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LA VIDA A PAGÈS



“Entre el 1923 i el 1936, un grup de 
científics i humanistes va recórrer les 
terres de Catalunya i les Illes Balears. 
Era l’equip de l’Estudi de la Masia 
Catalana, un projecte d’investigació 
que, impulsat per Rafael Patxot, 
buscava deixar testimoni escrit, oral i 
gràfic de les característiques 
arquitectòniques de les masies i les 
propietats immobles.”

Vegeu: Solà, Montserrat. L’Estudi de la 
Masia Catalana. La història d’un gran 
projecte disponible en línia a: 
	  
	  https://www.google.es/?
gws_rd=ssl#q=montserrat+sol
%C3%A0+estudi+de+la+masia+catalana
+dossier+de+premsa



CONTEXT CULTURAL: EL MODERNISME

CARACTERÍSTIQUES:

- Exaltació dels sentiments i trencament de les normes
- Estimació per l’exhuberància de la natura
- Admiració del món medieval, especialment l’art gòtic
- Exaltació patriòtica

Vitrall al Palau de 
la Música 
Catalana



CONTEXT CULTURAL: NOUCENTISME

Mediterrània. 
Autor: Joaquim 
Sunyer

http://
blocs.xtec.cat/
domenec/tag/
noucentisme/

El nom de noucentisme ve del nou segle, el 1900 
(noucents) que era el segle XX. També jugava amb la 
paraula nou, contrari a vell.

El noucentisme volia trencar amb el modernisme, que ja 
els semblava vell, pertanyent al segle anterior.



CARACTERÍSTIQUES:

-Imposició de la raó. Preferien la precisió, la serenitat, l’ordre i la 
claredat. Es valora més la intel·ligència que la sensibilitat.
-El món clàssic torna a ser un referent i símbol de civilització
-Importància del Mediterrani com a àmbit de cultura comuna, també 
per als catalans. Els agrada la cultura local i la recerca dels orígens. 


Escultura “repòs” de Josep Clarà 
(1929)

http://llengua-
literatura.blogspot.com/2014/01/
el-noucentisme-en-imatges.html



-Predominen les línies per 
damunt dels colors. 
-Decoració austera, sobrietat 
expressiva.
-L’art no té connexió amb la 
realitat, és una representació 
idealitzada d’aquesta.







L’ESTUDI DE LA MASIA CATALANA



Retrat de Rafael Patxot  
extret de la biografia de 
Joaquim Maluquer

Al voltant del 1900, Rafael Patxot es 
trasllada a viure a Barcelona. S’integra 
ràpidament en els moviments culturals 
modernisme (1888-1906) i noucentisme 
(1906-1936). !
!
Tots volien treballar per !
Catalunya, sobretot en la llengua, la 
cultura i la política.!
!
El 1923 Rafael Patxot proposa al Centre 
Excursionista de Catalunya la realització, 
d’un estudi global de la masia catalana. 



C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e 
Catalunya  volia fer excursions 
per anar per tot Catalunya per 
estudiar i conservar la llengua i 
les tradicions.!
!
Volien aprendre com era la vida 
al camp, a la muntanya i a la 
costa per poder explicar-ho a la 
gent que vivia a la ciutat.

Al coll de la Bena amb el Pedraforca 
al fons. César August Torras, 1903.
Arxiu fotogràfic Centre Excursionista 
de Catalunya.



El projecte volia estudiar com 
eren les masies, perquè veien 
que aquest món estava a punt 
de desaparèixer. !
!
Es van catalogar unes 1.500 
masies, es va crear una 
fototeca de gairebé 9.000 
fotografies i es van realitzar 
plànols i dibuixos.


Vegeu el bloc La masia catalana: 
una forma d’estructuració social a:

http://fotent.wordpress.com/
2011/09/24/la-masia-catalana-
forma-destructuracio-social/ 



Família menjant a l’interior de la 
Ferreria de Sant  Ponç d’Aulina 
(Vall de Bianya, Garrotxa), 1922
Autor: Montserrat Tell
Arxiu Fotogràfic de l’Estudi de la 
Masia Catalana. Centre 
Excursionista de Catalunya


També preguntaven a les famílies que vivien en els masos per saber el 
seu estil de vida, les seves tradicions, la seva manera de parlar i de 
treballar.

Vegeu l’aplicació de Josep Gasso Leiva: La masia catalana una aproximació 
interactiva a:

http://cv.uoc.edu/~jgassoleiva/TFG/TFG_app_GassoLeiva_Josep.html 



Aquest estudi entrava 
d e p l e e n l ’ I d e a r i 
noucentista:

Estudiar el que feia que 
el poble català fos 
diferent dels altres que 
hi ha a Espanya.

Volia estudiar la vida a 
pagès que s’estava 
acabant perquè la gent 
a n a v a  a  c i u t a t 
(Barcelona) a treballar a 
les fàbriques.


La sardana de Xavier Nogués (1907)



Soldats republicans es rendeixen 
a les tropes rebels a Somosierra 
© Getty Images 

La Guerra Civil va interrompre els 
treballs. L’ingent material recopilat va 
quedar amagat en un local de 
Barcelona. !
!
L’any 1975, gràcies a la seva néta Núria, 
els fons es van tornar al Centre 
Excursionista de Catalunya per garantir 
la seva salvaguarda i continuïtat. !
!
Podem consultar per internet els milers 
de fotografies que es van recopilar
 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/
collection/afcecemc.!
!
Gràcies a aquest estudi podem tenir un 
coneixement molt ric i detallat de com 
era la vida a pagès a principis del segle 
XX.



LA VIDA A PAGÈS VISTA PELS NOUCENTISTES



Van dibuixar i retratar 
els diferents tipus de 
masies.

Façana de Fontanelles, 
Castell d’Aro. Antoni 
Gallardo. 1929.

Dibuix de Fontanelles. Autor 
desconegut. Entre 1890 i 

1936.



Façana principal del Mas Roura. 
Dibuix de Jaume Bitinyà, 
Francesc Figueras, ca. 1927.

Façana de Can Famades. Autor 
desconegut. Entre 1890 i 1936.



Façanes de Can Alemany, Casa Alta Tiana, 
Cal Gravat i El Cerdà. Autor desconegut. 
Entre 1890 i 1936.



Façanes de Cal Rectorat, Sta. Coloma de Cervelló, Can Planes i Can Fontanals. Autors 
desconeguts. Entre 1890 i 1936.



Moltes masies de Castell d’Aro 
tenen torre de defensa.

Can Deusà, Castell d’Aro. Dibuix 
de Francesc Vidal. Fotografia de 

Antoni Gallardo. 1929.



Mas Sicars, Castell d’Aro. Antoni Gallardo. 1929.



Can Riera, Castell d’Aro. Antoni Gallardo. 1929.



També les van dibuixar i retratar per dins.

Cuina de can Bru, Teyà. Autor desconegut. Entre 1890 i 1936. 



Cuina amb estris diversos de la Casa Gran. Montmeló. Autor desconegut. Ca. 1913.



Cuina amb rajoles i alguns estris a Can Cachucà. Prat de Llobregat. J. Dolcet. 
Entre 1890 i 1931.



Menjador de Can Torrella amb mobles i estris. Matadepera, Vallès Occidental. Adolf 
Zerkowitz.  Entre 1915 I 1936.



Menjador d’una masia amb la família asseguda a la taula i un gos. Sant Feliu de 
Codines, Vallès Occidental. Autor: Fontanet. Ca. 1933.



Capellà i una dona en un menjador d’Escart, taula parada, mobles i estris diversos. 
Autor desconegut. Entre 1890 i 1936.



Nens al menjador de la Torra de la Vall de Bac, Garrotxa. Josep Danés. 1931.



Sala interior de Can Ponplana, Castell d’Aro. Antoni Gallardo. 1929.



Entrada d’una casa amb mobles i una dona i dos nens. Mallorca. Autor desconegut. 
Entre 1890 i 1936.



Interior del Mas Riembau a Castell d’Aro. Antoni Gallardo. 1929.



Sala interior de Can Torrella amb gandules, sofàs i altres mobles.



Dormitori amb llit cobert de Sa 
Llopassa, Mallorca. Josep Maria 
Casas. 1925.

Llit de fusta treballada i pintada a Can 
Cunill. Òrrius, Maresme. Josep Maria 

de Cabanyes. 1932.



Els estris, com aquests 
càntirs,  podien ser molt 
treballats o senzills i 
funcionals.

Càntirs de vidre, Seu Episcopal 
de Vic.




Càntirs propietat de Can Pujol a

 Canyet.





Estris de metall i vidre de Can Ballot, Argentona. Josep de Cabanyes. 1932.



Bressol del s. XIX, del poeta 
Jacint Verdaguer, Vic. Autor 
desconegut. Entre 1890 i 1933.

Caixa de fusta treballada de Can 
Cabanyes. Argentona, Maresme. 

Josep de Cabanyes. 1905.



Collar de gos amb defenses contra els llops.







Detall de la corriola d’un pou de ferro forjat.



Desprès van dibuixar i  retratar els pagesos. 



Masovers de la Clota amb la resta de la família a Cogolls. Marian Vives. 1934.



Tres homes grans 
amb espardenyes, 

faixa i barretina 
prenent el sol a 

Madremanya. 
Francesc Blasi. Ca. 

1923.



Matrimoni ric vestit de 
casament a Ansó, Osca.
Juli Soler. Entre 1890 i 1914



Retrat d’una pagesa amb 
indumentària tradicional. Sant 

Llorenç, Eivissa.
Baltasar Samper. 1928.



Nena pagesa amb 
un cistell i unes 

cadires a
Sant Josep, Eivissa. 

Baltasar Samper. 
1928.



Les seves activitats, com el cultiu de la terra.

Camp amb un home llaurant amb arada tirada per ases o someres, Artà, Mallorca. 
Baltasar Samper. 1927.



Cavall arrossegant una arada i un home en un camp llaurat de Can Bou, Prat de 
Llobregat. J. Dolcet. Entre 1890 i 1936.



Homes segant. Camprodon, Ripollès. Autor desconegut. Ca. 1932.



Dos homes fent l’esmorzar en un camp. Sant Quirze del Vallès. Josep Maria Armengol. 
1900.



Cavalls i homes batent la palla davant la Fontordera. Tona, Osona. Josep Danès. 1933.



Vista parcial de Can Puigagut amb paller i homes treballant a l’era. 
Tagamanent, Vallès Occidental. Joan Estordi. Entre 1921 i 1936.



Carro tirat per bous amb garbes de palla a El Cunié, Taradell. Josep Danés. 1933.



Un home i una dona amb un carro arrossegat per dos bous, Olot. Autor desconegut. 
Entre 1890 i 1936.



Ases carregats i un home en un carrer de Prades. Cèsar August Torras. Entre 
1890 i 1911.



Ase fent anar una sínia a Sant Antoni, Eivissa. Baltasar Samper i Ramón Morey. 1928.



Pastora i ramat en un camp de Castell d’Aro. Antoni Gallardo. 1929.



Corral de Bella Briga, Camprodon. Dibuix de Dionís Baixeras. Entre 1890 i 1936.



Ovelles i pastors a prop l’ermita de St. Marçal, Montseny. Lluís G. Olivella. Ca. 1933.



Homes pelant una alzina surera a Sant Feliu de Guíxols. 



Dona alimentant les gallines de la rectoria de Llerona, Franquesa del 
Vallès. Josep Maria Armengol. Entre 1899 i 1905.



Dona alimentant les gallines de la rectoria de Llerona, Franquesa del 
Vallès. Josep Maria Armengol. Entre 1899 i 1905.



Dones pelant remolatxa i al fons una masia. Sant Quirze del Vallès. Josep Maria 
Armengol. 1900.



Dues dones portant cubells al cap, Escatrón, Saragossa. Antoni Gallardo. 1936.



Dones rentant en un safareig d’Esterri d’Aneu, Pallars Sobirà. Autor desconegut. Entre 
1890 i 1928.



Dones a un pati d’Altea. 



Dona portant galledes entrant en un portal. Cerdanyola del Vallès. Narcís 
Ricart. Entre 1904 i 1936.



Dona cuinant amb foc a terra i dues nenes a la cuina de Can Rossell, Sant 
Quirze del Vallès. Josep Maria Armengol. 1901.



Dones cosint a S’Horta, Felanitx, Mallorca. Baltasar Samper. 1926.



Puntaire fent randes i 
gos, Arenys de Mar. 
Josep Armengol. Entre 
1899 i 1926.



Dona filant amb un fus i dona teixint amb 
un teler a Can Rom. Inca, Mallorca. 
Baltasar Samper. 1926.

Dona filant a Calonge, Santanyí, 
Mallorca. Baltasar Samper. 1926.



Ceramista treballant 
amb un torn i peces 
de terrissa, Inca, 
Mallorca. Baltasar 
Samper. 1926.



Noia amb un ramat d’ovelles davant Tossa a Sant Feliu de Guíxols.



Nens portant llenya a la Sala. Viladrau, Osona. Montserrat Tell. 1926.



Nens al voltant de la llenya per la foguera de Sant Joan, Cabrera d’Igualada. Pere 
Bosch. Ca. 1934.



Ballada de sardanes a l’era del Cerdà, Osona. Joan Cubells. 1922.



Banda i clergues sota pal·li en una processó a Torrentbó, Arenys de Munt. Lluís Bonet. 
Ca. 1930.



Dona vestida 
amb cosset 

brodat a Can 
Cuní. Òrrius, 

Maresme. 
Josep de 

Cabanyes. 
1932.



Joves ballant el Ball de Gitanes a Sant Esteva de Palautordera, Vallès Occidental. Lluís 
Bonet. Entre 1913 i 1926.



Jugadors de manilla a l’interior d’un hostal a Sant Jaume de Frontanyà, Berguedà. 
Fontanet. 1933.



Homes muntats en rucs i públic en la festa d’Almatret, Segrià. Autor desconegut. Entre 
1890 i 1928.



LES CASES DE RAFAEL PATXOT

les cases que Rafael Patxot es va fer construir, una a 
Sant Feliu de Guíxols per a les seves tres filles i l’altre a 
Mosqueroles, al Monseny, per anar-hi a viure  quan ell i la 
seva dona es jubilessin, mostren influències de la 
arquitectura tradicional catalana.




El rellotge de sol i el arcs de carpanell, típics de les masies, són un 
element principal a la façana de la casa Patxot de Sant Feliu de 
Guíxols.


AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges (Autor: 
Joan i Josep 
Segur) 




Les finestres triforades, 
pròpies de l’arquitectura 
tradicional catalana, 
rodegen l’ull de l’escala de 
la casa Patxot de Sant Feliu 
de Guíxols.





AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges (Autor: Salvador 
Estibalca)




L’any 1931, Rafael Patxot va 
encarregar a l’arquitecte Josep Danés 
el projecte de la seva casa d’estiueig a 
Mosqueroles (Montseny). L’edifici va 
ser concebut com una masia 
idealitzada, segons els ideals i 
l’estètica noucentista. Aquest era el 
lloc on el matrimoni Patxot-Rabell 
havia decidit retirar-se durant la seva 
vellesa.

Per saber-ne més podeu consultar:
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/fitxers/
pdf/p03d272.pdf 

Joaquim Nadal. Josep Danés i Torras. 
Noucentisme i regionalisme arquitectònics a 
http://joaquimnadal.cat/josep-danes-i-
torras-noucentisme-i-regionalisme-
arquitectonics/ 



FI


