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Aquesta és una aproximació a les genealogies de les diferents branques de la família TIÓ, que arrenquen 
a Premià de Dalt al segle XIV. 
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El llinatge dels Tió de Premià és, sens dubte, un dels més antics de la 
vila. De fet, les seves referències van més enllà de tots els registres 
consultats i ha perdurat fins als nostres dies. 
 
Hi ha altres llinatges amb el mateix cognom a la zona del Maresme, 
concretament a la vila de Canet i també a Sant Pol, de referències 
igualment antigues. Tanmateix, no hem trobat, de moment, si tenen 
algun nexe original comú, tot i que seria molt versemblant.  
 
No s’ha conservat fins als nostres dies cap masia, pròpiament dita, 
que puguem identificar com al mas Tió de Premià, ni tenim tampoc 
cap referència antiga d’aital masia. En canvi si que tenim un can Tió, 
com a casa antiga, ubicada i integrada en el nucli vell del poble. 
Aquesta casa ha sofert moltes variacions i arranjaments al llarg dels 
segles i avui, malgrat que la seva aparença ja no és de casa rural,  sí 
que tenim prou elements per pensar que ho havia estat i que, molt 
probablement hagués estat la casa pairal de la nostra nissaga Tió.  
 
Aquesta casa ja no pertany a la família Tió i actualment està habitada 
en règim de lloguer. 
 

 
 
L’estudi que presentem se centra en els orígens documentats 
d’aquesta família, que arrenquen del Segle XIV, i s’atura al final de la 
Guerra de Successió. En un estudi posterior ja mirarem de seguir el 
fil dels Tió fins al segle XX. 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
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El cognom Tió o Thió, segons les grafies antigues, prové d’aplicar com 
a sobrenom o renom el substantiu “tió”(buscall per cremar), que, al 
seu torn, prové del llatí TITIONE, del mateix significat. Tots els 
diccionaris referents són del mateix parer. En el cas de l’etimologia 
TIÓ hi ha plena unanimitat en l’àmbit lingüístic. Ho hem vist a: 

·       Els llinatges catalans, Francesc de Borja Moll, pàgina 296 
·       Diccionari català-valencià-balear, Antoni Maria Alcover, 

volum 10, pàgina 295-296 
·       Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 

Joan Coromines, volum VIII, pàgina 495-496 

 

 

 

 
 
Comencem l’arbre troncal dels Tió de Premià amb: 
 
 

I. Saurina Tió. Hereva i propietària del mas Tió de Sant Pere de 
Premià. Deuria haver nascut vers 1328 i s’hauria casat cap al 1350 
amb Jaume NN, àlies Tió. Suposem que ella era la propietària del 
mas perquè en les capitulacions matrimonials del seu fill 
Berenguer és ella qui encapçala la donació i l’heretament de tots 
els seus béns a favor del seu primogènit, amb el consentiment del 
seu marit. Segons el costum en aquesta mena d’actes, sempre és 
el donant qui els encapçala. En el cas de les dones, o bé no hi 
surten o surten sempre en segon pla, darrera del marit, excepte 
quan són les propietàries efectives dels béns objecte de la 
donació, com és aquest cas. La primera persona, el subjecte 
principal que actua com a donant en aquest document és Saurina, 
muller de Jaume “Tió”, el qual intervé bàsicament per atorgar el 
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seu consentiment a la donació1. Hem d’entendre, doncs, que la 
propietària del mas i, per tant, la Tió, és ella i que el seu marit és 
un pubill de qui no en sabem el seu cognom perquè pren el del 
mas de la seva muller.   El fill que rebé la donació fou : 
 

II. Berenguer Tió, pagès de Premià, nascut vers 1353. Va fer CM el 
7-3-1377 a la parròquia de Sant Genís de Vilassar2 amb Sança 
Bassa, filla de Bernat Bassa, pagès d’Òrrius, que va aportar un dot 
de 50 lliures. En aquests capítols matrimonials, Berenguer rebé 
l’heretament universal dels seus pares i aportà a la seva futura 
muller un escreix dotal de 25 lliures.  

 

 

Encapçalament dels Capítols Matrimonials de Berenguer Tió i Sança Bassa del 7-3-1377. Aquest 
és el document més antic que hem trobat en referència a la família Tió. 

 
 
 
 

                                                           
1 Comença el document: Sit omnibus nostrum, ego Saurina, uxor jaume Tió de voluntate dicti viri mei, 
et ego, eidem Jaume Tió, parrochie Sancti Petri di Premiano, gratis et de certa scientia, per nos et per 
omnes nostros presentis et futuros damos per donatione pura et irrevocavili vobis Berengario filio meo 
per hereditate et legitima paterna et materna in die nuptionem, totum mansum nostrum vocatum Tió 
cum omnibus honoribus posesionibus et tendencibus suis...” És a dir...Tots nosaltres, jo Saurina, 
muller de Jaume Tió, amb el consentiment de dit marit meu, i jo, el mateix Jaume Tió de la 
parròquia de Sant Pere d Premià, de forma voluntària i amb ple coneixement, en nom nostre i 
dels nostres presents i futurs, donem per donació pura i irrevocable a tu, Berenguer, fill meu, 
com a herència i legítima paterna i materna en el dia del teu casament, tot aquell mas 
anomenat Tió, amb tots els seus honors, possessions i tenències....” 
2 (APSGV-Manual Not. 4, foli 26 i següents) 
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D’aquest matrimoni en coneixem dos fills: 
 
II.1. Francesca Tió Bassa, nascuda vers 1385. Va fer CM el 28-

7-1398 amb Jaume Sala, fill i hereu de Bernat Sala, propietari 
del mas Sala de Premià3.  

II.2. Berenguer, que segueix 
 

III. Berenguer Tió Bassa, pagès de Premià nascut vers 1390. No 
li coneixem la muller. Sabem d’ell per un document firmat per la 
seva filla i hereva, Antònia i els seus fills, Salvador i Clara, datat el  
28-3-14874 en el que reconeixen haver rebut 14 lliures de Pere 
Boter de Premià, en redempció del censal mort que el seu pare i 
avi, Berenguer Tió, havia venut a Alamanda, muller de Pere Boter. 
No li coneixem la muller. Filla i hereva seva fou: 
 

IV. Antònia Tió Bassa, hereva i propietària del mas Tió de 
Premià, nascuda vers 1420. Es va casar vers 1443 amb Andreu 
Vehil Perpinyà, àlies Tió, natural de Vilassar, fill de Bartomeu 
Vehil Altafulla i de Constança Perpinyà, tots de Vilassar. Trobem 
Andreu Vehil, àlies Tio i la seva muller Antònia firmant un procura 
a favor del pare d’ell i sogre d’ella a Vilassar el 27-3-14445. El 8-5-
1463, Antònia va vendre per 12 lliures una peça de terra al lloc 
anomenat “la blancussa” de Premià, a Bartomeu Companys, àlies 
Martí, de Teia6

. Els seus fills: 
 
IV.1. Clara, que segueix 
IV.2. Salvador Tió, pagès de Premià nascut vers 1446. Fou el 

primer hereu dels seus pares, però va morir sense 
descendència. D’aquest Salvador en trobem algun rastre en la 
documentació notarial de la parròquia de Sant Pere de Premià. 
El 25-11-1475, actua com a testimoni en una venda que Antoni 
Soler a favor de Gabriel Llaurador,tots de Premià. El 26 de 
gener de 1481, la seva mare Antònia li fa una procura a nom 
seu (el nomena procurador seu) perquè li gestioni els seus 

                                                           
3Nota: Vaig trobar el pergamí original d’aquests CM en un llibreter de vell de Vic. Malauradament no duia 
la màquina de fotografiar i encara no s’havien inventat els mòbils. Com que en demanava massa diners 
per a les meves possibilitats, no el vaig poder comprar i només vaig poder prendre nota de quatre 
dades, mig d’amagatotis, perquè el llibreter arrufava el nas. És tot el què tinc, que Déu-n’hi do!) 

 
4 (APSPP-Manual Not. 2, foli 22) 
5 (APSGV-Manual Not. 7, foli 23) 
6 (APPSPP-Manual Not. 2, foli 34) 
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actius, bàsicament censals morts i violaris. Això ens indica 
vàries coses. La primera és que la família Tió, en aquella 
època, disposava de certes rendes invertides en actius 
financers, cosa que deixa entreveure un cert grau de benestar 
econòmic. La segona és que la mare reposa en el seu fill la 
gestió d’aquests actius. Per la data d’aquest document, la mare 
deuria tenir entre seixanta i setanta anys i era, per tant i per 
l’època, una dona ja vella, mentre que el fill deuria tenir a prop 
de quaranta anys. Salvador va fer testament a la parròquia de 
Sant Pere de Premià el 9 de juny de 15037. Nomenava 
marmessors a en Ferrer de la Font de Vilassar i a Esteve Tió, 
marit de la seva germana Clara, cunyat seu. Va deixar 1 ducat 
a cada neboda i a la neboda Francina, muller d’en Pere Triador 
de Premià, li deixa 46 sous que li havia prestat al seu marit. 
Nomena hereva universal a la seva germana Clara Tió. 
 

V. Clara Tió Vehil, hereva i propietària del mas Tió de Premià, 
nascuda vers 1448. Va rebre l’heretat del mas Tió pel testament 
del seu germà Salvador, l’any 1503. S’havia casat en primeres 
noces vers 1464 amb Joan Famades, natural de Teià, fill d’Antoni i 
Caterina. En Joan va morir dos anys més tard. Feia testament el 
25-4-1466 a la rectoria de Sant Pere de Premià8  en el que 
nomenava hereu al prenyat que la seva dona duia al ventre. 
Aquest prenyat va resultar ser una noia, la Francina, que deuria 
néixer cap a finals de l’any 1466. Aquesta Francina es va casar el 
22 de juny de 14939 amb l’hereu del mas Triador de Premià, en 
Pere Triador Soler, fill de Joan Soler, àlies Triador i de Rafela 
Triador. Cal constatar que, de fet, aquesta Francina, en ser la més 
gran de les filles de Clara, hauria hagut de ser l’hereva però, en 
canvi, l’heretat Tió es transmet a la filla següent, primera dels 
segon matrimoni. Com és possible? Això s’explica pel fet que la 
seva mare va rebre l’heretat Tió per testament del seu germà 
Salvador uns anys més tard del matrimoni de Francina. De manera 
que, quan Clara hereta, la seva filla gran ja estava col·locada per 
casament amb l’hereu Triador. Efectivament, Salvador Tió, testa 
pel juny de 1503 a favor de la seva germana Clara quan, en 
aquesta data, Francina ja feia deu anys que era casada.  En canvi, 
al cap de tres mesos d’haver rebut l’herència, és quan es casa la 

                                                           
7 (APSPP- Manual Not. 3, foli 22v) 
8 (APSPP-Manual Not.3, foli 57v) 
9 (ACB-esposalles, llibre 7, foli 65) 
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filla segona, Antònia, primera del segon marit. És de suposar que 
amb motiu d’aquest casament i, segons costum de l’època, 
deurien haver pactat l’heretament al seu favor en els capítols 
matrimonials. I encara més si tenim en compte que el segon marit 
és qui va tirar la casa endavant després que el primer hagués mort 
jove i havent deixat una filla pòstuma. En aquestes circumstàncies 
i tenint en compte que Francina deuria d’haver estat dotada 
convenientment en el seu moment i que ja tenia la vida 
encarrilada de feia temps,  és fàcil imaginar que l’Esteve Ferrer 
hagués fet valdre els drets d’heretament a favor de la seva filla 
gran. 
Com hem vist, doncs,  Clara es va tornar a casar poc després de la 
mort sel seu primer marit, vers 1470 amb  Esteve Ferrer, àlies 
Tió. L’Esteve va morir el 1513. Havia testat a la parròquia de Sant 
Pere de Premià el 3-4-151310, en el que nomenà hereva universal 
a la seva muller Clara Tió. Clara moriria tres anys més tard, 
després d’haver fet testament a la parròquia de Sant Pere de 
Premià el 6-2-151611, en el que nomenava marmessors a Sebastià 
Cases, àlies Tió, gendre seu; Arnau Ferrer (Piferrer), àlies Vehil de 
Sant Crist de Vilassar i Salvador Ferrer de Vilassar, parents del seu 
difunt marit. Deixa manat que el seu hereu doti les seves filles 
Joana i Brígida segons les possibilitats de la casa Tió. Nomenà 
hereva universal a la seva filla Antònia, muller de Sebastià Cases, 
àlies Tió. Filles seves foren: 
 
V.1. Antònia Tió Ferrer, primera hereva, nascuda vers 1478. 

Es va casar el 2 de setembre de 150312  amb Sebastià Cases 
Abril, àlies Tió, pagès de Premià, fill de Joan Cases Cabús i de 
Joana Abril. El 2 de març de 1541, Sebastià comprava a 
Bartomeu Partella, pagès de Premià, una peça de terra campa 
al lloc anomenat “les Parets” a Premià, pel preu de 16 lliures i 
10 sous13

.  

                                                           
10 (APSPP-Manual Not.3, foli 42) 
11 (APSPP, Manual Not. 10, foli 200) 
12 (ACB-esposalles, llibre 11, foli 13) 
13 (APSPP, Manual Not. 6 , foli 101) 
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Aquest matrimoni va patir molta desgràcia amb els seus fills, 
fins al punt que, dels nou que van tenir, cap els va sobreviure i 
en els seus testaments, van haver d’heretar als nebots. 
Antònia va testar el 28-4-1555 a la parròquia de Sant Pere de 
Premià14  en el que va deixar, en cas de matrimoni, 10 lliures a 
Violant i Joana, filles de Jaume Orriols de Premià. Aquestes 
dues noies són nétes de la seva germana Francina, filles de la 
seva neboda, Antònia Triador i Tió i Jaume Orriols. Va nomenar 
hereu a Antoni Tió, fill del seu nebot Francesc Sala i Tió i de la 
seva primera muller, Joana. El 30 de juny del mateix any 
testava el seu marit15  i nomenava hereu a Francesc Sala i Tió, 
nebot de la seva muller, que havia estat marit de la seva 
neboda Joana, difunta. 
La desgràcia d’aquesta família es va originar en un brot de 
pesta que es va produir a Premià pel maig de 1523 que es va 
acarnissar especialment amb ells. En la tràgica setmana que va 
del 21 al 28 de maig va morir els vuit fills que tenien 
aleshores, entre edats que oscil·larien entre els 18 i 1 any. En 
el registre dels òbits estan tots reflectits en la mateixa 
pàgina16. En aquestes dues pàgines hi dos dels òbits que 
suposo que corresponen als dos fills gran perquè estan molt 

                                                           
14 (APSPP-Manual Not.7, foli 127) 
15 (APSPP- Manual Not.10, foli 233) 
16 (APSPP, O1, foli 19 i 20) 
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ben detallats en quant a cerimonials i despeses, cosa que ens 
indica que ja es deurien considerar adults. Els altres fills, no 
passen de la seva mera relació, sense més especificacions, 
cosa que em fa deduir que es tractaria d’adolescents, pàrvuls i 
albats. No puc saber l’ordre de les seves edats i, per tant, 
només suposaré les dels dos més grans. Tanmateix, la 
desgràcia d’aquest matrimoni no es va acabar aquí, sinó que, 
un parell d’anys més tard d’aquests fets, va tenir encara un 
altre fill, el qual també moriria amb només cinc o sis anys. Nou 
fills i cap d’ells els sobrevisqué. Costa d’imaginar el grau 
d’infelicitat d’aquesta parella. Aquests fills foren: 
V.1.1. Francina, nascuda vers 1505 i morta el 21-5-1523. 
V.1.2. Pere, nascut vers 1507 i mort el 23-5-1523 
V.1.3. Joan, mort el dia 23 
V.1.4. Constança, morta el 23 
V.1.5. Bartomeu, mort el 24 
V.1.6. Una nena, morta el 25 
V.1.7. Toni, mort el 28 
V.1.8. Antiga, morta el 28 
V.1.9. Jaume, que deuria néixer cap al 1525 i que va morir 

el 31-3-153017  

 

                                                           
17 (APSPP, O1, foli 59) 
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Aquestes són les dues pàgines que reflecteixen la desgràcia 
d’aquella setmana del maig de 1523. Fan estremir l’esperit. 

 
V.2. Angelina que segueix. 
V.3. Joana, nascuda vers 1487. En el testament del seu pare 

(1513), rep 10 lliures i en el de la seva mare (1516) vol que 
sigui dotada per l’hereu, segons les possibilitats de la casa Tió, 
de manera que encara era soltera. 

V.4. Brígida, nascuda vers 1490, en el testament de la seva 
mare (1516), igual que amb sa germana Joana, queda 
establert que sigui dotada quan es casi, d’acord amb les 
possibilitats de la casa Tió. 

V.5. Isabel, nascuda vers 1495. Es va casar amb Andreu 
Ferrer, pagès d’Argentona. Hi ha una àpoca dotal del 22-8-
152218  pel qual Andreu Ferrer reconeix haver rebut de 
Sebastià Cases, àlies Tió, les 40 lliures del dot de la seva 
cunyada Isabel, muller seva. 
 

VI. Angelina Tió Ferrer, nascuda vers 1480. Es va casar el 21 de 
gener de 150219 amb Jaume Sala, pagès de Montornès. D’aquest 
matrimoni no en sabem gaire més perquè deurien fer la seva vida 
probablement a Montornès i no n’ha quedat rastre documental a 
Premià. Tanmateix, en morir la pubilla de can Tió i el seu marit 
sense haver tingut descendència, van fer hereu a un fill d’aquest 
matrimoni, en Francesc Sala Tió, nebot de la propietària testadora, 
Antònia, el qual estava casat amb una neboda de son marit, 
Sebastià Cases, àlies Tió. Aquest nebot esdevingué el nou 
propietari del mas Tió de Premià, passant a ser conegut com a 
Francesc Sala, àlies Tió. 

 
VII. Francesc Sala Tió, àlies Tió, pagès de Premià, nascut 

probablement a Montornès vers 1510. Es va casar vers 1535 amb 
Joana Cases ¿Ferrer?. Aquesta Joana era neboda de Sebastià 
Cases, àlies Tió, probablement filla del seu germà Bartomeu, 
hereu del mas Cases de Premià i de Francina Ferrer,  i germana de 
Jaume Cases Ferrer, que actua com a marmessor dels dos 
testaments dels propietaris Tió, n’Antònia i en Sebastià. En 
segones noces, es tornaria a casar segurament l’any 1550 amb 
Antiga Cisa Solà, de Premià, filla de Pere Cisa Botey i de Joana 

                                                           
18 (APSPP, N5, foli 73r) 
19 (ACB- esposalles, llibre 10, foli 17) 
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Solà Coll, viuda relicta de Bernat Sagrera, de Cabrera. Dic que 
probablement l’any d’aquest segon matrimoni és el 1550 perquè el 
7 d’abril d’aquell any, Antiga firmava una àpoca a favor del seu 
fillastre Jaume Sagrera, fill i hereu del seu primer marit Bernat 
Sagrera, pagès de Cabrera, en la que li reconeixia haver rebut 
l’import de 87 lliures i 10 sous corresponents al dot que ella havia 
aportat en el seu matrimoni20. Cinc anys més tard, el 1555, el fill 
gran de Francesc i la seva primera muller, l’Antoni, esdevingué 
hereu del mas Tió pel testament de la tia Antònia, propietària del 
mas. Uns mesos més tard, en Francesc Rebia l’heretat seu oncle, 
Sebastià Cases àlies Tió, marit d’Antònia. De manera que, entre 
pare i fill, reunien totes les propietats dels Tió. Tanmateix, l’hereu 
Antoni va morir encara jove, i amb només una filla i l’heretat va 
passar al fill segon, primer del segon matrimoni, Montserrat Tió. 
En Francesc va morir a Premià el 2 d’abril de 157321. La seva 
muller Antiga va testar a la parròquia de Sant Pere de Premià22

  
pels volts de 1570/1575. Feia hereus a parts iguals al seus fill 
Montserrat i Jaume Tió. Va morir el 20-8-158123

. Tres són els fills 
que coneixem de Francesc i Antiga: 
 
 
Del primer matrimoni: 

VII.1. Antoni Tió Cases, pagès de Premià, que deuria haver nascut 
cap a 1537. Es va casar el 20-2-155624 amb Margarida Estrader 
Rossell, donzella de Premià, filla d’Antoni Estrader Torra, pagès, i 
Antiga Rossell Franquesa, també de Premià. A l’arxiu parroquial de 
Sant Pere de Premià hi trobem una àpoca dotal signada el 19-2-
1566 per Francesc i Antoni Tió, pare i fill, a favor d’Antoni Estrader 
per les 140 lliures de dot de Margarida, filla seva i muller d’Antoni 
Tió25.  

                                                           
20 (APSPP-Manual Not. 6, foli 67v) 
21 (APSPP-O2, foli 6v) 
22 (APSPP- Manual Not.10, foli 237, sense data) 
23 (APSPP, O2, foli 54) 
24 (ACB- esposalles, llibre 42, foli 57v) 
25 (APSPP, N4, foli 99v) 
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D’aquest matrimoni en nasqué una filla. Malauradament, Antoni va 
morir jove, pels volts de 1567. La seva vídua es va tornar a casar 
el 20 de març de 156926  amb Pere Riera de Vall Noguera, fill de 
Bernat Riera de Vall Mas i d’Antònia Noguera Rafart, un dels 
pagesos més ben situats de Premià, viudo d’Esperança Figueres. 
No és d’estranyar, doncs, que en aquestes circumstàncies, 
l’heretat dels Tió no passés a la filla del difunt Antoni i Margarida, 
perquè això hauria significat posar sota control dels Riera l’heretat 
del mas Tió. Aquest fet explica que l’herència passés finalment a 
mans del segon fill de Francesc, primer del segon matrimoni, en 
Montserrat. Filla d’Antoni i Margarida fou: 

VII.1.1. Paula Tió Estrader, nascuda vers 1567. Es va casar 
el 24-5-158827 amb Bartomeu Gual, pagès de Vilanova de 
la Roca, fill de Joan i Violant. 

 
Del segon matrimoni 

VII.2. Montserrat, que segueix 
VII.3. Jaume Tió Cisa, pagès de Premià, nascut vers 1555. Es va 

casar el 22-9-158528 amb Paula Triador Riera, donzella de Premià, 
filla de Joan Triador, de Premià i Margarida Riera Vives, de Teià. 
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Paula era pubilla de can Triador i, per aquest fet, Jaume passà a 
denominar-se, Jaume Triador o Jaume Tió, àlies Triador. Segueix, 
doncs, la seva descendència per la línia dels Triador de Premià. 
 

VIII. Montserrat Tió Cisa, pagès de Premià, hereu i propietari del 
mas Tió, nascut vers 1550. Aquest home fou un personatge 
notable al poble, del qual en fou batlle durant un bon grapat 
d’anys. Va aplicar una bona política d’aliances matrimonials dels 
seus fills, de manera que va aconseguir situar-se al bell mig del 
cercle dels pagesos més influents de la rodalia en la seva època. El 
propi mas Tió no era pas una propietat de les petites i, per part de 
mare, era parent del Cisa, una de les famílies més ben 
connectades de Premià, gràcies a la política d’aliances 
matrimonials que havia efectuat el vell Pere Cisa, avi de 
Montserrat, sobretot amb pagesos influents de Vilassar, on havia 
aconseguit col·locar dos dels seus fills amb les pubilles de dos dels 
millors masos d’aquella població. De manera que, Montserrat, era 
nebot per part de mare, dels Parera de Vilassar (el seu cosí Jaume 
Parera Cisa fou, com ell mateix, el batlle de Vilassar durant una 
bona colla d’anys) i dels Vehil de la Serra. Les seves ties Cisa, 
també havien estat ben col·locades per l’astut avi Pere, de manera 
que la tia Antònia era la muller de l’amo de can Macià-Torres de 
Premià i la tia Eulàlia era la mestressa de ca n’Orriols de Cabrera. 
Per la seva banda, l’oncle Pere, hereu de can Cisa, s’havia casat 
amb una filla de can Rossell de Premià. 
Amb l’exemple de l’avi, Montserrat va planificar molt bé els seus 
enllaços, començant pel seu propi. Va contraure matrimoni amb la 
germana de la seva cunyada gran, la muller del difunt Antoni, la 
que s’havia casat en segones noces amb en Riera de Vall. El 
matrimoni entre Montserrat Tió Cisa i Paula Estrader Rossell, 
filla d’Antoni Estrader Torra i Antiga Rossell Franquesa (els 
Franquesa són, potser, els pagesos més rics de Premià d’aquesta 
època) es produeix el 16 de maig de 157329. Pel què veurem tot 
seguit, jo diria que aquest matrimoni, tenia una doble funció 
estratègica: la primera és la de segellar els possibles desacords 
que haurien pogut sorgir entre els Tió i els Riera després de la 
mort de l’hereu Antoni i el matrimoni de la seva viuda amb el 
viudo Riera, que va suposar la pèrdua de l’heretat Tió per part de 
la petita pubilla Paula. El segon, sembla evident que pretenia una 
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consolidació social a través de les connexions familiars amb la flor 
i nata local. Montserrat Tió va morir a Premià el 8 de febrer de 
161330, quan deuria tenir pels volts dels seixanta-cinc anys. Paula 
el va sobreviure uns quants anys i va morir el 3 de febrer de 
1626,a l’avançada edat de 86 anys31. Fils seus: 
 
VIII.1. Bartomeu, que segueix. 
VIII.2. Eulàlia Esperança Tió Estrader, nascuda el 12-9-157532. Li 

foren padrins Mosssèn Vicenç Franquesa, rector de Premià, cosí 
germà de la seva mare (un altre personatge notable, mossèn 
Vicenç!) i Eulàlia Vehils de Vilassar, tia del pare, propietària del 
mas Vehils de la Serra. Aquesta noia va ser una de les millors 
cartes matrimonials jugades pel seu pare. La van casar el 18 
d’agost de 159133, quan només tenia setze anys, amb l’hereu 
Riera de Vall, en Miquel Riera de Vall Figueres, fill del segon 
marit de la seva tia Margarida, en Pere Riera de Vall i Noguera 
i la seva primera muller, Esperança Figueres. Amb aquest 
enllaç deurien tancar definitivament qualsevol causa que 
hagués quedat pendent entre els Riera i els Tió. Fill d’Eulàlia 
seria el següent hereu Riera, l’Antoni Riera Tió. Eulàlia va 
enviudar de Miquel Riera el 1607 i es tornaria a casar el 1613 
amb en Vicenç Colomer Vehil, pagès de Premià, viudo de Paula 
Partella Casals, fill de l’honorable Vicenç Colomer Pi, que havia 
estat també batlle de Premià durant un temps. Els Capítols 
Matrimonials els varen firmar el 29 de juliol de 1613 davant del 
notari de Vilassar, Cristòfol Vehil34.  

VIII.3. Antiga Paula Tió Estrader, nascuda el 10-11-157735, li 
foren padrins n’Orriols de Munt i na Móra. Es va casar el 7-11-
1597 amb Antoni Lledó i Garau, pagès del veïnat de mar de 
Vilassar, fill i hereu de Salvador Lledó i Prat, hostaler i notari 
de Vilassar i d’Elionor Garau i Noguera, del veïnat de Cabrils de 
Vilassar. Aquest va ser un matrimoni doble atès que el mateix 
dia es casava el seu germà, l’hereu Bartomeu Tió, amb una 
germana del seu promès, Eulàlia Lledó i Garau. Els Lledó, són 
una de les tres primeres famílies, juntament amb els Mir i els 
Alzina,  que s’establiren a prop del sorral de Cabrils, a ran del 
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camí ral de Mataró i van donar lloc al nucli inicial del veïnat de 
mar de Vilassar que, amb el temps es convertiria en el 
municipi de Vilassar de Mar. Ells regentaven l’hostal del camí 
ral que donava servei als viatgers que feien el camí entre 
Barcelona i Mataró, un negoci pròsper. Un altre enllaç ben 
arreglat. 

VIII.4. Elisabet Tió Estrader, nascuda el 27-5-1580. 
VIII.5. Paula Tió Estrader, nascuda el 13-6-1582. 
VIII.6. Miquel Esteve Tió Estrader, nascut el 28-9-158836. Li foren 

padrins Esteve Fornells i Elionor Rosselló. Es va casar el 28 de 
febrer de 1609 amb Caterina Móra, de Barcelona, filla de Joan 
Móra, ciutadà de Barcelona i de Joana. Aquest matrimoni 
presenta un cas força curiós. Malgrat haver-se casat el 1609, 
no se’ls troben fills als registres de baptismes fins al 1625. O 
bé van estar catorze anys sense tenir-ne o bé van estar vivint 
fora de Premià durant els primers anys del seu matrimoni. En 
tot cas, dels dos fills que els coneixem, només hi ha el 
baptisme de la nena i la defunció com a albat del nen. Són 
aquests: 
VIII.6.1. Paula Caterina, nascuda el 30-7-162537. Li foren 

padrins Jaume Tió i Paula Tió, viuda. 
VIII.6.2. Miquel, nascut poc abans de morir,  el 28-11-162638  

VIII.7. Cristòfol Joan Tió Estrader, pagès de Premià, nascut el 3-
12-159039

. Li foren padrins Cristòfol Vehil, notari de Vilassar i 
Caterina Vilar de Tiana. Va morir solter el 16-9-164540. 

VIII.8. Jaume Rafel Tió Estrader, pagès de Premià, nascut el 22-
1-159341. Li foren padrins Jaume Valls, pagès de Teià i Paula 
Triador, de Premià. Es va casar l’11-8-161542  amb Elisabet 
Macià-Torres Anglada, donzella de Premià, filla de Salvador 
Macià-Torra i Magina Anglada Riera. Va morir el 7-1-163643. 
 

IX. Bartomeu Pau Tió Estrader, pagès i propietari del mas Tió de 
Premià, nascut el 22-9-157444. Li foren padrins Bartomeu Partella i 
Elionor Reüll , tots de Premià. Com hem dit abans, es va casar en 
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matrimoni doble el mateix dia que la seva germana, el 7 de 
novembre de 159745, amb Eulàlia Lledó Garau, filla de Salvador 
Joan Lledó i Prat, anomenat “en Lladó de Mar”,  notari i hostaler 
del veïnat de mar de Vilassar i d’Elionor Garau i Noguera. Eulàlia 
va morir a Premià el 16 de març de 162146, quan només tenia 38 
anys. Bartomeu moriria el 16 de gener de 164047, als 65 anys 
d’edat. Fills seus foren: 
IX.1. Bartomeu, que segueix 
IX.2. Eulàlia Tió Lledó, nascuda el 4-3-159948. Li foren padrins 

Pere Fontanills de Montgat i Eulàlia Parera, d’Alella. Es va casar 
el 12-4-162349  amb Lluís Partella Riera, fill de Bartomeu 
Partella Casals, pagès de Premià i de Dorotea Riera, segona 
muller seva. Aquest Lluís Partella esdevindria el propietari del 
mas Partella per la renúncia del seu germà gran, Bartomeu 
Partella i Serra-Arnau, que es va dedicar als negocis a Mataró, 
que li venien per la banda de la seva mare, una de les famílies 
de mercaders més notables, influents i riques de la capital 
maresmenca. El mas i la vida de pagès li deurien semblar ben 
poca cosa, al costat dels negocis i les influències de què 
disposava a Mataró. Dues generacions més tard, els Partella ja 
s’havien establert tots definitivament a Mataró i el mas va ser 
venut pels seus propietaris el 1715, a l’enginyer en cap de les 
forces felipistes, el general flamenc, Joris Pròsper Van 
Verboom, el qual hi va fer grans reformes per convertir-lo en 
una mena de palauet-residència de sojorn. Avui en dia, aquest 
mas encara és conegut a la comarca com a “can Borbon”.  

IX.3. Bernat Tió Lledó, pagès de Premià, nascut vers 1602. Es 
va casar vers 1624 amb Caterina NN, que va morir de part el 
29-8-1642. En segones noces, Bernat es tornava a casar el 17-
9-164350  amb Margarida Pi Franquesa, filla d’Antoni Franquesa 
Parera, àlies Pi i de Francina Pi. Va morir l’11-6-1679, als 
setanta-sis anys51

. El 5-6-1680, la seva néta Maria Tió i 
Masriera es feia càrrec de pagar el funeral i les honres del seu 
avi. Els fills de Bernat foren: 
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Del primer matrimoni: 
IX.3.1. Joan Isidre Bernat Tió, nascut el 6-5-162552. Va morir 

albat el 27-2-162753  
IX.3.2. Josep Monserrat Joan Tió, nascut el 21-9-162654. Es 

va casar el 7-1-165955  amb Madrona Martí, de Teià, filla de 
Valentí i Madrona. Un any i mig més tard, l’1-4-1661, Josep 
feia testament, en el que nomenava hereu al prenyat que 
la seva dona duia al ventre. Va morir el 6-4-1661 i el detall 
del seu òbit es correspon al d’un enterrament de certa 
categoria56. Madrona es tornaria a casar amb Antoni 
Masriera Vidal, pagès del veïnat de Cabrils de Vilassar. El 
prenyat que duia al ventre la seva muller quan va morir 
Josep fou: 

IX.3.2.1. Maria Tió Martí, que es casaria el 6-7-167557 
amb Joan Masriera Estrany, del veïnat de Cabrils de 
Vilassar, fill del seu parastre, Antoni Masriera Vidal i 
d’Esperança Estrany i Campins. 

IX.3.3. Joan Tió. D’aquest segon Joan no n’hem trobat el 
bateig als llibre de Premià, però sabem que es va casar el 
8-2-165458  amb Magdalena Pi, de Premià, filla d’Antoni i 
de Paula. Comptem, doncs, que deuria haver nascut cap a 
1628/30.  

                                                           
52 (APSPP-B2, foli 47) 
53 (APSPP-O3, foli 57) 
54 (APSPP-B2, foli 51) 
55 (APSPP-M1b, foli 59) 
56 Hi diu: “Als sis de Abril de mil ciscens xexantaun se dona eclesiastica sepultura 
al cadaver de Joseph Tió. Asistiren de Taya rector, vicari y predicador y de Vilassar, 
rector y vicari i de Mataró dos religiosos y de Premià lo rector, vicari y predicador y 
mossèn Móra, que son onse. Donaren a cadaú 12 sous de charitat. Lo dia ans se li 
feu en casa Absolta general y vespres de difunts (4 sous) y psalms penitencials. 4 
sous per cadaun y per lo rector per lo dinar. Lo endema lo 8 de abril 1661 se li feu 
exida de vas ab laudes y missa cantada asistint tres sacerdots a 4 sous de charitat 
per cadaun, la charitat de la missa apart. Rebe tots los sacraments. Feu testament 
en poder de lo notari Gaspar Sanges y en mon poder feu codicil. Per absoltes y 
ofertori hi hague deu reals.” I encara en les seves honres celebrades l’11-
8-1661, hi trobem: “Als onse de Agost de mi ciscens xexanta y un se feren les 
honres funerals, novenal y cap de Any per la Anima de Joseph Tió. Digueseli tot lo 
ofici de diffuns y dos misses cantades ab preichs. Asistiren dos sacerdots,rector y 
vicari de Taya y rector y vicari de Alella y dos de Premià. Als qui cantaren la missa 
donaren 1 lliura y 4 sous, als altres 10 reals a cadaun. Haguei de ofertori y de 
absoltes entre tot 1 lliura y 4 sous. Donarenme 1 lliure y 4 sous per lo gasto de 
donar a menjar als sacerdots. Donaren entre lo mestre y lo hermità8 sous. Sume 
tot junt 9 lliures y 4 sous.” 
57 (APSGV-M1, foli 226) 
58 (APSPP-M1b, foli 54r) 
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IX.3.4. Jaume Tió. Després d’un període d’uns dotze anys 
sense fills, Caterina va infantar Jaume el 28-8-164259  però 
el nadó moriria l’endemà mateix60, juntament amb la seva 
mare. 
 
Del segon matrimoni: 

IX.3.5. Bernat Francesc Joan Josep Ignasi Feliu Tió Pi, nascut el 
15-7-164661.Li foren padrins Francesc Tió, jove pagès de 
Premià i Maria Torra. Va morir albat el 18-2-164862

. 
IX.3.6. Francesc Bernat Bartomeu Antoni Tió Pi, nascut el 2-10-

165063
. Li foren padrins Francesc Roig de Premià i Teresa 

Pi. Va morir albat el 12-7-165564
. 

IX.3.7. Joan Bernat Lluís Francesc Tió Pi, nascut el 26-5-
165365

. Li foren padrins Joan Tió, pagès de Premià i Maria, 
muller de Lluís Partella, pagès de Premià. Es va casar el 23-
10-169266   amb Maria Mates de Vilassar, filla de Ramon i 
Anna, viuda de Josep Casanoves. Fou el mestre d’escola de 
Premià. Va morir el 16-4-170667

. Fills seus: 
IX.3.7.1. Plàcid Narcís Joan Francesc Tió Mates, nascut l’1-

11-169368
. Li foren padrins Plàcid Franquesa i Tecla 

Torres. 
IX.3.7.2. Agustí Flor Joan Tió Mates, nascut el 30-8-

169669
. Li foren padrins el Dr. Pere Lladó, doctor en 

medicina i Maria Rosa Franquesa. 
 

IX.4. Jaume Macià Tió Lledó, pagès de Premià, nascut el 25-2-
160470. Li foren padrins Jaume Boter i Abtiga Lledó. Va morir 
solter el 7-1-163671 quan només tenia 31 anys. 

IX.5. Joan Josep Francesc Tió Lledó, pagès de Premià, nascut el 
22-10-160672

. Li foren padrins Joan Roca, botiguer i Joana 
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Forment, donzella. Es va casar vers 1630 amb Margarida NN, 
que va morir el 12-2-163373

. En segones noces Joan es va 
tornar a casar el 3-7-163374 amb Paula Argimon Busquets, de 
Premià, filla de Francesc Argimon Oliver, pagès de Premià i 
d’Anna Busquets. Paula va morir a Premià el 20-5-163975

, dies 
després del seu tercer part. El dia abans havia mort el seu 
nadó. Havia fet testament dos dies abans a la parròquia de 
Sant Pere76 en el que nomenava hereu al seu marit. Veient-se 
amb tres criatures petites, una d’elles recent nascuda, Joan va 
contraure ràpidament un tercer matrimoni, el 28-9-163977  
amb Paula Serra i Cases, de Llavaneres, filla d’Antic Cases àlies 
Serra, pagès i d’Isabel Serra, amb qui no va tenir cap més fill. 
Del primer matrimoni: 
 
IX.5.1. Anna Maria Tió, de la que no n’hem trobat el 

naixement, però sí l’òbit, de quan tenia dos o tres anys 
d’edat, l’11-3-163678. 

Del segon matrimoni: 

IX.5.2. Benet Lluís Joan Tió Argimon, pagès de Premià, 
nascut el 19-3-163579

. Li foren padrins Lluís Partella, pagès 
i Isabel, muller de Jaume Amat i Sorelló, de Barcelona. Es 
va casar el 14-5-167180 amb Mariàngela Metge i Muntada 
de la Roca del Vallès, filla de Montserrat Muntada, àlies 
Metge, pagès i d’Antiga Metge, que va morir a Premià el 
20-10-170281. Benet va morir als seixanta-quatre anys, el 
15-10-169882

. Fills seus: 
IX.5.2.1. Eulàlia Maria Tió Metge, nascuda el 9-2-167783. 

Li foren padrins Bernat Tió, pagès de Premià i Eulàlia, 
muller de Pau Orriols, e Premià. Va morir l’endemà 
mateix del seu naixement.84  
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IX.5.2.2. Eulàlia Mariàngela Teresa Antònia Tió Metge, 
nascuda el 15-1-167885

.Li foren padrins Joan Tió, fadrí 
de Premià i Eulàlia Partella, viuda. Es va casar amb 
quinze anys, el 2-2-169386 amb Nicolau Estrader, 
pagès de Premià, fill de Jeroni i Agnès. Va morir a 
Premià el 5-4-1735. Havia fet testament a la rectoria el 
16-3-1735.87 

IX.5.2.3. Joan Josep Bartomeu Tió Metge, nascut el 24-8-
168388. Li foren padrins Josep Argimon de Vall i 
Elisabet, muller de Josep Mas de Premià. Va morir als 
dos anys, el 9-2-1686.89  

 
IX.5.3. Jaume Josep Joan Onofre Tió Argimon, boter, nascut 

l’11-6-163690. Li foren padrins Jaume Sorelló, fadrí, fill d’un 
altre Jaume Sorelló i Caterina, filla de Pere Isern de 
Vilassar. Es va casar el 29-1-166991  amb Teresa Roure 
Vallhonrat, pubilla del mas Roure de Martorell. Jaume es va 
establir a l’esmentat mas Roure que més endavant passaria 
a ser denominat mas Tió. 

IX.5.4. Miquel Marc Narcís Tió Argimon, nascut el 28-4-
163992

. Li foren padrins Miquel Tió i Oròsia, filla de Pere 
Morgadella de Fornells. Va morir el 19 de maig del mateix 
any, un dia abans que la seva mare93.  

 
IX.6. Antoni Silvestre Tió Lledó, nascut el 31-12-160994. Li foren 

padrins Antoni Móra i Caterina Móra, donzella. Va morir albat el 
4-1-160995

. 
IX.7. Amador Salvi Tió Lledó, nascut el 17—12-160996. Li foren 

padrins Amador Carbonell i Margarida Roldós, tots dos del 
veïnat de Cabrils de Vilassar. 
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IX.8. Cristòfol Jeroni Tió Lledó, pagès de Vilassar, nascut el 19-
2-161297

. Li foren padrins Cristòfl Tió i Paula Triador. Es va 
casar el 12-10-164198  amb Maria Tolrà Verivol, de Premià, filla 
del sastre Damià Tolrà Móra i d’Esperança Verivol Vilaró. Va 
morir a Premià el 13-5-165299

. Fills seus: 
IX.8.1. Pere Antoni Cristòfol Tió Tolrà, nascut el 30-6-1643100

. 
Li foren padrins Antoni Tió, pagès de Premià i Jerònima 
Vilar, també de Premià. Es va casar el 17-1-1660101  amb 
Maria Vergés Abril, de Premià, filla d’Arnau Vergés, pagès i 
d’Antiga Abril Basset, tots dos d’ascendència occitana en 
segona generació, establerts al baix Maresme. Fill seu fou: 

IX.8.1.1. Pere Cristòfol Josep Tió Vergés, nascut el 28-1-
1669102. Li foren padrins Pere Vergés, fadrí, ferrer de 
Premià i Maria Tolrà. Va morir al cap de pocs dies, el 5 
de febrer103. 

IX.8.2. Gabriel Josep Tió Tolrà, nascut el 8-11-1645104. Li 
foren padrins Gabriel Tolrà, de Premià i Magdalena Ferrer, 
també de Premià. 

IX.8.3. Miquel Àngel Cristòfol Tió Tolrà, nascut el 14-11-
1647105

. Li foren padrins Miquel Estrader, pagès de Premiài 
Margarida Tió. 

IX.8.4. Bernat Cristòfol Francesc Tió Tolrà, nascut el 21—2-
1650106

. Li foren padrins Bernat Tió i Magina Botey, tots de 
Premià. 
 

IX.9. Joana Llorença Tió Lledó, nascuda el 10-8-1614107  Li foren 
padrins Miquel Tió i Joana Riera, tots dos de Premià. Es va 
casar el 16-11-1635108 amb Josep Jaume Botey Ragassol, 
pagès de Premià, fill de Francesc Botey Misser i de Joana 
Ragassol. Va morir a Premià el 9-5-1679. 
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X. Bartomeu  Tió Lledó, pagès de Premià. No disposem de les 
dades del seu naixement perquè els fulls del llibre de baptismes de 
Sant Pere de Premià entre 1593 i 1604 estan molt deteriorats i 
algunes pàgines totalment destruïdes, desfetes o ratades. 
Tanmateix per les dates del casament dels pares i per la dels 
naixements dels seus germans i del propi casament, podem 
suposar que deuria néixer pels volts de 1599/1600. Sabem que es 
va casar dues vegades però només coneixem el nom de fonts de 
les dues mullers. La primera, Paula amb qui s’hi va casar vers 
1617 i la segona vers 1628, Elisabet. Els seus fills: 
 
X.1. Antoni Pau Tió, nascut  el 14-2-1618109. Li foren padrins 

Antoni Bonet, pagès de Cabrera i Anna Lleonard, de la 
Cerdanya. 

X.2. Anna Francesca Tió, nascuda el 13-1-1621110. Li foren 
padrins Francesc Llaurador de Teià i Anna Amat, també de 
Teià. Es va casar el 7-7-1642111  amb Damià Moragues Julià, 
sastre de Premià, fill de Bartomeu i Margarida. 

X.3. Maria Isabel Justa Tió, nascuda el 17-7-1630112. Li foren 
padrins Lluís Partella, pagès de Premià i Maria Albereda, 
donzella de Castellbisbal. 

X.4. Caterina Maria Isabel Tió, nascuda el 16-8-1632113. Li foren 
padrins Ramon Major, boter de Vilassar i Caterina Isern, 
donzella de Vilassar. Es va casar el 22-7-1653114

  amb Pere 
Anoll Morot, pagès de Premià, fill de Sampsó Anoll, un teixidor 
de lli occità establert a Premià que era natural de Saliàs deth 
Salat, al bisbat de Comenge i de Paula Morot. Dels diversos 
immigrants occitans que s’establiren a Premià entre els segles 
XVI i XVII, aquests Anoll són els que més aviat prosperen, 
probablement per raó del seu ofici. Premià desenvolupa des de 
ben aviat un incipient indústria tèxtil que es nota en els molts 
teixidors, costureres i sastres que hi trobem a la vila. De fet, la 
poca indústria que trobem a la vila a mitjans del XIX i fins al 
segle XX és, de fet, indústria tèxtil. 

X.5. Josep, que segueix. 
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X.6. Paula Elisabet Maria Tió Torres i Macià, nascuda el 13-7-
1638115

. Li foren padrins Pere Pau Figueres, pagès de Premià i 
Paula, muller de Serapi Castellar. 
 

XI. Josep Joan Bartomeu Tió, nascut l’1-1-1635116.Li foren padrins 
Josep Casasses, ciutadà de Barcelona i Madrona Castellar, viuda. 
Es va casar el 9-10-1663117 amb Teresa Torres i Macià Soler, 
filla de Francesc Macià i Torres Anglada i d’Eulàlia Soler. Els 
primers anys ens apareix com a pagès, però en el naixement dels 
seus fills més petits, ja consta com a negociant. Hem de suposar, 
doncs, un canvi d’activitat econòmica en l’edat madura que denota 
una certa prosperitat. Tot i així, en la generació posterior, veurem 
que els matrimonis dels seus fills, no denoten, o al menys no 
deixen entreveure, la lògica d’aquesta prosperitat, si tenim en 
compte que els seus cònjuges no semblen correspondre a la seva 
mateixa posició social. També és cert, que es casen en l’època 
convulsa de la Guerra de Successió. En tot cas, aquest és el fil 
d’un altre capítol d’aquesta nissaga. Josep Tió va morir el 7-7-
1694118. Teresa moria el 22-5-1705119

. Els seus fills  
 
XI.1. Francesc Bernat Josep Tió Torres i Macià, pagès de Premià, 

nascut l’1-6-1664120  Li foren padrins Bernat Tió i Eulàlia 
Torres. Es va casar ja gran, el 19 de març de 1712 amb Rosa, 
filla de pares incògnits121

. 
XI.2. Teresa Maria Margarida Tió Torres i Macià, nascuda el 22-7-

1666122. Es va casar el 9-12-1696 amb Gabriel Vallhonrat, 
mestre sabater habitant a la parròquia Santa Maria del Mar de 
Barcelona, fill de Joan Vallhonrat, pagès de Santiga i de Maria. 

XI.3. Jaume Josep Esteve Tió Torres i Macià, nascut el 30-12-
1668123. Li foren padrins Jaume Tió, boter de Premià i Isabel 
Marquès de Mataró. 

XI.4. Maria Rosa Reparada Tió Torres i Macià, nascuda el 31-8-
1671124 . Es va casar el 6-4-1712125  amb Joan Moragues Mas 
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de Roda, pagès de Premià, fill de Grau Moragues Bris i de 
Mariàngela Mas de Roda i Villar, tots de Premià. 

XI.5. Marquesa Agraïda Francesca Tió Torres i Macià, nascuda el 
8-4-1674126. 
XI.5.1. Magdalena Madrona Tió Torres i Macià, nascuda el 

27-9-1676127. 
XI.6. Josep Joan Francesc Tió Torres i Macià, nascut el 9-3-1679128. 

Es va casar el 20-9-1709129 amb Paula Tay i Busquets, donzella 
de Premià, filla d’Isidre Tay Ferrer, pagès i de Jerònima 
Busquets Fàbregues. 

XI.7. Marianna Caterina Teresa Tió Torres i Macià, nascuda el 4-5-
1681130. 

XI.8. Clara Pereta Maria Tió Torres i Macià, nascuda el 3-11-
1684131. 
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