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Introducció

Situada a la perifèria de la ciutat de Barcelona, i malgrat la imatge terciària i industrial que 

pugui tenir, Cerdanyola del Vallès conserva encara avui nombrosos edificis representants del seu 

passat agrícola i rural. Un passat rural que s'organitzava, a Cerdanyola i a la Catalunya Vella, a 

través dels masos, nom aparegut a partir del segle X per a denominar el tros de terra que el senyor  

feudal  assignava a una família pagesa; així,  el  “mas” era una unitat  de producció agrícola  que 

incloïa també un habitatge, el qual albergava a aquesta família, al bestiar que posseïen, i a d'altres 

espais necessaris per als treballs relacionats amb el camp.

A partir  del  segle  XV i  durant  l'època moderna,  aquest  edifici  central  prengué un tipus 

arquitectònic concret, avui ben present a l'imaginari col·lectiu, que coneixem indistintament com a 

mas o masia, nom, aquest darrer, més literari1. L'arquitectura de la masia, invariable al llarg del 

temps, però alhora permeable en alguns dels seus elements als diversos estils artístics que s'han anat 

succeïnt,  prengué un valor simbòlic per a les famílies pageses,  que volien,  d'una banda,  deixar 

constància de la permanència del seu llinatge, i de l'altra, reflectir a les seves cases la puixança 

econòmica que anaven adquirint. Des dels inicis del segle XX també es posà de rellevància, d'una 

manera sovint molt idealitzada, la seva especificitat catalana.

D'aquesta manera, i essent testimoni d'un temps passat, la masia ha esdevingut un patrimoni 

col·lectiu objecte de ser estudiat, catalogat i preservat. I a Cerdanyola el primer que ho féu va ser 

l'historiador Jaume Mimó als anys quaranta, encara que als estudis de la masia en general aquesta 

ciutat sempre ha passat desapercebuda. Actualment, un altre historiador local, Miquel Sànchez, s'ha 

dedicat a estudiar les nissagues pairals cerdanyolenques, a la vegada que un bon nombre de masies 

s'inclouen en el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament.

Prenent,  doncs,  el  límit  territorial  del  terme municipal  de  Cerdanyola,  aquest  treball  de 

recerca es proposa estudiar l'arquitectura de la masia a partir dels exemples locals. Alguns, avui 

reformats  i  transformats  en  equipaments  públics  i  prou  coneguts;  la  gran  majoria,  passant 

desaparcebuts rere nous usos o edificacions modernes. I molts d'altres, ja desapareguts anys enrere 

o ben recentment, però encara recordats per testimonis materials o pels qui els van viure.

Amb  aquest  punt  de  partida,  aquest  estudi  es  planteja  tres  objectius  generals  que  es 

corresponen amb els tres grans apartats en què es divideix el text:

-Primerament, posar de rellevància l'arquitectura de les masies a Cerdanyola, a on tot i ser 

abundant resta molt amagada. Així, en primer lloc cal situar aquesta ciutat en un context històric i 

1 En aquest treball es prendrà la paraula “mas” per referir-se al conjunt de la unitat productiva agrícola, i “masia” per 
referir-se a l'edifici objecte d'estudi.
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