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Justificació

En primer lloc, em plau enormement presentar-vos el llibre Un cant a 
l’enyor: Gavadà en la seua plenitud. I en segon lloc, animar-vos a llegir 
aquesta petita història del poble de Gavadà amb les possibles mancances que 
hi puguin haver, ja que la història d’aquest petit poblet té períodes que desco-
neixem sigui per manca d’informació o per motius diversos. Sigui com sigui, 
en aquesta recerca es pretén homenatjar totes les persones que hi van néixer i 
que hi van viure amb unes circumstàncies socials i econòmiques prou difícils. 
En definitiva, el testimoniatge de persones que, d’una manera o una altra, han 
tingut vinculació amb Gavadà. Amb aquesta reflexió, no vull caure ni en el pes-
simisme ni en una tragicomèdia mal entesa, ben al contrari, és una reflexió en 
positiu, és un cant al treball, a l’esforç, a la dignitat humana, una estima pro-
funda a l’entorn natural i a la terra que van treballar els nostres avantpassats 
en un altre temps, en una altra època.

Cal dir que el projecte del llibre fa temps que es va iniciar, precisament, 
en un dinar de germanor que fem cada any per Santa Quitèria pels volts de 
maig els qui ens estimem Gavadà. Va ser en aquell moment quan —insistei-
xo— aquell projecte guardat en un calaix mig esbiaixat, va començar les seues 
primeres passes, va començar a tenir cos i, sobretot, ànima. Les meues ànsies 
de rememorar la vida rural gavadenca, de recuperar per escrit els habitants del 
llogaret, els renoms, el modus vivendi d’aquell període històric i, sobretot, les 
meues arrels familiars, van fer, tot plegat, que se’m convertís en un projecte 
engrescador i sentimental.

La tasca no semblava, en principi, gens fàcil. Quedaven poques famílies a 
Vandellòs, altres descendents havien marxat a viure a l’Hospitalet de l’Infant, 
a Tivissa, a Reus, a Cambrils, a Salou, a l’Ampolla, a Montbrió del Camp, a 
Tarragona, a l’Ametlla de Mar, a Móra d’Ebre… Però a mesura que vaig iniciar 
els primers contactes amb gavadencs, descendents i bons coneixedors de Ga-
vadà, el projecte es va anar perfilant cada vegada més. Per primera vegada, les 
persones a les quals jo coneixia de nom a partir de les històries que explicaven 
a casa, ara ja tenien fesomia, ara tenien cara i ulls. Per primera vegada, coneixia 
i descobria familiars llunyans oblidats des de la distància i en el temps. Per pri-
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mera vegada, em sentia part d’aquest llogaret com el cordó umbilical que uneix 
indestriablement mare i fill i que, d’alguna manera, mai no s’havia trencat. Per 
tant, la tasca principal era reconstruir, genealògicament parlant, les famílies 
gavadenques, una feina feixuga, a partir, sobretot, de les fonts orals, que han 
estat cabdals en la creació d’alguns dels capítols del llibre així com també de la 
recerca de dades a l’Arxiu Municipal i a l’Arxiu Parroquial de l’església de Sant 
Andreu Apòstol de Vandellòs.

La pretensió del llibre era clara: perpetuar la manera de viure dels gavadencs 
des de mitjan segle xix fins a la primera meitat del segle xx, cent anys d’apunts 
històrics, de pinzellades d’una manera de ser molt similar a la d’altres llogarets 
i pobles d’arreu de Catalunya en aquest període històric. La vida al camp, el 
pasturatge, l’explotació forestal, les carboneres, la festa de Santa Quitèria, la 
jota, les famílies gavadenques, la torre de defensa, etc., són alguns dels punts 
de què tracta el llibre.

En el procés de recerca, em vaig adonar de la interrelació que existia entre 
Gavadà i els masos de la muntanya. Era una relació de veïnatge, de companyo-
nia, d’ajuda mútua, la qual cosa em va portar a modificar algun aspecte del 
projecte inicial. I és, en aquest sentit, que vaig creure oportú fer-ne esment, 
no només els del municipi pròxims al llogaret sinó també als pertanyents a 
Tivissa, sobretot els que tenien com a punt de connexió el camí de Gavadà, un 
camí de carro que era punt d’encontre entre veïns, prou importants per fer-ne 
cinc cèntims i donar el seu particular testimoniatge. Vull insistir aquí que, en 
cap moment, no he incorporat els poblets ni les masies de Fatxes i Masdeva-
lentí perquè, tot i trobar-se molt pròxims a Gavadà, necessiten un treball de 
recerca individualitzat. Que quedi aquí el meu aclariment.

No puc acabar la meua justificació sense agrair la col·laboració a totes les 
persones que m’han obert casa seua, que m’han facilitat informació, fotogra-
fies i documents diversos. Sense tots aquests informants —més d’un cente-
nar— el llibre no hauria estat possible. Vull deixar constància del meu enorme 
agraïment a les persones que anomeno a continuació:

M. Rosa Alcarraz Aguiló
Maria Alcarraz Bonfill
Santiago Alcarraz Cedó
Angelina Alcarraz Escoda
Teresina Alcarraz Vernet
Dami Alcarraz Papió
Teresina Alegre Pascual
Jaume Arbós Guirro
Hermínia Aymamí Castellnou
Adolfo Barceló Domènech

Eloi Barceló Domènech
Àngela Barceló Gil
Emili Boada i Rovira
Roser Boquera Escoda
Josep Boquera Prats
Josefina Borràs Sancho
Josep M. Borràs Sancho
Teresa Borràs Sancho
Juanito Bordera Alcaraz
M. Pilar Bordera Alcaraz

1 Gavadà.indd   18 22/3/10   13:54:54



19

Un cant a l’enyor: Gavadà en la seua plenitud

Nuri Bordera Alcaraz
Josefina Borràs Sancho
M. Teresa Borràs Sancho
Maria Carrión Castellnou
Ricardo Carrión Castellnou
Maria Casadó Domènech
Rosendo Castellnou Alcaraz
Josep Castellnou Barceló
Adelina Castellnou Domènech
Elisa (Virgen) Castellnou Gil
Teo Castillo Díaz
Carme Cedó Alcaraz
Teresina Cedó Escurriola
Montserrat Cedó Margalef
Jaume Cedó Mauri
Anna Cuadros Margalef
Joan Cuadros Margalef
Dolors Domènech Borràs
Pepito Domènech Callau
Joan Domènech Margalef
Pere Domènech Margalef
Xavier Domingo Forment
Carme (Nuri) Escoda Borràs
Josep Escoda Gil
Amparo Escoda Margalef
Maria Montserrat Escoda Sancho
M. Teresa Escoda Sancho
Nati Escoda Sancho
Santi Escoda Sancho
Teresa Escoda Sancho
Andrea Escurriola Castellnou
Maria Escurriola Castellnou
Ester Espelta Castellnou
Juanita Espelta Papió
Teresa Espelta Papió
Francesc Garreta Castellnou
Josep Gil Pla
Antònia Gil Domènech
Rosa Gil Margalef
Rosa M. Gil Margalef

Dolores Guirro Escoda
Lola Jardí Pena
Antònia Laboria Pascual
Josep Lluís López Fort
M. Pilar Marco Bordera
Paquita Margalef Alcaraz
Glàfida Margalef Piñol 
Alfredo Margalef Castellnou
Patrocínia Margalef Castellnou
Pepito Margalef Castellnou
Francesca Margalef Prats
Maricel Méndez Marco
Àngela Martínez Margalef
Generosa Martínez Margalef
Pepito Navarro Vernet
Rosa Pallarès Domènech
Antònio Pascual Jardí
Pepito Pascual Marco
Antònio Pascual Margalef
Paquita Pascual Margalef
Pepito Pascual Margalef
M. Carme Pascual Viñas
Montserrat Pascual Viñas
Josefina Pascual Viñas
Isabel Pentinat Joan
Pepita Pentinat Joan
Anna M. Piñol Riba
Elena Piñol Riba
Isidre Piñol Riba
Salvador Piñol Riba
M. Neus Rigo Alcarraz
Enrique Sabaté Castellnou
M. Carme Sabaté Margalef
Agustí Sancho Domènech
Alfredo Sancho Domènech
Amadeu Sancho Domènech 
Montserrat Sancho Domènech 
Jaume Sancho Domènech
Jerònima Sancho Domènech
Josep Sancho Domènech

1 Gavadà.indd   19 22/3/10   13:54:55



Cristina Castellnou i Espelta

20

Maria Sancho Llambrich
Maria Sancho Llaó
Pepita Sancho Llaó
M. Teresa Sancho Marquès
Josefina Sancho Piñol
Francisco Sancho Piñol
Magda Sancho Savé
Daniel Sancho Vernet

Amparo Sanz Cervera
Alfons Tejero Farnós
M. Mercè Vernet Espelta
M. Blanca Vernet Margalef
Munda Vidal Martí
Emília Vernet Ortiz
Jaume Vives Escoda
Montserrat Vives Escoda

Finalment, permeteu-me que faci els últims agraïments més personals. En 
primer lloc, a la meua família i a la gent que m’estimo, en especial a ma mare, 
la Teresa Espelta de cal Balotxo, que ha estat còmplice d’aquest llibre des del 
primer moment, i a mon pare, l’Hermínio Castellnou de cal Maco, traspassat 
fa uns quants anys, i amb qui vaig aprendre l’amor per la terra i a no renunciar 
mai als meus orígens. També vull agrair la col·laboració als meus cosins, a la 
Carme Carrión Espelta, pels seus suggeriments, sempre tan ben encertats i pel 
seu ajut en el procés de digitalització de documents i fotos, i al Joan Carrión 
Espelta, pel seu mestratge i la magistral recreació de Gavadà de principis del 
segle xx i, sobretot, per la seua sensibilitat en les qüestions culturals i artísti-
ques del nostre poble. També vull fer un esment especial als bons amics Maria 
Alcarraz i Francesc Fuguet, per l’assessorament històric de la publicació, així 
com també als mossens José Antonio Omedes, primer, i Josep Lluís Serrano, 
després, per obrir-me les portes de l’Arxiu Parroquial de Sant Andreu Apòstol, i 
al Jordi Guirro, per les de l’Arxiu Històric Municipal. Agraïments amb majúscu-
les, també, als prologuistes que s’han ofert per fer-me les lletres introductòries 
del llibre: al Josep Escoda Gil, de l’Associació de la Masia de Castelló, a la Rut 
Domènech Jardí, del Centre d’Estudis de la Vall, i al Bonaventura Sabaté Gil, 
director del CEIP Valdelors, representants d’associacions i institucions vincu-
lades, entre altres, a l’estudi i a la recuperació de la nostra memòria històrica. 
No vull enllestir aquest apartat sense deixar de regraciar el suport de la Maite 
Boquera Domènech, regidora de Cultura, de l’Alexis Castillo, per confiar nova-
ment en aquest projecte de recerca, i del Josep Castellnou Barceló, el batlle del 
municipi, amb qui he pogut compartir l’afecte sincer per Gavadà i la culminació 
d’aquest llibre que representa un esglaó més en la memòria col·lectiva del nos-
tre poble. Gràcies, moltíssimes gràcies a tots i a totes pel vostre suport.
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Ubicació. Accessos i masos  
que envolten el llogaret. Notes etimològiques

Si vas a Gavadà i no se te n’han burlat, has anat a l’infern i no t’has cremat! 
Dita popular

Gavadà, actualment, és una de les cinc poblacions deshabitades del munici-
pi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Inicialment, era un mas, segons consta 
en documents del segle xiv, un mas que va convertir-se en una masada. Al dar-
rer terç del segle xix i a causa de l’increment d’habitants, se la va catalogar com 
a aldea (llogaret), un focus de població però sense jurisdicció pròpia. Aquest 
estatus el va compartir amb altres pedanies municipals no només durant el 
període en què el poblet va pertànyer al terme de Tivissa, sinó també quan va 
incorporar-se al terme de Vandellòs en produir-se la segregació. Així és cons-
tata en l’obra de Màrius Bru Fulls d’història de la vila de Tivissa i del seu territori 
antic, així com també en les publicacions que editava l’Estat anomenades No-
menclátor de las ciudades, villas, aldeas y demás entidades de España. 

Està situada a 500 m d’altitud aproximadament respecte al mar. Té dife-
rents punts d’accés. Per una banda, s’hi arriba a partir de la intersecció que es 
troba a mà esquerra de l’actual carretera C-44 direcció Tivissa. Antigament, 
aquest punt d’entrada no era tan visible i connectava directament amb el po-
blet de Fatxes. Aquest camí o pista, ara asfaltat, era un camí de carro. Se l’ano-
menava camí de Gavadà. L’itinerari fins al nucli permetia observar un paisatge 
d’un gran valor ecològic: la finca la Moixera primer, el pas pel coll del Rourall 
després, fins a arribar al mas de Genessies, al capdamunt del qual s’hi divisava 
la mola que ha donat nom al mas. A l’altra banda del camí, s’iniciava el barranc 
Fondo, convivint entre arbustos, matolls, pinedes, bancals d’ametllers, avella-
ners, sembrat, vinya, un itinerari que ens transporta, indubtablement, a un 
altre temps. El camí ens porta al poblet de Gavadà, ubicat al vessant sud-est de 
la mola de Genessies i que divideix el nucli en dues parts desiguals i de manera 
desordenada.

Seguint l’itinerari, a banda i banda del camí, s’hi trobaven casetes, masos 
i masets, que en el primer terç del segle xx, eren habitats pels mateixos pro-
pietaris o masovers, una manera de viure pròpia de les zones rurals però amb 
un tarannà conciliador. Al capdavall del camí s’arribava fins al Platé, del terme 
municipal de l’Ametlla de Mar, connexió directa amb l’antiga carretera Nacio-
nal. Allà hi convivien algunes de les finques més importants de la costa. Estem 
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parlant de Pons, amb fileres de cases on vivien centenars de jornalers amb les 
seues famílies durant tot l’any. 

A més a més d’aquest camí de carro, que connectava amb diferents termes 
municipals, existien camins de ferradura que donaven al poble de Vandellòs. El 
primer es trobava a la vora del camí, a mà dreta, a la partida de Cerveres. Era 
un pas estret, es travessava el barranc Fondo i només hi podien accedir animals 
de càrrega o vianants. Se l’anomenava camí de Burrià. Més amunt, a l’altura del 
mas de Genessies, n’existia un altre, també a mà dreta, que tenia característi-
ques similars al primer però l’itinerari era més llarg. Se l’anomenava bosc d’en 
Garré. Tots dos camins feien cap a una mateixa bifurcació que donava al camí 
de Masdevalentí, la Burguera, fins a la darrera parada: Vandellòs.

Pel que fa al topònim de Gavadà, cal dir que ja apareix en un capbreu de 
Tivissa l’any 1204. Els capbreus eren llistats de censos poblacionals que els 
senyors feudals feien elaborar per a una finalitat tributària. És la primera ve-
gada que apareix el nom “alius campus in Gavadà”. En els fogatges de 1496 
també apareix el topònim, així com també en l’Onomasticon cataloniae, “per 
campos de Gavadan”.1 Segons Coromines, un dels lingüistes més importants 
de la llengua catalana, el topònim tindria un origen visigòtic i provindria del 
mot gawita, -an.2 

Els masos de la muntanya

Gavadà era una població molt ben comunicada tot i la situació geogràfica. 
Per allí hi passava gent de la vila o dels masos de les muntanyes de Tivissa, dels 
masos del terme de l’Ametlla, veïns dels altres llogarets propers com Fatxes, 
Masdevalentí o de Vandellòs mateix.

Així, doncs, la vida tranquil·la de Gavadà s’alternava amb el moviment de 
carros, rucs i mules que passaven pel camí, i donaven un to d’atrafegament 
propi dels pobles. Per tant, el poblet compartia vincles socials, afectius i econò-
mics amb molts dels habitants d’aquests masos que passaven per aquest camí, 
per molts, l’única via d’accés cap a les muntanyes de Tivissa, que anava a parar 
fins al Platé, un llarg recorregut però amb una relació agraïda i solidària. 

Segons els historiadors, els masos, des de l’edat mitjana, tenien una funció 
molt important arreu del territori, sobretot, en zones de muntanya on el pagès 
es trobava lluny, moltes vegades, del poblament on vivia. És per això que neces-
sitava dependències pròximes a la zona de conreu per guardar-hi la collita o per 

1 Coromines, Joan. Onomasticon cataloniae, vol. iv, pàg. 334.
2 Ib., pàg. 334.
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residir-hi en certes èpoques de l’any. Per tant, els masos, petits o grans, eren 
explotacions agràries amb tot allò necessari per subsistir. S’hi desenvolupaven 
multiplicitat d’activitats, totes orientades a reproduir i mantenir la qualitat de 
la terra. Com diu el mateix Ferrer i Alòs, “el mas organitzava el territori, era el 
reflex de la història d’un país”3 i mostrava, sens dubte, la puixança o el retrocés 
econòmic de la família propietària.

Sigui com sigui, és, en aquest període, quan els senyors feudals i els reis 
obligaven a bastir els masos amb torres de defensa o bé se’n construïen de 
manera aïllada. Aquestes feien la funció de salvaguardar la població del bando-
lerisme al llarg dels segles xv i xvi o bé dels saquejos dels vaixells que arribaven 
a les costes. Amb el temps, les torres van perdre la seua utilitat i han quedat, 
actualment, com a testimoniatge viu d’aquella època.

Per tant, encara que tots els masos, als quals faig referència a continuació, 
formen part de la memòria personal i sentimental de les famílies que hi van 
viure, només alguns tenen catalogació històrica, ja que les torres de defensa ad-
herides al mas són considerades patrimoni arquitectònic, estiguin actualment 
en peu o en procés d’enrunament. És el cas de la del mas de Genessies (terme 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), la d’Aumet, la d’en Cedó, la d’en Panxot 
i la de Frauques (ja en terme de Tivissa). El cas de la torre de Gavadà es tracta, 
de manera específica, en l’apartat 9.2. 

Domènech Jardí i Carles Jardí, en el seu llibre Les golfes a pagès (de Tivissa i 
la seva muntanya),4 ja fan referència explícita a aquest camí i als masos o ma-
sets que hi connecten. Segons els autors, el camí s’inicia amb la partida de les 
Muixeres, amb el mas de Genessies i, a l’esquerra, un camí que porta al Repeti-
dor, als Taixos i Dedalts de Vandellòs. Després, s’arriba al poble de Gavadà. Més 
endavant, els masos de Francisco i Enrique la Tuïs. A dalt del coll, es deixa el 
terme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per entrar al de Tivissa. S’hi troba, 
acte seguit, el d’Aumet de Borràs i el de Burnou. Seguint el camí, ens endinsem 
al mas de Cedó i al mas de l’Eloi. Continuant amb la pista, a l’esquerra, el mas 
de la Múrtera de Cedó, ara Puvill de Vandellòs. S’hi concentren a prop, Mesca-
les de Butxaques, de Panxot, de Beset, del Peret de Déu, de Garbinada i de la 
Tecleta. Seguint recte, el mas de la Devesa, de Pallisé, dels Socs, de Sauvelles i 
de Manou. Tornant al barranc, s’arriba a Frides, a la roca l’Eixam, de Trumfa i la 
plana del Llorell. Des de la pista i a la dreta, hi ha més endavant, la Penetraga i 
Guinarderes. Si se segueix la pista, s’arriba al mas de Burnou, i al de la Clota de 
Borràs. Seguint el camí, el mas de la Rabaseta, el mas de Josep del Rabasó, mas 

3 Ferrer, Llorenç. El món rural a Catalunya, pàg. 40.
4 Jardí, Domènec; Jardí, Carles. Les golfes de pagès (de Tivissa i la seva muntanya). Cossetà-

nia, 2009.
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de Guitarres, plana del Llorell i plana Vella. Més endavant, tenim el mas de Sal-
vador de la Clota, i més avall el de Fabian i el de Toribio. Continuant l’itinerari, 
s’hi troben a la part final, el mas de Tite, de Rafel de la Múrtera, de Bassoles, 
el mas de Pere Xoco, Frauques, del Maco, de Nou de Dalt, Nou de Baix. Amb el 
coll de Mas Nou, s’arriba a la partició del terme Tivissa amb l’Ametlla de Mar. 
El Platé marca el fi del recorregut.

En les pàgines següents, faig una aproximació a alguns d’aquests masos vin-
culats al camí de Gavadà i, a altres, on hi ha una relació directa amb Vandellòs. 
Per tant, no pretén ser una catalogació completa sinó una breu pinzellada d’un 
tarannà, d’una manera de fer i del modus vivendi d’una altra època. És un petit 
testimoniatge de la nostra història més recent.

• Mas de Genessies (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)

El mas de Genessies era el mas més important del nostre terme municipal i 
el que compartia lligams més estrets amb Gavadà i amb els seus habitants. Els 
propietaris eren els amos de la majoria de terres dels voltants; no només del 
petit nucli sinó també d’altres indrets del terme i de Tivissa. Per tant, molts 
gavadencs, hi treballaven com a masovers, mitgers, parcers, rabassaires o bé 
jornalers.

El mas de Genessies se’l considerava un dels més grans de l’antic terme de 
Tivissa i va continuar sent-ho després d’incorporar-se al de Vandellòs. Segons 
el Pepito Domènech Callau, Genessies, mitger i masover del mas fins als anys 
cinquanta, els amos de la finca tenien 640 ha, de les quals només 60 es troben 
al terme de Tivissa. El padrí del Pepito i la seua família eren els mitgers de la 
finca que tocava al mas, i la part més pròxima a Gavadà, la portaven els Freixes. 
Ells s’encarregaven del mas, del bestiar, de recaptar el terç de fruit dels seus 
rabassaires per a l’amo. La finca en tenia 47. 

A principis del segle xx, el propietari n’era Ramon Jardí Borràs de cal Sir-
veri o Cerveri, d’ascendència tivissana. Vivia a Barcelona i estiuejava a Tivissa. 
Per tant, la seua relació amb el mas era més com a font d’ingressos que com a 
habitatge propi. Als anys cinquanta, atesa la situació que patia l’agricultura, la 
migració dels rabassaires i, per tant, la pèrdua de la seua principal font d’in-
gressos, els Jardí van vendre el mas a Carlos Muñoz Folch.

L’edifici es va construir a partir d’una torre que data del segle xvi. Segons 
Màrius Bru, el propietari del “Mas de Genexies” havia contractat l’any 1584 la 
construcció de la torre al mestre d’obres Joan Bosch i al seu gendre pel preu de 
90 lliures barcelonines i 2 fanegues de faves. Segons Bru, el contracte especifi-
cava com havia de ser la torre que s’ha dit: 
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Ha de ser de quatre cantons de vint-i-quatre pams de cantó a cantó i dita torre 
ha de tenir les parets de cinc pams de gros fins a la primera volta […] i de la 
tercera volta en amunt fins al principi dels pilans han de ser parets de dos pams 
i mig […] i han de fer un pont de la casa a la torre cobert de volta d’alçada d’un 
home amb sos dos portals i més s’han de fer les garites i espitlleres.5 

Va enllestir-se el 1588. Actualment, se’n conserva una de les parets que 
formen part de l’edifici de la masia.

El mas tenia una portalada gran que accedia a la part interior de la casa, 
al capdamunt de la qual hi havia un rellotge solar. A la planta baixa, hi tenien 
l’establia, el celler, el magatzem, el rafal dels carros, els trulls, la premsa de vi, 
el forn de pa, una llar de foc amb fregador, una zona que feia de criador de toci-
nos, una comuna i una cisterna. A la primera planta, tres habitacions amb una 
cuina per als amos, una sala d’estar gran, quatre habitacions per als masovers i 
un “secadero” per als embotits. A la segona planta, hi havia les golfes, on s’em-
magatzemaven els fruits: avellanes, ametlles, blat, ordi, etc.

A cadascuna de les bandes de l’habitatge hi havia dos corrals, un de cabres 
(uns cent-cinquanta caps) i un d’ovelles (uns cinquanta caps), una pallissa i una 
olla que convertia el vi en esperit (aiguardent).

5 Bru, Màrius. Fulls d’història de la vila de Tivissa i el seu territori antic. Ayma, 1950, pàg. 
111-112.

Mas de Genessies
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Corrals del Mas de Genessies

Camí d’entrada al Mas de Genessies
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Els masovers conreaven, sobretot, vinya, ametllers, avellaners, blat, ordi i 
civada. L’any 1494 hi vivia el Bernat Jardí. A finals del segle xviii, també existia 
una llar. En canvi, el 1817, dues famílies, la de Miguel Margalef i la de Baltasar 
Castellnou.6 Segons el Pepito Genessies, els de cal Bessó van ser els responsa-
bles del mas abans que la seua família hi residís durant anys. Durant la primera 
meitat del segle xx, els masovers van ser el Josep Domènech Saladié de cal 
Barceló, i la Teresa Vidal Sancho de cal Guerxo, els padrins del Pepito Genessi-
es. Com a nota anecdòtica, la parella que vivia a Gavadà, havia fet el viatge de 
nuvis, casualment, a Genessies. La parella va tenir dos fills, la Teresa i el Josep, 
pare del Pepito. Son pare va continuar amb la tasca familiar ja des de ben petit 
i la va seguir després de casar-se amb sa mare, la Carolina Callau Pallisé de 
Tivissa. La seua vida al mas va ser tan fructífera que aquesta família va adoptar 
el renom de Genessies. 

• Mas de Cedó (Tivissa)

El mas es troba al terme de Tivissa. Segons Màrius Bru, hi havia una torre 
de defensa del mateix període que el mas de Genessies. A més, per un decret 
aprovat pel rei, segons el bisbat de Tortosa, el 1786 hi vivia una família.7 La 
parella formada pel Francisco Borràs Rovira i la Mercè Cedó, tivissans tots dos, 
en són els actuals propietaris.

• Mas de Manou (Tivissa)

El mas pertany al terme municipal de Tivissa. Segons els fogatges de 1496 
hi vivia una família, la del Joan Revull, i, segons Màrius Bru, hi queden restes 
d’una torre de defensa.8 En una recopilació feta pel bisbat de Tortosa, l’any 
1787, hi continuava habitant-hi una família o llar. Era un mas gran amb una 
galeria. La finca i el mas pertanyien a cal Rei, el darrer propietari dels quals va 
ser l’Armando Loran.

• Mas de Sauvelles (Tivissa)

El mas pertany al terme municipal de Tivissa. El propietari n’era el Lluís 
Loran de cal Rei, finca que va passar posteriorment a la filla, la Carmina Loran. 
Als anys quaranta, la família del Mingo Pentinat Borràs n’eren els mitgers. El 
mas constava de tres pisos. A la planta baixa hi havia entrada, cuina, frega-

6 Vernet, Joan. El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. El cens de 1817. Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 2005, pàg. 90.

7 Bru, Màrius. Fulls d’història de la vila de Tivissa i del seu territori antic. Ayma, 1950.
8 Ib., pàg, 112.
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dor i estable. A la primera planta hi havia habitacions i golfes, que servien per 
emmagatzemar la collita i el menjar. A més, tenien pallissa, era i cisterna. S’hi 
conreaven ametllers i olivers. Avui ja no pertany a la família originària.

• Maset de l’Eloi (Tivissa)

El mas pertany al terme municipal de Tivissa. El propietari n’era l’Enrique 
Jardí de ca l’Eloi. La finca la va portar el Joaquim de cal Recader. S’hi conreaven 
ametllers i figues.

• Mas d’Aumet o de Borràs (Tivissa)

El mas era propietat del Joaquín Borràs de Tivissa. A aquest mas també se 
l’anomenava el mas d’Aumet, ja que s’ubicava a la serra que porta el mateix nom. 
Segons els fogatges de 1496, hi vivien dues famílies: les del Bartomeu i Gabriel 
Margalef9. Era molt gran, i adjunta al mas hi havia una torre de defensa de les 
més antigues de l’antic terme municipal de Tivissa, segons Màrius Bru. El Joan 
Cedó i la Teresa Margalef, padrins de la Teresina, la Maria i la Lourdes Escur-
riola Cedó, ja feien de mitgers al mas. Allà el matrimoni va tenir cinc fills: l’Antò-
nio, el Ramon, el Miquel, el Josep i la Mundeta. Quan l’Antònio, un dels fills, va 
casar-se amb la Rosa Escurriola Vidiella, va continuar vivint al mas amb la seua 
filla, la Teresina. Després de la mort de l’Antònio, la Rosa va casar-se en segones 
núpcies amb un cunyat seu, el Miquel, i allà hi van continuar vivint amb les dues 
filles del nou matrimoni: la Maria i la Lourdes. S’hi van estar 21 anys.

El mas tenia dues plantes: planta baixa i un pis. A la planta baixa hi havia 
un celler, el “quarto dels desembraços”, un foc a terra, un fregador, un forn i 
canterers. Sota l’escala, una premsa de vi i un trull. Al primer pis hi havia una 
sala gran i cinc habitacions. Fora de l’estatge, hi havia un rentador i una font.

Al mas hi conreaven vinya, avellaners, ametllers i olivers.

• Mas de Joaquín de Bornou o Burnou (Tivissa)

El mas es troba al terme municipal de Tivissa. Era propietat de Joaquín de 
Bornou, padrí del Josep M., que va casar-se amb la Montserrat de cal Pacaro de 
Tivissa. La finca va passar al seu fill, i aquest la va vendre. 

El mas constava de dues plantes. A la planta baixa hi havia una cuina, una 
quadra, un trull, una cisterna, un corral i un celler. Durant 14 anys, el Tomàs 
Cedó i l’Amàlia Margalef s’hi van estar de mitgers. El repartiment del fruit era 
al terç: dues parts per al pagès i una per a l’amo.

9 Ib., pàg. 200.
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