
VILLA ROSITA 

MASIA LA BARRACA 

Del Llibre “Bétera i el seu Patrimoni” 

 

L’actualment coneguda com “Masia La Barraca”, és un Bé de Rellevància 

Local (B.R.L) amb un grau de protecció Integral. Està emplaçada a l’interior d’una 

parcel·la sensiblement rectangular de 772,95 m2 de superfície. El seu ús és de 

serveix públics.  

HISTORIA 
 

La bella casa senyorial anomenada “la Barraca” l’ordenà construir el 

britànic Walter Morris Cooley, qui havia emigrat a Sudàfrica i més tard a Mèxic 

(Sonora), on va prosperar amb la comercialització de l’or i de la plata. En tornar 

a Espanya convertit en un indià, es veu atret pel lloc de Bétera induït pel seu 

amic, el Sr. Roda, que tenia una residència a les afores del poble. Així doncs, va 

decidir  construir una vil·la al costat de la del Sr. Roda, l’any 1898. L’autor de la 

realització dels plànols i la direcció de la construcció de l’edifici va estar a càrrec 

del prestigiós arquitecte Josep M. Cortina Pérez (1868-1950), fàcilment 

identificable pels motius decoratius que apareixen en diverses parts de les 

façanes.  

 

Façana oposada a l’entrada principal de la casa 



   La gent del poble, com era de costum, va anomenar la vil·la amb el nom 

del seu amo, el “Mas de Morris”, però el seu nom original era el de “Villa Rosita” 

en honor a la quarta filla del matrimoni.  

  Vegem seguidament com ens conta el Beterà P. Alfons Roig Izquierdo 

(1903-1987), qui va conèixer la casa en la seua infantesa, vivències pròpies en 

torn a esta exquisida mansió.  

«Per moltes raons, el mas dels Morris, una família anglesa, tingué 

importància per a mi. Allí treballà mon pare, Pepe l'Obrer, de mestre 

d'obres i els fills dels Morris van ser els padrins del meu bateig. Hom 

recorda que tiraren diners. Ells no perderen mai la relació amb Anglaterra 

i l'ambient en què vivien era molt semblant al que ens va fer arribar Josep 

Losey amb els seus films. Jo anava molt per aquella casa i encara sent 

viva l'amabilitat de la senyora, el jardí del mas on jugaven al cròquet, el 

cèrcol d'entrada, ple de rosers, i la basseta d'aigua amb nenúfars i peixos 

de colors. Era un món rar i ensems atraient. A la façana, als barandats, 

impressionava la quietud petrificada d'animals exòtics i quimèrics.» 

     Però el senyor W. Morris no va poder gaudir molt de temps d’esta singular 

casa. En 1905, els deutes que havia contret el van dur a una gran depressió 

acabant amb la seua vida amb un tir de revòlver al cap a la torreta de la casa. 

En una butxaca de la xiqueta una carta deia, entre altres coses, que no es culpés 

a ningú de la seua mort. 

 

Familia de Walter Morris 

   



Passat algun temps, la senyora Morris, qui no podia fer-se càrrec del deute 

adquirit, decideix vendre la vil·la. Els nous propietaris serien membres de la 

família Iborra, amos d’altre mas del costat, els quals integraren les dos 

possessions en una sola finca, aleshores, plantant tot de tarongers. La casa del 

Sr. Iborra es converteix en la casa dels caseros o masovers de la nova propietat, 

i la casa del Sr. Walter es queda com a residència dels nous amos, motiu pel 

qual, passa a anomenar-se el “Mas d’Iborra”. 

    Fruit del conveni urbanístic que va signar l’ajuntament amb els nous 

propietaris del mas i constructors de la urbanització, la casa dels amos i totes les 

construccions adjacents, es varen convertir en propietats municipals i públiques 

pel goig i gaudi de la ciutadania, amb una superfície de 3.445,36 metres quadrats 

i un perímetre de 235,75 metres. Els terrenys dels camps i convertits en una 

urbanització adquiriria el nom de “El Portón” a partir de 1990.  

   Quatre anys més tard, la casa es converteix en la seu de l’associació 

“Ames de Casa Tirius” les que la tracten amb tot el respecte i estima que mereix, 

però sols utilitzen la primera planta, la segona no es troba ocupada, aleshores 

com a ciutadans de Bétera, ens agradaria que es convertira en la casa de la 

dona, per a que totes les associacions de dones del poble pogueren hi  tindre la 

seua seu a este lloc meravellós, i al mateix temps, seria ocupada tota la casa 

amb un complet ús i millor manteniment. 

    No és d’estranyar que, donat  el sensacional paratge que ofereix La 

Barraca,el lloc fora elegit l’any 2005 com escenari d’una sèrie i film 

cinematogràfic produït per televisió espanyola, “Las cerezas del cementerio”, 

obra literària de Gabriel Mirò. 

 

DESCRIPCIÓ 

 
La parcel·la on es troba l’immoble està delimitada per un clos que recull 

l'ampli jardí exterior de l'habitatge, al qual es troba una àmplia varietat d'arbres i 

arbustos de menor dimensió que defineixen la distribució del jardí i les seves 

senderes. Enfront de la façana principal originària, recaient a l'accés no asfaltat, 

es troba una font de planta circular que adorna l'entrada als jardins de la vil·la. 

Encara conserva el portal o portón de l’entrada, que serveix hui dia com 



ornamentació de la urbanització, on es pot llegir “Masia la Barraca”, aleshores 

també es coneix per este nom.  

    La vil·la té construïdes tres barraques valencianes, dos prop de la casa 

senyorial, al mateix jardí, una feta expressament per a jugar les xiquetes de la 

família, concretament per a la neta major d’En Vicent Iborra, l’altra un poc més 

gran, és on hi eren els llavadors i paelleros. Un altra barraca es troba al jardí prop 

de la piscina, on prenien el bany, sent utilitzada la barraca de vestuari per 

canviar-se els/les banyistes. També hi té la seua capella particular, edificada 

l’any 1928, i autoritzada per l’arquebisbat per a celebrar missa, ja que aleshores 

tots els diumenges que la família hi era a la masia es celebrava missa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La casa és una edificació singular i senyorial, considerada una de les 

arquitectures suburbanes millor conservades de Cortina. L’estil de l’edificació,  

presenta una profusa combinació de detalls de diferents ordres (bizantí, gòtic, 

clàssic, barroc...), que l’arquitecte ha sabut administrar de forma equilibrada, 

impregnant en tot el conjunt un remarcat segell propi, com en totes les seues 

produccions. 

    Sobre una planta quadrada, es distingeixen quatre façanes, dos d’estes 

idèntiques, construïdes damunt una base rectangular a la que s’accedeix a través 

d’escales, delimitada per un balustrada que genera dos àmplies terrasses davant 



de les entrades a l’edifici. En definitiva, està compost l’edifici per dos plantes, un 

soterrani i una torre mirador central.  

 

    A planta baixa hi ha un sòcol enlluït, i més amunt, un acabat de morter de 

calç que vol imitar cantell, mentre que a la primera planta les façanes presenten 

una composició a base de rajoles vista de tonalitat rogenca. Els vans de cada 

nivell estan coronats per arcs de mig punt situats simètricament, acompanyats 

d’una revolta adornada. Els cantons de les façanes estan totalment recorreguts 

per pilastres, damunt de les quals campeja una gàrgola per a l’evacuació de les 

aigües de la coberta, baix la forma de dragons. La cornisa superior de cada 

façana està decorada profusament, a la vegada que interrompuda a la part 

central, per un arc a mode de visera que alberga un drac alat, el qual du l’escut 

amb la inicial del cognom del promotor de l’immoble. L’edifici es tanca per la part 

superior amb una coberta a quatre aigües que recau sobre les façanes, amb 

teules corbes ceràmiques que van unides amb morter.  

Façana de l´entrada principal de la casa 



    L'eix distribuïdor principal de la planta baixa és un ampli passadís creat 

gràcies als dos portalons d'accés a l'habitatge enfrontats, que fa al seu torn de 

rebedor. Este distribuïdor dóna accés a les següents estades que se situen en 

planta baixa. A una banda: un despatx-biblioteca, una sala d'estar d'hivern, 

actualment destinada a  sala de jocs, i unes condícies, així com la comunicació 

amb les escales que duien a planta soterrani i planta primera. Per l’altra banda: 

la cuina amb rebost i una sala d'estar d'estiu en els seus inicis. 

   Mitjançant l'escala que acabem de 

mencionar, es descendeix al soterrani, al 

final del qual, hi ha una xicoteta estada que 

s'usava com a celler, mentre que la resta 

de l’espai se sospita que es destinava a 

emmagatzematge. 

   A la planta primera, es troba un altre 

ampli distribuïdor central que dóna accés a 

les habitacions i, al fons de l'este, unes 

condícies que coincideixen en situació 

amb els de la planta inferior. També hi ha 

l'arrencada d'una estreta escala de fusta 

amb forma de caragol que puja fins al 

mirador.  

   Al seu interior podem trobar diversos 

elements decoratius que aporten gran 

valor i bellesa a l'edificació. Entre ells cal destacar: les fusteries interiors 

d'entrada a la biblioteca i a la sala d'estar d'hivern, en les quals es pot observar 

els detalls i la inicial del Sr Morris gravats en elles; les motllures decoratives amb 

forma de dos xicotetes columnes ornamentades adossades als suports de 

l'habitatge; el fals sostre del distribuïdor de la planta baixa; la barana de l'escala 

interior de forja decorada amb motius vegetals, etc. Pel que fa a paviments, la 

varietat de mosaics que presenta l'habitatge és molt àmplia. Es tracta de rajoles 

hidràuliques de Nolla, formats per la combinació de peces ceràmiques 

acolorides, de 4x4 cm i 8x8 cm, que donen lloc a diferents motius decoratius.  

 

Escala de caragol per a pujar a la torre 
mirador 


