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INTRODUCCIÓ 

 

He decidit realitzar el treball de recerca de segon de batxillerat sobre els noms 

dels masos de Bordils. Considero que és molt important conèixer les nostres 

. Cada 

nom té la seva pròpia història, com cada persona té la seva 

volem aprofundir en aquesta vessant cultural des de la proximitat i, 

íric a partir del coneixement 

etimològics, geogràfics,antropològics...) i de la recerca directa i vivencial de la 

gent que pertany a aquesta terra i que acumula, natural

selectiva, el seus records, les seves històries, les seves explicacions 

pseudoetimològiques; en definitiva, la seva visió intrahistòrica del seu món i del 

món que els envolta. Personalment, aquesta investigació em permetrà conèixer 

una altra perspectiva el meu entorn i el significat històric i, fins i tot, 

emocional i hermenèutic de la terra dels meus pares i dels meus avis. En 

les meves arrels per pode

manera més racional i científica i també amb una càrrega emocional que hom 

 

 

HIPÒTESIS  

El as provingui del llinatge de la família que el 

va construir, així que suposo que aquest serà el cas amb el qual em trobaré la 

majoria de vegades en realitzar la recerca pel poble. 
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La major part dels nostres topònims té un ètim dins mateix del català, del que 

es parla actualment o 

toponímic és la llengua catalana, fonamentada principalment en la llatina. El 

Diccionari General de la Llengua Catalana és moltes vegades suficient per a 

toponímia. 

Diccionari 

Català-Valencià-Balear i el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua 

Catalana. 

També seran de gran utilitat els atles lingüístics, en especial güístic 

de Catalunya Atlas Lingüístic del Domini Català.  

Molts dels topònims catalans provenen de la llengua catalana i, tot i això, no 

són intel·ligibles per a nosaltres. Això es deu a què pertanyen a etapes ja 

superades històricament.  En aquests casos, es fa imprescindible el 

coneixement de la lexicologia històrica catalana i àdhuc romànica. 

 

METODOLOGIA 

La toponímia pot ésser practicada sense recórrer a cap estudi etimològic quan 

parlant ben informat pot trobar. En altres casos, es presenten més dificultats a 

 intentar respondre les preguntes que presenten un treball sobre 

toponímia al tractar-se de noms que no condueixen a cap pista per esbrinar-ne 

 

Cal recolzar la interpretació toponomàstica en fonts documentals, ja que sinó 

necessitat de documentar-se amb les següents paraules: 

Mitjana, o almenys en els censos i llistes tributàries de segles més acostats als 

- (E.T.C. II, 38). 
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Per tal de realitzar correctament aquesta tasca, primer demanaré informació 

juntament, juntament amb un mapa del poble 

la protecció del patrimoni i, per tant, hi apareix un llistat de masos que serà molt 

la màxima informació 

Ajuntament. 

Un 

masos per demanar-  del nom del 

seu domicili i altra informació complementària que em puguin facilitar. Cal 

destacar també la importà a la 

biblioteca per tal que  la recerca sigui més completa i de més qualitat. 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

branca de la lingüística que estudia els noms propis. Dins 

l

antropònims són els noms que designen ue són els 

prenoms o noms de fonts, els cognoms i llinatges (que són els que indiquen la 

família), i els que el designen per al·lusió a una circumstància extralegal 

personal. La paraula topònim és un neologisme format per dues veus gregues: 

ingüísticament, o si es prefereix gramaticalment, el 

topònim és un substantiu propi. 

de lloc.  

rta entrebancs. En són exemples 

la distància temporal que ens separa del  la 

 socials, històriques i geogràfiques fa difícil 

de controlar les causes del naixement de molts mots. 
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BORDILS 

 

EL MUNICIPI 

-

Els Àngels, al bisbat de Girona, i al partit judicial de Girona, ciutat de la qual es 

amb Celrà. 

00. El nucli històric del poble es va 

veïnats de Mas Bec i de Rissec, dos agrupaments situats al nord-est, entre el 

poble i el Ter. 

El poble està situat al pla de Bordils, a la riba dreta del riu Ter. A Bordils també 

hi trobem els torrents de Sant Pere i el de Juià, també conegut com torrent de 

Pluent, que baixen del massís de les Gavarres i discorren a través del poble 

fins a trobar la riera de Palagret, que condueix tots aquests torrents al Ter.  

els cultius de regadiu, grans, llegums, farratges, hortalisses, cànem, alguna 

mentre que les explotacions agrícoles de cereals, patates i hortalisses no 

sobre
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Per contra, respecta la tradició agrícola del poble, ha crescut el percentatge de 

població ocupada en el sector industrial, degut sobretot al polígon industrial de 

 

 arbres més bells de  la terra, el Bordilenc. 

mateix nom.  

 

HISTÒRIA1 

990, on apareix mencionat amb el nom Burdillis. Més endavant veiem com el 

menciona la població amb el nom Burdilos. En un document redactat entre els 

anys 1051 i 1058, apareix anomenat Burdils. El 1326 és conegut com Burdillis i

el 1359 com Burdills

Burdillis -se Burdilis, que 

borda ( casa de camp ). Bordil és un aplec o poblat de borda, per tant, és un 

col·lectiu de la borda o gran cabana muntanyenca, la qual cosa ja indica el tret 

econòmic que caracteritzarà la història de Bordils al llarg dels segles: 

(cal destacar que la mongeta de ganxet de Bordils era força 

reconeguda fins i tot a la capital barcelonina).  Però les característiques 

geogràfiques del lloc fan pensar que el 

més reculada en el temps. 

Al segle XI la comtessa Ermenssenda va restituir a la canònica de Sant Daniel 

de Girona totes les terres i masos que tenia al bisbat de Girona, entre les quals 

 

A
                                                           
1 www.bordils.org, i els llibres: Bordils, 

Onomàstica Catalana de Joan Coromines i La Guerra del 
Francès a Celrà  
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senyor de Cervià. En aquest testament deixava en llegat el castell de Bordils al 

seu fill Berenguer de Cervià. En aquell tem una 

muralla amb quatre entrades anomenades portalets situades al carrer 

Montserrat, al carrer Sant Esteve, un xic més amunt del carrer Ample i una que 

 

senyor de Cervià, document pel qual aquest cavaller va deixar el castell de 

Bordils al seu fill Berenguer de Cervià. 

Bordils va anar passant dura

de jurisdicció en jurisdicció, com una peça de bescanvi, de compra i venda dels 

diferents poders senyorials i reials. Així sembla que el primer va dependre del 

castell de Cervià i en el segle XVII va passar a mans del veguer de Girona. 

stència que imperava a Bordils al segle XIV feia que la 

població fos molt vulnerable a qualsevol procés de crisi, guerra, epidèmia, etc. 

Aquesta precarietat va provocar catàstrofes com la que va succeir entre els 

anys 1380 i 1427, quan el poble va passar a tenir de 194 habitants a 162. 

. Bona 

costa, i que han estat elements determinants tant pel que fa al 

desenvolupament positiu del poble com pel que fa a les incidències negatives. 

entre les forces de la Generalitat de Catalunya, comandades per Bernat 

Gilabert de Cruïlles, i les forces reialistes, comandades per Pere de Rocabertí, 

els partidaris de la Generalitat de Catalunya no es van rendir i quan Joan de

Vilalpando, majordom reial, va aixecar a Bordils les forques en senyal de la 

jurisdicció que li havia atorgat el rei, varen ser enderrocades pels vençuts. Això 

 

Un altre episodi molt dur per a la població bordilenca va ser la Guerra del 

Francès, en la qual Bordils formà part del cantó de Girona. El capellà Jeroni 

-se a Celrà, i preparar-se amb els seus homes 
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per defensar el marge dret del riu Ter. Es va comunicar al poble de Bordils que 

formés voluntaris i que es reunissin a Celrà per atacar els francesos. El 29 de 

juliol van arribar a Celrà dues càrregues de cartutxos, demanades per Jeroni 

 

El 30 de juliol, Julián de Bolívar va fer una convocatòria del somentent i va 

concentrar al Congost. La intenció era cobrir un sector que anava des del camí 

nia es van col·locar 

uns 900 homes comandats per Jeroni Prim. A causa del baix nom de voluntaris, 

una línia que anava des del Congost fins a Llambilles. Els qui no es 

ocupar Celrà, i no van tardar en fer-se també amb el poble de Bordils. Els 

somentents del sector es van replegar cap als Àngels per afegir-se a les tropes 

de Clarós i de Milans del Bosch. En abandonar Bordils, els francesos van 

cremar un nombre important de cases, però això no devia ser exclusiu dels 

francesos, també les tropes catalanes deurien cometre delictes pels llocs on 

passaven. Això va obligar el compte de Caldagues a publicar un ban de data 19 

entrés a cases dels pobles o masos per robar o incomodar seria jutjat 

militarment.   

Les aigües del Ter que passen per Bordils havien estat motiu de discòrdies al 

eren considerades comunals. 

Al construir-se la sèquia Vinyals al segle XIX, Bordils va viure avenços 

agrícoles que van generar una època de prosperitat per al poble. 

En la durada dels anys 1936 i 1939 Bordils va viure un període de molta 

violència i assassinats produïts per la Guerra Civil. 

El 1940 una catàstrofe natural anomenad
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Bordils, cobrint bona part del terme municipal. Les aigües del riu Ter es van 

desbordar i va canviar el traçat del riu deixant unes terres de Cervià en territori 

bordilenc. 

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE TREBALL 

 

El terme municipal de Bordils té com a límits al nord el Ter, que al seu pas per 

la zona on es troba situat el poble forma uns meandres molt pronunciats, i al 

sud la línia del ferrocarril de Girona a Portbou. 

de la carretera comarcal de Girona a Palamós dividint perfectament el terme en 

dues entitats de població. A més, es troben els veïnats del Mas Bec i el Rissec. 

 

En arribar a Bordils, des de Girona, a la dreta ens queda la línia del ferrocarril, 

Si agafem un dels últims carrers que transporten al cor del Bordils, el carrer 

Almeda, es passa per davant de les noves escoles, i més endavant passarem 

porta 

anar fins a Medinyà. Per arribar fins al veïnat de Rissec cal agafar el carrer de 

la Creu , i travessar extensos camps de pomeres fins a arribar-hi. 

Si agafem el carrer Montser

carretera per accedir a la població. Pel carrer Montserrat passa un torrent que 
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va a donar a la riera de Juià, que travessa el terme i separa de forma 

perpendicular els dos carrers esmentats. En aquest punt, 

Aquest aiguabarreig provoca de vegades fortes inundacions però la gent de 

Bordils, ja acostumada a aquests problemes periòdics, té davant de les portes 

 

Tan si es va per la carretera antiga de Medinyà com per les que travessen el 

veïnat de Rissec o del Molí, en acostar-se a la riba del Ter, apareix un extens 

terreny de plantacions de pollancres. Aquests han donat molta popularitat al 

menada bordilenc. El 

bordilenc és un pollancre amb una fulla petita i un tronc mol recte. Actualment 

aquesta espècie és gairebé inexistent. 

 

BORDILS AL NOMENCLÀTOR OFICIAL DE TOPONÍMIA 

MAJOR DE CATALUNYA 

 

En el Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya hi apareix un 

nombre molt petit de masos de Bordils. Aquests són: el mas Ros del Pla, el 

mas Bosc, la Cànova i Can Conill Gros. A més, hi apareixen dos barris: el del 

Rissec i el de la Carretera, i un indret: el Pedró.  
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RECULL DE NOMS DELS MASOS 

 

Almeda, ca n' 

Ca n'Almeda és una masia situada en un carrer que porta el seu nom, el carrer 

 

recent.  

traducció del qual diu així:  

Són uns acords matrimonials. 

En Baldiri Esponellà, pagès, del mas Esponellà de Bordils, dóna a la seva 

de la parròquia de Bordils), com 

a dot el mas, més 120 lliures barcelonines, més tots els seus vestits i joies 

personals, amb motiu del seu casament amb Bartomeu Artibalga, pagès de 

Sant Esteve de Montnegre (diòcesi de Girona). 

Es reserva per a ell, o bé el seu hereu en cas de mort, el retorn del mas en cas 

que la seva germana Maria morís o no tingués fills en edat de fer testament.  

Si això últim passés la Maria es quedaria amb 40 lliures, de les quals en podria 

fer el que volgués.  

Segueixen les declaracions i acceptacions de tots, fins i tot del seu promès. 

sastre de Bordils. 

Campllong (prevere  

Com es pot observar en el text, el mas en aquell temps es deia mas Esponellà, 

en motiu del cognom del propietari, Baldiri Esponellà. 
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d  

 

Ca n'Almeda, situat al carrer Almeda. Font pròpia 

Amorós, mas 

 

Augustí, ca  

Es tracta del nom amb què antigament es coneixia cal Bisbe, per causa del 

cognom dels seus antics propietaris. 

Augustí, mas 

Aquest és el nom que consta a les escriptures del mas més popularment 

conegut com can Viader. Es desconeix 

suposem  
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Avellí, ca l' 

 del seu antic 

propietari, que també va donar nom a la sabateria Avellí de Girona. Aquest nom 

es deu al cognom del seu antic propietari, cognom que també porta la sabateria 

Avellí de Girona, ja que aquesta és propietat de la mateixa família. 

Baldiret, can 

Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.  

També conegut com la Torre, c

es deia Baldiri i era de baixa estatura. Anteriorment també havia dut el nom de 

 

ants de 

 que a la capella hi ha un general francès 

enterrat. La presència de dues formes escultòriques en forma de casc 

da del pati i el fet que a

moltes monedes franceses, terrissa negre i fins i tot mitja bala de pedra dels 

canons,  ens porta a pensar que hi podria haver un campament de les tropes 

de Napoleó en terres bordilenques, tot i que en els arxius francesos de moment 

í que hi havia un campament 

militar era a Medinyà, poble molt proper a Bordils. Els historiadors David 

Masgrau i Ignasi Sala consideren poc probable que hi hagués un campament

militar a Bordils, ja que estaria molt desprotegit en cas de ser atacat. Seria més 

possible que hi hagués un campament a Celrà, ja que les muntanyes actuen 

com a barrera per protegir-se dels atacs. Podria ser que els comandants que 

que poc probable, campament a Bordils o Celrà. El que resulta desconcertant 

és el fet que en un mapa pertanyent al Mariscal Suchet, a les ordres de 
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lència, la qual els francesos

apareixen pocs noms, entre els quals destaquem Bordils, que apareix en lloc 

ent 

del poble a preguntar-se sobre un possible campament francès a Bordils. Una

altra possibilitat seria que les formes escultòriques estiguessin inspirades en els 

tot el s.XIX i principis del s.XX. 

 i

 

Can Baldiret més que una casa és un conjunt, també es coneix com la Torre, a 

causa de la torre de planta quadrada i rematada amb balustrada, que sobresurt 

ues aigües 

i tres finestres al primer pis, la del centre gòtica geminada. La casa té una 

capella que data del s.XVII, i a les parets un rellotge de sol on apareix la data 

1829. 
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Can Baldiret, situat al barri del Rissec. Font pròpia. 

 

Batista, can 

Es tracta  situat al barri del Rissec el nom del qual prové del cognom 

 

anomenat també can Batista, i van comprar el mas de Bordils quan aquest va 

ser e

escriptures, abans era conegut amb el nom de can Salom. És una edificació 

construïda en và hectàrees de camp

i arbreda, tot i que fa uns anys era força més extens. 

Antigament la casa tenia 6 feixes, però per qüestions hereditàries, ara només 

en conserva  2. 

imentació dels seus 

habitants. 

Cal destacar que el pou és un dels que tenen més profunditat del poble. 

Encara es conserva una part de la paret utilitzada per protegir-se de les 

inundacions, ja que aquesta casa es troba situada en una zona molt propera al 

riu Ter. 
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Can Batista, situat al barri del Rissec. Font Pròpia. 

Berto, can 

Es tracta del nom amb el qual es coneixia  més conegut com can

Viader. 

anomenat Albert Vidal es va casar amb la pubilla de la casa que es deia Maria 

filla del qual es va casar amb Viader.  era més conegut per la gent com Berto, i 

per aquest motiu es va començar a anomenar per aquest nom al mas Augustí. 

Bisbe, cal 

Situat al barri del Rissec, aquest mas era a gustí 

 

Actualment és conegut amb el nom de Cal Bisbe també per motiu del cognom 

del propietari. Vicens Bisbe venia de Madremanya i va compra

 Bisbe va passar a Francesc Bisbe i despré

propietari Vicens Bisbe. 



18 
 

El mas es dedicava principalment a 

bestiar variat 

per sobreviure 

poder 

alimentar-se 

 

cosa que no 

fos productes 

del camp 

Més endavant 

van deixar el 

bestiar i van 

ser els primers 

a fer fruiterar.  

És des 

aquestes no provoquessin desperfectes greus als camps dels agricultors del 

poble.  

Bosc, can 

Can Bosc és el nom que va dur actualment conegut com can Almeda en motiu 

antics propietaris. 

Cànova, la 

Aquesta edificació es troba situada al pla de Celrà. 

També conegut amb el nom de mas Pujades en motiu dels antics propietaris, la 

Cà  per  la unió dels mots 

propi  canviar de casa, van traslladar al nou 

habitatge. La família provenia de can Cànova de Bordils.  

 Cal Bisbe, situat al barri del Rissec. Font pròpia. 
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La pedra més antiga que es troba de la casa data de prop 

ees de regadiu. És tracta 

antigament hi havien tingut un ramat de xais i, més tard, vaques i vedells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar que en temps de la Guerra Civil, la Cànova va servir de caserna

encara es conserva un refugi per protegir-se dels bombardejos. Durant el

temps de la guerra al mas hi havia els oficials i les tropes, ja que la casa 

aviació.  

a Cànova és Concepció Malagrida Pons, que ho va 

  

Clavaguera, can 

Almeda i el passeig Aymeric de Bordils. 

La Cànova, situat al pla de Celrà. Font pròpia. 
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Aquesta casa va pertànyer a la família Barceló, tal com consta escrit al llindar 

sobre la que hi ha una terrassa formada per uns arcs, detall afegit en una data 

més avançada a la de la construcció del mas. Durant 25 anys aquesta casa 

Regulares de Nuestra Señora del 

es deu a la donació de Salvador Tallada i Masó. Això es deu a que Salvador 

Tallada 

havia estat escenari de representacions teatrals, i de les primeres projeccions 

cinematogràfiques a Bordils, abans de la guerra. 

Les Hermanas Terecianas van vendre la casa a la família Claveguera ja que 

Tallada hi va renunciar. Claveguera era un camperol de Sant i Iscle.  

Avui dia la família Claveguera encara és propietària del mas.    

Coll, can 

 situat al camí del moli és més antic que tots els 

Can Claveguera, situat al passeig Aymeric. Font pròpia. 
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de la porta 

ens suggereix uns orígens més antics. 

En el mas ara hi viu la família Chacón. El nom de la masia ve del cognom dels 

un temps, de la família Tallada. 

Els habitants de

vint-i-cinc anys tenien unes 6 vaques lleteres aproximadament. 

 

Comas del Ban, can 

És el nom amb el que antigament es 

nom és degut al casament entre la pubilla de can Comas del Ban i un Pou de 

St. Martí Vell que vindrà a viure a la casa canviant-ne el nom pel del seu 

cognom. 

Conill Gros, cal 

Entrant al Ban de Bordils hi trobem  cal Conill Gros, una masia que es 

caracteritza per la gruixudària dels seus murs. 

Aquest habitatge  és conegut amb el nom de mas Saló. Aquest és el nom que 

Can Coll, situat al camí del moli. 

 Font: Ajuntament de Bordils. 
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apareix a les escriptures, ja que es tracta del cognom dels seus propietaris, 

residents a Barcelona. El topònim que porta el mas actualment és degut als 

actuals arrendataris, la família dels quals habita la casa des de fa més de 100 

anys. Es diu que el motiu del nom del mas és degut a una juguesca que  va fer 

 temps determinat. Si ho 

aconseguia li pagarien el cafè. En aconseguir-ho, la gent va començar a dir que 

aquell noi corria com un conill, així que els habitants del poble van donar al mas 

el topònim que encara avui conserva. 

 

Cal Conill Gros, situat a l'entrada del Ban de Bordils. Font: pròpia. 

 reda i la ramaderia, concretament les 

vaques lleteres. 

 

 

Cua, can 

Antigament conegut com can Cuca, data de . Possiblement 

pronunciació més còmode del nom. 
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masia molt propera al 

riu Ter que 

antigament disposava 

de moltes vessanes,

concretament unes 

deu. Però ara només 

en conserva una i 

mitja, ja que les altres 

llarg del temps. 

Aquesta  masia es caracteritza per tenir una biga de grans dimensions que

 

Aquest mas era de la família Tallada. Can Tallada era la casa pairal, i aquests

ho van comprar a can Bosch. 

ropietari és Carles Batlle, a ramaderia. 

A la porta i en una finestra, hi llegirem dues dates del segle XVII, la de la porta, 

1637 on hi ha també una imatge del Sagrat Cor i la de la finestra, una mica més 

tardana, 1668.  

Cuca, can  

Es tracta del nom amb el que antigament es coneixia a can Cua. Possiblement 

-lo. 

 

El Convent2 

Al costat de les escoles estatals hi va haver també a Bordils una escola privada 
                                                           
2 Bordils Passat i Present, escrit per Dolors 
Grau i Ferrando, Imma F.Mulleras i Olga Llobert i Guevara i editat pe  

Can Cua, sutat prop de la vora del Ter. Font: pròpia. 
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que durant més de 25 anys va ser dirigida per les Hermanas Terecianas 

Regulares de Nuestra Señora del Carmen. Aquesta escola estava ubicada al 

mas actualment conegut com can Claveguera. La finca era dels senyors 

Barceló, que ho van deixar en herència a Salvador Tallada i Masó a condició 

que 

propietat de Salvador Tallada, per destinar-la a usos educatius, concretament

 

En una carta escrita el 29 de març de 1974 , la germana Josefina Maria Serra 

recorda com la mare Maria de los Ángeles Badorsa, que en aquells temps 

estava a Tortosa, i la germana Matilde Narejos es reunien amb la germana 

Josefina Serra a Lloret de Mar, lloc on les Terciàries tenien una clínica de salut 

 

de la germana Simona Méndez. També hi havia una classe de primària a 

càrrec de la germana Adriana Belmonte, on hi havia unes 50 nenes, de 6 a 10 

anys.  A les monges hi anaven sobretot 

Celrà, ja que allà també hi havia una escola de les mateixes característiques. 

Durant la Guerra Civil, les monges van haver de marxar i el convent fou 

 

com a condicionant la cessió de la finca, i especificava fins i tot que la 

congregació no podia exigir compensacions per les possibles obres o millores 

 

La congregació de les Terciàries va deixar de fer-

1955. 
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El Molí3 

Aquest mas, actualment deshabitat, i que es troba situat al peu de la sèquia 

que fa girar les turbines per moldre el gra. El nom se li va donar per la funció 

que tenia el mas. 

Es desconeix la data de construcció del mas, tot i que es relaciona amb la 

 

Cal destacar la importància que tenia aquest molí per al poble de Bordils i els 

voltants perquè, juntament amb la farinera de Campdorà, eren els únics molins 

grans de la zona.  

El molí de Bordils era una indústria destinada a la mola de gra, ja sigui per fer 

farina o per fer pinso pel bestiar. La tècnica del molí era totalment hidràulica, 

per funcionar. El molí de Bordils disposava de quatre moles, una per 

espallussar el blat i les altres per moldre tot tipus de gra. En acabar la Guerra 

ona del 

barri del Molí, ja que aquests es troben a un nivell superior al de les aigües de 

la sèquia. 

 

                                                           
3  
http://www.celra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=75 
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Interior del Molí. Font: http://www.celra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=75 

Esponellà, can  
E  Almeda era anomenat can Esponellà 

quan aquest era propietat de Baldiri Esponellà. 

El Molí, situat al peu de la sèquia Vinyals.  

Font: 

http://www.celra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=75 
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construït per una colla de paletes que passaven pels pobles i construïen 

masos. Aquest nom és un diminutiu del nom del propietari, que es deia Esteve i 

era de baixa estatura. El seu cognom era  Martí, cognom que encara conserven 

els actuals propietaris de la casa.  

les vinyes. També hi havia hagut toros i els ramaders hi duien les vaques per 

muntar-les. Fa uns 65 o 70 anys que es dediquen als vivers. 

Actualment ca  també és una casa de turisme rural. 

 

Ca l'Estevenet, stuat al camí del pla. Font: pròpia. 

 

Estragó, ca  

Al camí del pla 

motiu dels actuals propietaris. Al tractar-
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temps molt recent, la majoria de bordilencs i bordilenques anomenen el mas 

amb el nom que li van donar els antics propietaris amb motiu del seu cognom, 

Gasau i al que tothom anomenava Gasoet. 

 

 

 

Ca l'Estragó, sutat al camí del pla. Font: pròpia. 

 

 

 

 

 

 

Gallard, masoveria  

a mas  Can Gallard es 
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troba situat darrera de can Prim.  Aquesta masoveria porta de nom el del 

masover. Avui dia encara s  

 

Masoveria Gallard, situada darrera de Can Prim. Font: Pròpia. 

Gasoet, can 

deia Gasau, tot 

mas.  

 

Gim, mas 

Aquest és el nom amb el que molts bordilencs coneixien can Marcó, ja que 

aquest era el nom real del masover. 

 

Joé, masoveria 
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Aquesta masoveria, actualment restaurada, 

 

 

 

Masoveria Joé, situada darrera de can Prim. Font: pròpia. 

 

Malhivern, can 

dos masos en conformaven un de sol fa molts anys, però es desconeix el motiu 

ement es tracta de la zona on vivien els 

amos i la zona habitada pels servents, o potser es van haver de repartir el mas 

dos hereus. 
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Can Malhivern, situat al barri del Rissec. Font: primària 

El motiu del topònim del mas es deu a que un antic habitant de la casa sempre 

deia que faria un mal hivern , així que la gent el va començar a referir-se a ell 

va donar el nom a la casa. Nom que també 

 

Suposem que la família mascaró li ho vengués a la família Soler en motiu 

erquè la mare de la família Soler era la dida de la Sra. Tallada.  

Mallorquí, can 

Aquesta masia porta aquest nom per motiu del cognom dels antics propietaris. 

Can Mallorquí era una casa pairal  que, en anar els 

propietaris a viure a 

la zona del recinte 

emmurallat de 

Bordils, es va 

convertir en 

masoveria. 

 

 

Can Mallorquí, situat al barri del Rissec. Font: primària. 
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Marcó, can 

 al barri del Rissec que porta de nom el mot 

donat al masover. Aquest 

Marcó. Aquesta masoveria tenia com a casa pairal can Prim, els habitants eren 

arrendataris. La tasca dels habitants del mas era dedicar-se al conreu. 

 

Marisch, mas 

Es tracta del nom que havia dut el mas de la Roda pel cognom que tenia un 

antic propietari.  

Masó, can 

Aquest mas situat al camí de Medinyà es troba caracteritzat per les seves 

planta basilical, de tres cossos i tres pisos, amb porta adovellada i una 

magnífica finestra coronella que presideix el primer pis. Es poden apreciar dos 

cossos adossats, realitzats posteriorment, i a la banda esquerra hi ha una gran 

terrassa sobre voltes, tot envoltat per un mur que tanca el terreny. 

Francesc Mateu era fill del Pont Major, a Girona, i vivia en el mas Masó. En 

canviar de casa es va fer un trasllat de topònim i van passar a anomenar també 

mas Masó al que es troba situat a Bordils.  

Can Marcó, situat al barri del Rissec. 
Font: primària. 
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vaques i porcs. 

 

Can Masó, situat al camí de Medinyà. Font: primària. 

 

Mateu, can 

Aquest és el nom que consta en les escriptures del mas més conegut com la 

a masia es deu al cognom que encara conserven els 

actuals propietaris de la casa. 
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Moner, mas 

Mes conegut com cal Peix, aquest mas situat al camí del pla 

amb el nom de  mas Moner.  

 

Mas Moner, situat al camí del pla. Font: primària. 

Pau Peres, can 

Es tracta del nom amb el que es coneixia anteriorment can Baldiret. El motiu 

 

Peix, cal 

Es tracta del nom amb que la majoria de bordilencs i bordilenques coneixen el 

 

Paraire, can 

Cal Paraire és una masia de grans dimensions actualment deshabitada en la 
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ovelles, ja que aquest és el significat del topònim que porta el mas. Això ens 

 

Era una de les masoveries de la família Tallada en la que hi vivia gent 

arrendada. Actualment aquesta gent ha donat el mateix nom que duia el mas 

on habitaven a la seva empresa de vivers: cal Paraire, situat molt a prop. 

 

Can Paraire, situat prop del barri del molí. Font: primària. 

Pou, can 

Aquesta masia es troba situada al carrer de la creu fent cantonada. 

A causa del cognom dels antics an Comas 

del Ban4  

00  Guerra del Francès i no en va tornar. 
                                                           
4 Ban: anomenem  ban al masculí de banda. És possible que el Ban de Bordils sigui el conjunt de terrenys 
que, a causa del canvi en el cabal del riu Ter, van passar de ser territori de Cervià a ser territori del poble 

banda del riu Ter. Tamb
de Bordils quan es va dividir el territori concedint a cada família un nombre de terrenys determinats en 
funció de la seva possessió econòmica. Al fer-ho es podria haver obligat al poble a treballar les terres 
properes al Ter mitjançant un Ban, que en aquest cas tindria un significat impositiu. 
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Va quedar Maraciana Comas que es va casar amb un Pou de St. Martí Vell. 

els amos de la casa no hi residien, sinó que vivien dins de la zona 

emmurallada.  

Durant la guerra del 36 hi van viure tres enginyers de construccions republicans

que, en 

deixant documents importants, entre els quals destacava un plànol del camp

tropes del Generalíssim.  

Comas i Carreras de can Comas es casaria amb Joan Pou i Colomer de St. 

Martí Vell a Bordils. Amb Joan i Margarida casats, comença el llinatge dels Pou 

a Bordils. En Joan havia 

Joan eren masovers del Mas Presas de Sant Martí Vell. Eren en Joan Pou i 

Palahí i la Gertrudis Colomer i Martí. Aquest Joan, el pare, era natural de Celrà 

i la Gertrudis de Salitja. I els avis Pou, de Ce

Palahí. En Joan i la Gertrudis tenien un altre fill, en Josep, nat a Sant Martí Vell 

pare ja era mort.  Joan Pou i Colomer i Margarida Comas i Carreras van tenir 

aquests fills: Maria, nascuda el 1808, Pere, concebut el 1811 i, per acabar, 

El mateix any es va casar Maria Pou i Comas, a Bordils, amb Josep Serrats i 

Mariscot, vidu de Maria Brengaret. El 1843 naixia la Maria Pou i Comas, filla 

Martí Vell. Tenia 73 anys. Aquest mateix any naixia Joan Pou i Comas, fill de 

 

1855, a Bordils, amb Margarida Dalmau i Ros, de Foixà. El 1854 havia mort 
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Llúcia. 

Destaca el fet de que va ser de les primeres cases que van tenir aigua corrent 

 

 

Can Pou, situat al carrer de la creu. Font: primària. 

 

Prim, can 

Aquest mas, que és un dels més antics del poble de Bordils. Situat al principi 

del camí de Medinyà, 

 

de masia, la teulada a dues aigües. Tot i que la presència de balcons a la

façana indica que aquesta fou molt modificada al segle XIX, Can Prim conserva 

una finestra gòtica-renaixentista. El primer Berenguer Prim es casà amb Maria. 
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Després Pere Prim es casà amb Bruna Olm de Sant Daniel, que va morir. I en 

segones noces es casà amb Guillema Saballs-demont, de Celrà. Hi va haver 

molts hereus anomenats Pere Prim fins arribar a Pedro Melchor Prim, onzè 

hereu per línia masculina, que va ser honrat el 18 de novembre de 1676. 

Aquest es va casar amb Maria Poch i  Alemany de Blanco. A par

magnífico , cosa que els lliurava de fer el servei militar.  

Un hereu que va incrementar molt en compra va ser Josep Prim i de Balle, 

dissetè hereu des de Berenguer Prim. Aquest es casà amb Filomena de Balle, i

es va emparentar amb els marquesos de Vall Vornera. 

Després ve Ignasi Prim que es casà amb Concepció Guytó i Barril de Cassà. 

Aquest va morir jove i el seu fill gran Lluís Prim, que es va casar amb 

Francesca Fornells de Girona que va Morir als 27 o 28 anys. Aquestes morts 

Prim, casat amb Olga Quintana.  

Subsisteix Can Prim, que és la casa pairal, la masoveria Joé, la masoveria 

Gallard i la masoveria can Marcó, més conegut com Mas Gim, que data del 

1600. També subsisteix un centenar de vessanes de conreu i un centenar més 

  

 

Can Prim, situat al principi del camí de Medinyà. Font: primària. 
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Pujades, mas 

coneguda com la Cànova portaven de 

cognom Pujades, i aquest és el que va donar nom al mas. 

Riera, mas 

Situat a la carretera que porta a St. Joan de Mollet, molt a prop de la riera, 

trobem el mas Riera, anomenat així per la seva situació geogràfica. Es tracta

havia hagut vaques lleteres. Actualment la casa és propietat de la família Fuses 

 

Mas Riera, situat a la carretera que porta a St. Joan de Mollet. Font: primària. 

De la Roda, mas 

Tornant vers el barri de la carretera, trobem aquest mas situat al carrer de la 
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va molt lligat al tòpic medieval de la roda de la fortuna, i significa que la vida 

dona moltes voltes. Antigament era conegut com ca l  en motiu del nom 

 Aquest mas hostatjava els peregrins que feien el camí de 

Santiago. 

 

Can Serrats era un altre nom que havia dut el mas a un

propietari que ho havia tingut llogat. També havia portat del nom de mas 

Marisch i mas Amorós, tots en honor del cognom dels habitants del mas.  

 

Mas de la Roda, situat al cantó del carrer de la creu. Font: primària. 

 

Ros del Pla, mas 

una colla de paletes que passaven pels pobles i construïen masos. Es pot 

sembla molt a Ca net, que també va ser 
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vessanes de regadiu, arbredes i algun bosc per St. Martí Vell i per Bordils. Els 

arbres, tot i que també hi 

havia hagut bestiar. També havien tingut una euga que utilitzaven per tenir 

estirar les arades. Al mas també havien tingut vaques de llet, porcs, gallines i 

altres animals de granja. 

 

Mas Ros del Pla, situat al Barri del Rissec. Font: Ajuntament de Bordils. 

Saliné, can 

es deu al cognom dels propietaris que el van comprar després de 

al clergat. 

Saló, mas 

El mas Saló és el nom que consta en les escriptures de cal Conill Gros. El 

  

Salom, can 

Can Salom és el nom que consta en les escriptures del  mas conegut com can 

B
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perdut en passar les generacions. 

Sant Dionís, mas 

 Es troba situat al 

camí del pla i da ntigament pertanyia als 

Comtes de Camprodon, que residien a can Xapa. El mas va ser comprat per 

r a Enric Peres Cassanyes fins

arribar als actuals propietaris, que són Jordi Sahun Peres i Enric Sahun Serra. 

Eduard Peres provenia de can Baldiret, i va comprar el mas Sant Dionís

(conegut per molta gent com can Saliné ) i el mas Moner ( més conegut com 

cal Peix) 

, més una extensió 

 

El mas Sant Dionís, el mas Moner i can Baldiret eren propietat del Clergat, ja 

 

 

Mas Sant Dionís, situat al camí del pla. Font: primària. 
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Serrats, can 

És el nom amb que alguns encara coneixen el mas de la Roda. Aquest nom li 

va donar un antic habitant de la casa que la tenia llogada pel negoci dels 

eugues 

per deixar-les  embarassades. 

Sureda, can 

an Sureda, una masia que

pel del cognom del propietari. La casa va ser construïda pels 

 

Era de la família Tallada, però la família Sureda havia sigut arrendatària del 

mas tota la vida. 

 

La gent que habitava la masia es dedicava a la ramaderia, concretament a 

degut als pocs beneficis que produïa el negoci. També es dedicava a 

 

Can Sureda, situat a la riera. Font: primària. 
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ent, però de Can 

Sureda només en són unes 60.  

Maria Sureda Sais, casada amb Domingo Olivet van tenir Margarita i Josep, 

 

Tallada, can 

Fent cantonada amb el camí del Pla, aquesta és una masia amb estructura 

típica del s.XIX, és a dir, tenia una planta i dos pisos. Al primer pis hi ha una 

balconada i la part posterior dóna al que en el seu temps va ser un preciós 

jardí. Sobre la galeria hi ha una gran terrassa.  

Tallada prové del poble de Juià, concretament de can Tallada. Es va 

casar amb una pubilla de can Mascaró, i es van fer aquesta casa a Bordils. El 

deia Josep Mª Tallada Mascaró, tot i que aquest no era el seu únic fill. És 

possible que la família Mascaró arribés a Bordils al comprar-hi terrenys amb els 

diners guanyats gràcies al comerç. 

 

  

Can Tallada, situat al camí del pla. Font: primària. 
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Aquesta família posseïa un nombre considerable de masos a Bordils, dels 

quals la casa pairal era can Tallada. Aquests masos són: cal Peraire 

(actualment deshabitat), can Tallada, can Coll, can Sureda i can Cua. A més, 

can Tallada també posseïa altres cases més senzilles de Bordils. 

Torra, can 

Can Torra es troba situat al carrer Almeda, molt a prop 

pista vella. 

mas que va poder salvar la seva capella de les atrocitats contra la religió 

cristiana comeses durant la guerra del 36. La capella va ser tapiada a temps i 

avui dia encara es conserva en perfectes condicions.  

També es coneix aquest mas amb el nom de can Mateu degut al cognom dels 

actuals propietaris de la vivenda. 

 

Can Torra, situat al carrer Almeda. Font: primària. 
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Capella situada a l'interior de can Torra. 

Aquí es pot observar la capella que es va poder salvar de les tropes 

republicanes durant la guerra del 36. 

Torre, la 

Es coneix amb aquest altre nom can Baldiret a causa de la torre de planta 

quadrada que caracteritza aquesta edificació. 

Viader, can 

 

Enfilant el passeig 

Aymeric arribem al  nucli 

antic de Bordils, lloc on hi 

trobem situat can Viader, 

també conegut com can 

Berto o mas Augustí, tal 

com consta a les  

 

 Can Viader, situat al passeig Aymeric. Font: primària. 
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escriptures. Hi trobem una porta amb dovella molt ample, i una magnífica 

finestra gòtica. Fa uns anys al mas hi havia hagut un cafè i una sala de ball 

anomenada La Murga. Aquest mas, juntament amb les altres cases de la zona, 

havia estat propietat del baró de Foixà. 

Josep Viader, mestre en el temps de la Guerra havia portat les corals de 

Girona. Aquest es va casar amb la noia de can Berto i la gent va passar a 

anomenar el mas can Viader. 
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CONCLUSIONS 

 

 com la 

meva hipòtesi, en la qual afirmava que la majoria dels noms dels masos 

provenen del llinatge de la família que el va construir no és del tot certa. És cert 

que el llinatge de la família normalment dona nom al mas, però aquest nom 

acostuma a ser substituït en variar el cognom de les futures generacions que 

habitaran la masia. Altres vegades el mas porta de nom el mot que se li va 

 com, 

per exemple, el mas Riera, o a una característica del mas com, per exemple, la

Cànova, que prové de la unió dels mots casa i nova. Cal destacar, també, que 

en la hipòtesis no comptava amb la possibilitat que un mas hagi pogut portar 

, i enca

a una variació en el cognom del propietari. Però normalment, tot i canviar de 

propietari, el nom que té el mas en les escriptures es manté. El topònim que 

varia és el donat a la casa per la gent del poble. 

juntament extraient-ne els masos i completant-lo amb els noms que hem 

facilitava diversa gent del poble. Tampoc ha estat de gran ajuda el Nomenclàtor 

Oficial de Toponímia Major de Catalunya, perquè només hi apareixien quatre 

juntament hauria de solucionar, per tal de 

facilitar la tasca a futurs investigadors interessats en els masos del terme 

municipal de Bordils i també per preservar els noms dels masos i evitar que 

. 

Seria interessant investigar en un futur les cases importants integrades dins el 

nucli urbà de Bordils, ja que encara es conserven edificacions que, en el seu 

dia, van tenir molta importància i que tenen un valor històric molt important 

com, per exemple, can Maureta o can Xapa, la qual encara conserva la forma 
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de torre que tenia per defensar el recinte emmurallat de Bordils. 

recerca explicant tot el que recordava, intentant preservar en aquest treball el 

que guarden en el record sobre els masos on han nascut i crescut tant ells com 

o mostraven un interès respecte a temes històrics molt lligats a les masies 

a ser el que és avui 

dia. Cal esmentar que hi ha incògnites que potser no es resoldran mai, com és 

el cas del Ban de Bordils, que tant podria ser una imposició com una manera 

de referir-se a les terres que, en el seu dia, eren de la banda del Ter de Cervià i

 

He après molt realitzant aquest treball, ja que aquest fort lligam entre els masos 

i la història que aquests han viscut porta a la recerca històrica dels fets succeïts 

al poble al llarg del temps. Especulacions sobre possibles campaments 

napoleònics a Bordils, possibles imposicions als pagesos, les repressions de la 

istòric de 

històrics de gran importància i com les van viure els pobles de la llera del Ter.  
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AGRAÏMENTS 

 

meu agraïment  al Sr. Fèlix Bruguera per 

donar-me la idea de realitzar un treball de recerca tan entretingut i enriquidor 

com aquest. També pel seguiment que ha fet del treball i per aconsellar-me i 

ajudar-  

air  la meva mare Conxita, 

acompanyat a alguns masos en la meva 

recerca topogràfica. També als meus avis Mariano González i Margarita Covas,

col·laborat tant com els ha estat possible en ampliar la informació sobre alguns 

dels masos del poble.  

Estic molt agraït al Sr. Miquel Pou, no només per la gran quantit

 sobre el seu mas i 

per explicar-me fets històrics lligats als masos del poble i les hipòtesis 

formulades pels bordilencs sobre alguns fets que es desconeixen. 

 Voldria mostrar també el meu agraïment al Sr. Josep Maria Martí, que em va 

explicar tant com li va ser possible sobre can Prim i les seves masoveries a 

 i a la Meritxell 

Batlle, yat en la meva recerca topogràfica pels masos de 

guiat durant el llarg  

 i els consells del Sr. Eudald Vi  per 

elaborar bona part de la història del poble. També els consells del Sr. Ramon

, com també els dels historiadors David Masgrau i 

Ignasi Sala, amb els quals em va posar en contacte el Sr. Bosch i 

proporcionat una informació que  

pogut relatant tot e .
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Com sempre,  manera 

desinteressada en el treball, proporcionant-  que els 

he sol·licitat sobre el poble, ja sigui aconsellant-me llibres o deixant-me

consultar, per exemple, un document molt antic sobre el mas més proper a 

plànol del poble, la presència del qual resulta imprescindible en el treball. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




