupats per famílies propietàries de la 
hisenda on era radicat i, ocasionalment, en règim de parceria. 

Els masos estigueren disseminats per tota la muntanya. Alguns fins i tot 
eren de difícil accés, i s'hi recalava per camins de ferradura. A uns quants, 
s'hi arribava per camí de carro en la bona sort del context orogràfic. Aquests 
eren els propers als nuclis amb més gent. 

Aquells casals quedaven normalment afectats pel context de la natura
lesa ambiental. Els seus ocupants tenien la vida condicionada per aquells 
límits. És a dir, es gaudia d'autèntica llibertat, tot i que no es podia assaborir 
del tot per falta de teixit social. Per tant, "viure en un mas" no era tan ideal 
com sembla a primera vista, ja que l'ambient de les contrades acabava per 
fer-los mantenir relacions íntimes només entre unes dotzenes de persones. 

Aqueixa singularitat comportava de vegades tornar-se una mica besti
ola si l'equilibri moral de la persona era psicològicament dèbil, o no tenia 
bona formació. Així s'expliquen certes aberracions sexuals, o comporta
ments violents que en alguns casos derivaven en actes extrems. Amb tot, es 
tractava de casos esporàdics allunyats de la normal conducta d'aquells éssers 
humans habitualment assenyats. 

Sumant-li al fet la circumstància que la mobilitat a la muntanya era 
pràcticament nul·la —hi havia persones que no havien ultrapassat un espai 
de 50 km2—, no és d'estranyar que les famílies es relacionessin entre mitja 
dotzena de masos; i encara s'hi servava joventut. Aqueixa disciplina implicà 
la reiteració de cognoms a la muntanya. Observant censos es veu que no se'n 
sortien dels deu o dotze cognoms més habituals als paratges. Aquest 
fenomen inclou també el poble de Rojals. 

La vida en els masos es remunta a uns quants segles anteriors. Sembla 
que ronda per algun arxiu privat un document que parla d'un d'ells per l'any 
1200. Del XVII, n'hi ha noticies; àmplies el XVIII i XIX, però el segle XX 
se'ls va enterrant pràcticament tots, i tan sols quedà vida testimonial dels 
habitats en l'actualitat. 

L'apogeu de la construcció rural fou el segle XVIII. Totes les notícies 
més àmplies que en tenim provenen d'aquella època. El segle XVIII es 
censaven una cinquantena d'edificacions a les nostres contrades, mentre que 
avui en queden en peu només 5: el mas de Magí, el mas de Marc, el mas de 
Jaumet, el mas de Ponet i el mas d'en Llort; els quatre primers, per gràcia dels 
seus propietaris, i el d'en Llort, per obra de l'Estat. 

Existeix, a l'Arxiu Comarcal de Montblanc, un cens de masos, d'un 
registre fiscal ordenat el 1920, el qual es redactà curosament, on s'anomenen 
els que aleshores existien, que eren 22, comptant els molins del Brugent. 
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Actualment aquell mas ple de vida és pràcticament mort. Alguns 
tractadistes han volgut veure en el seu abandó l'espectre de la plaga de la 
fil·loxera, però és una idea romàntica. Nosaltres no ens adherim a aquesta 
hipòtesi, ja que els masos de muntanya quasi no en tenien, de vinya. 

Ho demostra també una estadística dels anys 1876 i 1884, de la Cambra 
Agrària de la Província de Tarragona, que fixa per al terme de Rojals tan sols 
23 ha de vinya; o sia, només el pràctic consum. Els anys 60 del segle actual 
encara havíem vist vestigis de vinyeta prop d'alguns masos consistent en 
algun paradonet amb 30 o 40 ceps, prova que tan sols "feien el vi per a l'any". 

Al revés, entenem que la fil·loxera, en lloc de treure gent dels paratges, 
n'hi va portar. Una allau de depauperats que s'havien quedat sense jornal a 
les planes pujà als alts per obtenir un mitjà minso de subsistència. Si no, que 
parlin els paradors i paradorets, dels quals fins i tot ara se'n veuen de 
sembrats als costers i tàlvegs, fins a dins el bosc. 

Creiem que la mort del mas ha estat per culpa de la múrria economia. Es 
digui el que es digui, el factor econòmic ha estat sempre la constant de la mira 
humana, i ha desplaçat l'home, ha fet emigrar famílies, i àdhuc guerrejar, 
simplement pel fet de "tirar endavant" i per la mateixa conjectura, esdevinguda 
dels trontollaments originats per les innumerables guerres escaigudes els dos 
darrers segles. Després de cadascuna venien els encariments continuats front la 
desvaloració sistemàtica dels productes propis. Tot plegat, sumat-li que les 
comunicacions amb la civilització eren cada vegada més angostes, acabà per 
decidir el masover a haver d'adoptar una fatal decisió: xapescar del mas. 

Existeix una eloqüent estadística que evidencia els fets. L'any 1880 
vivien als masos 196 persones, mentre que el 1910 al terme de Rojals n'hi 
constaven 137; el 1960 havien passat a 11; i el 1970, hi havia 15 persones al 
poble de Rojals, però no se'n comptava ni una als disseminats. 

Una vegada abandonat el mas, el seu manteniment era impracticable. 
Imagineu-vos haver de muntar el material de reparació a llom de 

cavalleries per caminets i senderons abruptes, o els jornals a pagar a les 
profunditats del bosc en haver de trafegar per aquells racons de món. Amb 
la desatenció que seguia, un dia sorgiria una gotera, un altre colaria per les 
parets de fang, i a volta de temps cedirien tard o aviat bigues i tramades, per 
acabar amb el fatal enrunament. 

Davant la indiferència ciutadana, moltes d'aquelles construccions de 
proporcions racionals concebudes en funció del que seria l'aurora de la vida 
agrària han quedat arrasades fins als fonaments, i en casos es detecta la seva 
existència tan sols per un munt de runes entre esbarzers i fenassos. Si les veus 
dels antics masovers parlessin d'entre aquelles runes...! 
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Esperem, no obstant això, la seva resurrecció. Sembla que bufa un alè 
d'aire renovador. Uns quants masos han ressorgit. Tant de bo que un dia no 
llunyà segueixin la resta. El segle XXI, amb el seu tecnicisme, és a la 
cantonada. 

Del context dels masos, crida l'atenció la seva denominació. S'entén 
que la majoria portessin el cognom del masover o de la família propietària, 
valguin els Besora, Nogués, Solé; altres el nom de l'amo que n'hauria estat 
més eixerit: Tomàs, Carles, Mateu, Pepet... També és normal que tinguessin 
el referencial de l'activitat duta a terme, com el Teuler. La zona on són 
ubicats també els donaria nom: Variella, Baridana, i el renom hi tindria 
cabuda: Malagana, Pelacanyes, Genillo, Guerxet. També la nominació 
pròpia de l'entorn: Gran, Roquerol... i l'anecdòtica, en els casos del Muletes, 
la Fam... 

Però n'hi ha uns quants que mouen la curiositat en saber d'on els devia 
vindre el nom, ja que el terme com se'ls anomena és fosc i rar: els masos de 
Britos, per exemple, o els Paisan, Queret (o Caret), Rato, Soqueto i Xuflet. 
Tots són deduibles, però vet a saber. La majoria podrien procedir d'una 
dilació lògica. N'hi ha dos que, no obstant això, fan ballar el cap: Paisan, 
curiosament grafiat així en tot document on ha aparegut (encara que se li ha 
encolomat "Paisano"), i Suqueto, d'arrel fosca. Aquest sí, aquest apareix en 
tota documentació consultada estrafolàriament com "mas de Sujeto". 

Els masos haurien d'haver quedat refermats en la memòria històrica, si 
tenim en compte que foren el nucli exponencial de la cultura agrària 
mediterrània. Causa paüra veure'ls com el grans absents del context, quan 
havien estat la "unitat urbana" de caràcter de dins el gran bosc. Els nostres 
masos no han tingut cap historiador. 

I amb aqueixa consideració ens acomiadarem, però no abans de fer-los 
un rèquiem sentit i de donar testimoni personal en haver gaudit de la seva 
hospitalitat: Que reconfortants eren els temps de la joventut, quan practicà
vem l'excursionisme! En el cansament del caminar vèiem aparèixer rere un 
retomb o dalt un turó un mas amb la xemeneia fumejant. Especialment 
després de qualsevol tamborinada d'estiu, o enmig d'una sobtada nevada 
d'hivern! Allí retrobàvem solidaritat càlida, acollits al focardal avivat de la 
mà del masover que no parava de preguntar-nos per les noves de la plana. 

El mas s'esvaeix com un glop de fum un dia ventós. Es diluiran les seves 
parets i les teulades; potser la seva planta, i fins i tot els seus indrets, però el 
seu esperit no, perquè ell quedarà sempre present en la memòria de tots 
aquells que han trepitjat i estimat la muntanya... 
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EL MAS 
I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 





El mas de les nostres muntanyes és —quasi hem de dir "era — una 
construcció rural de dimensions àmplies, concebuda primordialment per 
estatjar una llar humana formada per una família camperola que subsistia 
migradament dedicant-se a l'agricultura, la ramaderia i les activitats fo
restals. 

La seva estructura d'edificació era el fruit evolutiu que imposava 
l'experiència. El disseny, ben simple: parets foranes rectes d'un gruix 
d'entre els 70 cm i el metre, muntades en pedra i fang, o calç; calç d'era en 
els millors dels casos, coronades per cobertes de teula àrab. Solien ser de dues 
plantes i una golfa. La planta baixa, destinada, en part, als serveis i a les 
necessitats elementals de la família: una petita cuina al costat d'un menjador 
normalment més ampli complementat per un habitacle que feia d'incipient 
rebost (on es guardaven els aliments poc peribles com els alls, les cebes, els 
tomaquins, la tupina i algun conill espellat penjant d'un vencill). 

En la mateixa planta, ordinàriament separada per una paret mestra, 
s'aposentaven les eines del camp: dalles, forques, falçs, aixades, el trill 
(aquests, els de la primera generació amb tallants de pedra; més tard, de 
ferro), l'arreu primitiva (inicialment de fusta, per acabar també de ferro). 
Aleshores no es parlava ni remotament del tractor o de cap eina voluminosa 
de l'agricultura posterior; el mas no va arribar ni a veure-les. Si l'estança 
no era gaire àmplia, les eines de treball eren col·locades per les parets 
penjades amb vells ferrots rovellats que a manera de claus eren clavats a les 
esquerdes de la paret. Cordills, lligams polsosos i arreus ronyoses que per 
velles no es llançaven mai, eren altres penjams inequívocs d'aquelles 
inalterables parets. 
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L'altre sector de la planta baixa, al costat del magatzem de les eines, 
enllà la paret mestra, era destinat a l'estable de la mula, habitacle al qual 
s'entrava directament des del portal de l'entrada del mas. 

La porta principal del mas era una de caràcter, conscient del segell que 
l'imposava la seva dignitat. Normalment era de proporcions folgades i 
rematada per arcada de volsons de pedra, o llindar de fusta —en aquest cas, 
una biga de mitja tona de pes tallada en lluna—, tancada per porta feta de 
posts de fusta, que invariablement acabava corroïda amb el pas dels anys. Se 
la subjectava amb bernat de ferro o amb un puntal de fusta. Aquesta porta 
normalment constava de dues parts independents tallades en horitzontal a 
1' altura del pit de la persona. Tenia la seva raó pràctica tant en la meteorologia 
com en l'accessibilitat. Durant el dia la part baixa era tancada per evitar el 
pas de les inclemències estacionals, i a la vegada era fre del pas de l'aliè 
sobtadament arribat (fos persona o bèstia). Mentrestant la part alta, oberta, 
deixava passar el solet i la llum necessaris per a la salubritat del mas. 

En una petita habitació confrontant, l'ajocador de les gallines i aus de 
corral, el qual tenia una porteta de sortida directa a un corral gran annex al 
mas, on hi havia les peces majors de la cleda i la soll del porc. Les aus eren 
admeses dins a casa els mesos d'hivern per guarir-les dels cruents freds. Eren 
aus molsudes i sanotes que es passaven el dia picotejant pels voltants el mas. 
Quan s'allunyaven massa ja sortia la "padrina" del mocador al cap fent-les 
retornar, ajudant-se d'espantall d'una llargaruda rama seca; ull viu!: més 
lluny rondava la guineu... 

Al primer trespol solia haver-hi les habitacions de la família: la cambra 
del matrimoni i altres de més petites per a la resta de descendents i 
ascendents. Les parets d'aquestes cambres les arrebossaven de guix i les 
encalcinaven blanques, de manera que aconseguien que els dormitoris 
presentessin un aspecte quasi confortable si pensem en les teranyines, la pols 
ancestral i les olors de bestiar de la planta baixa. Aquelles asèptiques i 
ombrades habitacions acabaren fins i tot decorant-se, pintant sobre la blanca 
calç, a manera d'arrambador, petits motius repetits en renglera, amb prefe
rència pels vius blaus de la bugada o els verds de l'escabellico. 

A l'última planta, la golfa, un repetjó sota teulada, en el qual quasi no 
es cabia dret, molt vast, ple de pols i brutesa, que servia per estibar farratges 
i cereals per al consum hivernal, els quals eren entrats a cop de corriola per 
un forat rodó de la punta de la fatxada. Normalment era el santuari dels 
ratolins i les sargantanes. Solia arribar-s'hi per mitjà d'una trapa situada a 
l'últim trespol, o per una escala de cargol situada a l'estança més fonda del 
mas. De fet, a aquest habitacle s'hi anava poc. 
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Distribució bàsica d'un mas al seu inici. En funció de les necessitats, s'anava 
expandint i modificant 



Les dimensions estàndards dels masos de les nostres contrades eren 
d'uns 120 m2 la planta baixa, uns 70 m2 la primera planta i uns 40 m2 les 
golfes, plantes rematades per les vessants de les teulades que li donaven un 
caire d'uniformitat mirant-lo pel frontispici. 

Amb els anys els masos s'anaren engrandint mitjançant acoblament 
d'annexos, com ara magatzems de farratges, d'eines o llenyeres. Però això 
passava a mesura que al mas li convenia créixer tant pels condicionants 
econòmics com per l'augment vegetatiu. 

Seguint un encertat criteri pràctic el mas solia edificar-se prop d'un lloc 
d'aigua: la font, el riu o un estany. Era freqüent veure les velletes masoveres 
transitant pels angostos caminets que conduïen a la font amb grosses cànteres 
de pissarra negra. 

Els serveis sanitaris al mas eren inexistents. Per faltar-li li faltava 
l'aigua corrent, els lavabos i fins i tot el defecador; en alguns masos de més 
rellevància de la plana disposaven d'una post de dos forats amb tapadora de 
pom, dites a la moda francesa comunes. 

Habitualment es feien les necessitats corporals a l'estable de la mula o 
senzillament a l'escampat. Quant a l'agençament personal, la dutxa no 
existia, i el bany, només ala bassa, a l'estiu, els joves. Els grans, ni ensumar-
s'ho. Aquests tan sols es rentaven cara i les mans ala font, i també les aixelles 
si no havia ningú pels voltants. Els malalts disposaven d'orinal, i per al rentat 
elemental, una garbella de ferros retorçats amb copa de porcellana, que 
evacuava a un recipient inferior de metall. 

Un luxe envejat era el de disposar de pou interior. 
En la part exterior d'alguns masos, s'hi veia una petita construcció 

abonyegada: el forn de pa, on es feia un pa ben espès per al consum familiar. 
Mentrestant anaven apareixen als voltants del mas les eres, espais 

plans, circulars, de terra d'argila humida i convenientment aplanada per les 
curres de batre. El mes de juliol el trill i les mules roda que roda com sínia 
per assegurar-se de gra i palles. 

La vida a la masia era ben austera. Els homes sortien al camp a punta 
de dia a fer les labors de temporada: la sega, la sembra, llaurar, cavar, tallada 
del bosc, conservació de sèquies, i cent mil coses més que comportava el 
"mai-no-parar" de la vida camperola. Dures feines que anaven a càrrec dels 
homes adults i adolescents. De totes maneres, la migdiada a l'ombra del 
frondós xop mai no els va faltar a bon temps. Les persones de més edat es 
dedicaven a treballs menors, o a una activitat física més atenuada com cavar 
l'hortet, cercar la ramaderia, o les mil feines d'endreça, d'estiba, d'asclar, i 
recercar llenya per a l'hivern. 
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Quant als jovenots, normalment se' ls encarregava feines de no estar-se 
mai quiets, com la dels pasturatges, més quefers menors. Els jaios, mentres
tant, bé que valien per les seves incommensurables dots d'experiència. Pel 
que fa a les dones, no se'ls podia envejar la seva feina: portar la casa, la cuina, 
cura de bolquers i menuts, la neteja, trafegar l'aigua de la font, recollida de 
fruits i hortalisses de l'hort, i dotze-centes més de neguitoses. Tot, a pura mà, 
a l'ajupida permanent. 

Normalment, les dones no deixaven mai la casa, i només sortien al camp 
per salvar la temporada punta de recollir collites i batre el gra. Llavors, la clau 
a la gatonera, i fins a la nit... La vida començava per a tots amb el sol, i 
s'acabava en ajocar-se. Encara que l'entorn de treball fos del tot tranquil i 
lliure, res no era envejable. Treball dur i aspre: cop de destral rere cop, aixada 
solc a solc, càrrega i descàrrega a tronc de ronyó; esforços tots que conduïen 
a que els homes d'aleshores anessin ja corbats als 50 anys per les labors dures 
de la muntanya. 

Normalment les famílies del masos eren nombroses. La procreació era 
una necessitat per a la subsistència i, alhora, una conseqüència de la soledat. 
Masos amb 10 fills, els avis i algun esporàdic oncle o tia no eren estranys a 
la muntanya. Per l'altra banda la falta de "braços" impel·lien la família 
nombrosa. Si teniu l'oportunitat de llegir el dietari de mossèn Culleré, les 
fotografies dels estadants de mas Mateu testifiquen aqueixa exposició. 

Els matrimonis s'esdevenien de la relació i coneixença entre masos. Era 
propi que un del mas de l'Arlequí conegués la noia del mas de Noguers a la 
festa major del Pinetell. S'enamorarien al so de l'orguenet, i pataplaf!: boda 
a l'església de Rojals... També s'havia arribat afer enllaços concertats entre 
els pares, i per pures especulacions econòmiques. Per exemple: els de Cal 
Pastoret tenien una finca gran al costat de la gran finca dels Bula, i per fer-
la encara més gran, convenien que el noi es casés amb la nena de l'altra casa, 
"quan fossin més grans". Aquests tractes no eren freqüents, però quan es 
pactava, atenció!, pactes eren... 

Els naixements era altra cosa. El metge era lluny i... car. 
La Leonor (Elionor Moncusi Nogués), masovera del mas d'en Solé, 

quan la cigonya li anunciava el part, enviava el seu marit al camp, i ella sola, 
mans a les parets, eixancarrada damunt un cabàs que prèviament havia folrat 
amb el millor llenç de la calaixera; esforç rera esforç, i... hala!: crio al món. 
Creiem que servint-se d'aquesta tècnica va tenir 5 o 6 fills. Eren dones 
veritablement antològiques... 

La pràctica incomunicació del mas no permetia l'escolarització dels 
menuts, pel que en la majoria de casos romanien analfabets. Les famílies 
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conscients, si estaven de sort, podien enviar la canalla a "l'estudi" de Rojals, 
i la xicalla havia de cobrir bones estones de camí. 

Davant el mas normalment es formava, amb els anys, una placeta pel 
renou de cavalleries, carros i descàrrega. Aquesta placeta era aprofitada en 
hores per jugar la canalla, o perquè les dones del mas s'hi asseguessin a 
l'ombra de la secular i frondosa alzina, la preservació de la qual, sia dit de 
pas, era sagrada, perquè tenien el convenciment generalitzat que la seva 
tallada comportava la misèria i la declinació del mas. Les dones l'aprofitaven 
en hores de tarda per aparracar les robotes de treball dels homes. 

L'economia del mas era netament agrària. Tenia tot el que donava el 
camp: cereals que convertien en farina els molins propers, past per als 
animals; hortalisses de l'hortet que cobrien folgadament les necessitats 
casolanes de l'any. La caça abundant els nodria de carn. A propòsit de la caça, 
un vell muntanyès ens afirmava que, abans la mixtomatosi, els de la 
muntanya menyspreaven la carn de conill silvestre en comptar-se aqueixos 
animalons per centenars arreu. Els peixos i crancs entraven en la dieta dels 
masos que tenien riu. Les cabres i els bens eren altres aliments apreciats, si 
bé la llet animal no era el producte precisament més del gust del muntanyenc. 

Fatxada de Cal Gat, del Pinetell, amb el munyoc de l'antic forn de pa 
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Mas de Magí (terme de Rojals), una mostra gràfica de la presència de 
l'ancestral alzina davant del mas 

Les armes eren pràcticament desconegudes als masos. Els més grans 
tenien alguna escopeta de pistó o de cartutxeria que feien servir per a la caça, 
però sempre amb gran fre, de cara a l'estalvi. En canvi, els masos més 
pobrets s'havien de conformar amb el furó, bestioleta implacablement 
fustigadora de conills i llebres. Ganivets? Els de tallar el pa, amb 
esmenes, ja que els de fulla ampla, es diu que en les èpoques turbulentes 
de les guerres carlines —sia dit de pas, aquí tots n'eren, de carlistes— les 
autoritats militars dels vencedors els obligaren a tenir-los acollats a la taula. 

En les arques d'un mas hi havia de tot menys "quartets". Una vegada 
trobàrem entre les ruïnes d'un mas abandonat una rònega llibreta d'estalvis 
que havia pertangut a un antic masover. L'últim assentament del compte era 
dels anys 40, d'aquest segle XX. El major saldo que va presentar mai fou el 
de 25 ptes.; i això que el seu beneficiat havia sigut "empleat de l'Estat", en 
haver exercit de carter. Els dinerons, doncs, "volaven alts", i si se'n "feia" 
algun era ran la manipulació forestal i el carbó vegetal. 

La manipulació de la llenya s'esdevenia principalment de la neteja del 
bosc. Se cercaven rames baixes i es podava el sotabosc. Aleshores es feien 
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feixos de llenya que es venien als forns de pa de les poblacions de la plana 
per "cargues" (cada carga, uns 50 quilos), valorades entre 14 i 15 pessetes (en 
aquell temps, un capital). D'aquesta manera s'aconseguien els muntants 
suficients per fer front a altres primeres necessitats. 

Alguns masos "feien" carboneres. La carbonera havia de ser dirigida 
per un expert, quasi sempre la persona de més experiència, ja que els 
menesters de la seva manipulació mereixien l'atenció extrema. Era una 
complexa labor pròpia d'un ofici d'artesania. El planejament de la carbonera 
era fer branquillons, rametes, rames i troncs d'alzina, els quals, prèviament 
seleccionats per la base, de gros a petit, acabaven formant una piràmide 
cupular que cloïa la punta amb una xemeneia dita "fumera". 

Aquella llenya es tapava amb terra i es prenia foc per un forat de la base, 
i després d'uns dies de cremar (aquest era el secret: els dies de crema, que sols 
l'ull del bon carboner podia precisar mirant el color de la fumereta), es 
donava per fet el carbó. Una vegada alliberat de la terra quedava d'un negre 
esplendorós. Seguidament era baixat a la plana amb sàrries o sarrions per al 
consum dels menestrals. 

Paraules majors en matèria de fusta eren quan "es tallava" el bosc, 
operació que es portava a terme dues o tres vegades cada generació —el cicle 
de creixement vegetatiu de l'arbrat, si el foc no l'arrasava mentrestant—. 
Aleshores, tota la família es dedicava plenament a les manipulacions pròpies 
de la tasca: tallada, pelada, arrossegament i venda de la fusta a un majorista. 
—"Aquesta fusta té molta madere—, deia el sorneguer Maginoi, l'últim 
masover del mas d'en Solé, per ressaltar la bona qualitat de la mercaderia. 
Les operacions de transacció eren rigorosament al comptat: "Té el pa i deixa 
el ral." 

Aquesta era una operació lucrativa per als masovers, normalment 
destinada complimentar un motiu justificat, una despesa incorrent: el casa
ment de la pubilla, el reforç del mas, la compra d'una mula... o senzillament 
per "posar-los" al banc: "pel que pugui passar". Però hem de subratllar que 
si alguna cosa "passava", tampoc no se'ls gastaven del tot: "No fos cas que 
en vingués una de més grossa." 

Altre ajut per a fer uns patacons addicionals eren els productes que la 
natura els posava a disposició, com els caragols i els bolets, els quals, a les 
èpoques adients, eren recollits amb gran amorositat per vendre'ls al millor 
postor a bons preus. Una bona panera de rovellons, o una cargolera sobreei-
xida de cargols com punys, eren imatges fascinadores per al personal 
ciutadà. 
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Els masos grans disposaven de ramaderia. Això ocorria quan la zona era 
rica en pastures, les comunicacions eren bones i el treball no escatimava. En 
aqueixos casos els estadants "respiraven". Un ramat de 100 ovelles no era rar 
a la muntanya. Quan el dia declinava, en retornar aquelles de la pastura, es 
tancaven en un cerc de pedra annexat al mas no gaire més alt que la cintura 
d'un home. A aquest cerc se l'anomenava Castellar, mot que deu haver estat 
possiblement l'origen del cognom Castellà (de vegades usat a la muntanya 
fins i tot com a renom). 

Els hiverns a les Muntanyes de Prades eren, abans, realment freds. 
L'any 1974, a Rojals, recordem haver vist com el termòmetre marcava 14 
graus sota zero l'endemà de Reis, i temperatures semblants altres matinades 
dels mesos de gener i febrer. Aqueixes temperatures havien de condicionar 
els habitants dels masos; i ja no diguem quan nevava. 

Hi havia anys en què quedaven assetjats durant setmanes per culpa 
d'una copiosa nevada. De fet, el muntanyenc li tenia veritable aversió, a la 
neu. La llar de foc ("el foc aterra" en la parla de les contrades) era l'únic mitjà 
d'escalfament, i aquest era alimentat per tions prèviament esberlats amb 
tascons. Encara que sembli estrany, no es malbaratava aquell combustible, 
sinó que s'administrava amb gran economia. Per tant, normalment existia un 
sol "foc a terra" a cada mas situat al menjador, o a la cuina si aquesta era prou 
àmplia per acollir tota la família. 

La resta del mas s'havia d'escalfar a cop d'alè. Només la nit de Nadal 
era permès el gran foc d'ascles de melis i les llescones de pa torrat amb oli 
i sucre. 

Sospitem que si s'havia arribat a donar estada dins a casa als animals 
mes pròxims a l'home —recordeu?, a la planta baixa?— era per aprofitar — 
fent ressò a un sentit pràctic d'escalfament— l'emanació de les bèsties 
tancades. I és que l'estable emetria una calor del tot aprofitable per al pis del 
damunt. Així les estances "de dalt" gaudien d'una "calefacció" original i, a 
més, gratuïta, en ser "calor animal". 

Les malalties s'atenien a base d'herbes boscanes, cataplasmes de fang 
i fems i guariments ancestrals que passaven de boca en boca, generació rere 
generació. Quan la xacra agreujava s'havia de recórrer al metge, el qual era 
cridat a les viles del pla. No sabem perquè, ni per quins set sous era, però això 
passava quasi sempre a la fosca! Aleshores el sofert metge, a tir de mula, era 
ascendit pacientment per senderons i caminois fins a arribar a lloc. 

En la mateixa circumstància es trobava el capellà en assistir el mori
bund, o en portar-li el viàtic. A propòsit d'aquesta impressió, en guardem una 
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dels anys 40, en què, a les dotze de la nit d'un dia de tardor, es va haver de 
viaticar un veí de Rojalons. La imatge del seguici d'homes amb els brandons 
encesos pujant pel camí de la Vall va calar en la nostra imaginació d'adoles
cents. 

Sabeu ara com eren la vida i miracles dels masos. Passarem a narrar les 
dades i fets dels de la nostra muntanya, concretant-nos en els del terme de 
Rojals. Creiem que hi són tots. N'hem posat alguns amb l'adjectiu "referen
cial", perquè ens consta que també van existir. 

La perdurabilitat de tots aquests masos va preocupar mossèn Serra; i en 
l'esforç de deixar-los "en peu", nosaltres hem fet de "rehabilitadors". 
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ELS MASOS 





MAS DE L'ANDREU (REFERENCIAL) 

Hi ha una referència documental de la parròquia que afirma que uns 
certs Josep Andreu i Rosa Cavallé habiten el mas Andreu. A partir d'aqueixa 
dada aquell mas queda dins la foscor, ja que no l'hem trobat en cap lloc més 
dels recercats, ni els naturals del país en tenen resquícies. 

Si bé el retomb a mig quilòmetre de Rojals, avui conegut per "Collet", 
era anomenat fa temps "collet de l'Andreu", allí no es veu cap vestigi de 
construcció. També podria donar-se el cas que fos un doble topònim d'un 
dels masos ja coneguts, fenomen que hem referit en el pròleg. 

M A S DE L'ARLEQUÍ 

Als seus temps d'esplendor comptava amb forn de pa i font; aquesta 
darrera circumstància li donava l'oportunitat d'explotar hort. 

Va pertànyer durant anys a la família Perona, de Rojals. 
Existeixen referències documentals que el segle XVIII, concretament 

el 1797, era habitat per uns masovers anomenats Josep Pere i Teresa Ollé, de 
la zona de Cabrera (Mont-ral). També l'any 1801 es detecta que aquest 
matrimoni té un fill, dit Rafel. 

El 1850 hi continuava vivint la mateixa família. Hi apareixen els noms 
d'Anton Pere i Maria (Pere)3 Serra: ¿els fills del Josep de 1797, i germans del 
Rafel de 1801 ? Aquestes persones encara són al mas el 1853, on els neix una 
nena, a la qual posen el nom de Francesca. 

3. En alguns casos, hi ha documents antics en què posen a l'esposa el cognom del marit, a la usança 
saxona. 
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Mas de l'Arlequí. Vista panoràmica 

Aquesta última hi mor el 1854, i el 1858 l'habita Tecla Caballé Roig, de 
75 anys, vídua d'Anton Pere, amb el qual s'havia casat en segones núpcies. 

El 1861 s'hi troba un fill d'ells, Salvador Pere Serra, el qual es casa amb 
Maria Òdena Caballé, del mas de Gran, el dia 6 de febrer del 1864, i el 1876 
hi figura el seu fill Josep. 

En les notes de mossèn Serra hi ha una manifestació que sembla de 
recull verbal que diu: "Al Mas de l'Arlequí hi viu la Sra. Munda sola; va amb 
"muletes"; mora cremada al mateix Mas." Així d'escarit. Aqueixa referència 
no va datada. Devia morir d'accident? Què devia passar amb el mas? Es devia 
encendre, també? No n'hem pogut treure l'aigua clara. 

Existeix un document civil, una declaració de béns de finques rústiques 
del 1880, en què el propietari Salvador Pere Serra declara la finca del mas de 
1' Arlequí. Aquesta persona encara és al mas el 1886; surt de testimoni en una 
escriptura notarial de Josep Monfar i Cantons, de Montblanc. 

El mas de l'Arlequí figura al registre fiscal estès l'any 1920. Per cert, 
en aquest document se l'anomena mas de "Arregui", i és detallat com: "Casa 
de campo de 118,40 m2 de superfície. De una planta y un corral. Linderos: 
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Localització dels masos i molins 
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RELACIÓ DELS MASOS 
«REFERENCIALS» 

Mas de l'Andreu 
Mas del Blanquet 
Mas dels Bressos 

Mas de la Fam 
Mas d'en Glòria 
Mas d'en Grau 
Mas de Guerxet 

Mas del Pino 
Mas de la Sarraïna 

Mas del Solà 



las tierras del propio propietario José Ódena Caballé de Reus cuyo adminis
trador es Antonio Ódena Fort, viviendo éste en el mismo masón. Valor del 
mismo: 600 ptas. Renta estimada: 30 ptas. de las que se le aplican 15 de 
contribución." 

Excel·lent preu, el de 600 pessetes, pel "masón"! 
Aquesta finca urbana figura al mapa cadastral del municipi (el remode-

lat l'any 1955), al polígon 43, parcel·la 38, com a "edificio agrario". 
Al mas, s'hi arriba pel camí de les Fontanelles (fonteta a mig quilòmetre 

sortint de Rojals per la pista de la Pena), situant-se a baix a la plana. També 
s'hi arriba per una pista feta pel propietari del mas de Jaumet, Josep Ferran. 

Aquest mas pertangué a Wifred Sevil Puig, de Tarragona, els anys 50. 

M A S DE BARBÉ (R) 

A aquest mas se l'anomena indistintament com mas de Barber o mas de 
Barberet, la qual cosa ha motivat alguns contratemps en la recerca de dades. 

És situat a uns 15 minuts més amunt del mas de Ponet, a mà dreta, pujant 
pel camí, avui pista, del Ponet. Encara se'n veuen ruïnes. Ningú no recorda 
haver-lo vist en peu, però algun vell s'hi referia ran d'un succés luctuós. En 
els temps dels últims estadants hi ocorregué un assassinat. El fet anà així. Un 
facinerós de Rojals del que ens guardem la identitat (el cas ha d'estar arxivat 
a la magistratura) anava de pas i, aprofitant els moments en què els estadants 
havien anat a Montblanc, assaltà la propietat. A dins hi va trobar una persona 
major i, com que estava sola i indefensa, l'agredí i l'assassinà per degolla-
ment. Tot seguit va fugir pel camí de la Vall que puja a Rojalons, i en arribar 
al pla fou vist per uns pastors que sospitaren en veure' 1 amb una escopeta al 
coll, fruit del robatori. El fet fou conegut al cap d'uns dies. Aquells pastors 
en donaren part, i a l'assassí li "caigueren" 30 anys de presó, bona part dels 
quals foren complerts a la presó de l'Hacho, de Ceuta. De fet, hem trobat la 
partida de defunció de la víctima, datada el 18 de juny de 1893, on diu que 
Manel-Francisco Òdena Ribé, de 58 anys, fill de Francesc Òdena Fort, de 
Rojals, i Serafina Ribé Alsina, de Montblanc, morí assassinat al mas. La 
"partida" no especifica més detalls. El finat fou enterrat a Montblanc. 

No content amb això, sembla que en l'interval entre aquest assassinat 
i el desenllaç va decapitar el seu propi sogre. Li llescà també el coll i l'enterrà 
tot seguit en un descampat. Ho féu tan a corre-cuita i amb tan poca gràcia que 
no el va aprofundir prou, cosa que aprofitaren les rapinyaires del bosc, les 
quals contribuïren a l'esclariment del cas, en fer sortir les extremitats del 
cadàver a flor de terra. 
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Des d'aleshores l'assassí fou conegut a la muntanya per l'escabrós i 
gràfic renom de "Tallacolls". Perquè no es digui que a la muntanya no hi 
hagueren també Petiots. 

Hi ha una referència que explicita que el mas tenia font, la qual cosa era 
un dels atributs complementaris més apreciats en els temps. 

Ens consta que l'any 1866 habitava el mas Francesc Òdena Caballé, 
casat amb Francisca Vilalta Cavallé, de Picamoixons. El marit, a la vegada, 
era fill de Francesc i Maria, també residents al mas, i el 1880 el seu propietari 
era Francesc Òdena Fort. També consta que, 1' any 1901, el probablement fill 
d'aqueix, Francesc Òdena Ribé, fou padrí de bateig d'una nena del mas de 
Ponet. 

Sembla que el mas fou abandonat coincidint amb el fet de l'assas
sinat. 

Figura al mapa cadastral al polígon 8, parcel·la 298. 

M A S DE LA BARIDANA 

En un document del 1920 se'l grafia com "Bridana". 
Situat als alts de la vall de la Baridana, avui en dia ja no en queda rastre; 

les seves runes deuen reposar entre la flora frondosa d'aquella vall. 
S'hi pot anar pel camí vell de Rojals, que s'enfonsa, deixant a l'esquerra 

la pista o camí del mas de Sabaters, una vegada s'ha deixat la cruïlla de les 
pistes que van a la Pena i al coll de la Mola. 

Els anys 50, el mas ja era runa. Tenia corral i font, encara que aqueixa 
els anys 60 era seca. S'hi veu el canaló. 

El cens fiscal del 1920 el contempla com: "Casa de campo de 77 m2 de 
superfície, constando de una plana baja y corral, así un cobertizo de 79 m2. 
Valorado en 600 pessetas, aplicándosele 15 ptas. de contribución." El seu 
propietari, en aquelles dates, era Isidre Nogués Serra. 

No obstant això, en èpoques pretèrites va pertànyer a un matrimoni 
format per Batista i Isabel Vallverdú (no s'explicita el cognom de l'esposa, 
sinó que se cita el mateix del marit). Corria l'any 1770. 

L'any següent feia acte de presència al mas Josep Vallverdú, fill de 
Jaume Vallverdú i Àngela Agustenc, de la Bartra i del mas d'en Tous, 
respectivament. 

El 1849 consta que habiten el mas Joan Vallverdú i Josepa Pere. El 1856 
hi tenen un fill, i li posen Pere. Al cap d'un any se'ls mor una filla dita Josepa. 

El 1863 apareixen en la llista dels confirmats a Rojals, per l'arquebisbe 
Josep Domènec Costa i Borràs, els adolescents Maria Llort Fort, filla de 
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El mas de la Baridana fou inclòs totalment dins la balma de la muntanya. 
Quedava tancat per la fatxada de pedra que mostra la fotografia. En una part de 
la balma hi ha unes inscripcions medievals amb lletra gòtica (Foto propietat del 
Museu Comarcal de Montblanc. Any 1970) 

Josep i Maria, i també Josep i Josepa Vallverdú Nogués, fills de Joan i 
Raimunda, del mas de la Baridana. 

L'any 1895 fou tràgic per al mas, en morir, dins el mateix any, Joan 
Vallverdú Pere (un fill dels estadants de 1849), a l'edat de 65 anys, i la seva 
filla de curta edat. 

L'any 1880, una noia d'aquest mas dita Maria Vallverdú es traslladà al 
mas de Magí (probablement per raó de casament). 

Existeix una partida de defunció de l'any 1921 en la que es certifica la 
mort natural de Raimunda Nogués Farré, vídua de Joan Vallverdú Pere 
(probablement el que morí el 1895). 

És reconfortant comprovar que el cognom Vallverdú perdurava al mas 
durant prop de dos segles... 

Aquest mas figura al mapa i fitxa cadastral al polígon 44, parcel·la 4, 
com a "edificio agrario", a nom d'Isidre Nogués Serra. 

48 



M A S DE BESORA 

S'hi arriba entrant pel retomb fort del km 2 de la carretera de Montblanc 
a Rojals seguint per una pista que surt de la carretera. Als 5 minuts, ja es 
veuen les ruïnes del mas, el qual és molt a prop del barranc de l'obac de la 
Vall. Queda a 830 m d'altitud. 

Les seves mides —almenys les de les restes que es veuen avui— 
semblen modestes. No figura al cens de 1920, pel que segurament fou 
abandonat els temps de la Tercera Guerra Carlina. 

Existeix una referència de l'any 1742 que diu que era habitat per Joan 
Cabeza i Francesca Cabeza i Pàmies. 

Un altre document del 1880 assigna com a propietari del mas Joan 
Escoté Basora. Figura al cadastre al polígon 38, parcel·la 107. 

El mas devia portar el cognom d'antics amos. Actualment és propietat 
dels germans Pàmies Ollé, de Rojals. 

Mas de Besora. Perspectiva del mas des de l'altra banda de barrancada 
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Mas de Besora. Ruïnes del mas amb la seva alzina centenària, la qual no va 
caldre malmetre per evitar la declinació del mas 

MAS DE BESSÓ 

Hi ha dos masos que figuren com "Bessó". Un està situat als estreps del 
Brugent, al terme de Mont-ral; també se'l coneix en aquelles contrades per 
mas de Solans. 

El "nostre" queda a la banda oposada del terme, o sia, dins la vall del 
mas d'en Llort; a sota, i més amunt del mas de Pepet. En queda poc ras
tre. 

Era un mas balmat, és a dir, construït aprofitant el redós de la pròpia 
paret de la muntanya (balma), un tipus de construcció d'aprofitament, amb 
el qual s'estalviaven parets pel redós, i en alguns casos fins i tot la teulada. 
Al mas, hi servaven pintures rupestres, segons consta documentalment i 
fotogràficament al Museu. 

Queda una constància documental del 1850 d'un matrimoni estadant 
del mas de Bessó, format per Francesc Llort i Maria Dalmau. Hi tingueren 
una filla, de nom Àngela. Així mateix, sabem que el tal Francesc i Teresa 
Serra, del mateix mas, apadrinaren la nena Quitèria, del mas d'en Pepet. Amb 
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Mas del Bessó. El mas ja era un cau de ruïnes els anys 70 (Foto propietat del 
Museu Comarcal de Montblanc. Any 1970) 

Pintura rupestre dels voltants del mas de Bessó (Foto propietat del Museu 
Comarcal de Montblanc. Any 1970) 
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Aspecte d'un mas balmat, en aquest cas, el mas de Pepet 
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el fet queda patent que les relacions entre els dos masos devien ser molt 
bones. 

El 1852 Francesc Llort i Maria Dalmau, aquesta natural de Montblanc, 
habiten els mas amb un fill dit Francesc. Encara hi són el 1864. 

No obstant això, queda constància, en una partida de naixement, d'una 
Magdalena Òdena com a habitant del mas del Bessó. 

Una filla d'aquells, Raimunda, es casa el dia 25 d'abril de 1863 amb 
Anton Casanovas, de l'Espluga de Francolí. 

Del registre d'hipoteques (p. 129 de 1861 /62), hem tingut la informació 
que Francesc Llort hipoteca el mas i la finca, aleshores de 30 jornals d'horta, 
bosc i garriga, a favor de Joan i Pere Serra, ambdós de la localitat del Vendrell. 

El 1876 apareixen al mas Ramon Llort i la seva dona Maria Salvany, 
amb un fill, Carles. 

El 1880, Maria Dalmau, vídua de Francesc Llorach, es declara propie
tària del mas de Bessó, i també especifica "del terme de la Vall" (en aquest 
cas, una continuació de la Vall). 

Aquest mas no queda censat al registre fiscal de 1920. Probablement en 
aqueixa època ja no devia tindre entitat. Tampoc no figura als cadastres dels 
anys 1940-1955. L'ha d'haver comprat l'Estat els anys 40, tal com ho féu 
amb la majoria de finques/masos d'aquells indrets. 

Sembla que no tingui dubte l'origen etimològic del nom Bessó: 
"germans del mateix part". Amb tot ha aparegut en documents escrit com 
"Besó", "Basó" i "Bassó". A primers del segle actual també se'l coneixia 
com el mas de "Ramon del Bessó". 

M A S DE BLANQUET (REFERENCIAL) 

A la segona meitat del segle XIX apareix sobtadament, en quatre 
partides dels llibres parroquials de Rojals, el nom de "Mas de Blanquet", la 
qual cosa resulta del tot enigmàtica, ja que ni anteriorment ni posteriorment 
a les anyades 1853-1876 no apareix. La segona citació és del 1864, i el seu 
nom es repeteix per última vegada el 1876. 

Tampoc no en sabien res els naturals de la zona, la qual cosa fa suposar 
que fou un topònim sobreposat (igual com va passar amb el mas del Galofre). 

S'ha de valorar que Blanquet fou un renom d'ascendència a Rojals. 
Encara avui en viuen descendents allí. El més probable és que un dels antics 
anés a viure a un dels masos censats i temporalment se'l conegués per aquest 
nou nom. De fet, del 1853 al 1876 hi van 23 anys de diferència, un nimi lapse 
de temps en les calendes. 
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Reproducció de la partida de defunció en què apareix el mas de Blanquet, 
signada pel rector, reverend Joan Porrera, de Rojals, el 14 de juliol de 1853 

També existeix la versió que hagués estat mas una construcció, avui 
totalment perduda, que algunes persones veieren però no poden precisar ara 
si fou corral o un altre antre. És situada a la finca de Cal Blanquet, en el centre 
dels Plans de Sant Joan, al costat de l'actual tallafocs que va fins al Salt de 
la Guineu. Personalment hem vist les runes i encara que la pedra sembla 
noble no es pot donar raó que hagués estat una construcció. 

Les citades referències a què al·ludeixen els llibres parroquials són el 
naixement, el 1853, de la nadona Raimunda Òdena Fort, filla de Pere i Maria. 
Hi consten els avis paterns, Joan Òdena i Antònia Magriñà, aqueixa originà
ria del mas de Gran. La segona és una referència d'un baptisme al mas de 
Caret el 1864. A la mare de la batejada, Antònia Òdena, i al pare d'ella, Pau 
Òdena —padrí—, se'ls refereix com del mas de Blanquet. Finalment, el 
1876, les confirmacions, a Rojals, de Joan, Josep i Beneta Òdena Serra, per 
l'arquebisbe Dr. Constantí Bonet i Zanui, són consignades també amb 
referències al mas de Blanquet. 

54 



MAS DE LA BRAELLA, O VARIELLA 

Aquest mas apareix en diversos documents grafiat com "Braella", en 
alguns casos, "Brahella", i fins i tot, "Abrella". 

És fàcil de localitzar. Ara s'hi por arribar per dues pistes forestals. 
D'una d'elles en surt un curt camí ample que arriba fins a les ruïnes del mas, 
avui en ensums de recuperació. 

Els entorns del mas són senzillament magnífics en tenir un accident 
geogràfic insòlit en aqueixes contrades: una cascada d'aigua natural d'uns 30 
metres d'altura. 

Els mas és ben comunicat. Per un cantó, la pista que surt de Rojalons 
que porta al mas d'en Just, i, per altra banda, la pista que, pujant de Vilaverd, 
arriba al mateix mas a la inversa. Disposa igualment de camí de ferradura per 
anar al mas de Noguers i al Pinetell, i camí d'accés a Rojals passant pel mas 
de Magí i, en direcció contrària, un senderó a Montblanc. 

Actualment el mas és propietat de Montserrat Borges Òdena, resident 
a Montblanc, que comparteix la finca amb el seu germà Andreu. La finca té 
40 ha. 

Les notícies documentals que en tenim en fan un dels masos més antics 
de la muntanya, ja que n'hi ha constància des del 1629; el primer de març 
d'aquell any el seu propietari, Pere Just, el ven a Pere Ferrer, un pagès de 
Barberà de la Conca i veí de Montblanc, pel preu de 218 lliures. L'acte es 
protocol·litza mitjançant escriptura pública a la notaria de Narcís Gimbernat, 
d'Alcover. És precisament en aquesta escriptura on se'l cita com "la Masia 
de la Abrella". Cal fer constar que el venedor, Pere, era també propietari del 
mas d'en Just, que aleshores ja pertanyia al terme de Vilaverd. 

Del fons notarial d'Alcover, es coneix que el 1656 habitava el mas 
un pagès de nom Gabriel Altés, i el 1666 hi residia un altre pagès 
anomenat Pere-Joan Ferrer. Aquest devia ser el mateix Pere Ferrer que 
a finals de segle ven al seu gendre, Josep Pàmies, la citada masia. Cal fer 
constar que un germà de l'últim, Pere Pàmies, era en aquells moments 
alcalde de Rojals. 

El 1734 hi habitaven uns estadants anomenats Josep Pàmies i Maria 
(Pàmies) Avià amb el seu fill Tomàs. 

Del 1770 sorgeix un document que resultarà una curiositat molt 
agradable per als actuals propietaris, en saber que el seu cognom ja era el dels 
propietaris d'aleshores, Josep Pàmies i Maria Pàmies Borges, els quals foren 
viaticats pel reverend Francesc Altés i Roset, probablement ecònom de 
Rojals. D'aqueix fet, aquelles persones no en degueren morir, perquè 26 anys 
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Els últims estadants del mas de la Braella (Fotos del 1905) 
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més tard són citats de nou, ara com a padrins d'un nen batejat com a Josep, 
fill de Josep Pàmies i Teresa Sala, de Blancafort. 

El 1815 habitaven el mas Agustí Pàmies i Maria Vallverdú amb la seva 
filla Maria i l'avi Salvador Pàmies Òdena. Hi eren encara el 1864, quan 
apareixen com a avis de Vicenç, fill de Joan Pàmies Vallverdú i Francesca 
Òdena Torrell. Els últims seran pares de set fills. 

El dia 20 de febrer del 1898 es va trobar mort en un corral del mas un 
indigent que es deia Pau Martí Piguer, natural de Vilaplana. La Justícia en 
va dictaminar mort sobtada. 

El mas queda registrat al registre fiscal de 1920, que el descriu com: 
"Casa de campo de 150 m2 de superfície. Es una sola planta y un corral. 
Linderos: la pròpia finca del propietario José Pamies Pallas de Rojals. 
Valorado en 600 ptas. Renta estimada, 30 ptas., de las que se le aplican 15 
por el estado del mas." 

D'aquell últim propietari citat, Josep Pàmies Pallàs, la propietat passà 
a Fermí Borges Pàmies i a Lionor Pàmies Òdena, els quals el traspassaren en 
herència als actuals propietaris. 

Dels temps de primers de segle, se'n compta un fet horrorós escaigut als 
encontorns, i protagonitzat per una rama col·lateral de la família Pàmies que, 
segons s'ha dit. vivia en el propi mas. Aquests confrontaren amb unes 
persones residents a Vilaverd, de les quals n'hem trobat les partides de 
defunció; els seus noms foren Fèlix Guardiola Tronch i el seu fill Fèlix 
Guardiola Abelló. Els dos eren pastors de professió i practicaven la transhu
mància en direcció al Pinetell, on tenien pastures, qüestió que els obligava 
passar pel camí del mas de la Braella. 

Per aqueix absurd dret de pas s'esgatussaren, i discutien cada vegada 
que hi passaven. Sembla que els citats col·laterals s'ho prengueren amb tant 
de geni, que un dels dies que pujaven els pastors amb el ramat amunt, els 
esperaren a l'estret de la Variella i els apallissaren a garrotades fins a matar-
los. El fet causà gran consternació a la muntanya, el que demostra que no tot 
eren flors i violes en la vida al camp. 

Hem trobat les dades concretes del fet. S'escaigué a les cinc de la tarda 
del dia 23 d'agost de l'any 1900. 

A uns 300 metres del mas hi ha unes ruïnes que tenen tota l'aparença 
de ser les d'un altre mas. Les cita també Josep Iglésies en els seus Itineraris. 
Devien tenir més entitat els anys 60. No ens n'han donat raó. 

Fou un mas bonic. Es gaudeix d'una bona vista des dels seus indrets. 
També fou situat en un lloc de pas estratègic, ja que des d'allí igual es podia 
anar fàcilment a Montblanc, a Vilaverd, a Rojals (pel Pla de la Burguera i per 
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Rojalons), al Pinetell (pel peu del mas de Nogués) i al Brugent travessant les 
Garrigues. 

Actualment s'hi veuen vestigis de reconstrucció. Tant de bo sia així, ja 
que ressuscitaria un vell nou testimoni muntanyenc. 

M A S DELS BRESSOS (REFERENCIAL) 

Corre la veu pels alts de l'existència d'un mas dels Bressos. No obstant 
això, els que trepitgen la zona no saben res de la seva existència. L'alcalde 
Salvador Nogués i altres persones del país afirmen no haver-lo vist ni tan sols 
haver-ne sentit parlar. 

Josep Iglésies, en el seu llibre Itineraris de les Muntanyes de Prades, 
parla d'un barranc dels bressos, que de fet consta al mapa cadastral, i d'un 
comellar dels bressos, però no esmenta cap mas. Tampoc no figura en 
documentacions, mapes ni referències, pel que ens fa suposar que si existís 
alguna cosa de tal nom devia ser un entri, cabana, sopluig o amagatall, 
anomenat mas sense més raó. 

M A S D'EN BRITOS 

Enigmàtic nom de difícil interpretació etimològica. 
"Britus", l'anomenen alguns coneixedors del terreny, possiblement per 

la dicció normal del país. Així ve també grafiat en algun document. 
Era un mas situat molt a prop de la Bartra, a 10 minuts de camí amunt 

el torrent del Pirro. També s'hi pot arribar baixant pel camí del mas d'Anda 
—que quedaria en el mateix paral·lel, només que al barranc—, i entrant per 
la cinglera del dit torrent del Pirro. 

Tenia basseta, font i un recull d'aigua que rajava tot l'any. Pels anys 50 
ja era ruïnós. Vora aquest mas es trobaren vestigis prehistòrics, en forma 
d'esquemàtiques pintures. 

Hi ha referències escrites que, l'any 1796, Josep Cavallé (pagès) i 
Maria Odena habitaven el mas. Així mateix el 1800 n'eren masovers Josep 
Buldó i Teresa Cavallé i el seu fill Ramon. I, aquests, el 1801 hi tingueren un 
fill, que batejaren amb el nom de Francesc. 

Dos anys més tard surten dues famílies —sembla— que habiten el mas. 
D'una banda, hi ha el matrimoni format per Joan Vilalta i Francesca Odena, 
amb la seva filla Maria Antònia, i l'àvia Maria Antònia Caballé. Aquest 
matrimoni perd la filleta Maria Antònia a l'edat dels tres anys; i en un sol any, 
el de 1862, dues filles més, de bolquers. D'altra banda, novament surt el nom 
de Joan Vilalta, casat ara a Francesca Pena (segones núpcies? No hem trobat 
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la defunció de la primera esposa). En l'interval de deu anys tenen 5 fills. 
Aquestes són les últimes referències trobades d'aquest mas. 

No va quedar censat al registre fiscal de 1920. Ja no devia tenir entitat 
urbana. 

Josep Iglésies, en el seu llibret Les ciutats del món, fa referència a aquest 
mas quan el situa sobre "un cingle imponent sorrut i negre al matí, groguenc 
i roig a la tarda, a part que es redreci en amenaça pel xic caseriu". 

En canvi, apareix en una declaració de béns de finques rústiques, l'any 
1880, en què el propietari, Josep Vilalta Òdena, el declara, i especifica ben 
clar que es troba a la partida de la Vall de la Bartra. 

No consta al cadastre actual, de l'any 1940. 
El llibre Itineraris de les Muntanyes de Prades, d'Ignasi Planas, diu que 

el mas fou abandonat a finals de la centúria passada a conseqüència del 
flagell de la fil·loxera. 

M A S DE CARET, O QUERET 

L'hem trobat referenciat al cadastre i ve al mapa topogràfic de la 
Generalitat. En aquest cadastre municipal de Montblanc, figura al polígon 
44, parcel·la 78, a nom de Carles Llurba Albinana i Maria Teresa Rosell 

El mas de Caret en l'actualitat (Foto cedida pels propietaris) 
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El llindar de la porta del mas de Caret és l'originari (Foto cedida pels 
propietaris) 

Bigorra, els seus actuals propietaris, persones arrelades comercialment a 
Farena. En canvi, no figura al cens de 1920, cosa un xic estranya; apareix en 
documentació oficial més tardana. 

À part del citat cadastre, aflora diverses vegades en la documentació 
parroquial de Rojals. 

Situat a uns 10 minuts barranc amunt de la Bartra, tocant al camí o pista 
que enllaça amb la carretera de Farena, pel damunt del mas d'en Tous. 

Podria donar-se el cas que el seu nom procedís de "quer" (en diminutiu), 
terme que equival a "roca gran i pelada"... 

Per aquella documentació de Rojals se sap que l'any 1849 unes 
persones, de nom Josep Vallverdú i Maria Prats, residien al mas amb la seva 
filla Lluïsa. El masover morí l'any 1863. 

El 1856 apareix un altre matrimoni, Josep Vallverdú i Josefa Roig, com 
a resident al mas. El 1862 hi té un fill, de nom Salvador. 

L'any 1861, un fill dels masovers de 1849, Rafel Vallverdú Prats, es 
casa amb Antònia Òdena Fort, aqueixa natural del mas de Gran. 
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Les últimes noticies escrites que n'hem trobat són de l'any 1867, de 
quan Joan Vilalta i Teresa Isern bategen a Rojals un nen de nom Joan. 

Últimament els actuals propietaris l'han remuntat seguint una norma
tiva de remodelació adient als paratges. Ho feren sobre els fonaments del vell 
mas. Guarda, no obstant això, sobre la porta principal, el llindar del 1786, tal 
com es pot apreciar en la fotografia. 

M A S D ' E N C A R L E S 

Situat a la part alta de la vall de la Bartra, al barrancó del Pirro. Queda 
a 15 minuts del Reposador dels Morts, seguint el camí de Rojals. 

Era un mas balmat; a les parets del cingle hi ha pintures rupestres de 
caràcter esterilitzat, les quals es poden contemplar reproduïdes a la secció de 
prehistòria del Museu de Montblanc. Aquest mas, junt amb el mas d'en Llort, 
tenen l'honor de ser els culturalment més significatius de la muntanya pel 
caràcter i nombre de pintures que serven del neolític. 

Panoràmica de la cinglera vista des del mas d'en Carles. Aquest mas fou inclòs 
totalment dins la balma de la muntanya; per tant, no tenia ni teulada normal 
(Foto propietat del Museu Comarcal de Montblanc. Any 1970) 
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Les pintures són plasmades al propi cingle, que feia de paret del 
menjador del mas. Quin colorit devia tenir el sopar a la llargaruda taula 
d'hostes, a la flama del seus llums d'oli, contemplant les pintures rupestres 
esparpellades per les flames del foc a terra...! 

L'any 1771 hi ha constància que l'habitaven Bonaventura Solé i la seva 
muller Raimunda Soler i Cavaller. Així mateix, el 1796, apareix el nom de 
Venància Solé, segurament germana de Ventura, que apadrinaren una nena 
de la Bartra a la qual posaren el nom d'Antònia. El 1797 surt un altre 
Bonaventura Solé (fill del de 1771 ?), i Maria Solé Gavau. 

A partir d'aquí no es troba cap més rastre documental referit a aquest 
mas, ni figura al registre fiscal del 1920 ni en cap documentació del segle 
XIX de les consultades, la qual cosa fa suposar que fou abandonat desprès 
de la Guerra del Francès. Abans de caure en ruïnes fou habilitat durant uns 
anys un corral de bestiar. 

No figura al cadastre municipal. 

M A S D'ANDA 

En tota la documentació que ens ha passat per les mans, aquest mas ve 
consignat com "Danda", si exceptuem una referència de 1920 en què surt 
"Dande", motiu, fins i tot, pel que l'hem inclòs a la "D" de l'ordre alfabètic. 
No obstant això, preocupant-nos pel seu origen etimològic, donat que 
"danda" no es contempla en cap diccionari, sembla que el nom li podria venir 
d'anda ("post de fusta amb dues barres o agafalls per transportar coses") o 
d'andà (amb l'accent a l'última "a"), terme que expressa "qualsevol dels 
reixats de fusta amb els quals es construeixen pletes". I pleta: "lloc o clos on 
es recull el bestiar que pastura al camp". Aleshores sembla més lògic que 
l'origen sia "mas d'Anda" (apostrofant la preposició "de", després d'haver-
li "caigut" l'accent); o sia: "mas del clos de fusta". 

Consecutivament s'han fet altres acceptacions, amb motius semblants, 
que guarden els seus actuals propietaris. 

Aquest mas es troba tirant més avall del mas de l'Arlequí, damunt el 
barranc del Pirro o de la Bartra, entre la serra Cantacorbs i el SE del Serret 
dels Avencs, a uns 800 m d'altitud. Era ben comunicat, en el parlar de la 
muntanya, ja que s'hi arriba, des de Rojals, pel camí de les Fontanelles, 
sobrepassant els masos de Jaumet, de l'Arlequí i de Marc. Tenia accés al 
Pinetell pel coll de la Clouïsa; i, baixant la cinglera a l'oest, al mas de Britos. 
També tenia camí al mas de Noguers, des d'on es podia arribar a Vilaverd 
fàcilment, i a la Riba, més dificultosament, pel Brugent. 
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Mas d'Anda. Entrada a la paret sud del mas 

El mas d'Anda vist pel darrere, amb els pilars de sosteniment 
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Sembla que el segle passat fou una hisenda de considerable extensió. 
Degué tenir èpoques d'esplendor. Ho diu la seva construcció interior, 
actualment en ruïnes; així, les restes de tres corrals, els pilars de sosteniment 
interiors de presumptament grans estances, font, i lloc de moldre calç. Encara 
ara se veu una base d'arcada feta en pedra de carreus. L'amo de finals del 
segle XIX fou en Joan Fort Escoté. 

En el registre fiscal de 1920 hi figura amb l'aclariment següent: "Casa 
de campo de 195 m2 de superfície. Una sola planta i un corral de 77 m2. 
Linderos: las propias tierras del propietario José Llort Farré de Rojals. 
Valorado en 600 ptas. el mas y 60 el corral. Renta estimada: 30 ptas., de las 
que se aplican 15 por su estado." 

Posteriorment a aquesta data hi hagué una transmissió de compra-
venda a favor de Joan Domingo Agustenc i Maria Ollé Dulcet. 

Consta a la fitxa cadastral al polígon 43, parcel·la 104. 
Per les dades que en tenim és un del masos més antics de la zona. 
Mentrestant la història del mas anà en aquest rumb: pels volts de l'any 

1725 era habitat per Jaume Fort i el seu pare, Joan Fort (pagès). Aquest estava 
casat amb Teresa Fort (suposem que l'esposa devia perdre el cognom en 
l'època). Tingueren un fill al mas l'any 1727, i una filla el 1729. Aquests 
masovers persistien al mas el 1747, i el 1759 hi tingueren una altra filla, de 
nom Clara. Aquest mateix any convivien amb ells Francesc-Isidre Fort i 
Francesca Fort, dels quals desconeixem el grau de parentiu. Aquestes 
persones encara eren al mas el 1771. El 1769 apareix el nom de Teresa Fort 
Bové, i el 1790 hi ha un Josep Fort i una Maria Odena. Els Fort hi continuen 
els anys 1790 i 1795. 

Ara fa un segle just, habitaven el mas Josep Òdena i Clara Fort, i el 1798 
es parla d'una fadrina de bon veure, la donzella Rosa Fort. El segle XVIII 
finava amb aquesta bona impressió. 

El segle XIX s'inicia amb un naixement al mas (bons auguris!). A la 
nadona, li posaren el nom de Josepa. 

L'any 1800 sembla que hi entri nova sang en la persona de Joan Òdena, 
de Rojals, que es devia casar amb la pubilla del Cal Fort. Però el 1801 apareix 
un Josep Òdena (germà de l'anterior?) casat amb altra fèmina del mas, Clara 
Fort. El 1807 hi habita una Antònia Dolcet. Els Fort encara hi figuren en 
qualitat d'avis el 1850. 

El 1853 els masovers són Joan Fort i Antònia Pàmies, que hi viuen amb 
la seva filla Antònia, i el 1863 se'ls mor un fill de 3 anys. 

En aquesta data encara hi vivien els avis paterns, Anton Fort i Maria 
Escoté, i se'ls casà una filla, Marina, al mas d'en Solé. 
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Reproducció ideal del mas d'Anda (Dibuix original d'Isaac Poblet) 

El 1862 surt una partida de defunció de la parròquia, la de Maria Escoté 
Vilalta, filla de Batista Escoté i Raimunda Vilalta, resident al mas. El 1863, 
a Antònia Escoté, se la fa resident al poble de Rojals. 

El 1902 mor al mas el seu habitador Pere Llort Òdena, de 50 anys, casat 
amb Antònia Ferrer, de Rojalons. 

De l'últim habitant del mas que es parla és de l'any 1929. Es tracta 
de Josep Llort Farré, espòs de Maria Ollé Dulcet, el qual va morir el dia 
23 d'abril d'aquell any. Devia cloure amb ell la presencia física dels 
estadants? 

Sembla que aquest mas va pertànyer a una heretat de considerable 
extensió. Amb el pas dels anys s'anà fraccionant en periòdiques vendes. 
L'edifici, en estat de ruïna, el compraren l'any 1979 Josep Maria Campdepa-
drós Sans i Maria Teresa Roca Cendra, persones de la societat local de 
Montblanc. L'adquiririen a Joan Domingo Agustenc, que ja hem citat. 

El mas actual té una superfície de 49 m2 i queda inclòs dins una 
propietat de 4 ha, a la vegada circumscrita dins la mateixa finca del 
venedor, el qual per salvar l'accés de la propietat mare va haver 
d'escripturar un dret de pas. 
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MAS DE LA FAM (REFERENCIAL) 

Com a tal, el "mas de la Fam" només surt en una sola partida de defunció 
de la parròquia de Rojals datada el 1898, any en què, a més de perdre Cuba, 
perdérem Salvador Serra Vellet, estadant del mas, de 76 anys d'edat, fill de 
Salvador Serra Buldó i de Teresa Vellet Isern, i vidu de Maria Vallverdú. 

Tractàvem la possibilitat d'una pista de localització a través dels 
cognoms referits; però, per repetits i reiteratius, ha resultat del tot impossible. 

Sorgeix la hipòtesi sobre si el nom era una mena de sinònim del de 
Malagana, un mas ben localitzat, o que li hagués suplert el nom durant un 
període. De ser així, per la definició d'ambdós mots, no hi ha dubte que 
hauria estat el mas més tètric de la muntanya. 

Partida de defunció en què surt el mas de la Fam, signada pel rector, reverend 
Lluís Rius, de Rojals, el 5 d'octubre de 1898 
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MAS D'EN FONTS 

Aquest mas apareix reflectit al mapa de l'Institut Cartogràfic de la 
Generalitat, divulgat últimament pel diari El Periódico, com "lo Mas del 
Fonts". El situen en la zona més o menys on és però sense marcar-lo en el 
mapa amb el senyal corresponent. És localitzat al SE dels Cogullons, en la 
mateixa línia del mas del Pirro i del mas Mateu, però a 870 m d'altitud. 

Només n'hem trobat una referència en una declaració de béns feta el 
1880 pel seu propietari, Ramon Buldó Serra, que el declara com a finca 
situada al terme de la Bartra. 

No figura al cens de 1920, ni l'hem trobat al cadastre. 

M A S D'EN F O R T 

Citat per simpatia en estar situat a dalt dels Plans de Sant Joan, quasi a 
la partió del barranc de la Vall. Queda al mateix paral·lel del Racó de 
l'Hospital. En altra època devia ser del terme de Rojals, en pertànyer els 
Plans a aquell terme i, per tant, de la jurisdicció de Rojals. 

No obstant això, no n'hem trobat dades als arxius del poble. 

M A S DE GALOFRE (REFERENCIAL) 

Vegeu detalls d'aquest topònim a l'apartat que dediquem al molí del 
Pinetell, al qual, durant uns anys, se'l va conèixer per aquest nom. 

MAS DEL GAT 

Localitzat a última hora gràcies a les manifestacions d'una natural del 
país. Aquestes informacions coincideixen amb l'únic mapa on es consigna: 
el cartogràfic de la Generalitat. Es troba a sota dels Cogullons. Al mapa se'l 
grafia com Cal Gat, la qual cosa ens deixa la incògnita sobre si era un mas 
o una casa "dels ravals" del poble. No n'hem trobat història. 

Existeix un "Cal Gat" al Pinetell, però és una antiga casa de pagès, avui 
remodelada, de les últimes del poble. També hi ha un altre mas del Gat al 
terme de Mont-ral. 

M A S DEL GENILLO 

Anomenat referencialment pels naturals del país, però sense tenir una idea 
gaire exacta de la seva ubicació. Surt al mapa cartogràfic de la Generalitat, que 
el situa entre els Cogullons i el mas de Xuflet. No en sabem res perquè no apareix 
en cap dels documents consultats. Queda a la mateixa zona i altitud del mas 
Mateu i del mas Xuflet. El seu origen etimològic és ben fosc. 
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Fatxada de Cal Gat, del Pinetell. "Gat" és un topònim freqüent en aquells indrets 

68 



MAS D'EN GLÒRIA (REFERENCIAL) 

Segur que el mas d'en Glòria devia existir, quan se l'anomena en una 
escriptura trobada a l'Arxiu Històric de Tarragona, que data del 1774. 
Aquesta escriptura ens ha estat facilitada pel seu arxiver, Josep M. Grau i 
Pujol, i ens complau de reproduir-la parcialment el facsímil. 

Pel que sembla Tomàs Ribera, pagès, del mas d'en Glòria, del terme i 
parròquia de Rojals, del corregiment del Montblanc, i una altra persona, de 
Valls, vengueren a uns pagesos de Rojals (entre els quals es trobava Isidre 
Llort, del mas d'en Llort) tota la fusta de pi i llenya d'una peça de terra de la 
cova d'en Glòria. 

Escriptura notarial on se cita el mas d'en Glòria, 
amb motiu de la compra-venda d'un bosc d'aquella 
propietat 
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Pel que sembla "Glòria" no fou tan sols el topònim del mas que tenia 
font, sinó que també se cita una cova del mateix nom, per la qual cosa havia 
de ser un mas amb entitat. Malgrat tot, no hem trobat cap altra testificació 
nominal ni de localització, per la qual cosa el deixem com a referencial. 

Ara, només ens caldria resoldre aquesta incògnita: ¿Devia estar ubicat 
dins d'un hipotètic gran terme de Rojals, extrapolat aleshores dels límits 
actuals? ¿Devia ser a la zona de l'actual terme de Prades? 

M A S D'EN GRAN 

Aquest mas estigué situat damunt del cingle groguenc de la solana del 
barranc de la Bartra, damunt del Pirro. Quedava al mateix paral·lel del mas 
de Jaumet. 

Pels voltants es trobaren manifestacions de pintures rupestres. 
Els anys 50 ja només n'existien ruïnes. 
Hi ha constància que els masovers de l'any 1849 eren Joan Òdena i 

Serafina Cavallé, que hi vivien amb la seva filleta Francesca. L'any 1851 el 
metge els va assistir un part de bessonada de dos nois: Josep i Josep Antoni, 
i el 1853 els neix un altre fill, Salvador. 

El 1861 apareix al mas un nou matrimoni, elde Miquel Òdena i Serafina 
Farré. El 1864 una donzella del mas, Maria Odena Cavallé, es casa amb 
Salvador Pere, del mas de l'Arlequí. L'any 1897 habiten el mas Joan Òdena 
Caballé i Maria Fort Llort, amb un fill, Josep. Aquest matrimoni té, l'any 
següent, un altre fill, al qual posen el nom de Batista. 

Un fill d'ells, Joan Òdena Cavallé, es declara propietari del mas el 1880, 
en una declaració firmada, especificant-lo com a situat a la vall de la Bartra. 

Apareix censat al registre fiscal de 1920 amb el nom de "Grant", 
com: "Casa de campo de 66 m2 de superfície, de una sola planta y un 
cobertizo de 42 m2. Linderos: las propias tierras del propietario Juan 
Ódena Magriñà de Montblanc. Valorado en 480 ptas. Renta: 24 ptas.", 
de les que se li apliquen 12. 

En canvi, no figura al cadastre. 

M A S D'EN GRAU (NOTA REFERENCIAL) 

Enigmàtic del tot, aquest mas d'en Grau. Si ens hem decidit a citar-lo 
és perquè l'anomena el prestigiós Josep Iglésies, en el seu llibre Itineraris, 
que el situa a 45 minuts de Rojals en direcció a la Bartra. 

Segons la seva explicació, el mas es trobava als voltants del barranc del 
Pirro, i prop del mas d'en Carles. Diu: "...sent a la costa de Mas d'en Carles 
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es veuen les cases dels Cogullons. Ve a la dreta un sender dels masos d'en 
Grau i d'en Carles." 

Segons es desprèn de l'hora de marxa de l'itinerari, l'Iglésies havia 
passat feia escassament un hora per la Bartra i li faltaven uns 25 minuts per 
arribar a Rojals... 

Tot coincideix en que sia el mas de Gran. I el que vingui escrit en el llibre 
com a "Grau" ho devem probablement a un lapsus d'impremta: "grau" per 
"gran", marrada que devia passar per alt als ulls del mestre, cicumstància que 
ocasiona ara la confusió. 

No apareix ni en un sol document dels consultats, ni els naturals del país 
es saben res. 

M A S DE GUERXET (REFERENCIAL) 

El referim només de forma col·loquial, ja que ningú no ens en dóna raó, 
ni cap document ens n'ha parlat. Tampoc no figura en cap mapa ni cadastre. 
El cita tan sols la Guia itinerària del Camp de Tarragona, editada l'any 1900 
per Artur Osona, membre del Centre Excursionista de Catalunya, on de 
manera esquemàtica, en l'itinerari núm. 103, "De la Riba a Prades", ens diu 
textualment: "Del poble de Rojals, seguint sempre direcció general a l'oest, 
en 45 minuts se puja al Mas de Guerxet que queda a mà dreta. Després de 
deixar a mà dreta lo Mas de Guerxet, tot seguit s'entra al atapeït bosc de 
Guerxet, y a 15 minuts se troba a mà dreta sobre el camí una grossa pedra que 
afecta la forma d'un "dolmen". A 15 minuts del dolmen se creua lo collet del 
bosc de Guerxet. Altura aprox. 1.050 metres..." 

D'aquesta forma no massa definida dóna compte d'un mas que no ens 
consta. Devia ser un autèntic mas?, o una cabana?, un corral de bestiar 
cobert?, un clos de farratges...? 

Tal vegada algú, algun dia, hi aportarà dades. 

M A S D'EN JAN 

Molt documentat també amb el topònims de mas i molí de la Jana. 
És situat al Brugent, pujant riu amunt a la banda dreta. El mas i el molí 

pràcticament es toquen. Pertanyen al terme de Rojals. 
S'hi arriba per la carretera asfaltada de la Riba a Farena. Els anys 60 ja 

no eren mas ni molí; s'havien convertit en estatge per als pagesos que 
conreaven les terres de l'entorn. 

Vénen referencials al cens fiscal de 1920. El molí, com a molí de la 
Jana; així: "Molino de 130 m2 de superfície, situado y rodeado por tierras 
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El mas del Jan (o de la Jana) ha estat reconstruït recentment. Està situat a la 
confluència del riu Brugent i el Mal Torrent, al terme de Rojals 

de Juan Llort Gavarró de La Riba." Se li asigna un valor de 4.000 pesse
tes (que ja devia ser una quantitat respectable quan els masos es 
valoraven en 600), de les quals se li apliquen 133 pessetes de contribu
ció. En un altre full del mateix cens hi consta un "cubierto" de 82 m2, 
segurament el mas. 

De l'aspecte humà, n'hem trobat dades tardaneres. El 1853 consta que 
viuen al mas —suposadament també al molí— Pau Gabarró i Teresa Llort 
amb el seu fill Joan, mentre que el 1857 hi són Joan Basora i Francesca 
Nogués; els neix una filla i li posen Maria. 

El 1855 es registra a la parròquia de Rojals la mort d'Anton Balcells 
Català. El consignen específicament com del mas de la Jana. Era fill de Joan 
i Antònia i moríen plena joventut, als 25 anys. L'any següent s'hi registra 
la defunció de Cayetano Riva Català, fill d'Anton i Maria, naturals de la Riba. 
Noms diferents en el mateix lloc, el que fa suposar que una família devia 
viure al mas i l'altra al molí. 

Encara el 1861 hi mor, al molí, Teresa Llort Serra, casada amb Pau 
Gabarró (paperer), filla de Francesc i Teresa, tots de Rojals, mentre que el 
1862 encara consta que hi viuen Joan Roig, natural de la Riba, casat amb 
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Magdalena Caballé, d'Alcover, on registren el naixement d'una nena de nom 
Filomena. 

En l'actualitat, tant el mas com el molí són propietat dels germans Joan 
i Josep M. Vilalta Gabarró, de la Riba, els quals han dignificat recentment 
ambdues edificacions amb una construcció que no ha fet perdre l'encant del 
passat. 

MAS DE JAUMET 

Actualment és el mas de més entitat de la muntanya, malgrat que en 
èpoques anteriors fou més modest. No consta que en èpoques pretèrites 
tingués font. Probablement devia ser la propera font de les Fontanelles la que 
li devia subministrar l'aigua. 

És fàcil de trobar. Tan sols sortint de Rojals, per la pista de la Pena, ja 
es veu a baix ala plana quan s'és damunt de les citades "fontanelles". Té pista 
pròpia per on es pot arribar fàcilment en cotxe. 

Actualment és propietat de Josep Ferran Mas, veí de Barcelona i 
resident a Rojals molts dies de l'any. Darrerament ha estat elegit president 
de la comunitat de veïns. 

Hem de dir en honor del senyor Ferran que, gràcies a la seva dedicació, 
ha dignificat, refet i ampliat el mas amb gust exquisit, i l'ha convertit en una 
referència notòria de l'arquitectura agrària catalana. Ara se'l pot considerar 
un exponent de la construcció rural de les Muntanyes de Prades. 

Hi ha rumors segons els quals aquest mas ja existia el segle XIII. N'hi 
va parlar a l'actual propietari un marxant d'antiguitats, el qual l'informà que 
havia vist un document referit a aquest mas que datava d'aquell segle. 

Malauradament el senyor Ferran ha perdut el contacte amb aquella 
persona, cosa que, no obstant, no li fa perdre l'esperança d'un venturós nou 
encontre. Del mas, n'hi ha abundant documentació original en poder del 
propietari; fins i tot, escriptures del temps de Carles IV. Extractarem els 
patracols principals. 

Se sap que Francesc Fort, de professió pagès, va comprar, l'any 1799, 
una casa anomenada "Botiga", situada a la plaça Major de Rojals, segons 
consta en una escriptura pública feta a la notaria Thomas i Joli de Montblanc, 
el 17 de gener de 1799. En pagà 100 lliures barceloneses. Més tard atorgà 
capítols matrimonials a favor de la seva esposa, Maria Dolcet. 

El 22 d'agost del 1849 habitaven el mas Francesc Fort Dolcet i Maria 
Sobias Farré amb els seus fills Josep i Tecla. 

El 10 d'octubre de 1860 aquestes persones compren una finca a la vall 
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Segell del mas de Jaumet 
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de la Bartra, a Joan Buldó. Els tractes es fan apagaments ajornats, l'últim dels 
quals fou pagat pel descendent Josep Fort Llort i la seva esposa Maria Dulcet 
Magrané. 

En Francesc Fort i Dolcet morí l'any 1866, a l'edat de 64 anys, i la seva 
esposa ho féu el 1870, a l'edat de 60 anys. El mateix any 1866, el seu fill Josep 
Fort Sobias pren inventari dels béns del seu pare. Dos anys més tard el dit 
Josep i la seva mare, en qualitat d'usufructuària, hipotequen el mas a un tal 
Josep Miret, de Montblanc, constructor de carros, per 160 escuts d'or, i es 
comprometen a retornar-los a raó de 30 escuts anuals, i l'any 1875 dota una 
noia amb la quantitat de 266 pessetes. Aquest import també fou especificat 
en rals: 1.066, perquè quedés ben clar. I encara el 1894 apareix la mateixa 
persona de Josep Fort Sobias, ara amb la seva dona Maria Llort Roig (els 
quals, el 1861 tingueren una filla que batejaren com a Maria), com a pagadors 
de la legítima a la seva altra filla Antònia, amb la quantitat de 60 lliures 
catalanes, o sia, equivalents a unes 160 de la nova moneda corrent, anome
nada pesseta. 

Aqueix matrimoni format per Josep Fort i Maria Llort va ampliar 
família el 1861 amb el naixement d'una filla, Maria. I el 1865 tingué dos fills 
més, de noms Salvador i Josep. En la llista de confirmats el 1876 encara 
apareixen dos fills més: Domingo i Lluïsa. 

El fill Josep Fort Llort es casà amb Maria Dulcet Magrané. Aquest 
matrimoni no degué tenir sort amb els fills, ja que, malgrat ser molt prolix, 
perdé la majoria dels descendents en edat dels bolquers. Així, el 1895, se'ls 
mor una nena dita Rosa a l'edat de 7 dies; el 1897, una altra de nom 
Esperança, als 8 mesos; el 1904, Nati, de 2 anys; i Isidre, de 8 mesos, el 1904. 
Encara més, el 1905, una neneta de 2 mesos; i amb fatalitat, el mateix any, 
Maria, una altra filla, ara de 39 anys.4 

El 1902 encara viu al mas Maria Llort Roig, de 74 anys, originària de 
Siurana i vídua d'aquell Josep Fort Sobias. 

I dels que possiblement foren els últims estadants, se'n compta un fet 
terrible. Corria l'any 1916 quan n'eren masovers Josep Fort i el seu fill 

4. Fent ressò a les lleis de la genètica, la mortalitat infantil degué ser molt crescuda en aquella zona 
tan poc comunicada com a conseqüència d'un matrimoniatge habitual entre familiars. Hem calculat que 
en dècades del segle passat una mitjana d'un de cada quatre matrimonis se celebrava sota dispensa papal 
per l'ordre de consanguinitat dels contraents, els quals normalment ho eren de tercer, quart i cinquè grau, 
i en algun cas, de segon. 

Malgrat que aquesta estadística resulta esborronadora, no tot eren morts primerenques a la muntanya, 
ja que per aqueixes dates va quedar censat a Rojals l'òbit de Mariano Pàmies Vilalta, conegut per 
"Francisco", casat amb Teresa Pàmies Pàmies, de Rojalons, a la tonificant edat dels 102 anys! 
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Mas de Jaumet. Vista panoràmica 

Ferran Fort Dolcet, els quals no compaginaven gens de caràcter. Mentre que 
el pare era un home irascible i poc donat a la comprensió, el fill es mantenia 
despreocupat i, per les condicions que li donaven els seus 21 anys, era amant 
de divertir-se i de passar-s'ho bé. Això els feia discutir constantment, fins 
que un dia que el noi arribà a casa a altes hores de nit, el pare, en un rampell 
de geni, li donà un cop de branca al cap que li ocasionà la mort. Davant el 
fet, en Salvador s'acovardí i va tractar de desfer-se de cadàver portant-
lo a una cova propera, dita del Galleret, on hi ha qui diu que fins i tot va 
intentar desempallegar-se'n cremant-lo. Com és natural, el fet es desco
brí aviat. La Justícia hi va prendre part i empresonà el pare durant uns 
anys. En sortir de la presó, l'home, que no devia estar gaire bé del cap, 
rondà un temps pels encontorns del mas com un penja, fins a un dia en 
què, arruïnat pel remordiment, se suïcidà penjant-se en un noguer dels 
darreres del mas. 

El 1918 hi morí, al mas, Domingo Fort Llort, de 48 anys, solter, pastor 
de professió, habitant del mas, i el dia 10 d'octubre de 1931 hi trobaren mort, 
a poques hores del seu òbit, Josep Fort Llort, vidu, propietari del mas. El 
document connota que el cadàver no presentava cap indici de violència. 
(Encara que la partida de defunció no parla de suïcidi, tant aquell específic 
aclariment com els entorns del cas fan pensar que aqueixa persona fou 
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probablement el pare de Ferran.) Uns anys abans sortí en una altra escriptura 
com a comprador d'una hisenda a la Bartra. 

El mas consta al Registre Fiscal de 1920 amb les anotacions següents: 
"Casa de campo de 147 m2 de superfície. Consta de una planta y un corral i 
una pellissa de 53 m2. Linderos: las propias tierras del propietario José Fort 
Llort de Rojals que vive en el mas. Valorado en 500 ptas. Renta estimada: 25 
ptas. de las que se le aplican 12'50." 

Darrere la mateixa fitxa registral hi ha una anotació manuscrita que diu: 
"Transmisión por donación a Trinidad Pamies Vallverdú." 

Consta al mapa i a la fitxa cadastral al polígon 43, parcel·la 34. 
De l'escriptura núm. 1.079 de 14-XI-1973, n'extraiem: "Compraventa 

realizada en la Notaria de Vicente Martorell Eixarch. D. José Ferran Mas 
vecino de Barcelona compra a D. Valentí Castanys Furnells, artista/pintor 
vecino de Corbera de Llobregat una casa conocida por "la de Jaumet" de 300 
m2 compuesta de bajos, piso y desván, en estado casi ruinoso, y también el 
terreno circundante de una extensió aprox. de 3.055 m2. Linda por todos sus 
vientos con Trinidad Pamies Vallverdú. Inscrita en el tomo 963, libro 114, 
fol 128, finca 5.139." 

Aquesta finca la va adquirir Castanys, per compra, a la citada Trinitat 
Pàmies el 13-VI-1965. 

Hem de ressaltar que Castanys és l'afamat dibuixant humorista, molt 
celebrat al nostre país en la primera meitat del segle XX. 

M A S D'EN J U S T 

Tocant al terme de Rojals per la banda est. De fet és del terme de 
Vilaverd. Pujant per la carretera de Montblanc a Rojals, al retomb del km 7, 
quan es contempla la Cogurulla (per als excursionistes, la muntanya amb 
aspecte de volcà), ja es destaca el mas al cim d'un turó situat a la dreta. Des 
de lluny ja se'n presagien runes. 

Fou un mas radicat en una zona agrícola aleshores no gens menyspre
able. El seu emplaçament crític (al cim d'un "embut" natural que els mesos 
d'estiu canalitza un ascendent aire calent des l'estret de la Riba) ha fet que 
la zona resultés perjudicadíssima pel foc. La nostra generació ha vist cremar 
aquella zona almenys quatre vegades en un lapse de cinquanta anys. 

S'hi pot accedir pujant pel camí de Vilaverd a Rojals (GR), i per la pista 
que, sortint de Rojalons, va per la Braella fins a empalmar al camí abans 
esmentat. 

Consta al cadastre de Vilaverd al polígon 3, parcel·la 1, i conjuntament 
amb la parcel·la 264 forma una finca de 46 ha. 
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Avui és propietat dels hereus de Fidel Moragues, els quals el tenen 
consorciat amb l'Estat-Generalitat per a l'explotació forestal. 

Els últims masovers en foren, allà pels anys 50, Joan Fort Farré i Maria 
Dulcet Bultó, família molt apreciada a Vilaverd. 

M A S D'EN LLORT 

És un dels pocs masos que queden drets. I això gràcies a l'interès que 
Icona tingué per aquella vall durant els anys seixanta, en què hi destacà fins 
i tot un vigilant (l'últim, el Josep de l'Espluga), per mantenir-hi una zona de 
vivers destinats a la repoblació de muntanyes. Aleshores es remodelà el mas 
per donar acolliment al vigilant i als estris avinents. 

Per aquest fet, hom pot deduir que la zona és fèrtil, ombrívola i dotada 
d'un cabdal d'aigua cristal·lina i natural capaç de fer ressuscitar la flora més 
aspra. Els xiprers monumentals al costat de les grans basses en són un 
testimoni. Els anys seixanta, era com entrar a la vall de la Terra Promesa quan 
s'hi arribava el mes de juliol per dalt la pista del mas de Sabaters. Des d'allí 
es contemplava una plèiade de paradonets conreats amb planter de tota mena 
d'arbrets; la vall recordava una monumental catifa estreta i allargassada que 
anava seguint el caire de l'orografia. 

Vista panoràmica del mas d'en Llort en l'actualitat 
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El mas d'en Llort vist des de la font d'en Serè 

El mas és a dalt d'un turó i destaca com un tossal ja des de l'entrada de 
la vall de Lladrons. Queda a mitja altura, i a mitja cinglera de la vall que porta 
el seu nom. La font d'en Seré és pràcticament als seus peus, encara que a 
l'altra banda de vall. 

Arribant-hi per baix al mas d'en Solé —el guaita de la vall de Lladrons, 
un punt que no se li escapa a cap caminant—, hom no pot deixar de veure el 
mas d'en Llort. 

No hi ha cap dubte que la zona del mas d'en Llort és una "capelleta 
sixtina" de les pintures rupestres de la Conca de Barberà. Situades a mig aire 
del barranc a uns 400 metres direcció est, queden a uns 850 m d'altitud. 
Treballà profundament en la seva recerca l'eximi Salvador Vilaseca entre els 
anys 1944-1950. De les pintures rupestres, n'hi ha una reproducció molt 
fidedigna al Museu Comarcal de Montblanc. 

Figura al registre fiscal de 1920 de la manera següent: "Casa de campo 
de 113'20 m2 de superfície. Consta de una planta y un corral. Linderos la 
propia finca del propietario José Llort Òdena de Montblanc. Valorado en 600 
ptas. Renta estimada 30 ptas., aplicàndosele 15 por el estado del mas." 

Consta al cadastre al polígon 38, parcel·la 11. 
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El document més antic que hem recercat d'aquest mas n'ha estat un 
procedent del fons notarial de Cornudella, patracol 5.356, que obra a l'Arxiu 
Històric de Tarragona, el qual fa referència a un contracte formal de compra-
venda de fusta signat el 1774 entre Isidre Llort, del mas d'en Llort, i Tomàs 
Ribera, del mas d'en Glòria, a favor d'uns llenyataires de Rojals. 

Del seu historial humà, n'hem trobat el següent: l'any 1849 habitava el 
mas una família formada per Pau Llort i Tecla Òdena; els seus fills Pere i 
Joan; i els avis paterns Isidro Llort i Maria Cortès. 

El 1856 va néixer Teresa Llort Dalmau, filla de Francesc Llort i Maria 
Dalmau (aquesta, oriünda de Montblanc). 

Una Raimunda Llort assenyalada com d'aquest mas apadrina una nena 
de la Bartra el 1862, i el 1864 habiten el mas Joan Fàbregas Albareda, fill dels 
estadants de l'ermita de Sant Joan (terme de Montblanc), Joan Fàbregas i 
Tecla Llort. L'esmentat Joan Fàbregas Albareda es casà amb Maria Llort 
Òdena, del mas d'en Solé. El 1866 s'hi certifica la mort de Tecla Òdena 
Escoté, de 53 anys. 

El 1876 habiten el mas uns tals Josep Llort i Maria Pàmies (no hi 
consten els segons cognoms), amb un rècula de 5 fills de curta edat. 

El 1880, Pau Llord Altés (¿el mateix Pau de 1849, o un fill?) signa un 
document mitjançant el qual es declara propietari del mas d'en Llord (l'únic 
document on l'hem vist grafiat amb "d"), del terme de la Vall (en aquest cas, 
la Vall alta). 

El 1895 Josep Llort Pàmies, casat amb Josepa Farré Llort, de Rojalons, 
els quals perden el mateix any un fill de 19 mesos, i l'avi, Pau Llort Altés, 
de 84 anys. 

Aquesta família encara pernocta al mas el 1899, any en què hi mor 
Josefa Nogués Sentís, esposa de Pau Llort Altés, als 83 anys d'edat. 

Rosa Llort Pàmies, germana del Josep de 1895, mor al mas a l'edat de 
21 anys, el 1901. L'any 1905 encara hi ha referències de vida al mas en la 
persona de Josep Llort Odena. 

Com hem dit, el mas fou adquirit per l'Estat allà pels anys 40, el qual 
l'ha traspassat a la Generalitat en virtut dels acords postestatuaris. 

M A S DE M A G Í 

S'hi arriba per una pista que surt a la carretera de Montblanc-Rojals, al 
km 8, que s'endinsa per la vall de la Braella i porta sense pèrdua al mas de 
Magí. Allí, en els darrers anys, s'hi han fet uns xalets, alguns fins i tot de 
prefabricats. De totes maneres, el mas pròpiament dit ha quedat intacte pel 
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bon gust del seu propietari, el qual l'ha mantingut dins l'estil tradicional. Té 
de tot: Castellar del bestiar, font, basseta, i fins i tot una placeta davant el mas 
ressaltada per la corresponen alzina centenària. També s'hi pot arribar per la 
pista que surt de dalt el collet de Rojals i que davalla fins al propi mas. 

De la filiació humana, se' n sap que el 1725 l'habitaven Magí Dulcet, la 
seva esposa i la filla Ramona, mentre que el 1796 hi havia un Josep Dolcet, 
la seva germana Francesca Dolcet amb el seu marit Jaume Serra, dels 
Cogullons, i la filla de tots dos, Maria. 

El 27 de febrer de 1800 Joan Dolcet, d'aquest mas, i la seva esposa, 
Maria Vallverdú, del mas de la Baridana, batejaren un fill a Rojals, al qual 
li posaren Joan. 

El 1853 es detecta un altre matrimoni format per Jaume Dolcet Escoté 
i Maria Magrané Pàmies (és molt probable que aquests siguin els pares 
d'aquella Maria Dulcet Magrané del mas de Jaumet). Els naixeren, al mas, 
tres fills, l'últim l'any 1866. L'esposa mor al mas l'any 1908; l'àvia 
Vallverdú del 1800 havia finit el 1853; i a un fill d'ella, Josep Dulcet 
Vallverdú, se l'enterra l'any 1861, als 64 anys d'edat. 

El 1880, segons consta en un document, el propietari del mas era Jaume 
Dolcet i Escoté. 

Panoràmica del mas de Magí, amb la seva alzina centenària 
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Vista de la paret sud del mas de Magí 

El 19 de juliol de 1920 es registrà la mort de Jaume Dolcet Escoté, i 
encara el 1929 s'enterrà a Rojals Josep Dulcet Magrané, masover del mas de 
Magí. De tot això, es dedueix que aquest mas sempre (o, com a mínim, durant 
dos segles) pertangué a la mateixa família Dolcet. 

Queda constància que encara hi vivien el 1920 al registre fiscal, que el 
descriu com: "Casa de campo de 136 m2 de superfície. Consta de 2 pisos y 
un corral. Linderos: la pròpia finca del propietario Jaime Dolcet Escoté de 
Rojals. Valorado en 800 ptas. Renta estimada 40 ptas. aplicándosele 20 ptas. 
por el estado del mas." 

Queda a 840 m d'altitud. 
Consta al mapa i a la fitxa cadastral al polígon 41 com a finca rústica. 
Actualment el seu propietari és Josep Jorba, resident a Barcelona, el qual 

l'ha deixat en un meritós grau de dignificació, i en guarda fins i tot detalls ínfims. 
Aquest mas sempre tingué entitat, fins a l'extrem que en èpoques anteriors 
comptava amb un rellotge de sol que ha conservat la data de 1892. 

M A S DE LA MALAGANA 

El cita Josep Iglésies al seu llibre Itineraris de les Muntanyes de Prades, 
a la pàgina 446, dins l'itinerari 59, i el situa a sota el mas de Pepet, 
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probablement a la mateixa banda de barranc, encarat al solà, com s'acostu
maven a aixecar per combatre els rigors de l'hivern. 

No se'n canta ni gall ni gallina. Tampoc no figura en cap document ni 
cadastre dels consultats. Possiblement fou un dels primers masos en abando
nar-se després de la Guerra del Francès. 

Ara deu haver quedat engolit per l'esbarzeral, i la troballa de les seves 
runes, que els anys 60 encara servaven, seria probablement obra d'arqueò
legs tenaços. 

M A S DE M A R C 

Hi ha una declaració de béns de 1880 en què el propietari, Joan Nogués 
Sentís, declara la finca del mas de March, i en la mateixa declaració també 
fa constar una altra finca del mas de Nogués, el que fa suposar que en aquella 
època ambdós masos devien caure en una mateixa mà. 

No degué tenir gaire entitat, ja que surt en poques documentacions. 
També ho fa pensar així l'examen de les dades del cens de 1920. 

Per les restes que se'n veuen ara, el mas pròpiament degué estar situat 
al costat de l'actual, i aquest—d'una sola planta—devia ser un apèndix, ja 
que un munt de runes i traces de fonament adjacents ho fan pensar. No sembla 
que tingués font ni bassa. 

Entrada per la paret sud del mas de Marc 
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Avui és propietat de Joaquim Ollé Pàmies,personaradicadaaMontblanc. 
A la fitxa del registre fiscal de 1920 hi apareix aquesta referència: 

"Cobertizo de 62 m2 propietat de Ramón Pamies Fort de Rojals. Valor 80 
ptas. Renta: 4 ptas." 

No l'hem trobat al cadastre referenciat com a tal mas. 
S'hi arriba per la pista que del mateix sortint de Rojals passa pel costat 

de la nova urbanització i condueix al Pinetell pel Portell. 
Per arribar al mas, la pista s'ha de deixar quan es va acabant el pla, i des 

d'on es veuen els masos de Jaumet i de l'Arlequí com en cinemascope, per 
agafar un senderó que porta al collet de la Clouïsa. A poca distància es topa 
amb el mas. 

CORRAL DE LA MARIETA 

Nosaltres pensem que aquesta construcció s'hauria de qualificar de 
mas, ja que les seves característiques i mides especulen alguna cosa més que 
un simple corral. L'alcalde Nogués també ho veu així, malgrat que afirma 
que en tots temps es veié magatzem amb teulada, on s'estibava palla. 
L'actual propietari, en Joan Òdena, diu que tant ell com els seus majors 
sempre li digueren així: corral. No obstant això, les seves parets són sòlides 

Vista parcial del corral de la Marieta 
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Detall del llindar del corral de la Marieta 
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i ben parides, de pedra escollida, primordialment col·locada, i el llindar de 
la porta una sola peça de pedra que rondarà la mitja tona. La planta és 
impecablement rectangular. Hi té adossat un altre habitacle de proporcions 
més modestes. Davant el mas hi ha un ras a manera de placeta on l'herba 
sempre verda recorda la gespa mimada. 

No consta en cap lloc ni document que hàgim consultat, però pels 
motius abans exposats el catalogarem com a mas; s'ho mereix. 

Figura al cadastre com a corral al polígon 46, parcel·la 60, a nom de Joan 
Odena Caballé (l'actual Joan de cal Llarc). 

Abans, pels anys 30, fou propietat de la mestra de Rojals, Inès Anguera. 
Queda a 10 minuts de Rojals per la pista de la Pena. No té pèrdua, ja que 

te'l trobes tocant la pista, a quatre passes de la fita dels Plans de Sant Joan. 

M A S DE MATEU 

Aquest mas figura en diverses referències bibliogràfiques, pels tràgics 
successos ocorreguts allí el 1936. En parla la recent publicació del Diari de 
mossèn Culleré, on en breus pàgines explica molta cosa, incloent-hi orogra
fia: camins per arribar-hi, paratges, conreus, detalls del mas, estances, etc. 

S'hi pot anar per Farena i per Rojals. Per aquest darrer itinerari, es pot 
anar en cotxe fins al coll de la Mola. Els últims 20 minuts s'han de fer a peu. 

Aquest mas era tal vegada un típic exponent del mas balmat, ja que tenia 
la paret del darrere i una lateral aprofitades pel redós de la muntanya i part 
de la teulada protegida també per la balma. Estava composta per tres cossos: 
el mas i dos annexos, un dels quals era més baixet (segurament devia ser la 
pallissa). 

Queda als 1.000 metres d'altitud i, junt amb el mas de Roquerol i el de 
Xuflet, a l'extrem més llunyà del terme, ja que pel sud limita amb Farena, i 
a 1'oest, a pocs minuts del de Prades. No ens estendrem en aquest mas perquè 
hi ha moltes publicacions que s'hi refereixen. 

Avui es troba totalment arruïnat. 
El 1798 hi vivien quatre persones, probablement dos matrimonis: Joan 

Andreu i Maria Ollé, de Prades; i Josefa Andreu i Josep Serra, dels 
Cogullons. 

El 1800 apareix un Salvador Andreu com a propietari d'una finca; de 
fet, no queda constància si es referia al propi mas o a una finca adjacent. 

El 1801 els estadants Joan Andreu i Maria Casares hi tingueren un fill 
dit Josep. El 1815 hi habitaven Ramon Andreu i Francisca Dolcet amb el seu 
fill Josep, i el 1849 se sap que el mas era propietat de Salvador Andreu i Tecla 
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El mas de Mateu és l'expressió genuïna del mas balmat. La seva construcció 
podria ser el retrat tipus del mas de les nostres muntanyes (Foto de l'any 1960) 

Masdeu. Quant al 1851, hi habitaven Salvador Andreu i Tecla Masdeu, amb 
els seus fills Ramon, Àngela i Antònia. 

El 1865, encara tenen un altre fill, de nom Josep. 
El 1863 mor al mas l'àvia Francesca Andreu i Dolcet, de 72 anys. 
En iniciar-se el segle XX encara hi ha referències d'habitadors: Salva

dor Andreu Dulcet, de 79 anys, i la seva dona, Tecla Masdeu i Escoté (la qual 
encara hi consta el 1904). 

En dates més recents, el 1928, encara es registra la mort d'Antònia Fort 
Roig, esposa de Salvador Andreu Masdeu, aquest de Mont-ral. 

També és deliciós observar que els Andreu camparen per quasi dos 
segles en règim de propietat per aquells entorns. Encara en el temps en què 
es reestructurà el cadastre, el 1955, hi figurava com a propietària del mas 
Rosa Andreu Vallverdú. Quedava situat al polígon 45, parcel·la 11. 

Naturalment ve al cens del registre fiscal de 1920, amb aquesta 
referència: "Casa de campo de 236,50 m2. Consta de una planta baja y un 
corral. Linderos: la pròpia finca del propietario Salvador Andreu Dolcet de 
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Rojals. Valorado en 1.000 ptas. Renta estimada 50 ptas., aplicàndosele 25 
por el estado del mas. 

Avui segueix sent propietat de la mateixa família Andreu. L'actual 
titular és Josep Andreu i Andreu, resident a l'Espluga de Francolí. 

M A S DE MULETES 

Molt conegut pels rodamóns de la muntanya en ser com una mena de 
referència. Situat després del mas de Ponet, vall amunt, a baix al torrent (a 
l'obac, fet una mica insòlit ja que els masos a la muntanya s'erigien 
normalment a la solana per al confort hivernal), queda en línia vertical amb 
el mas d'en Solé, i on plega l'aigua l'Ajuntament. Se'l pot citar per afecció 
als paratges de la Vall, lloc on són ubicats els reputats masos de Ponet i de 
Barber (Barberet), queden al terme de Montblanc. Era un mas petit, només 
d'uns 40 m2, planta baixa i pis; a sota, per als animals, i a dalt, la llar. 
Disposava de bassa i font, aquella, aprofitada ocasionalment pels excursio
nistes per a refrescar-se. 

No lluny del mas, hi va haver un molí fariner pertanyent a la mateixa 
família. Encara se'n troba el cacau de l'aigua. El cita per tal motiu Salvador 
Palau al seu llibre Els 800 molins de Catalunya. 

També era citat referencialment pels boletaires com a límit de camina
da fàcil per a la troballa dels bolets: "He anat tant sols fins al mas de 
Muletes..." 

Avui és propietat de Jacint Casas Sanahuja, de Montblanc. 
Segons el propietari, el nom li ve d'assignació: de mula, o sia, de dues. 

Sembla que anys enrere els avantpassats del Jacint hi van tenir dues mules 
joves que foren l'admiració dels contorns, el que féu que la gent l'identifi
qués com "el mas de les muletes", per acabar sent-ne nom genèric. No 
obstant això, hi ha qui diu que el nom podria venir-li de mola, i que en ser un 
molí petit serien "moletes". No prenem partit... 

Ve referencial al mapa de la marxa que el Club Excursionista de 
Montblanc hi organitzà el 1972. 

M A S DE M U X E L O O M U X E L 

Ve consignat en mapes i consta al mapa i a la fitxa cadastral al polígon 
42, parcel·la 70, com a "edificio agrario" a nom de Ramon Vallvé Roig. En 
algun lloc se'l cita com a Cal Muxel. Es tracta d'una construcció a la part est 
del nucli del Pinetell sobre un turonet. 
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Aspecte exterior del mas de Muxelo, situat en un turó al costat del poble del Pinetell 

Interior del mas de Muxelo 
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Travesser de fusta d'una finestra del mas de Muxelo, amb data de 1790 

Per les seves característiques (casa típica masia, pallissa, corral i l'era), 
el catalogarem com a mas, malgrat sia a prop del poble. Els vells de la 
muntanya també li diuen així. 

És un mas amb segell. Esvelt; de dues plantes que en semblen una. 
Als baixos hi havia la quadra que també devia acollir el ramat. Unes 

esplèndides arcades de maó descansen sobre un muntant de pedra que reforça 
el pis superior. Ara el mas és semienrunat. Hi ha un llindar de fusta aprofitat 
que fa de suport d'una finestra que resa l'any de 1790. Té un bon roure i una 
alzina tocant a la pallissa. 

Aquest mas és d'unes característiques que potser no es repeteixen a la 
muntanya: forma un edifici aparellat amb una altra construcció que a la vegada 
també és mas, de nom Perellones. Malgrat que toquen paret forana, aquest últim 
sembla més alt perquè és edificat a desnivell més baix que el Muxelo. 

El registre fiscal de 1920 el descriu com: "Casa de campo de 60 m2 de 
superficie, de un piso y un corral. El propietario: Prudencia Basora, de Rojals. 
El valor asignado es de 240 ptas." El registre no fa distinció de dos masos, si bé 
fa constar que Josep Robert i Roig, del Pinetell, feia un corral de 95 m2 al costat 
del mas Muixelet. En aquell temps també se'l grafia com "Muixelet". 

Podria ser que l'origen etimològic del mas vingués de moixella, bolet 
de la zona en la parla d'Alcover (trufa, en castellà). 
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MAS DE NOGUÉS 

¿Es dirà Noguers, perquè en el dir dels habitants de la zona n'hi havia 
plantats 50 o 60?, o, perquè la família que l'ha ocupat des del segle XVIII 
porta aquest cognom? Possiblement tot hi ajudà, i com que un noguer no 
perdura més de 100 anys, creiem que els Nogués, des del XVIII, en plantarien 
en totes èpoques. 

La vida humana del mas queda reflectida en les dades que hem trobat: 
l'agost de 1771 se cita la presència al mas d'un nen de dos anys dit Pere amb 
els seus pares, Pere Nogué i Teresa Bové, aquesta última del mas de la 
Sarraïna. 

Aqueix últim mas es torna citar el 1768, quan s'acredita que Bonaven
tura Nogué, resident al mas de Nogués, és marit de Josefina Nogué i Tortell, 
del mas de la Serrahima (Sarraïna). 

El 1796 els neix, als Nogués, un noi, Anton, fill de Ventura Nogués i 
Magdalena Clofent, de Figuerola. El 1849 hi habitaven Anton Nogués i 
Maria Andreu i el seu fill Joan-Anton. El 1850 també habitaven al mas Joan 
Nogués i la seva esposa, Josefa Farré, de Rojalons. A l'últim Joan se'l cita 
per la seva professió de fuster. 

El mas de Nogués des de la porta del corral de la dreta 
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Un fill d'aqueixos, Joan Nogués Farré, es casa amb Antònia Serra 
Vallverdú, de Rojals, i mor al mas el 1890. 

En la llista de confirmacions del 1863 i 1876 figuren inscrites tres 
persones de cognoms Roig-Altès, i sis de cognoms Nogués-Serra, tots del 
mas de Nogués. 

Un dels nois confirmats el 1876, Joan Nogués Serra, es casa amb Maria 
Ollé Vendrell l'any 1898, i del matrimoni en neixen dos fills. 

En el llibre de defuncions de la parròquia de Rojals hi consta la 
inscripció de Joan Clofent Nogués, de 75 anys, mort l'any 1863, i l'any 
següent la de Francisca Sentís Roca, natural de Botarell, vídua de Joan 
Nogués. 

Joan Nogués Sentís es degué casar en segones núpcies (no hem trobat 
la partida de casament) amb Isabel Vallverdú Gabarró, natural de la Riba, la 
qual mor al mas el 16 de febrer del 1896. 

El 1880, el mateix Joan Nogués Sentís es declara solemnement propie
tari de la finca del mas de Nogués, al terme de les Serres. En la mateixa declaració 
fa constar el mas de March, la qual cosa fa pensar en una sola heretat els dos 
masos. Finalment ell fina el 13 d'octubre de 1900, a l'edat de 84 anys. 

Encara el 1911 hi ha constància de Francesca Vendrell Cavallé, vídua 
de Josep Ollé Solé. 

D'aquest mas era originari el que fou alcalde de Rojals, Salvador 
Nogués Olivé5, germà de l'actual propietari, Joan Nogués Olivé, resident a 
Valls, feliçment ple de vida. 

En el registre fiscal de 1920, se'l descriu com: "Casa de campo de 
123,40 m2. Consta de dos plantas y un corral. Linderos: las propias tierras del 
propietario: El Estado, con domicilio en Madrid6. Valorado en 400 ptas., 
imponiéndosele 12 de contribuciones." 

Consta al mapa i a la fitxa cadastral al polígon 41, parcel·la 37, com a 
"edificio agrario". 

Aquest mas s'habità fins als anys 60. Destaca com a bella casa de pagès. 
Queda a uns 750 m d'altitud. Actualment no s'ha salvat de la ruïna, com la 
resta del 85% dels catalogats. Té una bella panoràmica, i des d'allí es veuen 
les saleres de la serra de les Garrigues (un planell pintoresc on antany es 
donava sal als ramats), la plana de Valls i el litoral de Tarragona. 

5. El Salvador (e.p.d.) comentava amb fi na ironia que dient-se com es deia, Nogués i Olivé, per força 
havia de ser "de bona fusta". 

6. Quina marrada! De l'Estat! Tot i així li aplicaven contribucions. Aquests funcionaris... 
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Per accedir-hi, s'hi pot anar pel SE per una drecera mig perduda que pel 
Portell ve de la serra Ampla; i per Rojals, carretera avall, pel camí que 
discorre per davant el xalet del Paradell, fins a arribar a la font Feliu, on hi 
ha un sender que va al mas d'Anda. Se segueix a l'esquerra cap al Pla de la 
Burguera, i 20 minuts més tard s'arriba al mas de Noguers. 

La cita que hi havia 50 o 60 noguers plantats pels voltants del mas era 
de l'avi de Cal Pàmies, de Rojals. 

Un descendent del mas ens ha explicat (i així ho ha confirmat també un 
natural del país) que en aquest mas s'hi celebrava cada any la matança del 
porc, una festa íntima i familiar en la qual hom participava amb gran 
gaudiment, i hi treballava i es festejava amb una menja pantagruèlica. 

A les corralines del mas sempre hi havia garrins que en fer-se grans es 
posaven a la venda. La gent del mas sempre se'n guardava un parell per 
ajudar a "passar" l'any. 

Aleshores es fixava un dia, que venia ser de final d'hivern o d'alta 
primavera i, prèvia convocatòria de familiars i amics dels encontorns, 
incloent-hi els del poble de Rojals, acudien aquell dia en gatzara al mas, a 
trenc l'alba. 

Tan sols arribar, abans de sortir el sol, se'ls invitava a un bol de xocolata 
amb coca —ambdues coses sortides de la cuina del mas—. 

Acte seguit es procedia a la treta del porc de la soll i, amb gran 
cridadissa, era conduït a una banca de fusta, artefacte en forma de "X" 
concebuda per al sacrifici. Una vegada dessagnat se'l cremava amb argela-
gues que dies abans la canallota havia recercat del bosc. Una olor inconfu
sible de pèl socarrimat s'esbargia per l'entorn allunyant-se en dies tranquils, 
el que feia que mitja muntanya fos sabedora de l'afer: "Els del mas de Nogués 
estan de matança!" Acte seguit, tota mà, fos d'home, de dona o de criatura, 
era poca per a la labor del mondongo: trinxant la carn, separant els menuts, 
tallant orelles i galtes, desossant cap i extremitats, embotint botifarres, 
entatxonant llonganisses... 

A fi de matí es feia un esmorzar-dinar a base d'aprofitar les freixures 
apetitoses, condimentades amb el bon oli d'olives pròpies, acompanyades de 
generoses cullerades de rossets fesols fregits. Cadascú en prenia tant com en 
volia, repetia tantes vegades com gana hi havia. L'àgape feia les delícies de 
grans i petits; tot això enmig de cants inspirats i sarau dels grans, i gatzara de 
menuts. 

A la tarda seguien els treballs menors, preparant les tupines, penjant les 
botifarres a les posts de fusta clavatades del rebost, netejant tot seguit estris, 
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taules i estances. Amb aquesta labor s'ajocava el dia, i a boca de fosc, al qui 
tenia encara gana se'l servia una tassa de brou7 i cassola. 

Un extraordinari dia festiu per als muntanyecs, el de la matança del 
bacó, que en molts casos superava el de la festa major, tant pel seu caràcter 
familiar com pel que els representava d'aprovisionament de rebosts dies a venir. 

M A S DEL PAISAN 

La primera referència que trobem d'aquest mas és una compra-venda 
feta el 17 de gener de 1851 per Francesc Llort i Serra a favor de Joan Moncosí 
Pàmies, el qual li cedeix la finca del mas de "Paijan", 4 jornals d'ermàs i 
roqueral. 

Després només ens ha sortit en una declaració formal feta el 1880 per 
l'aleshores propietari, Andreu Odena Dolcet, que en declara una que 
anomena "Lloanca", situada al terme del mas de Paisan. 

En la declaració del mateix any, de Francesc Sendrós Gual, del mas de 
Sabaté, cita de nou aquest mas de Paisan. 

No ve al cens de 1920. Tampoc no es relaciona al cadastre municipal. 
En canvi, figura en una relació de béns de l'Estat de l'any 1940, que 
l'assenyala com una finca de 92 ha. 

És als Plans de Sant Joan, al costat de la pista que condueix al mas de 
Sabaters. També s'hi arriba per la pista que surt del corral de la Marieta, 
després de travessar en vertical el tallafocs que va al Salt de la Guineu. 

Pels enderrocs que se'n veuen havia de ser un mas de notables 
proporcions i predicament, ja que les cantoneres de pedra noble i les pilastres 
centrals de sosteniment així ho indiquen. Tingué cisterna, de la qual es veuen 
rastres. I, encara altiu, un magnífic roure veral que li fa de sentinella. Estigué 
situat en un lloc amb una vista excel·lent. És una veritable llàstima que no se'l 
restauri. La Generalitat hi hauria de prendre cartes... 

Igual com passa amb el mas de Bessó, curiosament, sembla que 
existeixin dos masos amb el mateix nom de Paisan a una distància relativa
ment propera. L'altre és situat sota Mont-ral (a la Masada). 

Ens preocupa una vegada més l'origen etimològic del seu nom. 
El terme paisan en si no figura en cap diccionari, ni en la dicció de la 

parla corrent de les contrades. Probablement es deu tractar d'una derivació 

7. Aquí sí que és ben emprat el mot brou, o sia, el caldo de les botifarres una vegada bullides a la 
caldera. El brou és el residual negre amb profusió de trossets de botifarra desfeta procedent de les 
rebentades en la bullició. 
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Ruïnes del mas del Paisan 

Enderrocs interiors del mas del Paisan 
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Mas del Paisan. En aquesta ocasió el sentinella del mas és un roure 

del paysan francès, el qual passa al català com paisà, i al castellà, paisano. 
Podria ser que el Paisan d'aquí vingués d'aquell mot gal, ja que la Guerra del 
Francès tingué incidència a les muntanyes. A Rojals, segons diuen les 
cròniques, l'exèrcit invasor hi afusellà gent, a les Eres. 

Una altra deducció filològica de la presència gala per les comarques 
seria la cova del Gavatx (a Scala Dei), de la mateixa al·lusió. 

M A S DE PAU 

Damunt de la Bartra; entre la Bartra i els Cogullons, al solà d'aquella 
vall, on s'arrengleren els masos de Carles i Gran. 

El cita el seu propietari, Pau Òdena Magriñà, l'any 1880, que declara 
que està situat al terme de la Vall de la Bartra, sense precisar el lloc específic. 

No consta en el registre fiscal de 1920, ni ve al cadastre. 
En el llibre Les Muntanyes de Prades, d'Ignasi Planas, figura el mas 

com a abandonat a finals de la centúria passada. 
Un natural del país ens va contar una xerinola d'aquest mas que ha de 

ser veritat pel que il·lustra. Versa sobre un costum d'antany. Un costum tan 
senzill com tots els patrocinats per la ingenuïtat. Es precisen dos factors 
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elementals per exercitar-lo: un cirerer i unes poderoses ganes de menjar 
cireres. Encara avui és vàlid. 

Aquell natural del país va començar el monòleg dient que al mas d'en 
Pau hi havia tants cirerers com arbres de nous al mas de Noguers. En arribar 
a aquest taxatiu punt va rectificar: "Potser no tants"; i, repensant-s'ho, acabà 
en: "Uns quants davant el mas". 

Poc importa ara els que fossin. El cert és que el mas tenia cirerers, i 
aquells donen el seu apreciat fruit el mes de juny en aquells indrets. 

Ens va dir que cada any, en arribar aquesta estació, els masovers tenien 
el costum d'"anar a la cirera" amb parents i amics. 

Aquests acceptaven complaguis, especialment si en els seus horts no hi 
havia cirerers, cosa que sovint passava. 

Si acceptem que aquesta invitació comportava enviar a l'altre un cistell 
de cireres en un gest propi d'una exquisidesa, aniran errats. 

El ritual d'"invitar a la cirera" consistia que tothom havia d'acudir al 
cirerer amb el seu propi cistell o cistells, a "menjar-ne de l'arbre" fins a fer-
se'n una atipada i, si es terçava, a collir-ne més per endur-se'n a casa, però 
tot sota la llei no escrita del propi esforç. 

Per aquest camí se'n podien agafar tantes com se'n volien o fins on 
permetria el cansament de cadascú... No hi havia traves, i fins i tot el fet era 
acceptat i ben vist pels invitadors i pels invitats, els quals admetien aquella 
única condició. 

No penseu que aquest costum s'allunyava massa dels de la plana. 
Allí passava més o menys el mateix. Quantes vegades s'havia vist el 

parcer invitant els amos "a menjar cireres"! I a aquests se'ls podia contem
plar en el requadre de la imatge plàstica d'estirar aquells braços de les 
camises de seda, o deixar el barret de palla a cura de la minyona. 

M A S DEL PELACANYES 

Les ruïnes d'aquest mas es poden localitzar fàcilment a Rojals tot 
baixant al fondal per la pista que condueix al xalet Paradell. Es troben al 
retomb més extrem que la carretera fa a l'oest. Són tocant pròpiament a la 
pista. Queda mig en peu la paret sud i una part de la del darrere. 

Figura al mapa i a la fitxa cadastral, al polígon 41. En canvi, no consta 
al registre fiscal de 1920. Ja no devia tindre entitat, aleshores. 

El 1850 hi habitaven Joan Escoté i Maria Roig amb la seva filla, Rosa. 
El 1851 els naixé un altre fill, de nom Joan-Pere, el qual morí 58 anys més 
tard al propi mas. 

97 



Sabem per una declaració formal del 1880 que el seu propietari era 
Josep Escoté Roig, el qual hi vivia encara el 1895 amb la seva esposa, Paula 
Escoté Josa. 

No hi hem trobat gaires més testimonis humans. A l'arxiu parroquial de 
Rojals hi consta una inscripció de defunció de Rosa Escoté Roig, finada a 
l'edat de 16 anys, el 1886. 

Actualment en són propietaris Ramon Llort Piñol i Josep M. Moix 
Cabeza, de Montblanc. Els anteriors propietaris foren la família Òdena, de 
Rojals (els Mantinelles). 

Consideracions: Pelacanyes és també el topònim d'una cova ben 
referenciada situada dins la hisenda del mas d'en Solé. 

M A S DE P E P E T 

Aquest mas no queda gaire lluny del mas d'en Llort. De fet és ben a 
prop, tot pujant la pista forestal amunt a mà dreta a la mateixa línia dels 
vivers. El cadastre municipal de Montblanc 1940 el cita a la barrancada del 
seu propi nom, però que no és altra que la mateixa vall del mas d'en Llort. 
Aqueixa situació geogràfica el portaria a ser un dels masos més extrems del 
nord del terme de Rojals. 

Hem trobat una sola referència de la vida del mas, en saber que una 
família composta per Josep Llort i Teresa Cots i fills Quitèria, Josep i 
Francesc l'habitaven, mentre que els avis de la nena, Francesc Llort i Teresa 
Cots, ho feien al mas de Bessó, no gaire lluny. 

Tenim referències dels anys 1880 i 1885. 
El mateix any, els dos masos potser eren una sola heretat, ja que així es 

desprèn d'una declaració formal que va fer el propietari Joan Llord Cots, el 
qual declara la finca del mas de Pepet Bessó (escrit d'aquesta manera, sense 
guió ni entre parèntesis, cosa que la deixa fosca). 

El 1920 figura al registre fiscal amb la descripció següent: "Casa de 
campo de 108 m2 de superfície. Consta de una casa de una sola planta y un 
corral de 61 m, valorados respectivamente en 600 i 100 ptas. Linderos: la 
propia finca del propietario Juan Llort Cots de Espluga de Francolí. Renta 
estimada para contribuciones 30 ptas., aplicándosele 15 por el estado de 
Mas." 

Fent una inspecció ocular sobre el terreny se li observa una raresa 
veritablement sorprenent. En realitat, tal com diu el cens de 1920, es veuen 
dues construccions que pràcticament es toquen: el mas, que és una autèntica 
revelació de mas balmat, com es pot apreciar a la fotografia, i el corral, que 
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El mas de Pepet, en el seu estat actual, ruïnós 

La paret sud del mas de Pepet, que envolta el penyal 
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Aspecte del mas sota la balma 
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ofereix l'interrogant de la perspectiva d'estar construït circumdant una 
massa de pedra que a manera de tossalet ocupa el precís centre de la 
superfície d'on hauria estat aquell local, i que ocupa almenys un 85% del seu 
volum, ja que li va des de la base fins a la suposada coberta. Aquesta original 
i inexplicable construcció es veu feta amb tota la intencionalitat ja que van 
haver d'elevar en rectangle les parets que envolten el bloc —la del sud, fins 
i tot d'uns 4 metres d'altura, per superar la roca—. Aquest tripijoc va 
comportar fer uns corredors d'un parell de metres d'amplària pels laterals 
del pedrot. Fins i tot s'observen pilars d'obra repenjats al penyal, que serien 
els muntants per sostenir els cabirons de les tramades superiors. En un dir, 
i per donar una imatge de l'ambient: els estadants devien circular per dins 
el casalot rodant sempre la roca interior. Realment aquesta construcció 
resulta tot un enigma, i la seva raó pràctica tan sols ens la podrien explicar 
els qui la construïren. 

Al costat d'aquest corral es veuen restes aparents d'una altra llar de 
proporcions modestes per albergar persones —probablement una ampliació 
familiar—, ja que s'observen habitacles, i fins i tot restes d'un cup de vi. 

No fa gaires anys s'habilità aquell entorn com a Castellar de bestiar 
cavallar. 

El mas no devia ser tan petit, amb 108 m2 de superfície, per damunt de 
la mitjana. 

No consta al cadastre. En canvi, figuren dos accidents geogràfics en el 
mapa cadastral de 1940 que porten el seu nom: barranc i camí del mas de 
Pepet. 

Actualment és propietat la Generalitat, per traspàs de l'Estat. 

M A S DE LES PERELLONES 

És el mas apariat amb el mas de Muxelo per una paret mitjanera 
divisòria. Per tant, és situat a dalt del mateix turó que aquell, a l'entrada del 
nucli del Pinetell. No hem trobat cap més referència que el nom, proporcio
nada per un natural de la zona. 

En la mostra gràfica (a la pàgina següent) es pot comprovar que és 
encara en peu, i en un estat relativament bo. 

M A S DEL PINO (REFERENCIAL) 

Hi ha dubtes sobre l'origen etimològic. Per tant, el deixarem tal com 
1' hem trobat grafiat en aquesta única citació, ja que podria donar-se el cas que 
fos un nom genèric. 
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El mas de les Perellones està adossat al mas de Muxelo amb una paret mitjanera 

Ningú no en sap res, d'aquest mas. Tan sols hi ha una referència, que 
devia ser verbal, en les notes que va deixar mossèn Serra, encara que no 
concreta qui li ho va dir. Explica: "Mas del Pino és darrera del mas del Gran", 
i afegeix: "Passant el riu, (en?) una plana al damunt el mas". 

M A S DE PONET 

El mas de Ponet és situat a mig aire de la vall de Lladrons, a dalt d'un 
promontori a la banda del solà. No és ni fou del terme de Rojals. No obstant 
això, l'incloem en la relació perquè és un dels més significatius de la 
muntanya, i entenem que és més adient a la zona, malgrat que l'Administra
ció no ho interpreti així. Cau al terme de Montblanc, i eclesiàsticament fou 
de la jurisdicció de la parròquia de Sant Miquel. 

S'hi arriba per l'única pista ampla que, entrant a la Vall, s'enfila fins a 
la mitja vall, en el lloc que el camí travessa el torrent. No hi ha pèrdua. 

Pertany i ha pertangut a la família Cabeza durant diverses generacions. 
Avui, els Cabeza-Pol l'han mantingut, per la qual cosa és habitable i 
representatiu de l'encís dels temps passats. 

El 1901 habitaven el mas Francesc Òdena Vilalta i Antònia Andreu 
Vallverdú, els quals tingueren una filla que batejaren a Rojals. Fou apadri-
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nada per l'avi, Francesc Òdena Ribé, del mas de Barberet. En ser els dos 
masos de la parròquia de Sant Miquel de Montblanc, hagueren de demanar 
permís per batejar a Rojals. 

Ve al cadastre al polígon 8. 
L'actual propietari ens ha deixat l'escriptura última, de la que separem 

els paràgrafs més importants per a la nostra feina: "Rústica, heredad 
conocida por la de Abelló, situada en el término de Montblanc en la partida 
de Vall de Lladrons. Superfície: 8 Ha. 51 áreas [tan sols la finca on és ubicat 
el mas, ja que la hisenda és més gran], de huerta, viña y bosque. Hay un Mas 
señalado con el núm. 43 que contiene en sus bajos, entrada, pesebre y un piso. 
No hay medida superficial. Los propietarios actuales son: Jordi y Anton 
Cabeza Pol." 

Com a nota curiosa, hem de dir que aquesta finca limitava a una 
altra d'Eduard Toda Güell, l'artífex de la reconstrucció de Poblet dels 
anys 40. 

El mas va tenir molta personalitat, fins a l'extrem que el llarg camí que 
hi porta ha quedat plasmat en els mapes cadastrals com el "camí del mas de 
Ponet". 

Aquests paratges devien ser molt cotitzats en èpoques anteriors. És a la 
memòria de tots la importància que tenia la vall d'en Casanovas com a zona 

Mas de Ponet 
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d'esplai. I ho diu també el fet que una altra finca confrontant amb el mas de 
Ponet fos propietat d'un baró: Don Cayetano de Villalonga, baró de Segur, 
vinculat a Montblanc el segle passat.8 

Dècades enrere aquest mas fou molí fariner. Encara avui es veu el cacau 
testimonial. 

M A S DEL RATO 

És situat a la vall de la Bartra, prop del mas de Gran. L'únic lloc on 
l'hem trobat és al mapa cartogràfic de la Generalitat, que el consigna com 
"mas de lo Rat". Rat o rató és el mateix rosegador, pel que podria ser una 
proposta de nom. De fet no hem trobat cap document que avali qualsevol 
matisació. La gent dels paratges l'anomena amb accent a la "a". 

Sabem que era un mas balmat, construït aprofitant parcialment parets 
de la muntanya. 

No figura al registre fiscal del 1920 ni en cap document oficial dels que 
hàgim consultat. Sembla que va ser abandonat a finals del segle passat. 

Pensant en aquests masos de la vall de la Bartra, relativament pròxims 
els uns dels altres i situats en diversos estrats de la muntanya, no podem 
passar per alt l'efecte visual que devien produir les fosques nits de novembre 
el costum que hi havia en la majoria d'ells de commemorar el mes dels 
difunts encenent espelmes a nit i matinada rere les finestres i finestretes 
dels masos. Un costum de base indefectiblement religiosa de bones 
actituds. 

M A S DEL ROQUEROL 

Al límit del terme, tocant amb el de Prades, porta el mateix nom de la 
Mola de la Roquerola, a la qual probablement deu el topònim. Es localitza 
des de dalt a la Mola. Està en runes. També fou un mas, balmat segons explica 
Josep Iglésies en els seus itineraris, i segons es veu a les fotografies que tenen 
al Museu de Montblanc. Igualment el cita sense detalls mossèn Culleré en el 
seu Dietari de la Guerra Civil. 

No figura al registre fiscal, ni al cadastre. Tampoc no n'hem trobat 
referència documental si exceptuem les pròpies memòries de mossèn Culle
ré i un llibre d'Itineraris d'Ignasi Planas. 

8. Aquest noble va ser propietari de la Casa dels Vilafranca, de la plaça de Sant Miquel de Montblanc, 
fins al 1842, any en què la vengueren a la família Monfar. 
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MAS DE SABATERS 
És un mas fàcil de trobar. Situat als Plans de Sant Joan, pràcticament a 

la cruïlla de la pista de la Pena, en el ramal del coll de la Mola. Actualment 
és un local per a bestiar boví i cavallar, però conserva l'estructura típica. 

Figura al cens fiscal de 1920 com: "Casa de campo de 239,40 m2 de una 
sola planta. Linderos: la propia finca del propietario Francisco Amill 
Cendrós de Montblanc. Valorado en 800 ptas. Renta estimada: 40 ptas., 
asignándole 20 ptas. por su estado." 

Consta al mapa i a la fitxa cadastral al polígon 47, parcel·la 7. 
Aqueix mas figura, en una relació de béns comprats per l'Estat l'any 

1940, com una finca de 67 ha. 
El 1801 n'eren masovers Joan Roig i Rosa Magriñà, que hi vivien amb 

la seva filla Francesca, i el 1865 consta que hi residia el matrimoni format per 
Joan Ollé Magrané i Antònia Fort Dolcet amb els pares d'ell, Agustí Ollé i 
Maria Magrané. 

Alguna vegada se'l troba grafiat com "mas de Sabaté". 
Hi ha una declaració de béns en un cens de finques rústiques en què el 

propietari, Francisco Sendrós Gual, declara la finca mas de Sabaté, al terme 
del mas de Paisan. 

Vista general del mas de Sabaters en l'actualitat 
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Vista parcial del mas de Sabaters. La porta d'entrada 

MAS DE SALVADOR 

Al mapa i als fitxers cadastrals hi figura un paratge anomenat mas de 
Salvador, al terme del Pinetell, polígon 42, parcel·la 66, just a la carretera de 
Farena, damunt del Brugent, i al SE del poble. També les parcel·les d'aquell 
cadastre núms. 72, 73 i 75 són consignades com Granges Salvador. 

Alguna d'aquestes granges devia ser el mas aprofitat. 
No ens consta cap referència documental a part de la indicada i d'unes 

vagues manifestacions orals. 

M A S SARGANTANA 

Mas localitzat darrerament per la manifestació oral de Salvador No
gués. La localització, per bé que tardana, de les seves ruïnes en referma 
l'existència. És situat a la partió entre les finques de l'Estat i el mas d'en Solé, 
entrant per la part baixa de la vall del mas d'en Llort. 

No figura en cap lloc dels que hem buscat. Fins i tot s'havia oblidat. 
Avui és un roquer. Diu l'informador que ni els seus avis l'havien vist en peu. 
Probablement fou abandonat després o durant la Guerra del Francès. 

Actualment queda en terreny de l'Estat. 
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M A S DE LA SARRAÏNA (REFERENCIAL) 

A les notes de mossèn Serra apareix uns sospitós mas de Sarrahima, el 
qual en un principi vam refusar per falta de dades precises, i tenint en compte 
que els naturals del país no n'havien sentit a parlar mai. 

De moment vam pensar en un doble qualificatiu, o un habitacle menor 
tipus cova, fins que va aparèixer una escriptura notarial (l'original és en 
poder de l'Isaac Poblet, de Rojals), que data del 1764, i es refereix a uns 
capítols matrimonials entre Pere Nogué i Teresa Bové, natural de Lilla. En 
l'escriptura queda ben clar que Pere és del mas de la Sarraïna ("la mora"; el 
grafiat queda ben clar). 

El Pere Nogué del document és la mateixa persona de les notes de 
mossèn Serra, el qual el cita juntament amb el nom d'un presumpte germà 
de Pere anomenat Josep. A més, hi apareixen els noms dels pares de tots dos, 
Bonaventura Nogués i Josefina (Nogués) Torrell. 

A les mateixes notes, el 1771 dóna compte de la inscripció d'una partida 
de defunció d'un nen de dos anys, Pere Nogué, fill dels esmentats Pere Nogué 
i Teresa Bové. 

A partir d'aquí, el nom d'aquest mas no l'hem trobat en cap altre lloc 
posterior ni anterior dels recercats. Tampoc no hi ha indicis de la seva 
ubicació física, però pel que es desprèn de la relació dels estadants i dels 
cognoms dels habitants dels masos veïns, havia d'estar situat en la franja que 
abasta des de la Bartra al Pla de la Burguera, allà per les rodalies del mas de 
Nogués. 

M A S D'EN SOLÀ 

Deducció filològica: solà, lloc on dóna de ple el sol, terme de la família 
solana, mots molt corrents en els topònims de la muntanya. 

Mossèn Serra escriu en dos llocs diferents dels seus apunts: el "Mas 
d'en Solà". En un principi entenguérem que era lapsus d'escriptura de 
"Solé", però troballes posteriors ens aporten unes dades que deixen la 
suposició "a l'aire". I és que, pels volts de l'any 1727, apareixen uns habitants 
del mas d'en Solà, una família de cognom Andreu, i en la mateixa època una 
altra família al mas d'en Solé de cognom Escoté. Per tant, en no ser possible 
dos cognoms diferents del mateix propietari del mateix mas, cal deduir en 
lògica que devien ser dos masos diferents. 

Per reafirmar la hipòtesi, en una de les notes de mossèn Serra especifica, 
segurament captant manifestacions orals de gent del país, que "el mas de Solà 
era al terme de la Bartra", mentre que el "Solé", com se sap, sempre ha estat 
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a la vall de Lladrons, llocs geogràfics extraordinàriament equidistants dins 
el terme. 

Curiosament les dues referències humanes que hem trobat del mas del 
Solà estan vinculades a Vilaverd. Això fa pensar que realment devia ser per 
la zona de la Bartra —una citació ho testifica—, atès que itineràriament 
ambdós nuclis queden poc distants. 

La vinculació amb Vilaverd queda marcada el 16 de novembre del 
1727, en una partida de naixement, en què la cita del fill del matrimoni format 
per Francesc Andreu i Margarida Andreu Altés, del mas d'en Solà (de la 
Bartra!), ho especifica. En foren padrins Magí i Maria Dolcet, del mas 
Català, de Vilaverd. El fet es repeteix el 1730, en què es vinculen pràctica
ment els mateixos personatges. 

En fet que no surti cap altra referència els segles XIX i XX fa pensar que 
el mas devia declinar després de la guerra napoleònica. 

Evidentment no el cita ni el cadastre ni el cens de 1920. 
També havíem barallat la hipòtesi que es tractés del mas de la Solana, 

citat per Josep Iglésies en l'itinerari 47, el qual, si ben bé aquell no és al terme 
de la Bartra, en queda a prop, però a l'altra banda del Brugent. 

Potser llegint-nos, algú ens podrà facilitar dades de font privada. 

M A S D'EN SOLÉ 

És punt de referència de l'alta Vall, on destaca damunt d'un turó de 
sauló vermellenc. Des d'allí es contempla una esplèndida vista de la Vall 
immensa, i Rojals es veu allà dalt al sud-oest (el mas, vora els 700 metres 
d'altitud). També més amunt, al nord-oest, el mas d'en Llort, i a sota, al 
fondal, el mas de Ponet i l'estret de la Vall. 

Des del mas, la sortida del sol pel turó de Sant Jordi de Prenafeta, a les 
relaxants hores de l'albada dels dies d'estiu, és un espectacle que ningú no 
s'hauria de perdre. I què direm d'un migdia de neu en ple hivern... 

Avui el mas és enrunat: un embull de cabirons, tramades despenjades 
i teules onsevulga. 

El mas va ser senyer dels anys 20 als 40. Fou el quarter general de treball 
durant les obres de la baixada d'aigües a Montblanc feta a empresa de la 
família Contijoch. L'explotació es deia precisament "Aguas Potables del 
Mas d'en Solé". Allí pernoctaven els treballador i guardaven els materials i 
eines durant els llargs mesos que va durar l'obra, la qual, inevitablement, 
s'havia de fer a pic i pala i a llom de cavalleries, en no existir cap altra via 
de comunicació que els senderons. 
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El mas d'en Solé tenia la fatxada orientada cap al nord, al contrari d'allò que és 
habitual 

Aquest mas tingué un intens moviment humà el segle XVIII, i declinà 
el XIX, per acabar desapareixent els anys 40 del segle XX. L'últim estadant 
fou la família dels masovers Anton Ollé, Maginoi, i la seva esposa Elionor. 
Per tal motiu a aquest mas se l'anomenà durant una temporada el mas de 
l'Ollé, però aquesta denominació no tingué més incidència. 

En passarem el vídeo generacional. El 1734, el "menor" del mas, 
Francesc Escoté, tingué un fill, també de nom Francesc, el qual fou apadrinat 
per l'avi, Francesc Escoté (pel que veiem, aquesta família devia ser molt 
devota de sant Francesc...). També el mateix any, el "major" Francesc Escoté 
i la seva dona, Gertrudis Escoté Puig (a l'esposa li devien posar el primer 
cognom del marit) tingueren a la vegada un fill de nom Joan. Els padrins 
foren Mariana Moncusí i Puig, dels Cogullons (germana de la mare?), i el 
fadrí del mas, també dit Joan. 

El 1736 apareixen dos noms aliens al mas: Francesc Andreu (pagès) i 
Margarida Andreu. Aliens al cognom Escoté, ja que Gertrudis surt de nou en 
un document del 1769 encara com a esposa de Francesc Escoté. I el 1770 hi 
ha notícies d'una Francesca Escoté i Casanovas, nena de 4 anys i 9 mesos. 
També el 1771 viu al mas Pere-Joan Escoter Escoter (aquest tomb grafiat 
amb "r" final), un noi de 13 anys. 
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El 1796 apareix en una partida baptismal un Francesc Escoté, del mas 
d'en Solé, com a padrí d'una nena a la qual posen Maria. 

El cognoms Escoté segueixen el 1796, en què s'amunteguen els de 
Francesc Escoté i Tecla Escoté Vilalta, així com Tecla-Josepa Escoté, Maria 
Escoté i Tecla Escoté Vilalta. 

Existeix, en un arxiu privat, un nomenament, signat a Madrid el 26 
d'agost de 1829, pel qual el rei Ferran VII nomena solemnement Francesc 
Pàmies Isern alcalde (bayle) de Rojals. Aqueixa persona va fer testament 
molt més tard, als 84 anys, a la notaria de Montblanc, fent constar que residia 
aleshores al mas d'en Solé. Fou l'avi del que el 1880 es declara propietari del 
mas en un cens agrari. No hem trobat més dades fins al 1851, on surten Josep 
Pàmies i Tecla Pàmies Escoté. 

Com hem dit, en una declaració firmada el 1880 s'intitula propietari del 
mas Josep Pàmies i Escoté. Aquest propietari es casa el 1861 amb Marina 
Fort i Escoté, i entre els anys 1862 i 1865 tenen tres fills, Joan-Anton, Joan 
i Vicenç. 

En la llista de confirmacions del 1876 encara surten els adolescents 
Josep, Antònia i Marina Pàmies Fort, fills dels de 1861. 

El 23 de gener del 1862 es registra la mort de Tecla Escoté Cavallé, de 
41 anys d'edat, casada amb Josep Pàmies Òdena. Tots dos eren habitants del 
mas. Hi tingueren un fill que anomenaren Josep. 

Mas d'en Solé (Dibuix original d'Isaac Poblet) 

110 



El 1863 figura a la parròquia una altra partida de noces entre Mariana 
Pàmies Escoté (suposadament una germana de l'anterior) i Joan Sanahuja 
Farré, dels que se'n perd el rastre, i el 1865 la de Joan Pàmies Òdena, de 47 
anys, fill dels Pàmies de Rojals, els avis de l'actuals germans Joaquim i 
Ramon Ollé Pàmies. 

El mas, el compraren els Contijoch als dits Pàmies, de Rojals, el 16 
d'octubre de 1890, segons consta en una escriptura de la notaria de Carles 
Monfar i Cantons, signada entre Josep Contijoch Poblet i Josep Pàmies i 
Escoté, de Rojals. Inicialment aquella hisenda fou de 52 ha. 

El registre fiscal de 1920 en fa la descripció següent: "Casa de campo 
de 121,40 m2. Consta de una sola planta y corral. Linderos: la propia finca 
del propietario Josep Contijoch Poblet de Montblanc. Valorado en 800 ptas. 
Renta estimada 40 ptas., aplicándosele 20 ptas. por el estado del mas." Ve al 
Cadastre al polígon 8, parcel·la 25. 

M A S DEL SOQUETO (SUJETO) 

Arreu apareix nomenat així: "Sujeto", tant en les documentacions 
oficials, com parroquials, com civils, exceptuant el mapa cadastral munici
pal de 1955, on figura un topònim, "camí del mas de Soqueto", que és el que 
devia portar al mas, encara que aquest no s'hi contempla. 

El terme sujeto és impropi de la parla catalana. Probablement les 
administracions de parla castellana que afloraren després del 1714, època a 
la vegada de floriment dels masos, devien deformar fonèticament el topònim 
convertint-lo en aquell disbarat. No obstant això, la gent "de dalt", que no 
abdica de la fonètica tradicional, segueix dient-li "Soqueto", amb accent a la 
"e". De totes maneres la denominació "Sujeto" devia calar de lluny, ja que, 
com hem dit, se l'anomena "Sujeto" en la pràctica majoria de documents 
d'època diversa. 

Un origen etimològic que podria sospesar-se és el procedent de sojou: 
"corretja ampla de cuiro que porta penjades targes de l'arada". Per a 
apreciació, Soqueto (corretja) o soguetó (corretgeta) podria ser l'acceptació 
del nom del mas. Més endavant, per deformació, la primera "o" es pronun
ciaria "u", i continuaria amb l'accent a la "e": Suqueto, per acabar amb el 
garrafal sujeto. 

Confirma la suposició de Soqueto el fet que en el mapa cadastral de 1940 
hi hagi un "camí del Sogueto"en la zona, que d'alguna manera va a parar al 
Pirro (polígon 44, parcel·les 78 i 79), just la senda del riu Sec. Sens dubte és 
el camí del mas, encara que aquest no queda assenyalat al cadastre, i el camí, 
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per una rara alambinació gràfica, queda "tallat" al cantell de la pàgina 
anterior i no segueix en la següent; d'haver-ho fet, ens hauria conduït 
cartogràficament al propi mas. 

Amb tot, no hi ha dubtes. Hem parlat recentment amb una descendent 
del mas, Montserrat Buldó, la qual va passar la seva infància en aquelles 
terres i ens confirma la seva existència amb detalls. 

Aquest mas estava situat a la vall del Pirro, pujant a mà dreta, a uns 20 
minuts d'enfilada. Queda a nivell del paral·lel dels masos d'en Britos i 
d'Anda, només que més als fondals. No figura al cadastre. Hi ha raons per 
pensar que aquest mas pertangué a l'heretat del mas d'en Tous allà per la 
mitja centúria del XIX, en què hi habitaven els masovers Pere Serra i Flo
rentina Escoté i Comte, junt amb els avis paterns Pere Serra i Antònia Pere. 

El 1853 es va enterrar a Rojals un pàrvul anomenat David Juan Enrique 
(nom i cognoms). S'especifica en la partida que era del mas del Soqueto. El 
difunt és citat explícitament com a procedent de la Casa de l'Expòsit de 
Tarragona. 

Finalment, el 1880 existeix un certificat de propietat a favor de Pere 
Serra Pere. 

No apareix al registre fiscal de 1920. 

M A S DE TEULÉ 

Aquest mas no surt als papers de mossèn Serra. Tampoc no figura al 
registre fiscal de 1920. En canvi, se l'anomena dues vegades en una 
declaració de béns que fa el propietari Francisco Andreu Dolcet el 1880, el 
qual declara dues finques del mas de Teulé. S'especifica que ambdues són 
del terme de la Vall de la Bartra. 

Anteriorment, el 1864 hi ha constància de la defunció de Caterina 
Andreu Altés, de 65 anys, vídua de Pere Farré, amb domicili al mas. 

Al cadastre hi figuren unes vagues edificacions al Brugent (al lloc on 
hem situat precisament el mas al mapa, intitulades "teulers", probablement 
rajoleries). Cal pensar que és el mas del Teuler: la bòbila i la casa dels 
teuladors. 

M A S DE TOLDRÀ (REFERENCIAL) 

La llicenciada Roser Puig Tàrrech ens ha fet arribar un facsímil de la 
fitxa núm. 75 del registre d'hipoteques que obra a l'Arxiu Històric de 
Tarragona, que certifica la venda d'aquest mas, l'any 1854, mitjançant la 
qual la propietat de Josep Robert Roig i Esteve Pàmies Clofent passà a favor 
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de Joan Robert Roig, tots del Pinetell. A la finca, se li dóna un valor de 640 
ptes., possiblement per sota del seu valor real, tota vegada que aquella 
valorització empra un document que pot tenir derivacions fiscals. 

D'aquesta manifestació sembla deduir-se que el mas esmentat devia 
estar pels voltants del Pinetell, ja que compradors i venedors n'eren. 

El que no ofereix dubte és el nom: mas del Toldrà. 
Amb les dades obrants fins ara no hi ha vestigi de la seva raó física, ni 

ningú no en sap res. Tampoc no l'hem trobat en documents. 
Es podria tractar d'un nom sobreposat. És una incògnita que potser un 

altre dia s'aclarirà... 

M A S DE TOMÀS 

És un mas desaparegut del tot, quan durant una tallada d'arbres 
efectuada en la zona l'empresa anihiladora l'arrasà, en fer una clariana al 
bosc per estibar-hi troncs enllestits per al camionatge. 

No ve al cens de 1920. Tampoc al cadastre de 1955. En canvi, consta 
en una declaració de béns de 1880 en la qual Salvador Ollé Magrané es 
declara propietari de la finca de mas Tomàs i la circumscriu a la vall de la 
Bartra. 

En una altra declaració del mateix tipus, Juan Buldó Òdena declara una 
finca rústica al mas de Tomàs, i hi afegeix: "al terme dels Cogullons". 

Aquesta persona actua com a administrador dels hereus de Joan Buldó, 
veïns de Reus, propietaris de la finca referida. 

Observeu que en cada finca se cita un terme diferent. Podríem 
sostenir la hipòtesi de dues finques del mateix mas separades pel barranc 
del Tomàs. Aqueix accident geogràfic figura al mapa de les Muntanyes 
de Prades editat pel Centre de Lectura de Reus, el qual el situa entre el 
coll de la Mola i en bosc de Guerxet, pràcticament al mateix meridià del 
barranc de la Baridana. 

De la vida humana del mas, tan sols en tenim unes lleugeres referències. 
El 1861 ens consta que habitaven el mas Joan Buldó i Magdalena Vallverdú 
amb la seva filla Maria, i el 1863 es troben a la llista de confirmats de la 
parròquia de Rojals els adolescents Josep i Tecla, fills dels anteriors. 

M A S D 'EN TONI 

No és del terme de Rojals, però, igual que el mas de Ponet, és molt 
conegut en tots els àmbits i cercles muntanyencs, ja que queda a prop, i en 
altres èpoques va estar vinculat humanament a Rojals. 

113 



El mas d'en Toni els anys 1920 (Clixé procedent de l'Arxiu Fotogràfic del 
Centre Excursionista de Catalunya. Foto de l'època) 
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A part d'això, aquest mas era un excel·lent punt de referència, i pas 
obligat de tota ruta excursionista, tant muntanya amunt cap als masos de 
Roquerol, Mateu, Xuflet, etc, com pel Brugent amunt i avall. El citem 
referencialment en sortir en documents del terme de Rojals, i li donem per 
tal motiu el títol de "fill adoptiu" de les nostres contrades. 

Queda més enllà de Farena, i per un pèl "s'escapa" dels nostres límits 
del polígon 45 del cadastre. 

Hem trobat una aïllada referència matrimonial a Rojals, del 1853, de les 
noces d'en Salvador Guasch Besora i Francesca Serra, dels Cogullons, els 
quals passaren a viure al mas d'en Toni. 

És una altra construcció representativa de la identitat rural catalana. 
Fins i tot figura al llibre Cases pairals catalanes. Actualment és propietat 
dels germans Baró Mariné, un dels quals, Jordi, és l'actual alcalde de Mont-
ral. 

Al cadastre de Mont-ral consta al polígon 1, parcel·la 133. 

M A S D'EN TOUS 

Ve en quasi tots el mapes referits a les muntanyes de Prades i fins fa poc 
seguia en peu sense estar habitat. Fou un mas amb molta entitat, i per les seves 
característiques constructives un dels millors dotats de la muntanya. De fet, 
al frontispici té un ornament gravat que inserim gràficament, en el qual, sobre 
pedra, hi posa: 

JOAN 
VALL 

VERDÚ 
Any 
1780 

En el dir dels de la zona, havia disposat de rellotge de sol, la qual cosa 
li devia donar gran rellevància en els temps. 

També disposava de font i bassa, elements importantíssims aleshores. 
És situat en una zona rica d'aigua. 

Actualment és propietat Josep M. Martí Giménez i Montserrat Sevil, 
residents a Barcelona. 

El segle passat fou una gran hisenda; encara ara, es veuen restes de 
conreus de gran superfície, pel que els fesols, les verdures, el gra i les 
hortalisses devien donar folgadament per a la subsistència anual i fins i tot 
per comercialitzar. 
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Vista panoràmica del mas d'en Tous. Fatxada sud 

Escut d'ornament en pedra en una arcada del mas 
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Es veu des de la carretera de Farena i des de dalt a la punta de la vall de 
la Bartra. Actualment té una senda asfaltada que condueix al mas vorejant la 
baixa vall, pavimentada recentment per la Diputació de Tarragona. 

Queda consignat al cadastre al polígon 44, parcel·la 86. 
Del registre fiscal de 1920, se n'extreu: "Casa de campo de 331,50 m2 

y cobertizo de 27 m2 de superfície. Consta de una planta y tres corrales. 
Linderos: las propias tierras del propietario Juan Vallverdu Vendrell, de 
Rojals. Valorado en 640 ptas. Renta estimada: 32 ptas., de las que se le 
aplican 16." Aquest propietari tenia una casa a Rojals, al carrer de la Font, 
19. 

Consta, el 1727, com a propietat de Joan Vallverdú i Margarita 
Vallverdú Escoté. També tenim constància que aquesta senyora fou padrina, 
el 1734, d'un nadó del Pinetell. Així mateix, Àngela Agustench, d'aquest 
mas, fou padrina d'un nadó del mas de la Baridana. 

El 1771 hi habitaven Rafel Vallverdú i Magdalena Vallverdú i Roig. 
El 1797 hi hagué una festa al mas d'en Carles, a la qual assistí el 

matrimoni format per Joan Solé i Magdalena Vallverdú, del mas d'en Tous. 
Hi degué haver bona relació, durant unes dècades, amb els habitants del 

mas de la Baridana, ja que consta a l'arxiu parroquial de Rojals que Rafel 
Vallverdú i Magdalena Vallverdú són padrins d'un recent nascut d'aquell 
mas. A la vegada, ells tenen tres fills, dits Joan, Francesc i Maria dels Àngels. 

L' 11 de gener del 1849 vivien al mas Joan Vallverdú i Teresa Vendrell 
(ella, originària de Capafonts), amb el seus fills Rafel i Pere. 

El 1864 apareix un nou nom de dona al mas, Francesca Valeñà 
(Balanyà?), que es casa amb Joan Vallverdú, fill del de 1849. Tenen tres fills, 
anomenats Batista, Joan i Marià. 

L'any 1866 va ser un any penós per a aquesta família en perdre una 
filleta de 6 mesos d'edat i, a la vegada, l'àvia, Maria Anna Pocarull Mariné, 
de 80 anys d'edat, vídua d'un Joan Vallverdú (no hi figura el segon cognom). 

El 1880, la propietat de mas era de Joan Vallverdú Vendrell, el qual 
declara la finca del mas d'en Tous, a la vall de la Bartra. 

En el mas obità, l'any 1915, Joan Vallverdú Vendrell, consort de 
Francisca Barberà Cartañà. Aquestes persones hi constaven aleshores com 
a masovers. 

L'últim traspàs es realitzà entre els nous propietaris i l'hereva del 
mas, Trinitat Pàmies Vallverdú, de Cal Ros de Rojals, els anys 70 
d'aquest segle. 
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Portada d'entrada al mas d'en Tous 
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MAS DE XUFLET 

L'anomena pràcticament tothom i figura en quasi tots els mapes. Degué 
ser popular. El nom també "crida". El seu origen podria ser l'accepció de 
burleta. Amb tot, és enigmàtic. Queda a l'extrem del terme, tocant al de 
Prades. Dista uns 15 minuts de camí del mas Mateu pel camí que puja del 
Brugent. 

Les cròniques diuen que el 1853 vivien al mas Josep Andreu i Maria 
Serra, que tingueren unes filles a les quals posaren els noms d'Antònia i 
Francesca. Aquesta morí a l'edat de 15 anys. El mateix matrimoni va 
registrar dos fills més els anys 1855 i 1857, amb els noms de Salvador i Pere, 
i el 1865, un altre amb el nom de Joan. Devia ser un matrimoni prolífic quan 
a la llista de confirmacions del 1863 hi surten tres noies més: Teresa, Maria 
i Francesca. 

El mateix 1865 apareix un nom nou al mas en la persona de Rosa Llort, 
a la qual se la declara esposa d'un altre Josep Andreu. Aquesta persona fou 
padrina d'una nena de la Bartra. Morí als 87 anys. 

El 1880, Josep Andreu Llord es declara formalment propietari de la 
finca del mas de Xuflet, al terme dels Cogullons. 

Nous noms el 1897 amb la defunció de Maria Serra Gatell, de 66 anys, 
esposa de Josep Llort Andreu. 

Al mas, encara hi ha resident el 1906, en la persona de Maria Serra 
Pàmies, de 68 anys, filla de Josep Serra i Tecla Pàmies. 

A partir d'aquí, la foscor. Devia quedar el mas abandonat des d'aquells 
moments? 

Consta al mapa i a la fitxa cadastral de 1955, al polígon 45, parcel·la 
14, com a "edificio agrario", a nom de Rosa Andreu Vallverdú. 

119 





ELS MOLINS 





Les notes de mossèn Serra mencionen molins. Segurament devia 
pensar com nosaltres en entendre'ls com a masos, tot sospesant que, al molí 
apreciat com a indústria, l'acompanyaria subsidiàriament una llar; això sí, no 
eren una sola cosa. 

Els molins de la muntanya a la pràctica atenien les activitats següents: 
farina, paper, oli (els del riu Brugent) i, accidentalment, guix. 

Normalment el molí fou company del propi mas, però la denominació 
molí prevalia per damunt de la de mas per l'impacte que devien tindre en la 
mentalitat dels muntanyesos aquells tipus d'indústries (de la mateixa manera 
que si avui hi hagués una torre de vigilància, o "torre del foc", al costat d'un 
mas, a aquest ningú no l'anomenaria pel seu nom genèric, sinó per "mas de 
la torre del foc". Un cas referencial el tenim a la zona mineral de Castellfollit, 
on aquelles construccions foren, són, i seran conegudes per "la Pirita". 

Un cas pràctic de la nostra hipòtesi el tenim en el molí de la Vall, 
conegut de la nostra generació per haver-lo vist funcionar encara els anys 40. 
Era un mas amb totes les de la llei (testimoni: un dibuix de l'artista Pallerola 
que reproduïm en aquestes pàgines). I, annex al mas, el molí, el qual 
s'aprofitava de les aigües del torrent que corria pel costat del bastiment 
movent la turbina de fusta que elaborava la substanciosa farina, i on 
pul·lulaven vermellencs crancs de riu; una festa per als ecologistes! 

És inadmissible pensar que un molí del terme de Rojals fos un local 
destinat només a això, i que al final de la jornada es tanqués per obrir 
l'endemà, com passaria amb qualsevol antre industrial d'avui. Per tant, cal 
veure-ho una vegada més annexat amb la figura del mas, on evidentment 
vivien els moliners. Per tant, la denominació molí cal entendre-la juxtaposa-
da a la de mas. 
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Reproducció fotogràfica del quadre d'Antoni Pallerola "El Molí de la Vall" 

El molí de Figuerola és un edifici abandonat. Fou el més notori de la muntanya 
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A Montblanc, hi hagut diversos molins apartats d'aquestes caracterís
tiques (el molí del Pas, el molí de Dalt, el molí de la Vall, etc.), on els vells 
moliners tenien l'habitacle i la "residència" de treball. Al terme de Rojals en 
van existir uns quants, que referirem succintament. 

M O L Í DE FIGUEROLA 

Escrit també en diverses ocasions com "Figarola". 
Situat Brugent amunt, en el meridià de les Garrigues o del mas d'en Just. 

Fou l'edifici més important de la muntanya, segons es desprèn de les dades que 
facilita el registre fiscal de 1920: "Molino de 345 m2 de superfície. Consta de 3 
pisos, un corral, una cuadra. Anexo, un almacén de 238 m2. Linderos: las propias 
tierras de los propietarios Segismundo Raulet y Juan Verdaguer de Rojals. 
Valorado en 12.000 ptas. Renta estimada: 600 ptas. para el molino y 2.600 el 
almacén, de las que se le aplican 400, y 132 respectivamente."9 

Una altra característica que el significà com a construcció important és 
el fet de tenir capella o ermita pròpia, adossada al molí, d'uns 40 m2, amb 
porta d'arcada i rosetó. L'ermita fou construïda més tard (pel fet d'estar 
adossada a la part del darrere del molí), i segurament per atendre les 
necessitats espirituals de la nombrosa colònia de treballadors que devia 
comportar la indústria. 

En un anuari del 1865, se' 1 fica fins i tot dins la categoria dels "agregats" 
a Rojals, com ho eren el Pinetell o la pròpia Bartra. 

Consta al mapa i a la fitxa cadastral de 1955, al polígon 42, parcel·la 89, 
sense que hi figuri el nom propi, sinó tan sols com a "edificios industriales". 
Quant als propietaris, aquests són Josep M. i Joan Vilalta Gabarró. Estaven 
relacionats amb el molí de Vilalta...? 

Els anys 20 aquest molí ja no funcionava. 
En alguns llocs ha aparegut un presumpte molí de Raulet, citat en raons 

de centraleta elèctrica que subministrava a la població de la Riba. L'Ajun
tament de la Riba ens ha desfet la incògnita aclarint-nos que era el propi molí 
de Figuerola. El nom es devia inspirar en el cognom del propietari de 1920. 

Del seu historial humà, n'hem trobat les dades següents: el 1860 
habitaven el molí Ramon Besora i Ventura Esteva, mentre que el 1862 hi eren 
Baptista Ollé i Magdalena Vanrell; el 1864, Pere Isern i Maria Rodríguez; 

9. La renda d'aquest mas era la més alta de tots els edificis de la muntanya. Dit d'altra manera, 
amb el que pagava anualment de contribucions el molí, teòricament s'hauria pogut comprar un 
dels masos. 
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Molí de Figuerola. Detall de 
l'interior de l'ermita 

Fatxada de l'ermita 
annexa al molí de 

Figuerola 
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l'any següent hi són Joan Vilalta i Teresa Isern, naturals d'Alcover, mentre 
que el 1867 hi figura un fill de l'anterior, Joan Vilalta Isern. No devia ser molt 
lucratiu, l'ofici de moliner, quan cada any n'apareixen de nous... 

El cognom Vanrell (Vendrell?) es glossa molt sovint en aquells temps 
en els llibres de Rojals, la qual cosa fa suposar que devia tractar-se de la 
mateixa família estesa en diverses activitats. 

MOLÍ DEL JAN O DE LA JANA 

Ja n'hem parlat en l'apartat dedicat al mas del Jan. És a prop del mas, a la 
mateixa banda de riu i junt a la desembocadura del Mal Torrent (tot dins el terme 
de Rojals), prop i abans d'arribar al molí de Figuerola, venint per la Riba. 

El registre fiscal de 1920 en diu: "Molino de 130 m2 de superfície. 
Consta de 2 plantas y un cobertizo de 40 m2. Linderos: las propias tierras del 
propietario Juan Llort Gavarró de La Riba. Valorado en 4.000 ptas. Renta 
estimada 200 ptas. de las que se aplican 133,33 ptas." 

En el mateix registre consigna un altre mas com "molí de la Jana", de 
82 m2, de dos pisos, valorat en 320 ptes., de les quals se li apliquen 11. Estem 
en el convenciment que aquesta construcció ha de ser pròpiament el mas, ja 
que no hi ha cap vestigi de dos molins. 

Edifici exterior del mas del Jan, remodelat. És a prop del mas del mateix nom 
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MOLÍ DE L'OLIVA (REFERENCIAL) 

Tenim unes referències d'aquest molí. Surten a les documentacions de 
Rojals: "El 1797, Rosa Oliva habita el Mas de l'Oliva, d'aquesta comarca". 
Com veiem, és citat com a mas. En canvi, el 1800 hi consta: "Josep Oliva i 
Teresa Guarro, habiten el Molí de l'Oliva, parròquia de Rojals". El 1801, hi 
ha una altra referència, quan surt un noi batejat amb el nom de Francesc, del 
qual s'indica que és fill de Josep Calbet (paperer) i de Maria Guarro, del mas 
de l'Olivo, vora el Brugent. 

La Guia Fabril é Industrial de España de 1862, editada por Francisco 
Giménez y Guited, distribuïda per la llibreria del Plus Ultra de Barcelona, 
assenyala una paperera al Brugent propietat de D. José Oliva, d'una capacitat 
d'una tina i un capital de 20.000 rals, però no especifica cap dada respecte 
a la ubicació, ni altres detalls. 

Probablement és el mateix molí de l'Oli, aquest sota Farena, que ve 
consignat en un mapa excursionista del Centre de Lectura de Reus. 

M O L Í DEL PINETELL 

Ben referencial en quasi tots el mapes de la muntanya. En una recent 
visita ocular als paratges, n'hem tret notícies parlant amb naturals del país. 

A finals del segle passat se li canvià el nom per mas del Galofre (amb 
accent a la "o"), pel fet que una família d'aquest nom l'ocupà i hi deixà segell. 
De fet, l'edifici és tot un: la indústria del molí als baixos de la casa, on encara 
es veuen els seus vestigis —cacau, restes de turbina, mola, etc.—, i se sent 
la inquietant remor d'aigua subterrània corrent per un lloc ignot sota els 
propis peus. Al damunt, dos pisos, que eren l'estatge dels moliners. 

En deixar de ser rendible la indústria, fou abandonat. Les peces 
fonamentals foren comprades per un personatge pintoresc de les contrades, 
conegut pel "Mitges Freixures", de Picamoixons. 

El molí és molt antic, probablement d'abans del segle XVIII. Ens informa
va un natural del país que havia estat molí de farina, però en ocasions també d'oli, 
i fins i tot s'hi havia destil·lat subreptíciament aiguardent (cazalla, va dir 
l'informador). Tenim notícies humanes, del 1734, del molí i dels seus habitants. 
En aquella data hi vivia un matrimoni format per Josep Pàmies (pagès) i Joanna 
Pere, pares d'Anna-Maria. I el 1769 Josep Pàmies i Pere (el fill dels de 1734?) 
i la seva esposa Antònia P. i Torrell bategen la seva filla Florentina. 

La primera notícia del segle XIX és del 6 de maig de 1800. Sabem que 
en aquella data habiten el mas Miquel Pàmies i Maria Antònia Vilalta, amb 
el seu fill Josep. 
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El molí del Pinetell es troba en estat ruïnós. Està situat a l'alt Brugent 

Mola i pedra molinera que, encara avui, guarda el molí del Pinetell 

129 



El 1856 vivien al molí Josep Ollé i Antònia Català, on se'ls mor un fill 
de 10 mesos. El mateix any hi són Salvador Pàmies i Antònia Roig, i a finals 
del mateix any Joan Grau, de Cornudella, i Teresa Roig, dels Cogullons. 

L'any següent hi havia de moliners Martí Serra i Teresa Ferrando, de 
la Bartra. L'any 1862 apareixen al molí Joan Basora i Francesca Nogués, i 
el 1876 hi habiten Macià Roselló i Rosa Foguet amb un fill adolescent, 
Anton. Els d'aquest molí es donaven encara més manya a canviar que els del 
molí de Figuerola... 

L'any 1866 es detecta la presència al molí de Jaume Pàmies Villalba, 
vidu de Francesca Rosell, que hi mor a l'edat de 50 anys. 

Fou molí fariner, segons es desprèn del llibre de Salvador Palau Els 

molins de Catalunya. 
El registre fiscal de 1920 el refereix com: "Molino de 127,50 m2 de 

superfície. Consta de dos plantas, un corral y un almacén de 80 m2. Linderos: 
las propias tierras del propietario Pablo Galofré Forés [no especifica d'on 
és]. Valorado en 1.200 ptas. Renta estimada: 60 ptas. aplicándosele 40 por 
el estado del edificio." 

No figura al cadastre de 1955. 

Vestigi del que fou un molí. Situat a l'alt Brugent, a pocs metres del molí del 
Pinetell. Aquests vestigis són molt freqüents en els testimonis dels masos 
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COVES 





En la llarga recerca de masos ens hem trobat amb topònims de coves, 
a algunes de les quals, incidentalment, fins i tot se les qualifica de mas sense 
que ho arribessin a ser. Aquí citarem les més destacades, pensant que, 
d'alguna manera, han resguardat l'home i, en ocasions, li han servit d'habi
tacle de llarga durada. 

Per tal motiu citarem les més significatives. 
• Cova de l'Aigua, situada pels voltants del Clot del Llop. 
• Cova de les Animes, a les rodalies del mas de Noguers. 
• Cova de la Baridana, propera al mas del mateix nom. 
• Cova de la Braella, prop el mas del mateix nom. El 1898 s'hi va trobar 

mort Josep Barrios Vall, de Rojals, vidu de Maria Alsamora Martorell. (No 
hem trobat més detalls.) 

• Cova del Buldó, per la zona de la Roca Pintada. 
• Cova del Boto, o Botó, a la Baridana, sota el cingle. 
• Cova de la Boueta, "tocant a mas d'en Llort", ha dit algun vell del 

país. De fet aquesta cova la cita un document, que diu textualment: "Salvadó 
Cabré de Capafonts i Magdalena Serra de la present, habiten en el Mas dit 
Cova Boueta d'aquest terme." 

• Cova d'en Carles, excavada al pur cingle groguenc, a l'est del vessant 
de la vall de la Bartra i prop del mas del mateix nom. 

• Cova de l'Ermita, per la serra dels Romanills, prop del mas d'en 
Just. 

• Cova Fumada, a uns 200 metres del mas d'en Llort. 
• Cova del Gallaret, situada al voltants del mas de Jaumet. En tenim 

una dada històrica de l'any 1916, en la troballa del cadàver d'un jove de 21 
anys, dit Ferran Fort Dolcet. (Vegeu mas d'en Llort.) 

133 



• Cova d'en Glòria, il·localitzada. Referida en l'escriptura del mas 
d'en Glòria. 

• Cova de les Gralles, entre els Cogullons i el mas d'en Fonts. 
• Cova dels Lladres, al barranc del mateix nom, prop del Pinetell, tot 

pujant del Brugent. 
• Cova de la Mala Nit, als obacs de la Vall, als fondals; en la vertical 

del mas d'en Solé. 
• Cova del Martí, pel camí dels Cogullons al mas Mateu, al límit del 

terme (polígon 46 del cadastre). 
• Cova del Pasterada, situada al barranc de la Sivina, a la Vall alta. 
• Cova del Pelacanyes, situada a la vall de Lladrons, prop del mas d'en 

Solé. En algun mapa hi figura incorrectament com a mas. 
• Cova del Tomàs, al coll de la Mola. 
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