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Aquesta és una aproximació a la genealogia i a la història dels hereus del mas BOSCÀ de Badalona. Una 

història sobre el progrés d’un grup familiar que arrenca amb una activitat agrícola lligada a l’explotació 

agrària del mas Boscà (segle XV), abans Montcerdà, i que acaba amb una escalada social a partir de 

finals del segle XVIII que els duu a deslligar-se de l’explotació directa del mas per passar a formar part 

de la burgesia benestant de la Barcelona del segle XIX.  
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INTRODUCCIÓ 

 

Catalunya és una terra de masos. O, si més no, ho havia estat. 

Qualsevol que s’endinsi una mica en la recerca genealògica podrà 

constatar, més tard o més d’hora, que, seguint corrent amunt per 

qualsevol de les múltiples branques que vulgui estudiar, sempre 

s’arriba a un mas. Aquí o allà, més amunt o més avall, sempre hi ha 

un mas i una família pagesa que hi va viure i d’on en va sortir algun 

dels nostres ancestres.  

 

Molts d’aquests masos, d’on tots nosaltres procedim d’alguna manera 

o altra, s’han perdut per abandó, per ruïna, per destrucció o per 

molts altres factors. D’altres s’han transformat tant al llarg dels 

temps i han sofert tants canvis de propietat o variacions en l’ús que, 

més que masos, han acabat esdevenint tota una altra cosa.  

 

Però n’hi ha d’altres que encara romanen en mans de les famílies 

originals. Algunes d’aquestes famílies encara conserven el cognom 

del mas, d’altres en canvi, tot i ser-ne els descendents per línia 

directa, ja no el duen per haver rebut la transmissió per la via 

materna, ja en temps moderns. Nogensmenys, alguns d’aquests 

masos que encara són propietat de les famílies originals encara 

mantenen la seva activitat agrícola mentre que d’altres s’han 

convertit en establiments de restauració, en cases de turisme rural o 

de colònies o han esdevingut segones o terceres residències de la 

família propietària. Encara n’hi ha un altre grup que han estat 

declarats patrimoni local o comarcal, han estat adquirits per diferents 

estaments de l’Administració i han passat a formar part el patrimoni 

col·lectiu.  

 

Aquest estudi es centra en un d’aquests masos que, tot i que encara 

roman en la propietat de la família originària, ja no té un ús 

estrictament agrari, sinó més aviat com a element patrimonial. Un 

element patrimonial que, des de fa unes quantes generacions, ha 

combinat l’explotació agrària mitjançant contractes de masoveria, 

amb l’ús dels propietaris com a casa familiar de segona residència o 

de nucli familiar, de mas pairal.  
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El cas és que, en algun moment de la seva història, la família 

propietària va deixar d’explotar directament l’activitat agrària del mas 

i, fins i tot, de tenir-hi fixada la seva residència habitual per 

traslladar-se a viure a Barcelona. L’objectiu, doncs, mitjançant un 

repàs de la història d’aquesta família, serà intentar esbrinar quines 

foren les causes que els van portar a abandonar l’explotació agrària 

directa de les seves propietats i abandonar la residència al mas 

pairal, per establir-se a Barcelona i dedicar-se als negocis o a oficis 

relacionats amb el món financer. En definitiva, mirarem de 

determinar quins foren els processos i els factors condicionants 

mitjançant els quals una família de pagesos esdevé, amb el temps, 

una família de burgesos. 
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L’ESTRUCTURA FAMILIAR A LA PAGESIA CATALANA  

COM A FACTOR D’ÈXIT O FRACÀS 

 

L’estructura familiar tradicional al món rural català ha estat un 

element molt important en la configuració social del nostre país. La 

figura de l’hereu i de la pubilla han estat determinants per poder 

mantenir amb una certa estabilitat i possibilitats d’èxit unes 

explotacions agràries normalment poc extensives i amb una general 

baixa qualitat dels terrenys. Catalunya no és terra de latifundis i la 

seva orografia no facilita conreus extensius. La vida no ha estat mai 

gens fàcil per als nostres avis pagesos i el seu esforç i sofriment han 

estat intensos al llarg de les generacions. Molts no se n’han sortit i, 

més tard o més d’hora, moltes famílies han acabat perdent o 

abandonant l’explotació de les seves terres. 

 

Tanmateix, moltes altres han aconseguit, no només sobreposar-se als 

moments de majors dificultats, sinó que han estat capaces de 

prosperar, créixer i, fins i tot, esdevenir importants pilars econòmics i 

socials del seu temps. Per què? Per quines causes uns se n’han sortit 

on d’altres han fracassat? Quines han estat les circumstàncies? 

Quines les estratègies? 

 

Òbviament, la resposta o, millor dit, les respostes a aquestes 

preguntes no poden ser de cap manera simples ni generals. Està clar 

que molts són els factors, moltes les circumstàncies, diverses les 

solucions i molt diferents els resultats. Tanmateix, sí que hi ha 

algunes d’aquestes circumstàncies que condicionen més o menys per 

igual totes les unitats familiars i que, en funció de factors que no els 

són del tot controlables, els afecten molt diversament.  

 

Una d’aquestes circumstàncies, potser la més clara i evident de totes 

és, precisament, l’estructura familiar. Una estructura basada en la 

vida al mas i en el conreu de la terra. Tota la família hi està vinculada 

i, en major o menor grau, hi està obligada i n’és dependent. El mas 

és el centre de tot, el nucli familiar, el motor, el lligam. La pròpia vida 

neix i fineix al voltant d’aquesta realitat que sembla immutable, per 

més que no ho sigui ni de bon tros. El mas proveeix i dóna la vida i el 

nom als seus habitants, que el transmeten als seus descendents per 

la via de l’hereu o de la pubilla, segons cada cas. 
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La realitat del mas és, doncs, no només un lloc, un espai, un indret 

on viure i del qual viure, sinó que és tot un món particular, una 

cultura de vida que atorga personalitat i arrelament a les famílies i 

que, al mateix temps, configura la base fonamental, essencial, 

primària, de l’estructura social i cultural de tot un poble. 
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CONFLICTES I CRISIS EN L’ÀMBIT RURAL CATALÀ A 

LA BAIXA EDAT MITJANA 

 

Encara que l’origen de la servitud feudal l’hem de cercar a la primera 

meitat del segle XI, no és fins al període comprès entre els segles XIV 

i XV, quan els funcionaris o administradors dels nobles van prendre 

les seves atribucions jurisdiccionals i de govern dins el terme del seu 

senyoriu, que la pressió sobre els pagesos es fa més forta i els seus 

drets queden més limitats. A més, aquest període coincideix amb 

greus problemes demogràfics, causats per epidèmies i guerres, que 

van fer caure la població i van reduir els ingressos del senyors i 

propietaris feudals. Així les coses, s’establí un situació endèmica de 

pèssimes condicions de vida, sobretot al món rural, que es traduí en 

un estat permanent d’alta conflictivitat al camp català. 

 

Fins aleshores, els explotadors agraris o pagesos de remença, els que 

vivien i treballaven de la terra, estaven sovint vinculats al mas i a les 

servituds feudals que els obligaven mitjançant els anomenats “mals 

usos” i que els tenien jurídicament lligats i dependents del seu senyor 

sota una forta explotació i amb uns llaços gairebé d’esclavitud. De 

fet, l’única diferència amb els autèntics esclaus es limitava al fet que, 

malgrat restar lligats a la terra, no podien ser comprats ni venuts per 

separat d’aquesta, i que mantenien alguns drets individuals i 

col·lectius. 

 

Cal dir però que hi havia dues situacions ben diferents entre allò que 

anomenem la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. És precisament a 

la Vella, on estava ubicada Badalona, on hi trobem aquesta situació. 

A la Catalunya Nova, la del sud del Penedès, es regia per les 

anomenades “cartes de poblament,” que atorgaven més llibertats als 

nous establiments i deixaven els pagesos fora de les servituds a què 

estaven subjectes els pagesos de remença de la Catalunya Vella. 

 

Aquestes eren les principals servituds: 

 

1- INTESTIA. En cas que el pagès morís sense haver fet 

testament, el senyor feudal tenia dret a quedar-se una part del 

seu patrimoni. 

2- EIXORQUIA. Quan un pagès moria sense descendència, el 

senyor feudal tenia dret a quedar-se un terç del seu patrimoni. 
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3- CUGUCIA. Si la muller d’un pagès era trobada culpable 

d’adulteri, el senyor feudal es podia quedar amb la meitat dels 

seus béns, en el cas que l’adulteri hagués estat consentit pel 

marit, o la totalitat si era sense aquest consentiment. 

4- ÀRSIA. Indemnització que el pagès havia de pagar al senyor, 

en el cas d’incendi de les seves propietats. 

5- FERMA D’ESPOLI FORÇADA. Quan el pagès posava el mas en 

garantia del dot d’alguna filla, havia de pagar uns drets al 

senyor. Cal tenir en compte que el senyor era propietari 

directe, mentre que el pagès era el propietari útil.  

6- REMENÇA PERSONAL. El pagès i tota la seva família, esposa i 

fills, pertanyien a la terra i, per tant, a la servitud del senyor. 

En conseqüència, no podien abandonar la terra a no ser que en 

paguessin la redempció. 

 

Tot i així, hi havia altres mals usos que, depenent de l’època i de la 

zona, tenien més o menys implantació. Aquests mals usos no van ser 

eliminats del tot fins a la sentència arbitral de Guadalupe, firmada el 

21 d’abril de 1486 per Ferran II. 

 

Tenim, doncs, una societat rural que reparteix la propietat de la terra 

entre el domini directe que detenien els grans propietaris feudals, que 

n’obtenien les rendes principals, i el domini útil dels masos que tenien 

els pagesos i les seves famílies que en feien l’explotació. 
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LO MAL ANY PRIMER I LO MAL ANY SEGON 

 

Al primer quart del segle XIV, un seguit de mals anys en les collites 

van culminar l’any 1333 en què va caure de forma greu la 

productivitat agrària a causa d’una forta i perllongada sequera. 

L’abandó dels masos per part de molts pagesos empobrits, que fugien 

a les ciutats en cerca d’oportunitats de vida, va fer caure les rendes 

dels grans propietaris agrícoles, bàsicament els senyors feudals i 

l’església, els quals van endurir l’aplicació dels anomenats mals usos i 

van incrementar la pressió sobre la població dels seus dominis. Això 

va fer augmentar la desesperació de la gent i, per tant, va agreujar 

encara més el problema. 

 

Per la seva banda, la població desplaçada a les ciutats havia de 

malviure a causa de la manca de treball i de l’escassetat de productes 

alimentaris. La situació era molt greu i la penúria de la població molt 

notable. En aquestes circumstàncies hom parla d’una mortaldat 

d’unes deu mil persones a Barcelona que, aleshores tenia una 

població d’uns cinquanta mil habitants.  

 

És a partir d’aquest any, anomenat “lo mal any primer”, que les coses 

comencen a canviar en les estructures socials de l’època i comencen 

a trontollar les bases feudals. El menestrals i els oficis comencen a 

prendre força i les relacions entre els pagesos i els senyors feudals 

comencen a canviar, de vegades mitjançant el pacte, d’altres a través 

del conflicte obert. En els dos casos gairebé sempre trobem una 

“aliança” entre els pagesos i el rei per una banda, enfrontats amb la 

noblesa i l’església per una altra. 

 

A les zones rurals més empobrides, a les parts altes de muntanya, els 

conflictes seran més aviat de revolta i d’armes. A les zones on la crisi 

agrària no ha estat tan dura, els pactes i els acords amb la 

intervenció del rei, seran més habituals. Aquest és el cas de la zona 

del Maresme o la Marina, que és la que ens ocupa en aquest estudi, 

atès que geogràficament i demogràficament, Badalona hi pertany.  

 

Encara no recuperats dels desastres del 1333, va arribar la pitjor 

plaga que hagi patit mai Europa en la seva història. La pesta negra va 

assolar el continent des de l’any 1347 fins al 1351. A Catalunya va 

ser especialment cruenta i va ser durant l’any 1348, anomenat “lo 
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mal any segon,” quan els seus efectes van ser més devastadors. Hom 

calcula que va morir de la pesta al voltant d’un terç de la població 

catalana de l’època, ja força reduïda a causa de les males èpoques 

immediatament precedents.  

 

Així les coses, l’abandó de molts masos, sovint per la mort de tots els 

seus habitants, va deixar el camp en una situació d’extrema 

desestructuració i molts propietaris feudals van quedar en una 

situació econòmica molt delicada que, en molts casos, els abocava a 

la ruïna.  

 

Aquesta situació, tanmateix, obria finestres d’oportunitat que molts 

pagesos que havien pogut superar amb més o menys dificultats tots 

aquells entrebancs, no van deixar d’aprofitar per consolidar-se i posar 

els fonaments de la nova societat rural amb la qual s’entraria a l’edat 

moderna i que seria el puntal de la futura recuperació i la base de 

l’empenta econòmica que sorgiria al rerepaís i que esclataria a la 

nova societat menestral i burgesa de les ciutats.  

 

És en el darrer terç del segle XIV quan comencen a proliferar els 

contractes d’enfranquiment de molts pagesos i de moltes viles, sovint 

amb la intervenció del rei, i que ja no tindrà aturador fins a les 

acaballes del segle següent. És, doncs, a partir d’aquestes 

oportunitats sorgides de les grans crisis del XIV, que moltes de les 

famílies propietàries de molts dels masos que han arribat fins als 

nostres dies van trobar el seu assentament definitiu. La possibilitat de 

comprar el seu enfranquiment davant uns propietaris feudals afeblits i 

en situació econòmica delicada, l’adquisició a preus assumibles de 

masos rònecs o abandonats, la redempció de determinats mals usos i 

la seva substitució per contractes emfitèutics, foren les formes més 

habituals de consolidar la propietat i els drets d’explotació dels masos 

per part d’aquestes famílies. 

 

És en aquesta època de profunds canvis en el món rural català, que 

trobem les més antigues referències d’aquesta nissaga que estudiem 

tot seguit, que es configura a partir de la masia de Can Boscà, 

antigament anomenada mas Montcerdà, que encara avui roman en 

mans dels hereus directes d’aquella gent resistent, soferta i 

profundament arrelada a la terra, la seva terra. 
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BOSCÀ: ETIMOLOGIA DEL COGNOM 

 

El cognom BOSCÀ és un derivat del mot català BOSC i fa referència a 

tot allò que es cria o habita en els boscos. És sinònim de BOSQUETÀ. 

 

El mot BOSC prové del mot franc Busk que, a la seva vegada, té el 

seu origen en l’arrel germànica Busk-, que deriva en Bush (arbust) 

per a l’anglès i l’alemany. 

 

D’aquest molt franc, Busk, en provenen el mot francès Bois (amb 

significat de bosc i també de fusta) i el mot occità i català Bosc 

(antigament Bosch). La influència per contacte del català en el 

castellà donarà en aquesta darrera llengua el mot Bosque. 
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PRIMERES REFERÈNCIES - Orígens del cognom 

BOSCÀ 

 

El cognom Boscà, com hem vist per la seva etimologia, és d’origen 

clarament català, tot i que no és gaire estès. De fet, segons l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el 2015 vivien a Catalunya 

només 59 persones que tenien Boscà com a primer cognom i 64 com 

a segon, la majoria de les quals a la província de Barcelona i 

especialment a la comarca del Barcelonès. 

 

Tot i no ser un cognom endèmic de Badalona, atès que hem trobat en 

els registres d’alguns arxius alguns Boscà d’altres indrets, sí que 

sembla que aquesta nissaga és originària d’aquesta població que és 

on tenen les seves arrels més antigues la majoria dels portadors 

d’aquest cognom. Per altra banda, hem localitzat uns altres Boscà 

molt antics per la zona de Castell d’Aro, que no semblen tenir cap 

connexió amb el Boscà badalonins. 

 

Les primeres referències les trobem en un document del segle XIV, 

datat el 2 de maig de 1375, pel qual Guillem Pasqual, hereu del mas 

Pasqual, i hereu de Berenguer Pasqual, difunt, i de Simona, sa 

muller, vivent, de la parròquia de Badalona, estableix a Guillem 

Reixach de dita parròquia, una peça de terra situada a Llefià, a la 

parròquia de Badalona, en alou junt amb el mas de l’Infermer del 

Monestir de Sant Pere de Casserres. Afronta a sol ixent, migdia i 

ponent amb honor de Guillem Boscà, i a tramuntana amb honor de 

Francesc Reixach. Amb acte en poder del notari de Vic Nicolau Mateu 

a 1376-09-09, signa per raó de senyoria dit Fra Guillem de Vila, 

infermer de Sant Pere de Casserres.1  

 

Tenim, doncs, un primer Guillem Boscà que tenia possessions a la 

zona de Llefià de Badalona. La muller de Guillem, Francesca, deuria 

tenir algun plet amb la comunitat de Badalona que en una primera 

instància li deuria haver estat desfavorable atès que el 4 de 

novembre de 1394, essent d’avançada edat i ja vídua de Guillem, va 

presentar una apel·lació a la sentència d’aquest plet, davant Guillem 

Martí, jurisperit de Barcelona, tal com es recull en un document del 

notari Eiximenis de Barcelona que es conserva a l’Arxiu de protocols 

                                                           
1 AHMB-Cuyàs, Fons Soley, doc. 23. 
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notarials d’aquesta ciutat. Francesca va testar el 6 de juliol de 1397, 

quan ja deuria haver passat de la vuitantena d’anys. Aquest 

testament es conserva en un pergamí de l’Arxiu Moja, a la Biblioteca 

Nacional de Catalunya. 

 

Probablement fill d’aquest matrimoni fou en Miquel Boscà, que estava 

casat amb Sibil·la. En un pergamí que es conserva a la Biblioteca 

Nacional de Catalunya, datat el 26 de juny de 1390, diversos pagesos 

del veïnat de Llefià de Badalona, entre els quals hi ha Miquel Boscà, 

nomenen procuradors per comprar la Torre dels Aversó, del veïnat de 

Llefià de Badalona (Can Peixau 

  

De què estem parlant? Doncs, d’un exemple pràctic i concret d’allò 

que hem explicat abans en relació als canvis en el món rural i 

l’alliberament dels mals usos. A causa, probablement, de la situació 

de precarietat demogràfica i les males collites i, per tant, baixa 

productivitat i rendibilitat de les terres, el Aversó, grans propietaris 

feudals entraren en una forta crisi econòmica que els feu trontollar. 

Aquesta família tenia la propietat de can Peixau, de Badalona, amb 

els seus masos i terres emfitèutics subjectes als mals usos. Els 

pagesos i les seves famílies que vivien i treballaven en aquests masos 

no eren persones lliures sinó que eren “homes propis” d’un senyor, és 

a dir, que pertanyien per lligam de servitud al propietari feudal.  

 

Davant la situació de ruïna i subhasta dels béns dels quals formaven 

part, i com que ells no podien concórrer directament a la subhasta, 

nomenaren procuradors que ho fessin en nom seu. Què volien? 

Trobar un comprador amb qui haurien negociat prèviament el seu 

enfranquiment i la propietat dels masos respectius. Ells posaven la 

part dels diners que corresponia a aquesta operació i el nou propietari 

adquiria una propietat amb menys drets feudals però amb bones 

rendes i a un preu molt avantatjós. 

 

Aquest Miquel Boscà i la seva muller Sibil·la foren el pares d’Eulàlia 

Boscà, la qual estava casada en segones núpcies amb Francesc Coll, 

de Sant Genís dels Agudells (Horta). Gràcies a un document que es 

conserva a la Biblioteca Nacional de Catalunya, sabem que l’any 1379 

Eulàlia va fer una reclamació dels seus drets davant la cort reial. Els 

fets que sustenten la seva petició són els següents: l'origen de la 

qüestió és que el seu marit havia estat gitat de pau i de treva, a 
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instància d'en Bonich Ses Cases, el seu senyor. Llavors, l'algutzir 

reial, Guillem de Lissano, li va confiscar els béns,  

 

"los quals són stats atrobats en lo alberch del dit Ffrancesch, e aquells vol vendra, 

no contrastant que·l procés de pau e de treva sia tensolament e pertanya al 

veguer, e no a altre".  

 

Eulàlia es creia amb el dret d'invocar la jurisdicció del veguer, i no 

d'altres oficials, basant-se en dues raons. En primer lloc perquè el 

delicte comès pel marit, la naturalesa del qual ignorem, estava 

relacionat amb el trencament de la pau i treva que quedava sota la 

jurisdicció del veguer i, per altra banda, perquè ella, com a dona sola, 

estava sota la protecció de la pau del rei.  

 

"Per què molt excel·lent senyor, suplique la dita Eulàlia a la vostra clemència que... 

la dita dot sia conservada a la dita Eulàlia, e no resmenys que·ls béns e joyes, les 

quals la dita Eulàlia porà mostrar ésser seus, que en aquells no faça exequció, e 

que a la dita Eulàlia sia donat temps sufficient, dins lo qual puscha provar los béns 

e joyes, que eren dins l'alberch del dit Ffrancesch, pertànyer a ella.... Dels quals la 

dita exposant no deu ésser despossehida, segons costuma scrita, tro li sia satisfet 

en la dita dot e creix e altres drets seus" "en Rocha, fiscal, li a posada pena de C 

morabetins, que no sia present en l'encant qui·s fa dels dits béns movens en la 

plaça de Sent Jacme. Tot s'ha fet en gran prejudici a la dita exposant. Per això 

suplica al rei que mani al dit algutzir e ffiscal que ells no proceesquen en feer 

vendre e encantar los béns que són obligats e ypotechats a la dita exposant per lo 

seus drets demunt dits, e que degen revocar les vendes desus dites e cobrar les 

robes e aquelles tornar en son poder, e... que sia servada la constitució feta sobre 

lo dot e creix de done"  

 

Interroguen, a Sibil·la, muller de Miquel Boscà, de Badalona, que 

descriu detalladament el contingut de l'aixovar de la filla, i també 

interroguen al pare, Miquel Boscà de Badalona, que declara com a 

testimoni en l'afer del dot de la seva filla i diu:  

 

“Interrogat sobre els béns que va portar aquesta al matrimoni, a més del dot, dix 

que ultra la dot li portà una caxa nova e fresca que aquest testimoni comprà. 

Interrogat de qui comprà la dita caixa. E dix que la comprà a la Fusteria de 

Barchelona, no li membra però com ha nom. Interrogat que li'n costà la dita caixa. 

E dix que no li menbre si li costà 46 sous o 48.” 

 

Com podem veure, eren temps convulsos i plens de tensions entre els 

pagesos emfitèutics i els senyors propietaris de les terres. No 

coneixem el delicte pel qual en Francesc Coll va ser expulsat de pau i 

treva pel seu senyor i embargat dels seus béns, però no resulta difícil 

imaginar que deuria ser per l’incompliment d’algun dels mals usos als 
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quals estava subjecte per dret de senyoria. En ocasions els senyors 

pretenien poder expulsar els pagesos de la Pau i Treva per 

abandonament del mas. Per tant, si un pagès deixava el mas pel 

motiu que fos, els senyors feudals intentaven que no s’acollís sota la 

protecció de la Pau i Treva de Déu. Potser aquest devia ser el “gran 

delicte” del marit d’Eulàlia. Fos quin fos aquest delicte, veiem com la 

seva muller i la seva família es defensen amb fermesa en relació al 

seu patrimoni, provinent del dot esponsalici.  

 

Penso que, molt probablement, Miquel i Sibil·la també podrien haver 

estat els pares d’un altre Guillem i de Bernat Boscà, que es casà 

vers 1403 amb la pubilla del mas Montcerdà de Badalona, na 

Constança Montcerdà, filla de Pericó i Maria, els quals són, de 

moment, els genearques coneguts a partir dels quals comencem la 

història dels Boscà del veïnat de Pomar. En tot cas, aquestes filiacions 

s’han de considerar només com a hipòtesi versemblant perquè, de 

moment, no s’han pogut verificar documentalment. 

 

Del segon Guillem, probablement primer hereu del seu pare i de 

Francesca, en tenim notícia per un establiment de terres que va fer el 

30 de setembre de 1401 a favor de Bonanat Canyet de Badalona. En 

aquest document s’hi recull que amb acte en poder del notari de 

Barcelona Joan Fogassot, tenint les escriptures d'Antoni Oliver, a 

trenta de setembre de mil quatre-cents u, Guillem Boscà, de Santa 

Maria de Badalona, en nom propi i com a procurador de la seva 

muller Valençona, féu establiment de nou a favor de Bonanat Canyet, 

de la mateixa parròquia, de quatre terrenys no contigus d'aquesta, 

situats als llocs dits Lo Forn, Ses Planes, Oliva i Pilells, que es tenen 

en alou del bisbe de Barcelona; cens: 1,4 quarteres d'ordi i una 

gallina.  

 

A partir d’aquest document, desapareix tot rastre d’aquest matrimoni 

format per Guillem Boscà i Valençona i de la seva inconeguda 

descendència. Suposem, doncs, que deurien morir sense 

descendents. 

 

Aquí hi podria haver, doncs, l’explicació per la qual els descendents 

del matrimoni entre Bernat Boscà i la pubilla Constança Montcerdà no 

transmetessin als seus fills el cognom originari del mas (Montcerdà) 

com hauria estat el costum habitual de l’època, sinó el cognom del 

pubill (marit de la pubilla) Boscà.  
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Com que no trobem a cap registre cap rastre documentat de cap altra 

línia Boscà a Badalona que correspongui a aquesta generació, llevat 

dels descendents de Bernat i Constança Montcerdà. Hem d’entendre, 

doncs, que els Boscà de Llefià que s’enfranqueixen amb l’operació de 

compra de les propietats dels Aversó deurien extingir la seva línia 

primogènita.  

 

La meva hipòtesi és que en Bernat deuria ser germà del darrer hereu, 

el segon Guillem, casat amb Valençona, del qual n’hauria rebut 

l’herència per manca de descendència pròpia o per mort prematura. 

Així, doncs, el matrimoni entre Bernat Boscà i Constança Montcerdà 

esdevé un enllaç d’un hereu amb una pubilla, dos propietaris de 

similar estatus, de manera que preval en la seva relació i la dels seus 

descendents, el cognom del marit.  

 

Això, naturalment, és només una hipòtesi que potser algun dia, si 

som capaços de trobar els capítols matrimonials entre Bernat i 

Constança o el testament de Guillem Boscà, ens ajudi a aclarir-ho. 

 

Tot això, sempre com a explicació possible i plausible, es veuria 

reflectit en el quadre següent: 
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Els MONTCERDÀ, antecessors dels Boscà 

 

La referència més antiga que trobem dels Montcerdà de Badalona es 

remunta al 20 d’abril de 1237, en un pergamí que es conserva a 

l’arxiu del castell de Vilassar,2 que correspon a un establiment que fa 

Arnau de Montcerdà juntament amb el seu germà Bernat i llur mare, 

Estefania, a favor d’Andreu de Pont i els seus fills, d’una peça de terra 

que tenen a la franquesa de Montcada, a la parròquia de Santa Maria 

de Badalona, al lloc anomenat les Feixes. Andreu de Pont pagarà 

anualment als estabilients el cinquè i el braçatge dels fruits del pa i el 

cinquè del vi. Els estabilients reben per entrada 15 sous. 

 

Descendent d’aquest Arnau, potser besnet, trobem noranta anys 

després, a Guillem Montcerdà, que deuria haver nascut cap al 1280 o 

90, del qual sabem que l’any 1317 va comprar quatre peces de terra 

a precari a Guillem Ram, del veïnat de Pomar de Badalona. D’aquest 

Guillem li coneixem un fill i una filla. La filla, Benegunda, es va casar 

poc abans de 1348 amb n’Arnau Bofill de Badalona, fill de Guillem 

Bofill, segons consta en una àpoca de dot del 9-11-1348 per la qual 

Arnau reconeix haver rebut de la seva muller, 60 lliures en concepte 

de dot. El fill, que es deia Guillem com el seu pare, el 2 de març de 

1342 fa una permuta de terres amb Guillem Bofill, també de 

Badalona (probablement el sogre de sa germana), per la qual el 

Montcerdà obté una peça de terra amb arbres (s’entén de bosc) en el 

lloc anomenat el Bargalló, situat per damunt de la riera (de Pomar?). 

Aquest pergamí és el document més antic que es conserva a l’arxiu 

familiar del mas Boscà, numerat amb el número 1.  

 

                                                           
2 Signatura: 3-1-23 (A-6). 
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Guillem es va casar amb Elisenda NN, amb la que van tenir, almenys 

dues filles i un fill: Sància, que es va casar el 14-5-1373 amb Pere 

Roure, pagès de Badalona; Pere (Pericó), l’hereu, que segueix, i 

Benegunda, que es va casar cap a 1375 amb Guillem Ram, també de 

la vall de Pomar de Badalona, probable fill de Pere Ram. Són els 

antics propietaris del mas Ram, que avui dona nom al barri nord de 

Badalona, que llinda amb el terme municipal de Tiana. Benegunda 

Ram i Montcerdà va fer testament davant del vicari de Santa Maria de 

Badalona, Mossèn Joan Clos, el 21 de juliol de 1420 pel qual 

nomenava hereu universal al seu fill Joan Ram. 

 

En Pericó de Montcerdà, que deuria haver nascut entre 1340 i 1350, 

estava casat amb Maria, de la qual no en sabem el cognom ni la 

procedència. Sabem però que van tenir almenys dues filles: 

Constança, que en seria la pubilla i heretaria el mas, i Antònia, que es 

va casar pels volts de l’any 1400 amb Guillem Castellar i Pons, pagès 

i propietari del mas Castellar de Premià, fill de Guillem Castellar, de 

Premià, i de Francesca Pons i Garau, de can Pons de Vilassar. Guillem 

va viure fins a una avançada edat i va fer testament als vuitanta anys 

llargs, a la rectoria de Sant Pere de Premià el 7 d’agost de 1464.3 

Amb aquest testament nomenà hereu al seu fill Joan Castellar i 

Montcerdà. 

 

                                                           
3 APSPP-Not.3, pàg. 49r. 
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El mas Montcerdà és un dels establiments de població més antics de 

Badalona. De fet, gairebé podríem afirmar que el més antic de tots, si 

ho contemplem des de la perspectiva global de les seves possessions. 

En efecte, pertany a la propietat del mas l’anomenat turó d’en Boscà, 

(antigament Monte Cerdano, és a dir, Mont Cerdà), a la falda del qual 

hi ha el mas mateix. És al 

capdamunt d’aquest turó on hi 

trobem les runes del poblat 

ibèric de Baitolo, pertanyent a la 

tribu dels laietans. Aquest poblat 

es va erigir entre els segles III i 

II ac i és el nucli primari de 

població d’aquesta zona. Sens 

dubte, l’antic nom ibèric de 

Baitolo es va traspassar després 

a la ciutat que els romans van erigir al segle I aC, al peu d’aquests 

turons, al pla de prop de la costa, amb la denominació de Baetulo. 

 

 
Nom de la ciutat ibera de Baitolo en alfabet ibèric. 

 

També en terres del mas Boscà s’hi trobà una necròpoli que es va 

datar al segle X, fet que confirma la continuïtat de poblament a la 

zona durant i després de la romanització.  

 

Sembla ser que el mas pròpiament dit correspon a l’establiment 

d’algun poblador d’origen franc, probablement construït damunt les 

restes d’una anterior vil·la romana. En tot cas, sembla força clar que 

les terres del mas Boscà han estat contínuament habitades i 

treballades des de l’època dels ibers fins avui. Potser seria interessant 

fer un estudi genètic de les restes trobades a l’antiga necròpoli per 

comparar-ne els resultats amb els dels actuals propietaris del mas 

per comprovar si la línia genètica es remunta més enllà d’allò que 

podem trobar en els registres arxivístics.  
ARBRE 1 

 

 



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 20 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

Els BOSCÀ del segle XV 

 

El segle XV va comportar profunds canvis en la composició social i en 

les relacions entre els estaments de poder i la pagesia emergent. És 

durant aquest segle que es produiran les tensions necessàries per 

modificar per sempre més les velles estructures feudals i, de fet, 

marcarà el canvi que portarà la nostra societat cap a l’eclosió de 

l’edat moderna a partir dels segles XVI i XVII. 

 

Possiblement el més important d’aquests grans canvis té l’origen en 

les tensions creixents entre la monarquia i la noblesa, en pugna 

constant pel control del poder i els rendiments de les terres.  

 

D’ençà del Compromís de Casp, el 1412, consolidada ja a la Corona 

d’Aragó la dinastia dels Trastàmara, d’origen i tradició castellanes, als 

nous monarques els costava molt més d’acceptar la limitació del seu 

poder que suposava l’ancestral forma política del pactisme que es 

practicava a tots els reialmes confederats de la Corona d’Aragó. Això 

limitava substancialment el poder efectiu dels reis, sobretot en 

comparació amb el poder que tenien els veïns reis castellans, del qual 

origen i tradició provenia la nova dinastia dels Trastàmara. No és que 

els reis de la Corona d’Aragó acceptessin aquestes limitacions de bon 

grat, però hi estaven més avesats, cosa que des de la tradició 

castellana ni s’entenia ni s’acceptava de cap manera. 

 

Per la seva banda, els nobles, tan seglars com eclesiàstics, veien amb 

gran desconfiança la voluntat reial d’incrementar el seu poder en 

detriment del seu. En aquesta pugna, el rei va haver de buscar aliats 

alternatius als nobles a l’hora de trobar recursos per a les seves 

empreses.  

 

I qui era aquesta alternativa? Per una banda el pagesos que detenien 

la tinença útil de la terra i els petits nobles rurals, donzells, cavallers i 

homes de paratge, apartats dels nuclis de decisió i que, sovint, vivien 

en unes condicions semblants a les de la pagesia mateix.  

 

Per una altra banda, els reis comptaven amb la complicitat de 

l’emergent classe de menestrals i artesans, concentrats als nuclis 

urbans, i la dels poderosos i influents nous mercaders, base de la 

futura burgesia que esclataria en el segles posteriors. A uns i als 
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altres es va acostar la monarquia en cerca de suport econòmic i 

polític per enfrontar-se als poders fàctics dels nobles i l’església. A 

uns i altres va concedir, a canvi del seu suport, privilegis importants 

que acabaven drenant el poder feudal, de manera que, enfortint els 

seus aliats, afeblia els seus adversaris.  

 

Però, com és natural, els poderosos estaments que representaven 

l’ordre feudal no es van quedar quiets i, en el cas de Catalunya, es 

van aplegar entorn de la Generalitat, com a organisme comú que 

regia l’ordre del país juntament amb el rei, entre convocatòria de 

Corts. El conflicte estava servit i la guerra oberta entre la Generalitat 

i el rei Joan II va esclatar. Fou l’anomenada Guerra Civil Catalana 

(1462-1472), que va coincidir en el temps amb la revolta dels 

pagesos que derivà en la Guerra del Remences, també enfrontats 

amb els nobles i la Generalitat i, per tant, en aliança estratègica amb 

el rei. 

 

No és objecte d’aquest estudi explicar els detalls d’aquest doble 

conflicte, que ens serveix només com a context per situar el moment 

polític i social d’aquell moment i que va marcar l’esdevenidor de la 

pagesia catalana, entre els quals hi trobem els Boscà. 

 

En la gran convocatòria del sindicat remença que es va fer a tota 

Catalunya l’any 1448, sota l’empara del rei i amb l’oposició dels 

nobles, la qual quedà reflectida en totes les actes notarials que es 

van recollir en un llibre que es conserva a l’Arxiu Municipal de Girona, 

hi trobem l’acta numerada amb el número 418, on hi llegim (traduït 

del llatí original): 

 

El subsegüent dia diumenge que era i comptava primer del mes de desembre i dit 

any mil quatre-cents quaranta-vuit, en presència de Bartomeu Salvador, de 

Barcelona, notari substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Antic Rosselló i 

Salvador Honorat, de la parròquia de Santa Maria de Badalona, són convocats amb 

repic de campanes i so de via fora, els homes de la parròquia de Santa Maria de 

Badalona, diòcesi de Barcelona, amb llicència i per manament de Pere Follit, porter 

reial, també present, on tenien per costum en altres ocasions semblants de reunir-

se els comuns i particulars de dita parròquia. Van venir i ser presents en aquesta 

convocatòria els que segueixen: Pere Vestit, Antoni Puig, Guillem Bruguera, 

Bartomeu Roig, Bernat Lladó, Vicenç Julià, Guillem Amat, Bernat Canyet, Joan 

Busquets, Jaume Conjunt, Antic Martí, Bernat Oliver, Antoni Reixach, Antoni Banús, 

Gervasi Bruguera, Antoni Boscà, Joan Coma, Joan Reixach, Joana muller del 

difunt Bartomeu Ram, Salvador Honorat, Antoni de Cànovas i Pere Torrebadal. 
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Veiem, doncs, que en aquesta convocatòria hi va assistir, entre 

altres, Antoni Boscà, hereu i propietari del mas Boscà, juntament 

amb alguns dels propietaris dels masos més eminents i antics de 

Badalona, com són els Canyet, els Lladó, els Oliver, els Ram, els 

Torrebadal, els Bruguera, els Banús, els Vestit o els Amat, la flor i 

nata de la pagesia badalonina de l’època. Pagesos emergents, encara 

subjectes a domini feudal, però que se sentien amb prou força per 

gosar plantar cara, ni que fos sota l’empara del poder reial, als 

poders fàctics del feudalisme, els grans propietaris feudals i la 

jerarquia eclesiàstica.  

  

Aquest conflicte no va acabar del tot fins a final de segle, quan el rei 

Ferran II d’Aragó, dit el Catòlic, fill de Joan II va signar el 21 d’abril 

de 1486 la Sentència Arbitral de Guadalupe. Aquesta sentència 

suposava, almenys teòricament, la fi de les servituds feudals i dels 

mals usos que havien suportat els pagesos i els substituïa pels 

contractes d’emfiteusi, la qual era molt més favorables al tenidors 

reals de la terra i els va permetre unes molt millors condicions per 

consolidar-se, prosperar i créixer. 

 

En l’àmbit local de Badalona és de destacar que en l’any 1416, el 

prohom barceloní Bertran Nicolau va comprar l’antic mas de la 

Murtra, situat a la vall de Poià, de Badalona. A més, Bertran Nicolau 

va obtenir del papa Benet XIII llicència per traslladar-hi la comunitat 

de frares jerònims que havia estat fins aleshores al Mont Olivet, de 

Sant Pere de Ribes, al Garraf, on sembla ser que hi eren en 

condicions força precàries. Els frares es van instal·lar a la Murtra i hi 

van fundar el monestir jerònim de Sant Jeroni de la Murtra, el qual va 

obtenir, a més, al favor dels reis de la dinastia Trastàmara i els seus 

successors, els primers Àustries. Sant Jeroni de la Murtra va 

esdevenir ràpidament una comunitat pròspera, amb dominis i 

possessions que s’estenien per tota la vall de Poià i més enllà de la 

carena de la serralada de Marina, per la banda de la Vallençana, 

Reixac i fins i tot Montcada. Diversos foren els monarques que durant 

aquest segle i el posterior van visitar el monestir de Sant Jeroni. 

Aquest fet, molt probablement, deuria reforçar la posició dels pagesos 

badalonins a favor dels reis. 

 

El primer rei que va visitar Sant Jeroni va ser Joan II, que es va 

declarar protector del monestir i en va pagar la construcció de 
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refetor. El seu fill, Ferran II d’Aragó i la seva muller, Isabel de 

Castella, dits els catòlics, també van visitar Sant Jeroni. 

 

Entre el darrer trimestre de 1492 i el primer de 1493, els Reis 

Catòlics van fer una llarga estada a Barcelona. El 7 de desembre de 

1492, Joan de Canyamars va atemptar contra el rei a la ciutat comtal 

i el va ferir de certa gravetat. El rei, després de visitar Montserrat en 

agraïment per haver salvat la vida, es va retirar una temporada al 

monestir de Sant Jeroni per refer-se. Va ser des d’aquí que el 30 de 

març de l’any següent els reis van enviar una carta a Cristòfol Colom 

convidant-lo a venir per informar-los del seu primer viatge a les 

Índies. Sembla ser que aquesta visita es va 

produir el 20 d’abril en absolut secret i en 

la discreció del monestir i per aquesta 

causa no consta el lloc concret de la 

recepció en les cròniques oficials. 

Tanmateix, d’aquesta visita n’ha quedat 

rastre en el claustre del monestir, en forma 

de capitells commemoratius amb les efígies 

dels reis i de Cristòfol Colom, i en la 

tradició oral de diversos masos de 

Badalona que reclamen haver estat 

hostatgeria del famós descobridor durant la 

seva audiència reial.  

 

És doncs, en el context d’aquest segle tan 

transcendent per a la pagesia catalana que trobem aquestes 

generacions de Boscà que suposen l’encapçalament de la família 

Boscà del mas Montcerdà, que comença amb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitell amb el bust de Colom a Sant 
Jeroni 
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Primera generació 

 

I. Bernat Boscà i Constança Montcerdà. Com hem dit, Bernat 

Boscà era probablement fill de Miquel Boscà i de Sibil·la, pagesos 

del veïnat de Llefià. Devia néixer cap a 1370 i es va casar pels 

volts de 1403 amb la pubilla del mas Montcerdà, na Constança 

Montcerdà, filla de Pericó i de Maria. Aquest matrimoni va tenir un 

fill i una filla. L’hereu, Antoni, es va casar cap al 1440 amb 

Angelina Serra, de Sant Adrià de Besòs, filla de Bernat i de Joana. 

Es conserva a l’arxiu del mas Boscà una àpoca dotal de 150 lliures 

que així ho acredita. Una xifra, aquesta, que es pot considerar no 

pas petita per a un dot entre pagesos d’aquella època, força per 

sobre de la mitjana, tot i que tampoc es tracta d’un import 

extraordinari.  

 

De la filla Angelina, només en tenim constància per la menció que 

la seva mare en fa en el seu testament, on hi consta com a muller 

de Francesc Amat, pagès de Sant Adrià de Besòs.  
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No tenim constància de la mort de Bernat, però sí que sabem que 

va premorir a la seva muller perquè ja consta com a viuda en el 

moment de fer testament. Constança va testar el 6 de març de 

1445, davant del notari de Barcelona Joan Sunyer (el document es 

conserva en un pergamí a l’arxiu del mas Boscà). 

 

En el moment de fer testament, Constança deuria tenir al voltant 

de seixanta anys, però la seva mare, Maria, encara era viva, tot i 

que deuria ser una senyora d’avançada edat, perquè va ser 

beneficiària d’un llegat de 15 sous que li deixà la seva filla. 

Constança nomenà marmessors del seu testament al seu nebot 

Joan Castellar de Premià, fill de la seva germana Antònia, i al seu 

fill Antoni Boscà. Deixà escrit que volia ser enterrada en el 

cementiri de l’església de Santa Maria de Badalona i deixà un 

llegat de 20 lliures per a misses i 12 sous per a cada altar de 

l’esmentada església. A més del llegat a la seva mare, deixà 10 

sous a la seva germana, muller de Guillem Castellar, i uns altres 

10 al seu nebot Joan. Nomenà hereu universal al seu fill Antoni 

Boscà.  

 

La filla Angelina, que s’havia casat amb Francesc Amat, pagès de 

Sant Adrià de Besòs, va tenir almenys dues filles: Antònia Amat 

Boscà, muller de Joan Negre, pagès de Cerdanyola, i Eulàlia de qui 

no sabem si es va casar. 

 

La descendència dels Boscà segueix amb el fill i hereu de Bernat i 

Constança. 

 
Arbre 2 
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Segona generació 

 

II.  Antoni Boscà i Montcerdà, pagès de Badalona, nascut vers 

1405 i mort vers 1482. L’Antoni Boscà devia ser un home notable. 

Va viure molts anys i va saber enfortir l’economia del mas, com es 

desprèn dels diferents documents que ens parlen de compres de 

terres i fins i tot d’alguna operació financera per compra de 

censals morts, cosa que ens indica que disposava d’excedents 

d’efectiu per invertir. 

 

El 29 d’agost de 1430, Antoni i la seva mare Constança, firmaven 

capítols matrimonials amb Angelina, filla de Bernat Serra i Joana, de 

Sant Adrià de Besòs. Amb aquests capítols, es conformava l’heretat 

del mas Boscà a favor d’Antoni i els pares de la futura núvia 

aportaven 150 lliures de dot. 

 

Antoni i Angelina van tenir tres 

fills entre el 1430 i el 1438, 

l’Antoni, en Bernat i en Jaume. 

Angelina deuria morir cap a l’any 

1445 i l’Antoni, amb tres fills petits 

al seu càrrec, es va tornar a casar 

l’any següent amb una jove viuda 

de Sant Adrià, la Clara Vendrell, 

filla de Pere i Maria, viuda de 

Bernat Miquel, que tenia una filla 

petita de nom Maria. D’aquest 

segon matrimoni en van néixer 

tres fills i una filla, de manera que 

la nova família es va arribar a 

compondre del matrimoni d’Antoni 

i Clara, l’àvia Constança, pubilla i propietària del mas Montcerdà, la 

seva anciana mare, la senyora Maria, i les set criatures dels dos 

matrimonis de l’Antoni. En aquestes circumstàncies, no resulta difícil 

imaginar-se que la vida de la nova jove de la casa no deuria ser un 

camí de roses, amb tanta canalla i dues “sogres”, ambdues amb drets 

de senyoria sobre la casa. 

 

Tanmateix, Clara va sobreviure a les seves “sogres” i va fer 

testament el 10 de gener de 1472, en el qual nomenava marmessors 

al seu marit, Antoni Boscà, al seu fill Gabriel Boscà i a mossèn Bernat 
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Planas, capellà de Badalona. Va deixar 11 lliures a la filla petita, 

Maciana Boscà, encara soltera, i unes altres 11 lliures a la filla gran, 

del seu primer matrimoni, Maria Miquel, muller d’Antoni Mateu, pagès 

de Badalona. Va fer hereu dels seus béns al seu fill gran, mossèn 

Francesc Boscà, prevere.  

 

Abans d’això, però, el 14 de desembre de 1436, Joan Campmany, 

pagès de Badalona, fill d’Arnau Campmany i propietari del mas Bofill, 

feia l’establiment d’una peça de terra erma que tenia a Badalona al 

lloc anomenat el bosc d’en Montcerdà que, suposem, deuria ser al 

voltant de les possessions del mas Boscà, atès el topònim coincident 

amb el del mas, a favor d’Antoni Boscà, el qual ampliava les seves 

terres i, per tant, la productivitat del mas.  

 

Com hem dit abans, les coses no els deurien anar malament, als 

Boscà, perquè tot just quatre anys més tard, el 4 de març de 1440, 

l’Antoni comprava un censal de 30 lliures a Bartomeu Seriol, pagès de 

Badalona. Els Seriol eren una de les famílies pageses més fortes de la 

vila, de manera que, si en Boscà estava en situació de fer-los un 

préstec, vol dir que la relació entre ambdues cases deuria ser de 

similar estatus i de confiança mútua. Els censals eren una forma de 

préstec habitual en aquesta època, sovint entre privats, com a 

substitució dels préstecs purs que estaven prohibits per la religió 

catòlica i només eren tramitats pels jueus. La versió catòlica dels 

préstecs eren els censals morts, mitjançant els quals un comprador 

(prestador) comprava unes rendes anuals, normalment d’entre un 5 i 

un 7% (mai superava el 10%), a canvi del lliurament d’un determinat 

capital al venedor (prestatari), al qual li oferia garanties adients o bé 

del propi patrimoni o ve d’avaladors de confiança mútua dels 

intervinents. Aquests censals també establien la possibilitat de ser 

redimits (cancel·lació) amb el retorn del capital més uns costos 

calculats, ben bé com les hipoteques actuals. Així, doncs, 30 lliures 

no és cap suma extraordinària però indica una bona disponibilitat 

líquida dels Boscà, que els permet invertir de forma segura els seus 

excedents en préstecs al seus veïns solvents, com els Seriol. 

Una altra de les formes clàssiques que tenien els pagesos de la 

rodalia de Barcelona per trobar sortida als seus productes, sobretot 

els de la vinya, era l’establiment dels seus fills fadristerns (germans 

de l’hereu) com a taverners o hostalers a Barcelona. Des d’aquests 

establiments donaven sortida al producte del mas, bé sigui per la 

venda als clients directes, com també mitjançant la comercialització a 



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 28 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

l’engròs. Aquest fou el cas del fill segon d’Antoni i Clara, en Bernat 

Boscà i Serra, que s’establí com a taverner a la veïna capital. 

 

En Bernat es va casar l’onze de setembre de 1452 amb Constança 

Guibert, filla de Bernat i Clara. Amb motiu d’aquest matrimoni, el seu 

pare li va fer donació d’una peça de terra plantada de vinya que tenia 

a Badalona. Com hem dit, en Bernat es va establir a Barcelona on hi 

va obrir una taverna des d’on deuria comercialitzar la producció de vi 

del seu propi terreny així com part de la producció dels del seu pare.  

 

En el seu testament, fet el 31-8-1466, fa hereves a les seves filles 

Angelina i Joana a parts iguals i, si morissin sense descendència, 

estableix com a hereu segon al seu pare. A partir d’aquest testament 

no tenim més notícies de Bernat ni de la seva descendència, de 

manera que suposem que deuria morir al cap de poc, al voltant dels 

trenta-cinc anys. 

 

El fill gran, Antoni Boscà (menor de dies4), es va casar poc abans de 

1453 amb Clara Busquets, filla de Joan i de Clara. El 9 de gener de 

1453 firma una àpoca a la seva muller i als seus pares per 60 lliures 

en concepte de dot. Aquest fill deuria rebre del seu pare l’heretat del 

primigeni mas Boscà situat a Llefià, tota vegada que els seus 

descendents són coneguts com els Boscà de Llefià. Això suporta la 

meva teoria que en Bernat Boscà, avi d’aquest Antoni, hauria 

esdevingut hereu del seu germà gran, Guillem, per manca de 

descendents d’aquest darrer i deuria transmetre’n la propietat al seu 

fill, el qual la tornaria a dividir entre els seus dos fills grans: al 

primer, en Jaume, el mas Boscà-Montcerdà, i a l’Antoni el mas Boscà 

de Llefià. D’aquest segon Antoni, en tenim un primer testament de l’1 

de maig de 1466 en el qual nomenà marmessors al seu pare i al seu 

germà Bernat. En aquest testament féu hereu al seu pare, de manera 

que en el moment de fer-lo no tenia fills.  

Tanmateix, hi ha un segon testament del 4 de juny de 1482 en el 

qual nomena hereu al seu fill Antoni. Després seguirem la seva 

descendència per la línia dels BOSCÀ DE LLEFIÀ. 

 

El primer dels dos testaments de l’Antoni Boscà, major, que es 

conserva a l’arxiu del mas Boscà, redactat en llatí, és una peça d’una 

gran bellesa, de prosa barroca. Pel detall i la quantia de les deixes 

                                                           
4 NOTA. Les expressions “menor de dies” o “major de dies” s’empraven habitualment per distingir entre dos membres d’una 
mateixa família que es deien exactament igual, bé fossin pare i fill, avi i net o oncle i nebot. En aquests casos, major o menor, 
indicava el més gran i el més petit dels dos. 
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pietoses del testador, es desprèn una forta devoció que deuria ser de 

caire familiar, que es veu avalada per la vocació d’un dels germans 

d’aquesta família, en Francesc, que es féu capellà. L’encapçalament 

d’aquest testament fa:  

 

“In nomine domini nostri Iesus Christi cum pro redemtione humani 

generis in ligno crucis pativit suplitius vire mortis, Ego Anthonio 

Boscha filio Anthonio Boscha parrochie beate Marie de Bitulona 

diocesis Barchinonensis infermitate detentus de qua mori timeo 

tamen in pleno sensu sana et integra memoria cum ferma loquela...”  

 

(En nom de Nostre Senyor Jesucrist que per la redempció dels homes va patir 

suplici en la Creu de fusta i va morir per nosaltres, Jo Antoni Boscà, fill d’Antoni 

Boscà de la parròquia de la beata Maria de Badalona, detingut de malaltia de la 

qual temo morir, emperò en ple sentit, sana i íntegra memòria i ferma parla...”)  

 

En quant a les deixes pietoses, estableix: 

 

Que vol ésser soterrat al cementiri de l’església de Santa Maria de 

Badalona, en el lloc on els seus avantpassats solen ésser soterrats. 

 

(Eligo corpore meo sepultura in ciminterio Beate Marie de Bitulona ubi mii 

predecessores soliti sunt sepellitis) 

 

Destina per a la redempció de la seva ànima 7 lliures i 10 sous, que 

reparteix en diverses misses i donacions als altars i bacins de 

l’església de Santa Maria de Badalona. Vol que li sigui dita missa de 

tercer dia i Cap d’Any. Llega 6 diners a cada altar de l’església de 

Santa Maria de Badalona, 12 diners a cada bací i 3 sous al retaule de 

Sant Sebastià. Deixa 6 diners per a la missa de Sant Amador, 9 sous 

per fer 9 misses al convent dels Agustins de Barcelona. Deixa 33 sous 

per a vuit misses que encarrega a l’església de Santa Maria de 

Badalona, perquè siguin concelebrades pel senyor rector i els seus 

vicaris. 

Pel que fa a les deixes civils, tampoc es queda curt en el detall. A la 

seva muller li deixa: 

 

 10 lliures pels bons serveis que li ha prestat, 

 una corretja de plata i or que li va donar per les esposalles, 

 un cofre de roba, 

 una flassada vermella. 
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Actuaren com a testimonis del testament, Bartomeu i Pere Miquel 

(probablement parents per la part de la seva mare) i Antoni Roure 

d’Alella. 

 

 

 

Com hem vist abans, el fill quart, primer del segon matrimoni, 

mossèn Francesc Boscà, fou capellà i esdevingué hereu de la seva 

mare. 

 

El cinquè fill, en Pere Boscà Vendrell, s’establí a Tiana, però va morir 

jove i sense descendència. S’havia casat amb Antiga Sala, filla de 

Pere Sala Santromà i de Margarida. En el seu testament, datat el 25 

de febrer de 1476, fa deixes a les seves cosines germanes, Antònia i 

Eulàlia Amat i Boscà, filles de Francesc Amat i Angelina Boscà, i 

també a la seva germanastra Maria Miquel Vendrell, filla de la seva 

mare i del seu primer marit, muller d’Antoni Mateu de Badalona. 

Nomenà hereu universal al seu pare.  

 

L’altre fill, en Gabriel, s’establí a Sants. Es va casar amb Beatriu, de 

qui no n’hem pogut saber el cognom, i amb qui va tenir, almenys, un 
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fill, en Joan Boscà de Sants, que feia l’ofici de garbellador. Aquest 

Joan es va casar dues vegades. Primer el 18-9-1509 amb Isabel 

Fornells i, en segones noces, el 25-6-1530 amb Eulàlia Garriga, viuda 

de Pau Oliver, pagès de Menorca.  

 

Pel què fa a la noia, la Maciana Boscà i Vendrell, es va casar l’any 

1481 amb Bernat Serra, pagès de Badalona, fill de Jaume i 

Eufrancina. El 15 d’octubre de 1481 el seu marit, Bernat Serra, va 

firmar una àpoca per 83 lliures a favor en concepte de dot del seu 

sogre Antoni Boscà.  

 

Antoni Boscà Montcerdà deuria morir cap a l’any 1482, al voltant dels 

setanta-cinc anys. El va succeir, com a propietari del mas Montcerdà-

Boscà de Pomar, el seu fill gran, Jaume. 

 

 
Arbre 3  
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Tercera generació 

 

III. Jaume Boscà Serra, pagès de Badalona, del veïnat de Pomar, 

nascut l’any 1446. Fill tercer, heretà la propietari del mas Boscà 

(abans Montcerdà) de Pomar. Va contraure matrimoni l’any 1468 

amb Eulàlia Armengol, natural de Tiana, filla de Pere i Clara. Van 

fer capítols matrimonial a Barcelona, davant del notari Joan 

Sallent, el 12-2-14685, mitjançant els quals ella rebé un dot de 50 

lliures de la seva mare i el seu tutor Joan Marí. Rebé un escreix de 

50 lliures. En aquest capítols, Jaume rebia un dot de 100 lliures. 

De manera que l’heretat del mas Boscà de Pomar li deuria venir no 

pas par via directa dels pares, sinó d’algun germà, probablement 

Bernat. D’aquest matrimoni en coneixem tres fills: l’Antoni, que en 

seria l’hereu, la Rafela i en Jeroni. 

 

De la Rafela sabem que es va casar tres vegades. El seu primer marit 

fou en Jaume Pons, àlies Alsina, pagès de Badalona, de qui va tenir 

una filla anomenada Jerònima, que es casaria el 14-12-1520 amb 

Jaume Nadal, àlies Rossell, pagès de Tiana, habitant a Premià, viudo 

d’Eulàlia Rossell Franquesa, propietària del mas Rossell de Premià.  

Rafela, en quedar-se vídua, es va tornar a casar Amb Bernat 

Santromà, pagès de Tiana, fill d’Antoni i Eufrancina. D’aquest segon 

matrimoni en van néixer l’Elisabet (que fou muller de Miquel 

Cabanyes), en Bernat i la Francina. El tercer matrimoni fou, ja de 

molt gran, l’any 1532. Van firmar els capítols matrimonials a 

Barcelona el 17-2-1532 amb el fuster de Barcelona Galceran 

Carbonell, fill de Simó i Eufrancina. Aquest Galceran tenia un fill de la 

seva primera muller, Eufrancina, també anomenat Galceran, que es 

va casar el mateix dia amb la filla petita de la Rafela, Francina 

Santromà Boscà. Aquesta mena de matrimonis dobles entre dos vidus 

i els fills respectius eren força comuns i tenien la funció de lligar els 

patrimonis i estalviar-se despeses dotals.  

 

Pel què fa al tercer fill de Jaume i Eulàlia, en Jeroni, sembla ser que 

va romandre solter i va viure tota la vida al mas, primer com a germà 

de l’hereu i després com a oncle conco i responsable del mas un cop 

mort el pare. Precisament, poc abans de la mort del seu pare, el 

trobem actuant en dues actes de conciliació i concòrdia, els anys 

                                                           
5 AHPNB, 206/1) 
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1514 i 1515, en relació a unes vendes patrimonials que havia fet per 

compte de la seva neboda Jerònima Pons, en virtut de la seva tutoria, 

que havia compartit amb la seva mare, àvia de Jerònima.  

 

Tot això ens indica que Jeroni va ser un home de confiança i respecte 

dins de la família, una peça important en la història del mas i de la 

família Boscà. 

 

El 23 d’abril de 1483, Jaume comprava una peça de terra als hereus 

de Pere Vestit, situada a Sant Fost de Campsentelles, al lloc 

anomenat el coll de la Muller Morta. Veiem, doncs, que la família 

continua la seva política d’increment patrimonial, fet que ens indica 

una bona solvència econòmica. Si més no, el mas prosperava.  

 

Jaume va fer testament el 16 d’agost de 1516, quan ja deuria haver 

superat la vuitantena d’anys. En va nomenar marmessors a la seva 

muller Eulàlia, al seu fill Jeroni, la filla Rafela i als nets Jerònima, filla 

de Rafela, i Pau, fill del seu fill Antoni, difunt. Deixà escrit que volia 

ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Badalona, en el lloc on 

foren enterrats els seus antecessors. Va manar que li fessin un ofici 

de difunts al monestir de Sant Jeroni de la Murtra i una missa a 

l’advocació de la Mare de Déu d’Agost, patrona de la vila, al monestir 

de Montalegre. En aquest testament deixà al fill Jeroni, a part de la 

legítima, una peça de terra plantada de vinya, de deu homes de 

cavadura,6 que tenia a Badalona en el lloc anomenat el Pujolar, una 

altra peça de terra mig erma i mig plantada de vinya al lloc anomenat 

els Crosals de Vallcurta, de quaranta homes de cavadura, i encara 

una tercera peça plantada de vinya que ja tenien a mitges pare i fill a 

Sant Adrià. A la muller li deixà 50 lliures i a la neta Jerònima Pons, 

altres trenta lliures. Nomenà hereu universal al seu net Pau Boscà, fill 

del seu fill Antoni, difunt.  

 

El volum i el detall de les deixes que Jaume fa al seu fill Jeroni, ens 

indica els llaços estrets de confiança i afecte que deurien haver traçat 

durant una llarga vida en comú compartida al mas. Probablement, en 

haver mort l’hereu encara jove i amb fills petits, hauria fet caure 

damunt les espatlles de Jeroni una gran part de la responsabilitat del 

mas i hauria esdevingut el suport del seu pare i dels seus nebots. 

Quan el pare testà, ja molt vell, en Jeroni ja es deuria acostar a la 

                                                           
6 NOTA. L’expressió “una peça de tants homes de cavadura” indica la superfície del terreny, 
expressada en el nombre d’homes que caldria per cavar tota la peça en un dia. 
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seixantena, de manera que ja no era cap jove amb pretensions ni en 

edat de casar-se per fer una nova vida amb l’heretat rebuda.  

 

Les deixes que li feu son pare, doncs, les hem d’entendre com una 

mesura de protecció que li va fer, per un si de cas el net i hereu, o els 

seus descendents en cas de mort, no estiguessin o no poguessin 

estar a l’alçada de les seves responsabilitats i el poguessin deixar 

desemparat. No penso que sigui un cas de desconfiança cap a 

l’hereu, sinó d’autèntic amor paternal del pare cap al fill i un voler 

quedar tranquil respecte del seu futur quan ell faltés.  

 

De Jeroni no se li coneix descendència ni tampoc ens ha arribat el 

testament. Per tot plegat, suposem que deuria testar a favor del seu 

nebot Pau, l’hereu del mas. Ho poso en relleu com a homenatge a 

tants i tants fills fadristerns, esdevinguts oncles concos, discrets i 

soferts, que tiraven amb la responsabilitat dels masos per compte 

dels hereus, alguns difunts i d’altres maldestres, des d’un respecte i 

una lleialtat al patrimoni familiar que mereix tot el nostre 

reconeixement.  

 
Arbre 4  

 

 

Quarta generació 

 

IV. Antoni Boscà, pagès de Badalona nascut vers 1462. Es va 

casar vers 1499 amb Clara, de qui no li coneixem ni el cognom ni 

la procedència. No ens ha pervingut cap documentació directa 

d’aquesta parella. Només sabem que van tenir un fill, Pau, que 

esdevindria l’hereu de l’avi i amb qui encetarem el capítol 

corresponent al segle XVI. També sabem que l’Antoni Boscà va 

morir jove atès que la seva muller, Clara, es tornava a casar, deu 

anys després, el 12-6-1509, amb Miquel Riera, pagès de Sant 

Andreu del Palomar, amb qui va tenir un fill anomenat Antoni 

Riera. 

 

IV.1. Pau Boscà, que segueix. 
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Els BOSCÀ del segle XVI  

 

El segle XVI consolida la dinastia dels Àustries en els trons de 

Castella i Aragó i de totes les Espanyes, a partir del net dels Reis 

Catòlics, l’emperador Carles I, fill de Joana la Boja i Felip el Bell. 

L’emperador Carles va visitar el monestir de Sant Jeroni en tres 

ocasions. La primera durant la Setmana Santa de 1519 en què va 

confirmar al prior, fra Pere Benejam tots els privilegis del 

monestir. La segona ocasió va ser l’any 1535. En aquesta visita el 

rei va buscar consell en fra Pere Alsina, a qui tenia en gran 

confiança i estima. Durant aquesta visita el rei va ser informat del 

gran assalt que el pirates algerians havien fet a Badalona l’any 

1527.  

 

Va ser aquí on l’emperador Carles va decidir engegar el projecte 

de reconquesta de la ciutat de Tunis, que havia estat presa l’any 

anterior pel famós cabdill otomà i terrible pirata que fustigava 

constantment les nostres costes, Khair ed-Din, anomenat Barba-

rossa. Durant un any els vaixells de l’armada imperial es van anar 

concentrant a Barcelona i van salpar cap a Tunis el 30 de maig de 

1535 des de la desembocadura del riu Besòs. Val a dir que, en 

aquella època, la desembocadura del Besòs era dins del terme de 

Badalona, a la zona que avui anomenem el Gorg, més o menys on 

ara hi ha el port. 

 

L’armada de l’emperador Carles era composta de 74 galeres i 

fustes, 300 naus de vela, 25.000 infants i 2.000 genets. No se’ns 

fa gens difícil d’imaginar els nostres avantpassats badalonins 

assistint admirats a l’espectacle impressionant d’una flota 

semblant desplegant les veles i fent-se en mar des de la seva 

costa. I encara més, els nostres Boscà, contemplant el fabulós 

espectacle des de la talaia privilegiada del turó que hi ha dins la 

seva propietat i que encara avui duu el seu nom.  

 

L’emperador Carles encara va tornar una tercera vegada a Sant 

Jeroni l’any 1538. En aquesta ocasió Carles I va fer una donació de 

100 escuts amb els quals la comunitat van culminar diverses 

ampliacions i millores del monestir.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Khair_ed-Din_Barba-rossa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Khair_ed-Din_Barba-rossa
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Sembla ser que en aquesta ocasió es va fer la presentació de la 

pintura mural del refetor que fa memòria de la campanya de Tunis 

i del qual encara se’n conserva part. En aquesta pintura mural s’hi 

poden veure representats d’esquerra a dreta un home negre, els 

emperadors Isabel de Portugal i Carles I, el lloctinent de 

Catalunya, Francesc de Borja, i la seva esposa, Elionor de 

Castro, Andrea Dòria i un gat, el prior de la Murtra, Pere Alsina, i 

una dona de la cort llegint. 

 
El fill de Carles, l’emperador Felip II, també va protegir i ajudar el 

monestir amb algunes donacions i privilegis. Va visitar-lo el maig 

de 1581 acompanyat de Felip, príncep d’Astúries, i d’altres 

personalitats. Sembla ser que, en aquesta ocasió, el rei i el seu 

seguici es van acomodar a la Torre Pallaresa, antic mas 

Carcerenya, en aquells temps pertanyent al terme de Badalona i 

avui al de Santa Coloma de Gramenet.  

 

Un fet molt remarcable de l’àmbit local fou l’esmentat atac dels 

pirates algerians que es produí el 13 de juny de 1527. Aquesta 

plaga dels assalt pirates a la nostra costa fou una constant que 

afligí la vila de Badalona des del segle XIII fins a la meitat del 

segle XVII, tot i que la xacra minvà molt a partir de la Batalla de 

Lepant que tingué lloc el 1571 i que suposà la fi del predomini 

otomà i sarraí al Mediterrani.  

 

En tot cas, la incursió de 1527 fou, molt probablement la més 

terrible de les que mai havia sofert i tornaria a sofrir la nostra vila. 

Aquí em remetré directament a la transcripció que en fa Josep 

Maria Cuyàs en la seva obra Història de Badalona (volum V, 

pàgina 22). Diu: 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal_i_d%27Arag%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_V_del_Sacre_Imperi_Romanogerm%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Borja
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andrea_Doria
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Pocs anys després (1513), Querediu, soldà d’Alger, envià Catxidiable, cabdill 

corsari, amb 17 galions perquè recorregués el nostre litoral i saquegés les 

poblacions que per llur importància li permetessin un ric botí. 

 

El dijous 13 de juny de 1527, disset naus pirates avançaren cautelosament vers 

la nostra platja, emparades per la nit; un cop desembarcats uns 500 homes, a 

través del camí de mar (avui carrer de Mar), es presentaren a la Sagrera (avui 

Dalt la Vila), la qual poc sospitava el greu perill que se li atansava, car dormia 

tranquil·la i confiada. Ben tost els assaltants trencaren la quietud i als crits 

d’agonia dels qui queien ferits per l’acer dels mahometans i, a la negror de la 

nit, seguí la llum sinistra de l’incendi que s’estengué ràpidament per les cases 

de la població. Sorpresa aquesta i completament indefensa, puix que no s’havia 

tingut temps de refugiar-se a la Torre dels Sant Climent, poca cosa pogué fer 

per deturar l’escomesa. Hom veié morir molts dels habitants i trenta dones i 

infants foren emportats captius per a ésser venuts com a esclaus als mercats 

d’Alger.  

 

La vila, que s’aplegava a la sagrera al voltant de l’església de 

Santa Maria, va quedar pràcticament destruïda i va perdre més de 

la meitat de la seva població, entre morts i captius. Badalona 

trigaria més de dos segles a recuperar-se d’aquella desgràcia. 

Només se’n van salvar els habitants del veïnats de pagès, 

allunyats del centre de la vila, a Llefià, a Canyet i a Pomar. Entre 

ells, els nostres Boscà. 

 

Aquell mateix segle, Badalona encara va patir algunes incursions 

més, si bé de conseqüències no tan greus. Així el 25 de juny de 

1564, setze galiots de corsaris desembarcaren a la desembocadura 

del Besòs i van atacar Sant Adrià i ca l’Alsina de Badalona. 

Després van passar al cap del Llobregat. El 1567 van fer un altre 

desembarcament i van cremar dues torres de defensa, però no 

van aconseguir assaltar la vila.  

 

Aquella era l’època en la qual s’anà forjant el gran imperi “on mai 

s’hi pondria el sol”, mentre que la duresa dels temps posava a 

prova en tot moment, la resistència i la tenacitat dels nostres 

soferts avantpassats.  

 

Temps de glòries i d’imperis per als poderosos i de sofriments 

constants i de treball ingent de la gent de la terra. En aquest 

context tan dur, alguns no només resistien sinó que, ni que fos a 

empentes i rodolons, eren capaços d’anar prosperant. 
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Recuperant el fil de la nostra genealogia, arribem a la cinquena 

generació. 

 

 

Cinquena generació 

V. Pau Boscà, pagès de Badalona, propietari del mas Boscà del 

veïnat de Pomar, nascut vers 1500. Es va casar el 21 de juny de 

1520 amb una filla del seu cosí segon Antoni Boscà Busquets de 

Llefià i Bartomeua Mateu, n’Àngela Boscà i Mateu.7 Ens han 

arribat dos testaments de Pau. El primer data del 28-8-1527 i va 

ser fet davant del notari de Barcelona Joan Saragossa.8 En aquest 

primer testament nomena hereu al seu fill Pere. El segon 

testament és del 18-1-1574. D’aquest testament en fa 

marmessors al seu oncle Jeroni, al seu cunyat Pau Boscà, del 

veïnat de Llefià, i al seu germanastre per part de mare, Antoni 

Riera, de Sant Andreu del Palomar, i confirma com a hereu al seu 

fill Pere. Els fills de Pau i Àngela foren: 

 

V.1. Pere, que segueix 

V.2. Rafael Pau Boscà i Boscà, nascut vers 1527. 

V.3. Francina Boscà i Boscà, nascuda vers 1530. Es va casar 

vers 1555 amb Antoni Colomer, pagès de Sant Climent de 

Llobregat. Va fer testament el 6-1-15639 en el qual nomenà 

marmessors seus al seu marit, a Jaume Febrer, i al seu germà, 

Pere Boscà. Deixà 10 sous al seu pare i va fer hereu al seu 

marit. Suposo, doncs, que no deuria haver tingut fills. 

V.4. NN10 Boscà i Boscà, nascuda vers 1532 i casada vers 

1557 amb Salvador Bassa de Barcelona. 

V.5. Miquel Boscà i Boscà, nascut vers 1534. 

V.6. Elisabet Boscà i Boscà, nascuda vers 1537. 

V.7. Elionor Boscà i Boscà, nascuda vers 1540. 

 
Arbre 5 

 

 

 

 
                                                           
7 ACCB-Esposalles, llibre 19, foli 52. 
8 AHPNB-340-17 del 28-8-1527. 
9 Notari Lluís Jorba-AHPNB-418/46. 
10 NOTA. NN és l’abreviació de l’expressió llatina Non Nomen (no nom) En genealogia s’empra l’expressió 

NN per designar un nom que no coneixem d’alguna persona determinada.  
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Sisena generació 

 

VI. Pere Boscà i Boscà, pagès i propietari del mas Boscà de 

Pomar. Deuria néixer vers 1525. Es va casar en primeres noces el 

2-12-155311 amb Caterina Oller Argemir, de Sant Andreu del 

Palomar, filla de Jaume Oller Molé, pagès de Sant Andreu i 

d’Eulàlia Argemir, de Sabadell. Caterina deuria morir vers 1572 i 

en Pere es va tornar a casar el 7-8-157412 amb Joana Bellsolà i 

Borrell, viuda de Joan Vilar, pagès de Gallecs, filla de Jaume 

Bellsolà, pagès de Santa Perpètua de Mogoda, i de Joana Borrell. 

Pere va fer testament davant del rector de Santa Maria de 

Badalona el 18-3-1592 i va nomenar hereu universal al seu fill 

Pau. Els seus fills foren: 

 

Del primer matrimoni: 

VI.1. Pau, que segueix. 

VI.2. Francina Boscà Oller, nascuda vers 1562. Es va casar el 

9-8-1584 amb Jaume Nadal Corbera, pagès de Montgat, fill de 

Joan Nadal i Francina Corbera Garriga. Francina va fer 

testament el 15-12-1606,13 en el qual nomenà marmessors al 

seu marit i al seu germà Pau Boscà de Badalona. Feia hereva a 

la seva filla Joana i, si aquesta moria sense fills, al seu germà 

Pau. 

VI.3. Maria Boscà Oller, nascuda vers 1570. Es va casar el 17 

de juny de 1607 amb Pere Campderrós, pagès de Sarrià, fill de 

Pere i Montserrada. 

VI.4.  Pere Boscà Oller, nascut vers 1572. Es va casar el 24-7-

161214 amb Àngela Many, viuda de Francesc Periques, pagès 

de Badalona, natural de Sant Julià de Palou, filla d’Antoni i 

Antiga. Van fer capítols matrimonials a Barcelona el 25-7-

161315 en els quals ella va aportar un dot de 150 lliures. 

Àngela va fer testament a Barcelona el 18-6-164916 i en feia 

marmessors al seu fill Francesc Periques i als seus gendres, 

Andreu Illa, velluter de Barcelona, i Joan Vestit, de Badalona. 

                                                           
11 ACCB-Esposalles, llibre 36, foli 27r. 
12 ACCB-Esposalles, llibre 47, foli 74v. 
13 Notari Cristòfol Vehil de Vilassar- ACA-Mat, signatura 1353, doc.19. 
14 ACCB-Esposalles, llibre 67, foli 32. 
15 Notari Antoni Roure- AHPNB-535/51. 
16 Notari Francesc Pla- AHPNB-631/94. 



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 40 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

Va fer hereva la seva ànima17. Hem de suposar, doncs, que el 

seu segon marit, en Pere Boscà, la va premorir i que no van 

tenir fills. 

VI.5. Roc Boscà Oller, pagès de Badalona, nascut vers 1572. Es 

va casar el 20-7-160518 amb Paula Campderrós de Sarrià, filla 

de Pere i Antiga. Roc va morir l’any 1605 sense haver tingut 

fills. La seva muller es tornaria a casar el 22-2-161519 amb 

Jeroni Roca, pagès del bisbat de Vic. 

 

Del segon matrimoni: 

VI.6. Eulàlia Boscà Bellsolà, nascuda vers 1576. Va fer capítols 

matrimonials a Barcelona el 12-2-159720 en els quals rebia un 

dot de 140 lliures dels seus pares per casar-se amb Miquel 

Llobet, paraire d’Esparreguera, habitant a Badalona, fill de 

Salvador i de Joana.  

VI.7. Caterina Boscà Bellsolà, nascuda vers 1578. Es va casar 

l’11-9-160121 amb Jaume Sala, pagès de Teià, habitant a 

Alella, fill de Jaume i Sabina. Van fer capítols matrimonials a 

Barcelona el 3-11-1601,22 pels quals ella rebia del seu germà 

un dot de 120 lliures. Fills seus foren: 

VI.7.1. Jeroni Sala Boscà, pagès de Badalona, nascut vers 

1610. Es va casar el 29-1-1635 amb Maria Gili Tàpies de 

Badalona,23 filla de Montserrat Tàpies Masó, àlies Gili, i de 

Caterina Gili. En segones noces es tornaria a casar el 28-8-

164224 amb Paula Baró. 

VI.7.2. Jerònima Sala Boscà, nascuda vers 1624. Es va 

casar tres vegades. La primera amb en Joan Rovira 

Periques, pagès de Badalona, fill de Nicolau i d’Eulàlia 

Periques Many, amb qui va fer capítols matrimonials el 31-

10-1620.25 En segones noces es va tornar a casar el 27-2-

163126 amb Francesc Periques Many, fill de Francesc i 

Àngela i viudo de Caterina Seriol Canyadó. Finalment, es 

                                                           
17 NOTA. Fer hereva la seva ànima, significa llegar el principal del patrimoni a l’Església per tal que el 

dediquin al sufragi de l’ànima del testador,en forma d’oficis, cerimonials i misses. 
18 ACCB-Esposalles, llibre 63, foli 29. 
19 ACCB-Esposalles, llibre 67, foli 239. 
20 Notari Nicolau Lentisclà- AHPNB-432/63. 
21 ACCB-Esposalles, llibre 61, foli 55. 
22 Notari Antoni Roure- AHPNB-535/50. 
23 ACCB-Esposalles, llibre 77, foli 118. 
24 ACCB-Esposalles, llibre 81, foli 65. 
25 Notari Antoni Roure-AHPNB- 535/53. 
26 ACCB-Esposalles, llibre 75, foli 118r. 



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 41 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

tornaria a casar el 2-11-165227 amb Pau Canyadó, fill de 

Jeroni i Montserrada, viudo de Maria Gili.  

VI.8. Antoni Boscà Bellsolà, nascut vers 1580. Es va casar el 

13-1-160628
 amb Maria Estany i Palaudàries, de Gallecs, filla de 

Francesc Palaudàries, àlies Estany, i d’Elionor Estany. 

VI.9. Joan Boscà Bellsolà, nascut vers 1582. Es va casar el 16-

2-160829 amb Elisabet Arbúcies, d’Alella, filla de Pere Lleonard 

Arbúcies i Elisabet. Van fer capítols matrimonials a Barcelona el 

15-12-1607.30 Es va establir a Barcelona on desenvolupà l’ofici 

de sastre i hostaler. En quedar viudo d’Elisabet, es va tornar a 

casar el 13-9-162531 amb Caterina Jordà, d’Arenys, filla de 

Benet i Eulàlia. En Joan enviudaria per segon cop i es va tornar 

a casar per tercera vegada, quan ja tenia uns 55 anys, amb 

una noia de 20 anys de Barcelona, la Maria Sampsó, filla de 

Bernat i Magdalena. Van fer capítols matrimonials a Barcelona 

el 28-10-1639.32 

 
Arbre 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setena generació 

 

                                                           
27 ACCB-Esposalles, llibre 86, foli 62. 
28 ACCB-Esposalles, llibre 63, foli 128. 
29 ACCB-Esposalles, llibre 64, foli 83. 
30 Notari Antoni Roure-AHPNB-535/51. 
31 ACCB-Esposalles, llibre 73, foli 28. 
32 Notari: Antoni Estalella AHPNB-599/62. 
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VII. Pau Boscà i Oller, pagès i propietari del mas Boscà de Pomar, 

nascut vers 1560. Es va casar a la Catedral de Barcelona el 14-9-

1585 amb Eulàlia Pujol i Batlle, de can Pujol de Canyet, filla de 

Cebrià Batlle, àlies Pujol, i de Francina Pujol i Lloret, hereva i 

propietària del mas Pujol. Havia fet capítols matrimonials a 

Barcelona el 28 de maig d’aquell mateix any, davant del notari 

Nicolau Lentisclà33 en els quals la núvia aportà 200 lliures en nom 

de dot.  

 

Fou familiar del Sant Ofici, cosa que demostra que es tractava 

d’una persona vinculada en certa manera a les estructures 

eclesiàstiques i que havia de ser de tarannà més aviat 

tradicionalista. Els familiars del Sant Ofici formaven part de 

l’estructura de la Inquisició, en forma de xarxa de control del 

territori. La seva funció era la detecció d’irregularitats en les 

pràctiques i en el culte per part de les persones del seu entorn i 

portar els possibles casos davant del tribunal de la Santa 

Inquisició. Aquesta xarxa es va fer força densa a partir del darrer 

terç del segle XVI, davant l’arribada massiva d’immigrants occitans 

a les nostres terres, molts d’ells sospitosos d’heretgia. Els familiars 

del Sant Ofici eren sovint pagesos benestants del territori i ben 

connectats i relacionats amb els seus semblants socials.  

 

La seva condició els permetia alguns privilegis de caire fiscal i 

també el permís per dur armes. Aquests eren elements que 

exercien una forta atracció en pagesos de certa rellevància 

econòmica i, sobretot, en els que estaven en zones apartades dels 

nuclis urbans o a prop de camins de pas, com era el cas dels 

nostres Boscà, atès que els proporcionava una major protecció 

davant els molts malfactors que assolaven el territori. 

 

Com a contrapartida d’aquests privilegis, els familiars del Sant 

Ofici corrien el risc de patir un cert rebuig social per part dels seus 

veïns que, segons com, els podien arribar a veure més com a 

privilegiats i delators que com a executors d’una funció pública. A 

més, quedaven exempts d’ocupar càrrecs en la gestió del comú, 

com ara fer de jurats, regidors o clavaris. 

 

                                                           
33 AHPNB-532/57. 
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Pau va fer testament a Barcelona el 16-10-1615, davant del notari 

Pere Moret.34 En aquest testament nomenà marmessors seus a 

Jeroni Pol, blanquer de Barcelona, i Bernat Rovira, pagès de 

Badalona, gendres seus. Va deixar 200 lliures en nom de dot a 

cada una de les filles donzelles, 300 lliures al seu fill Gabriel, de 

deu anys d’edat, i 25 lliures a Eulàlia, filla seva, muller de Bernat 

Rovira. Nomenà hereu al seu fill Pau a qui substituïa per cas de 

mort sense descendents pels seus altres fills, Gabriel, Eulàlia, 

Àngela i Elisabet, per aquest ordre. Els seus fills foren: 

 

VII.1. Maciana Boscà Pujol, nascuda vers 1587. Es va casar el 3-

4-160935 amb Jeroni Pol, blanquer de Barcelona. Probablement 

Maciana deuria premorir al seu pare, atès que no surt 

mencionada en les deixes del seu testament, malgrat que el 

seu marit en fou un dels marmessors. 

VII.2.  Eulàlia Boscà Pujol, nascuda vers 1590. Es va casar el 

22-11-161436 amb Bernat Rovira, pagès de Badalona. 

VII.3. Pau Boscà Pujol, pagès de Badalona, nascut vers 1592. 

Va ser el primer hereu del seu pare. Es va casar el 22-9-161837 

amb Paula Valls, de Palau-solità, filla de Joan i Eulàlia. No li 

hem trobat el testament però sabem que va tenir, almenys, un 

fill: 

VII.3.1. Gabriel Boscà Valls, nascut vers 1625. 

Hereu i propietari del mas Boscà de Pomar. Va morir 

solter quan encara era jove. Feia testament l’1 d’abril 

de 1654 a la rectoria de Badalona,38 del qual en tenim 

constància per les notes de Josep Maria Cuyàs, 

dipositades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona 

(Museu Municipal). Va fer marmessors dels seu 

testament a Bartomeu Jaumira, de Sant Vicenç de 

Jonqueres, i Jaume Valls, de Palau-solità, oncles seus. 

Va nomenar hereu al seu oncle, Gabriel Boscà, pagès 

de Badalona, germà del seu pare. 

 

VII.4. Àngela Boscà Pujol, nascuda vers 1597. Es va casar l’1-

10-161639 amb Antoni Magí Carcereny Rodés, pagès de 

                                                           
34 Pergamí original que es conserva a l’arxiu del mas Boscà, arxivador 1, doc. 13. 
35 ACCB-Esposalles, llibre 64, foli 231. 
36 ACCB-Esposalles, llibre 67, foli 196. 
37 ACCB-Esposalles, llibre 69, foli 60r. 
38 Document perdut. 
39 ACCB-Esposalles, llibre 68, foli 224. 
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Badalona, fill de Jaume Rodés, àlies Carcereny, i d’Eulàlia 

Carcereny i Font, propietària del mas Carcereny de Badalona. 

En quedar viuda, Àngela es va tornar a casar vers 1632 amb 

Pere Roca. Del primer matrimoni tingué la següent 

descendència: 

VII.4.1. Miquel Carcereny Boscà, pagès de Badalona, nascut 

vers 1622. Es va casar el 6-4-164440 amb Vicença Anglada, 

de Badalona, filla de Pere Anglada Roc-i-Finestres. 

VII.4.2. Isabel Carcereny Boscà, nascuda vers 1624. Es va 

casar vers 1650 amb Bernat Oms, de Sant Martí de 

Provençals, i, en segones noces, vers 1654 amb Guillem 

Deu, de Santa Coloma de Gramenet. 

VII.4.3. Gabriel Carcereny Boscà, nascut vers 1626. 

VII.4.4. Onofre Carcereny Boscà, pagès de Badalona, nascut 

vers 1628. 

VII.4.5. Josep Carcereny Boscà, pescador de Badalona, 

nascut vers 1630. Es va casar el 3-6-167341 amb Elisabet 

Andreu. 

 

VII.5. Elisabet Boscà Pujol, nascuda vers 1600. Es va casar el 3-

9-162242 amb Joan Nadal i Tolrà, àlies Barriga, viudo de Paula 

Barriga Benguera, pagès habitant a Badalona però natural de 

Llavaneres, fill de Bartomeu Nadal, pagès de Llavaneres, i 

d’Antònia Tolrà Rovira de Vall, de Cabrils.  

 

En quedar-se viuda, es va tornar a casar el 5-4-163343 amb 

Jeroni Jornet, pagès de Badalona. Elisabet va fer testament el 

5-3-1647.44 Va fer marmessors a la seva filla Coloma i al marit 

d’aquesta, Rafel Garriga, i a Pere Pau Pujol Partellà, pagès de 

Badalona. Va fer hereu al seu fill Francesc Nadal. Els seus fills: 

 

Del primer matrimoni: 

VII.5.1. Coloma Nadal Boscà, nascuda el 9-10-1624 i casada 

l’1-6-164145 amb Rafel Garriga, pagès de Badalona. 

VII.5.2. Francesc Nadal Boscà, nascut vers 1628. 

 

                                                           
40 ACCB-Esposalles, llibre 82, foli 33. 
41 ACCB-Esposalles, llibre 97/55. 
42 ACCB-Esposalles, llibre 71, foli 86v. 

43 ACCB-Esposalles, llibre 87, foli 121. 
44 AHCB-Plec de testaments 1646/1656. 
45 ACCB-Esposalles, llibre 81, foli 7r. 
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Del segon matrimoni: 

VII.5.3. Jerònima Jornet Boscà, nascuda vers 1636. 

VII.5.4. Isabel Jornet Boscà, nascuda vers 1639. Es va casar 

el 15-6-165846 amb Bonaventura Móra, pagès de Badalona. 

VII.5.5. Joana Jornet Boscà, nascuda vers 1641. 

VII.5.6. Margarida Jornet Boscà, nascuda vers 1643. 

VII.5.7. Teresa Jornet Boscà, nascuda vers 1645. 

 

VII.6. Gabriel, que segueix. 

 
Arbre 7 

 

 

Ala de ponent del mas, on hi havia l’entrada dels carros i els serveis, amb accés a 

la rampa que dóna a la bodega. 

 

Els BOSCÀ del segle XVII 

 

                                                           
46 ACCB-Esposalles, llibre 89, 64v. 
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A la següent generació dels Boscà els va tocar de viure una època 

molt convulsa de la nostra història que, en alguns episodis, es mostrà 

especialment dura i cruel a Badalona. 

 

Durant la primera meitat del segle XVII hom va viure els intents de la 

monarquia espanyola, sota la sempre intrigant influència del 

comte-duc d’Olivares, Don Gaspar de Guzmán y Pimentel, 

d’evolucionar cap a un model absolutista amb un concepte unificador 

de tots els reialmes de què es composava la corona, emprant com a 

model jurídic i polític únic el de la Corona de Castella. La guerra amb 

Flandes va marcar gran part de la política de la cort castellana durant 

la primera meitat del segle, fins a la pau de Westfàlia firmada el 

1648, que va significar el reconeixement per part d’Espanya de la 

independència de la República de les Set Províncies Unides dels 

Països Baixos.  

 

Les conseqüències d’aquest llarg conflicte, bàsicament castellà, van 

tenir importants derivades a Catalunya, relacionades amb la sempre 

constant obsessió d’Olivares d’impulsar la monarquia cap a 

l’absolutisme i la integritat territorial. La seva estratègia consistia en 

implicar les terres de la Corona d’Aragó i, molt especialment 

Catalunya, en el conflicte amb França, amb dues intencions clares. La 

primera era aconseguir forçar el reclutament de naturals de 

Catalunya per als exèrcits del rei, cosa que no era possible, d’acord 

amb les Constitucions Catalanes, si no era per raó de defensar el 

territori propi. D’aquesta manera, si el teatre de les operacions 

bèl·liques es produïa en territori o frontera entre Catalunya i França, 

el reclutament forçós i les recaptacions impositives extraordinàries es 

feien possibles. La segona intenció, més oculta i subtil, era l’ocupació 

territorial de Catalunya amb forces de l’exèrcit castellà, amb l’excusa 

de la defensa del principat. Això va originar, de fet, una gran pressió 

sobre la població pagesa, d’una banda, a causa dels allotjaments 

forçats que els pagesos havien de fer a les tropes i, de l’altra, a causa 

de les lleves entre els joves i les recaptacions impositives que 

drenaven els escassos recursos de la població. A això cal afegir-hi els 

constants abusos de tota mena que els militars ocupants exercien 

contra la població. 

 

Així les coses durant decennis, amb períodes més o menys intensos, 

aquesta política va arribar a un punt insostenible durant l’anomenada 

Guerra dels Trenta anys, en realitat una amalgama de conflictes 
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diversos que enfrontava les potències catòliques i protestants pel 

domini del Sacre Imperi Romanogermànic i, amb el temps, per 

l’hegemonia a nivell europeu.  

 

Una d’aquestes derivades fou la guerra entre Espanya i França (1635-

1659), que va provocar una situació límit, que es troba a l’arrel del 

gran conflicte català del segle XVII, l’anomenada guerra del 

Segadors. 

 

La pagesia catalana, sotmesa a la pressió de la guerra, amb les 

tropes franceses castigant i ocupant el territori, per una banda, i les 

tropes castellanes fent el mateix, des de l’altra, va arribar a una 

situació límit. La conquesta del castell de Salses, l’any 1639, per part 

de les tropes franceses va sacsejar la societat catalana i va provocar 

una forta reacció en forma de lleves per formar un cos de miquelets 

que permetés la seva reconquesta. De fet es va invocar l’usatge 

Princeps Namque que permetia al rei la mobilització general en 

defensa de la terra. Els qui gaudien de privilegi militar hi havien 

d’acudir –nobles, ciutadans honrats, doctors, etc.-, però en ocasions 

ho miraven d’evitar pagant i enviant gent més humil en lloc seu.  

 

En aquesta operació militar, la intervenció d’alguns dels membres 

d’una de les branques de la família Boscà hi va tenir un paper molt 

rellevant, com veurem més endavant, i com també va tenir en el 

període posterior. 

 

Salses va ser reconquerida l’any 1640, el mateix en què, pel set de 

juny, esclatava la revolta pagesa dels temporers aplegats a Sant 

Andreu del Palomar, anomenada el “Corpus de Sang,” que acabaria 

amb la vida del virrei de Catalunya i comte de Santa Coloma, Dalmau 

de Queralt i de Codina, i donaria inici a la Guerra del Segadors. 

 

El conflicte es mantingué en el temps més enllà de la Pau de 

Westfàlia i no va acabar fins a la signatura, l’any 1659, del Tractat 

dels Pirineus, pel qual Catalunya veuria dividit el seu territori pel nord 

dels Pirineus, entre França i Espanya, amb una frontera política que 

quedaria definitivament fixada en la Conferència de Ceret i el Tractat 

de Llívia del 1660.  

 

Llavors, per uns anys, regnà a Catalunya un cert període de relativa 

pau, però no exempt de conflictes i tensions a les dues bandes de la 
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nova i forçada frontera. Tot i així, esclatà novament la violència arran 

de la Guerra dels Nou Anys (1688-1697) entre el Regne de França i la 

Lliga d’Augsburg que, a Europa, tingué un dels seus principals 

escenaris precisament a Catalunya, novament sacsejada per un 

conflicte bèl·lic en el seu territori i la pressió i els abusos sobre la 

població per part dels dos exèrcits en conflicte, tant el castellà com el 

francès. 

 

Els adolescents i joves d’aquesta generació havien heretat dels seus 

pares i avis profunds recels amb les tropes, tant del Regne de 

Castella com del Regne de França, i ara es forjaven en la salvatgia 

del conflicte en la seva pròpia pell. Són aquests adolescents i joves, 

sobretot els de les comarques més properes a la frontera amb 

França, els que ara adquirien experiència en armes al temps que 

forjaven un gran ressentiment i malfiança cap a ambdues 

monarquies. Ells són els que, en l’edat adulta, van prendre les 

iniciatives pròpies en el gran conflicte que havia de remoure la 

configuració d’Europa i l’equilibri mundial a principis del segle 

següent, en el qual Catalunya perdria, després de la gran desfeta de 

1714, les seves Constitucions, que serien substituïdes per un nou 

ordre jurídic derivat del Decret de Nova Planta. 

 

Aquest és el complex escenari polític que van viure les següents 

generacions dels nostres Boscà, des del dia a dia del seu racó en el 

petit món rural badaloní. 

 

En l’ordre social, devia ser molt dur per a la gent de la terra, no ja 

prosperar, sinó fins i tot resistir en circumstàncies tan adverses. 

Nogensmenys, fruit dels molts conflictes de l’època, de la violència 

sempre present i de la misèria i la marginalitat a la quals eren gitats 

molts joves desheretats o arruïnats, juntament amb els desertors 

dels exèrcits regulars o de les milícies populars, va créixer durant 

aquest segle el fenomen dels bandolers que s’afegien a les pressions 

abans citades, en el càstig constant dels pagesos.  

 

Tanmateix, algunes cases no només van aguantar, sinó que van tenir 

opcions per créixer i per millorar la seva posició social i el seu 

estatus. Els Boscà en són un cas modest, però se’n van sortir. 

 

Aquests són els Boscà del XVII. 
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Vuitena generació 

 

VIII. Gabriel Boscà Pujol, pagès de Badalona, nascut vers 1615. 

Va ser el petit dels germans Boscà però va acabar essent l’hereu i 

propietari del mas, atès que la mort sense haver tingut fills de 

l’hereu primigeni, el seu nebot i fillol Gabriel, va fer que en el 

testament d’aquest darrer, l’any 1654, el nomenés el seu hereu.  

 

Tot sembla indicar que Gabriel estava destinat a fer el paper de 

l’oncle conco de la casa Boscà on, de fet, hi treballava com a 

pagès jornaler a sou de l’hereu, primer del seu germà i després del 

nebot. 

 

La mort del seu germà, encara jove i amb un fill petit de qui era 

padrí, deurien moure Gabriel a restar al mas per tenir-ne cura 

mentre el seu nebot no en pogués assumir la plena 

responsabilitat. Tanmateix, el jove hereu no va tenir millor sort 

que el seu pare. El fet que restés solter i que morís pels volts dels 

trenta anys, sembla indicar que la seva salut deuria ser delicada. 

Aquesta hipòtesi podria també explicar que el seu oncle decidís 

contraure matrimoni quan ja rondava la quarantena, potser 

preveient la necessitat de dotar la casa Boscà d’una línia 

hereditària que semblava perillar.  

 

La jove escollida va ser una veïneta del mas Vestit, de només 

quinze anys. La jovenesa de la núvia aporta encara més 

arguments a favor de la teoria de la necessitat de trobar una 

sortida hereditària directa al mas.  

 

Gabriel es va casar el 27 de setembre de 165347 a Badalona, amb 

Isabel Vestit i Periques, nascuda el 14 de novembre de 1638, filla 

de Joan Ramon Vestit Casals, pagès del veïnat de Pomar de 

Badalona i d’Esperança Periques Many. Resulta evident que 

l’estratègia va resultar reeixida, atès que només uns mesos 

després d’aquest matrimoni, moria l’hereu Gabriel, solter i sense 

descendència i, com hem dit abans, nomenava en el seu 

testament hereu universal al seu oncle i padrí.  

 

                                                           
47 ADB-Dispensa Apostòlica Bellavista-Llansó de 1752-Capsa 53, Dispensa 4. 
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D’aquest matrimoni li coneixem almenys sis fills, la petita dels 

quals va néixer quan el seu pare ja deuria estar pels volts dels 

seixanta anys i la seva mare només trenta-cinc. Una mostra més 

de l’enorme sentit pràctic i de gestió i preservació patrimonial que 

demostra aquesta família al llarg de les generacions. 

 

Per un document que es conserva de la Reial Audiència de 

Catalunya,48 sabem d’un plet econòmic que Gabriel Boscà va tenir 

amb Bartomeu Sunyol, pagès de Badalona. Sembla ser que, per 

alguna raó que desconeixem, Bartomeu Sunyol tenia un deute 

amb Gabriel Boscà. Després de pagar-li el seu import, Bartomeu 

Sunyol va dur el seu creditor davant el veguer reial el 3 de maig 

de 1674 per tal que li fossin retornades 60 lliures d’aquest deute 

perquè, segons ell, havia pagat aquesta quantitat en diverses 

partides, per compte de Gabriel Boscà i ara les hi devia.  

 

En aquest judici oral, Gabriel fou condemnat a retornar les 60 

lliures, les quals diposità davant del notari, perquè no hi estava 

d’acord i per poder instar un recurs. La nova vista tingué lloc el 17 

de setembre de 1674 i actuava com a procurador d’en Boscà, 

l’advocat Pau Bofarull i per compte d’en Sunyol en Joan Martí. La 

part recorrent va al·legar que en la vista anterior no s’havien 

mostrat els rebuts i albarans que demostressin que Sunyol hagués 

fet aquells pagaments per compte de Boscà i que, no havent pogut 

tenir accés a les proves, no es podia verificar que els pagaments 

fossin reals o correctes i, per tant, no es podien acceptar com a 

fets. Va al·legar, també que, en cap cas, se li havia notificat mai la 

realització d’aquests suposats pagaments per compte seu, de 

manera que no en tenia cap constància. Per tant, sense tenir 

constància dels pagaments ni haver pogut comprovar els rebuts i 

albarans, aquests pagaments no es podien acceptar com a fets i, 

per tant, demanava la revocació de la sentència anterior.  

 

Finalment el jutge li donà raó en la nova sentència del 

15-10-1674, que revocava i anul·lava l’anterior i instava l’altra 

part a presentar les proves en forma fefaent, per tal que, si 

resultaven de la conformitat del demandant, aquest s’avingués a 

resoldre el conflicte per la via amistosa.  

 

                                                           
48 ACA-Real Audiecia-Plets Civils 25398. 
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Acceptaren les dues parts la sentència i Gabriel Boscà va demanar 

que li fossin restituïdes les despeses ocasionades pel procediment 

judicial atès que, si s’haguessin presentat les proves correctament, 

no li hauria causat cap perjudici. Les despeses foren 1 lliura i 10 

sous per la còpia de la sentència, més 11 sous pel decret de 

revocació. 

  

Gabriel va fer testament a la rectoria de Santa Maria de Badalona 

el 23-1-1675,49 segons que ens consta per les notes de Josep Mª 

Cuyàs que es conserven a l’Arxiu Històric Municipal del Museu de 

Badalona. En aquest testament nomenava marmessors a Gabriel 

Porqueres, sastre; Onofre Carcereny, pagès de Santa Coloma, 

nebot seu; i a Isabel, la seva muller. Va deixar 100 lliures per dot 

a cadascuna de les seves filles i feia hereu universal al seu fill 

Joan.  

 

Tanmateix, hem localitzat un testament anterior, datat el 

28-12-1670, fet davant el notari de Barcelona Pere Màrtir Ferrer,50 

en el qual nomenava marmessors precisament a Bartomeu Sunyol, 

pagès de Pomar, juntament amb Onofre Carcerenya, pagès de 

Santa Coloma, nebot seu, i a Gabriel Porqueres i Rafel Calaf, 

ambdós sastres de Barcelona. Nomenà hereu universal al seu fill 

Joan Boscà, que aleshores comptava deu anys. 

 

Crida l’atenció el fet que en aquell segon testament desapareix 

com a marmessor en Bartomeu Sunyol, amb qui havia tingut el 

plet que abans hem explicat. Sembla clar que la relació entre 

ambdós pagesos abans del plet citat, hauria d’haver estat de 

molta confiança, per amistat o potser per parentiu (no es nomena 

a qualsevol com a marmessors testamentari), però que deuria 

d’haver quedat força deteriorada a ran d’aquell episodi.  

 

Els fills de Gabriel i Isabel foren: 

 

VIII.1. Esperança Boscà Vestit, nascuda vers 1658. Es va casar 

el 30-8-1675 amb Joan Pau Bellavista,51 pagès, habitant a 

Badalona, natural, però, de Sant Feliu de Codines, fill de Pau i 

Joana. 

                                                           
49 Document perdut. 
50 AHPNB-729/50. 
51 ACCB-Esposalles, llibre 98, foli 17v. 



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 52 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

VIII.2. Joan, que segueix 

VIII.3. Jerònima Boscà Vestit, nascuda vers 1662. Es va casar el 

27-12-1680 amb Josep Codó.52  

VIII.4. Maria, nascuda vers 1663. 

VIII.5. Maria Agnès, nascuda vers 1665. 

VIII.6. Anna Maria Boscà Vestit, nascuda el 26 de març de 1673. 

 
Arbre 8 

Arbre 9 

 

 

 

 

 

 

 

Novena generació 

 

IX. Joan Boscà Vestit, pagès i propietari del mas Boscà de Pomar, 

nascut vers 1660. Es va casar en primeres noces el 13-12-168653 

                                                           
52 ACCB-Esposalles, llibre 100, foli 89v. 
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amb Marquesa Ravella, de la qual no en coneixem ni la filiació ni la 

procedència, però, que, pel cognom, podria ser de la zona del 

Penedès, on és força freqüent. En segones noces, es va tornar a 

casar el 14-7-168954 amb Jerònima Mas i Oliver, donzella de 

Badalona, filla de Bernat Mas i Eulàlia Oliver Coll, i amb qui van 

tenir només un fill, que fou l’hereu. 

 

Jerònima era germana de l’honorable Francesc Mas i Oliver, que 

fou diverses vegades jurat de Badalona i que fou jurat en cap 

durant el bienni que va del 1712 al 1714, el més dur de la Guerra 

de Successió. A més a més, Francesc Mas i Oliver fou un dels 

badalonins més compromesos i significats per la causa austriacista 

a la nostra població. Essent, com era, Badalona un ciutat 

clarament i majoritàriament compromesa amb aquest bàndol i 

havent-hi entre els Mas i Olivé i els Boscà un parentiu tan proper, 

resulta fàcil deduir la filiació austriacista dels Boscà, tot i que , per 

les poques notícies que en tenim i per la manca de represàlies 

posteriors, no sembla que la seva adscripció fos especialment 

activa ni significant. Ho podem prendre com una mostra més de la 

tradicional prudència d’aquesta família en relació als conflictes i a 

la política. 

 

IX.1. Josep, que segueix. 

 
Arbre 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els BOSCÀ de Llefià i els SERIOL I BOSCÀ 

 

                                                                                                                                                                          
53 ACCB-Esposalles, llibre 103, foli 60. 
54 ACCB-Esposalles, llibre 105, foli 10v. 
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Abans, però, de seguir amb els Boscà de Pomar, cal fer un parèntesi 

per veure com els va anar als Boscà de Llefià 

 

Havíem deixat enrere l’altra branca dels Boscà, que restaren al mas 

primigeni de Llefià que, com explicàvem al principi, restà unit al 

patrimoni Boscà-Montcerdà de principis del segle XV. L’hereu 

d’aquest matrimoni va tornar a segregar els dos masos i va atorgar el 

mas de Pomar al primogènit i el mas de Llefià al seu fill Antoni. És 

aquest fill Antoni, doncs, qui segueix la línia dels Boscà de Llefià. 

 

Com hem dit al començament, no queda constància documental que 

ens ajudi a ubicar amb exactitud l’emplaçament d’aquest mas, més 

enllà de la zona de Llefià, territori amplíssim que, en l’època a què 

ens referim abastava des dels límit meridional i de ponent del terme 

municipal fins pràcticament la Riera de Sant Jeroni. Tanmateix, els 

descendents dels Boscà de Llelfià els veurem ubicats a la zona de 

l’actual barri de Bufalà (de fet, el nom de Bufalà prové del cognom 

dels propietaris successors del mas Seriol i Boscà al qual ens 

referim), que antigament hom situava a l’extrem nord-est del veïnat 

de pagès anomenat Sistrells que també prenia una extensió molt més 

extensa de la que ocupa actualment el barri que així anomenem. De 

manera que, ara per ara, no sabem què se’n va fer de l’antic mas 

Boscà de Llefià, però sí dels seus hereus: 

 

Els predecessors que ja hem vist són: 

 

I. Guillem Boscà de Llefià, pagès de Badalona, nascut vers 1310 i 

casat vers 1332 amb Francesca NN. Fill seu: 

II. Miquel Boscà de Llefià, pagès de Badalona nascut vers 1333 i 

casat vers 1355 amb Sibil·la NN. Fils seu: 

III. Bernat Boscà, pagès de Badalona nascut vers 1370 i casat 

vers 1403 amb Constança Montcerdà, hereva i propietària del mas 

Montcerdà de Pomar. Va heretar el mas Boscà de Llefià del seu 

germà Guillem Boscà. Fill seu: 

IV. Antoni Boscà Montcerdà, pagès de Badalona nascut vers 

1405. Hereu i propietari dels masos Boscà de Llefià i Montcerdà 

àlies Boscà de Pomar. Es va casar en primeres noces amb Angelina 

Serra. El seu fill segon: 

IV.1. Antoni, que segueix. 

 

Segueixen els Boscà de Llefià amb: 
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Cinquena generació 

 

V. Antoni Boscà Serra, pagès de Badalona nascut vers 1432. Hereu 

i propietari del mas Boscà de Llefià. Es va casar vers 1453 amb 

Clara Busquets, filla de Joan i Clara. Segons les notes de Josep 

Mª. Cuyàs Tolosa recollides en la seva Història de Badalona, 

sabem que el 9-1-1453, Antoni Boscà firmava una àpoca a favor 

dels seus sogres per 60 lliures corresponents al dot de la seva 

muller. Ens han arribat dos testaments d’Antoni, el primer de 

l’1-6-146655 i el segon del 4-6-1482. En tots dos fa hereu al seu 

pare, Bernat. Tanmateix, sabem que va tenir un fill que suposem 

que deuria acabar heretant el mas perquè és anomenat com a “en 

Boscà de Llefià”. Es tracta de: 

 

V.1. Antoni Boscà, que segueix. 

 
Arbre 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisena generació 

 

                                                           
55 Arxiu Mas Boscà, pergamí 23. 
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VI. Antoni Boscà Busquets, pagès de Badalona, propietari del 

mas Boscà de Llefià, nascut vers 1477. Es va casar el 9-3-149956 

amb Bartomeua Mateu, d’Argentona, que podria haver estat filla 

de Lluís Mateu i Clara Arnó, tot i que no ho podem verificar amb 

tota certesa. Foren fills seus: 

 

VI.1. Àngela Boscà Mateu, nascuda vers 1550. Es va casar el 

21-1-152057 amb el seu cosí segon, hereu del mas Boscà de 

Pomar, Pau Boscà. 

VI.2. Joana Boscà Mateu, nascuda vers 1504. Es va casar el 

1526 amb Salvador Cabanyes, de Canet de mar, fill de Bernat i 

Elisabet, amb qui va fer capítols matrimonials el 13-5-1526,58 

davant del notari de Barcelona Pere Saragossa. Ella aportava 

un dot de 80 lliures i rebia un escreix de 40. Més tard es 

tronaria a casar en segones noces amb el mercader de Calella 

Joan Flaquer, fill de Francesc i Joana, amb qui va fer capítols 

matrimonials el 13-09-153359, davant del notari de Barcelona 

Antoni Anglès. 

VI.3. Pau, que segueix. 

 
Arbre 12 

 

Setena generació 

 

VII. Pau Boscà Mateu, pagès de Badalona, nascut vers 1508. Es 

va casar el 1533 amb Joana Company Garriga, de Teià, filla de 

Vicenç i Antònia, amb qui va fer capítols matrimonials el 

13-9-153360 davant del notari de Barcelona Antoni Anglès. Rebia 

de la seva muller un dot de 100 lliures. En segones noces es 

tornaria a casar el 1537 amb Antònia Nadal Famades, de Tiana, 

filla d’Antoni i Antònia. Van firmar els capítols matrimonials el 

28-8-153761 davant del notari de Barcelona Antoni Anglès. Fill del 

primer matrimoni fou: 

VII.1. Jaume, que segueix. 

 
Arbre 13 

                                                           
56 ACCB-Esposalles, llibre 8, foli 62r. 
57 ACCB-Esposalles, llibre 19, foli 52. 
58 AHPNB-268/38. 

59 AHPNB, 272/100 
60 AHPNB-272/100. 
61 AHPNB-272/100. 
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Vuitena generació 

 

VIII. Jaume Boscà Company, pagès del veïnat de Llefià de 

Badalona, nascut vers 1535. Es va casar el 2-11-1560 amb Maria 

Àngela Lagner62 de qui no en coneixem la filiació ni la procedència. 

Poca cosa sabem d’aquesta parella, però podem deduir per raó 

dels matrimonis de les seves filles, que estaven ben relacionat 

socialment i que, conseqüentment, hom pot suposar que deurien 

gaudir d’una bona posició econòmica. Les seves filles foren: 

 

VIII.1. Maria Boscà Lagner, nascuda vers 1568 i primera hereva 

dels seus pares. Es va casar el 28-11-159463 amb Pau Coll i 

Serra-Arnau, àlies Coll i Boscà, fill de Pere Coll, pagès de Lliçà i 

d’Àngela Serra-Arnau, de Mataró, filla d’una família d’influents 

comerciants mataronins.  

 

En el testament de Pau Coll i Boscà del 12-12-163464 nomena 

marmessors al seu cunyat Melcior Palau, al seu nebot, mossèn 

Joan Coll, paborde de Vic, i a Francesc Seriol de la Riera, pagès 

de Badalona, nebot de la seva muller. Va nomenar hereu al seu 

besnebot, fill del seu marmessor Francesc Seriol i Boscà, en 

Pau Seriol i Canyadó. Com a dada rellevant d’aquest testament 

és de destacar un codicil pel qual condicionava l’heretat a que 

el seu hereu conservés el cognom Boscà i que es casés amb 

una “nebodeta” seva (entenc que besneboda), filla d’en 

Francesc Oliver, de l’Hospitalet. És de destacar que el mateix 

Francesc Seriol, pare de l’hereu de Pau Coll, ja era conegut 

com a Francesc Seriol i Boscà, cosa que em fa pensar que, 

molt probablement, aquest Francesc, nebot de la seva muller, 

deuria haver estat afillat per aquests oncles i deuria viure amb 

ells a la seva propietat. De fet, durant les quatre següents 

generacions, els hereus d’aquesta família seran coneguts amb 

el cognom compost de Seriol i Boscà i genèricament com els 

Seriol de la Riera.  

 

 
                                                           
62 ACCB-Esposalles, llibre 38, foli 85. 
63 ACCB-Esposalles, llibre 57, foli 95. 
64 Notari Josep Vendrell-AHB- Plecs notarials de 1622/1644. 
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VIII.2. Caterina, que segueix 

VIII.3. Dorotea Boscà Lagner, nascuda vers 1572. Es va casar a 

Mataró el 10-1-159565 amb Melcior Arnau i Palau, àlies Melcior 

Palau i Arnau, negociant i botiguer de draps de la capital 

maresmenca, membre d’una de les famílies més influents de la 

puixant burgesia mataronina, fill del mercader i navilier Joan 

Serra-Arnau i d’Antiga Beneta Palau. Fou batlle de Mataró i 

exercí de capità de la milícia ciutadana d’aquesta ciutat. Fills 

d’aquest matrimoni foren: 

 

VIII.3.1. Maria Àngela Palau i Boscà, nascuda vers 1597 i 

casada el 7-2-162266
 amb Narcís Jofre i Padró, mercader 

mataroní pertanyent a un altre dels grups influents de la 

burgesia mataronina, fill del mercader Joan Jofre i d’Àngela 

Padró i Soley. Una de les filles d’aquest matrimoni, la Maria 

Teresa Jofre i Palau, es casaria amb Silvestre Seriol i Boscà, 

fill del seu cosí segon, Pau Seriol i Boscà, hereu dels Boscà 

de Llefià. Un altre fill, l’hereu Joan Jofre i Palau, seria un 

membre rellevant de la societat mataronina de final del 

segle XVII i principi del XVIII. El seu fill i hereu, Mariano 

Jofre i Llimona va ser l’amfitrió, a la seva casa de Mataró, 

de l’arxiduc Carles d’Àustria, que havia estat recentment 

proclamat rei, amb el nom de Carles III. El 28 de juliol de 

1708 Carles III va anar a Mataró a conèixer la que seria la 

seva esposa, la princesa Elisabet Cristina de Brunswick i 

Vuolfentbuttel, arribada uns dies abans a Mataró i 

hostatjada a casa de Jaume Baró, un altre dels destacats 

prohoms mataronins.  

VIII.3.2. Francesc Palau i Boscà, nascut a Mataró vers 1599. 

Va morir l’any 1639, durant la campanya de reconquesta 

del Castell de Salses, en el context de la Guerra dels Trenta 

Anys. Formava part, com a capità, de la companyia que ell i 

el seu germà el reverendíssim Melcior Palau i Boscà, llavors 

canonge de Vic, havien sufragat per recuperar dels 

francesos aquelles comarques del nord de Catalunya. 

VIII.3.3. Reverendíssim Dom Melcior Palau i Boscà, canonge i 

ardiaca major de la Seu de Vic, conseller personal i 

espiritual del rei Felip IV, inquisidor general del Principat de 

                                                           
65 APSMM-M1, foli 62. 
66 APSMM-M2, foli 64v. 
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Catalunya i bisbe de la Seu d’Urgell i copríncep de les Valls 

d’Andorra.  

Va néixer a Mataró l’any 1602 i 

va cursar la carrera eclesiàstica. 

Atesa la seva vinculació familiar 

amb la flor i nata de la puixant 

burgesia catalana, que tenia un 

important nucli a la ciutat de 

Mataró, i atesa també la seva 

cultura i els seus coneixements 

derivats de les arts mercantils de 

la seva família, aviat va ascendir 

entre les altes jerarquies de 

l’Església i va aconseguir ser canonge i ardiaca major de la 

Seu de Vic. Està clar que fou un home notable, amb grans 

virtuts no només en l’àmbit econòmic, sinó també en el 

polític i fins i tot el militar. L’any 1639, cap al final de la 

Guerra dels Trenta Anys, va sufragar una companyia de 

més de cent homes per socórrer en la campanya de 

recuperació del Castell de Salses, en la qual hi va morir el 

seu germà Francesc, alferes d’aquesta companyia.  

Era amic íntim del virrei de Catalunya, el comte de Santa 

Coloma, Dalmau de Queralt i de Codina, amb qui mantenia 

amistat des dels temps de la seva joventut, que ambdós 

van viure a Mataró.  

Essent coneixedor del creixent malestar dels pagesos de la 

Catalunya Central a causa de les tensions derivades dels 

abusos que constantment cometien sobre la població les 

tropes castellanes que ocupaven el territori del Principat 

durant el conflicte amb França, el canonge Palau i Boscà va 

enviar avís al seu amic a Barcelona que hi podia haver 

aldarulls i alçaments. En aquest context, va ser cridat pel 

virrei que li va demanar que portés en mà una carta seva al 

rei i que li expliqués personalment la situació al principat, 

per tal de demanar-li la seva intervenció.  

 

Va complir l’encàrrec i, mentre encara era a Madrid, van 

produir-se els fets del Corpus de Sang en què les masses 

de segadors temporers es van revoltar i van cremar part de 

la ciutat i van matar el virrei, fet que va donar inici a 

l’anomenada Guerra dels Segadors.  
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Amb la situació de guerra encesa que hi havia a Catalunya, 

el rei va retenir Melcior Palau i Boscà a la Cort, en una 

mena hostatge forçós i daurat, on li atorgà la confiança de 

supervisar els seus comptes. Els seus bons oficis li van 

valer més favors del rei, que l’anomenà inquisidor general 

del Principat i, després, aconseguí del Vaticà el seu 

nomenament com a Bisbe de la Seu d’Urgell i, per tant, 

copríncep d’Andorra. En uns moments en què les fronteres 

havien canviat per raó del Tractat del Pirineus i les tensions 

eren més que evidents, aquest nomenament tenia més de 

polític i estratègic que de cap altra cosa. De fet, Palau i 

Boscà quedava en posició de controlar un extens i calent 

territori fronterer gràcies a les seves qualitats. Per un 

cantó, era home de la confiança del rei i, per l’altre, era 

bon coneixedor de la realitat del principat, estava ben 

connectat amb les elits econòmiques i era respectat per les 

classes populars. A més a més, tot i que tenia una més que 

evident i lògica animadversió envers els francesos, també 

tenia bones qualitats diplomàtiques. Melcior Palau i Boscà 

va morir a la Seu d’Urgell l’any 1670. 

VIII.3.4. Fra Aleix Palau i Boscà, monjo caputxí, nascut a 

Mataró vers 1605. Va morir vers 1640. 

VIII.3.5. Dorotea Palau i Boscà, nascuda a Mataró vers 1612. 

Es va casar el 1642 amb el metge Dr. Josep Corbera i Feu. 

 
Arbre 14 
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Novena generació 

 

IX. Caterina Boscà Lagner, nascuda a Badalona vers 1570. Es va 

casar vers 1593 amb Pere Seriol, pagès de Badalona, fill de 

Guerau Seriol i de Paula. En quedar viuda, es va tornar a casar el 

12-1-161567 amb Joan Soler Marimon, també pagès de Badalona, 

fill de Pau i de Paula. 

Fill de Pere Seriol i Caterina Boscà fou: 

IX.1. Francesc, que segueix. 

 

 

Desena generació 

 

X. Francesc Seriol i Boscà, pagès de Badalona, nascut el juliol de 

1594. Es va casar el 12-11-161468 amb Elisabet Canyadó, 

natural de Badalona, filla de Jeroni Canyadó i de Montserrada. Els 

descendents d’aquest matrimoni seran coneguts com els Seriol de 

la Riera.  

 

Aquest mas Seriol, avui desaparegut, estava situat a prop de la 

Riera de Canyet, a l’extrem nord-est del que aleshores era l’extens 

veïnat de Sistrells. Unes quantes generacions més tard, aquest 

mas seria venut a la família Ferrater i van passar a anomenar-lo 

Can Ferrater de Baix. Els Ferrater el van tenir poc temps i el van 

acabar venent als Bufalà, dels quals en prendria el nom, no només 

el mas, sinó tot el barri sencer que avui encara en diem Bufalà.  El 

que no he pogut constatar amb total certesa és si aquest mas 

Seriol de la Riera, després can Ferrater de Baix, després can 

Bufalà, formava part de l’heretat dels Boscà de Llefià o els havia 

pervingut per la part dels Seriol, o tal vegada per compra pròpia. 

El que sí que sembla molt probable és que aquest Francesc 

visqués amb la seva tia, Maria Boscà, i el seu oncle Pau Coll i 

Boscà, possiblement com a afillat, fet que avala el contingut del 

testament que hem citat abans de Pau Coll i Boscà, del qual és 

nomenat marmessor i en el qual es fa hereu a un fill seu, amb un 

codicil de conservació del cognom Boscà.  

 
                                                           
67 ACCB-Esposalles, llibre 67, foli 213. 
68 ACCB-Esposalles, llibre 67, foli 192. 
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Això em fa decantar per la hipòtesi que l’esmentat mas fos la 

propietat principal i més significativa de l’heretat dels Boscà de 

Llefià i més si tenim en compte que del mas original a Llefià no 

n’ha arribat cap constància documental fins als nostres dies, cosa 

que em fa suposar que es tractaria d’una propietat menor que, 

possiblement ja s’haurien venut o potser haurien deixat rònec com 

a terres de conreu. Encara juga més a favor d’aquesta hipòtesi el 

segon matrimoni de la mare de Francesc, la Caterina Boscà, 

esdevingut un any més tard del de son fill. Si el mas hagués 

pertangut als Seriol, la mare no hauria tingut necessitat de tornar-

se a casar amb el viudo Soler, sinó que hauria romàs a la propietat 

del seu marit com a usufructuària, segons el costum de l’època. 

No essent així, em sembla força evident que la propietat d’aquest 

mas era de la seva germana Maria i que va passar dels Boscà als 

Seriol tal com hem vist en el citat testament, amb la conseqüència 

de la formació del cognom compost Seriol-i-Boscà. 

 

Fills de Francesc i Caterina foren: 

 

X.1. Pau, el primer hereu, nascut vers 1516. Fou l’hereu del 

seu besoncle Pau Coll-i-Boscà, segons el seu testament de 

1634. Es va casar vers 1638 amb Àngela Oliver(?). No se li 

coneixen descendents. Suposem que l’heretat va passar al seu 

germà Silvestre, que és qui conserva el cognom Seriol i Boscà i 

es coneix com a Seriol de la Riera. 

X.2. Jeroni Seriol i Canyadó, nascut el 8-12-1619. No ens en 

consta cap matrimoni ni descendents.  

X.3. Silvestre, que segueix. 

X.4. Miquel Seriol Canyadó, pagès de Badalona, nascut vers 

1625. Es va casar el 7-4-165369 amb Jerònima Codina Amigó, 

natural de Tiana, filla de Francesc Codina i de Jerònima Amigó 

Colomer. En segones noces, es tornaria a casar el 3-6-168570 

amb Isabel Vidal, viuda d’en Balart. Aquesta família seran 

coneguts com a els Seriol del Camí Ral.  

 

 

 

 

 

                                                           
69 APSCT, M1, foli 23. 
70 ACCB-Esposalles, llibre 103, foli 6v. 
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Onzena generació 

 

XI. Silvestre Seriol-i-Boscà, pagès de Badalona, nascut vers 

1625. Propietari de can Seriol de la Riera. Fou el tercer fill mascle 

del seu pare però va esdevenir hereu per la mort sense 

descendents dels seus germans grans Pau i Jeroni. Es va casar el 

20-1-165671 amb Maria Teresa Jofre i Palau, de Mataró, filla del 

mercader mataroní Narcís Jofre i Padró i de Maria Àngela Palau i 

Boscà, cosina germana del seu avi.72 Van fer capítols matrimonials 

a Barcelona el 27-1-1656.73 Fills d’aquest matrimoni foren: 

 

XI.1. Francesc de Paula, que segueix 

XI.2. Francesc d’Assís Seriol-i-Boscà i Jofre, daguer nascut a 

Barcelona vers 1662. Es va establir a Barcelona i es va casar el 

22-4-168674 amb Maria Àngela Creueres, de Barcelona, filla de 

Francesc i Eulàlia. 

XI.3. Ramon Seriol-i-Boscà Jofre, nascut vers 1568. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 ACCB-Esposalles, Llibre 88, foli 37. 
72 Hi ha dispensa apostòlica a l’Arxiu Diocesà de Barcelona 
73 Notari Rafael Joan Cellarès- AHPNB-700/38. 
74 ACCB-Esposalles, llibre 103, foli 110V. 
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Dotzena generació 

 

 

 
Aquesta és una de les darreres fotografies de can Bufalà (abans can Seriol de la Riera), ja en estat 

decadent, feta als anys seixanta, poc abans de ser derruïda. 

 

XII. Francesc de Paula Seriol-i-Boscà Jofre, pagès de Badalona 

nascut vers 1656. Es va casar el 16-2-168575 amb Oròsia Banús 

Riera, natural de Badalona, nascuda el 12-1-1667, filla de Joan 

Banús i de Margarida Riera Roch-i-Finestres. Aquest Francesc va 

ser l’últim d’aquesta branca familiar a conservar el cognom 

compost SERIOL-I-BOSCÀ. Els seus descendents ja consten 

només com a Seriol o Seriol de la Riera.  

 

 
Arbre 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 ACCB-Esposalles, llibre 102, foli 91v. 
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Els BOSCÀ del segle XVIII 

 

Tanquem el parèntesi i tornem a la línia troncal dels Boscà de Pomar, 

que havíem deixat a finals del XVII, amb Josep Boscà Mas-i-Oliver, fill 

de Joan i de Jerònima. 

 

El segle XVIII va començar amb un gran conflicte mundial que es 

produeix pel xoc d’equilibris estratègics i de poder entre els puixants 

grans estats europeus i els interessos econòmics que es deriven de 

l’emergent classe social de la burgesia i les anteriors classes 

dominants de la noblesa i el clergat.  

 

El detonant del conflicte que va servir d’excusa fou la successió del 

rei d’Espanya, Carles II, dit l’Embruixat, que morí l’1 de novembre de 

1700 sense haver tingut descendència. L’enfrontament entre els dos 

aspirants al tron de l’imperi espanyol, Felip d’Anjou, net del poderós 

Lluís XIV, el Rei Sol del francesos, i l’arxiduc Carles d’Habsburg, fill de 

l’emperador austríac del Sacre Imperi Romanogermànic, va servir 

d’excusa per a la formació de dos blocs internacionals que, en 

realitat, s’enfrontaren per l’hegemonia política i econòmica del 

continent.  

 

Sense entrar en consideracions de caire polític, la fi del conflicte va 

suposar per als catalans, malgrat la greu derrota soferta, l’inici d’una 

etapa de modernització de les seves estructures socials i d’un marcat 

creixement econòmic. Catalunya, la gran perdedora d’aquell gran 

conflicte bèl·lic, va haver d’encarar el postconflicte amb el país 

arruïnat, demogràficament deprimit a causa de les baixes pròpies de 

la guerra i de la gran quantitat d’exiliats. La generació de joves 

d’aquella època va quedar molt reduïda i es va haver de posar el país 

a l’esquena per tornar a començar gairebé partint de no-res. L’esforç 

dels seus fills i nets va possibilitar un creixement econòmic i una 

explosió demogràfica que enviaria els seus excedents, tant materials 

com humans, cap a les zones urbanes, que acabarien assentant les 

bases de la industrialització que vindria al segle següent. Badalona, 

passa en poc més d’un segle, d’un cens de 662 persones el 1717 a 

gairebé 9.000 a principis del segle XIX. 
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Desena generació 

 

X. Josep Boscà Mas-i-Oliver, pagès de Badalona nascut vers 1696. 

Hereu i propietari del mas Boscà de Pomar. Es va casar el 6 de 

juny de 171776 amb Maria Riera i Pla. Va enviudar poc després i es 

va tornar a casar el 28-11-1722,77 en segones noces, amb 

Marianna Navarra Font, natural de Badalona, filla de Pere Navarra, 

fuster de Badalona, i Maria Font.  

 

En Josep va viure una infantesa de 

guerra i calamitats i és un clar exemple 

d’aquells esforçats dels quals parlàvem 

abans, que es van haver de posar el país 

a l’esquena per aixecar-lo de nou. I en la 

part que li corresponia, les seves terres i 

el seu mas, ho va fer. Fou durant la vida 

d’aquesta generació quan es varen fer 

algunes de les reformes més importants 

al mas, com són les obres d’ampliació de 

l’ala nord a mig nivell entre el primer i el 

segon pis. Segons hi consta en la 

gravació inscrita en la pedra que hi ha 

damunt la porta que dóna pas a les noves estances que s’hi van 

construir. L’obra es va culminar l’any 1759, quan l’amo, en Josep, 

ja deuria haver passat dels seixanta 

anys i l’hereu, en Francesc, en tenia 

trenta-cinc. 

 

 Les obres que hem descrit no són pas 

menors sinó que més aviat denoten 

una voluntat de reforma estructural a 

fons del mas i, molt probablement, no 

devien ser les úniques. Semblen de la mateixa època les obres 

d’ampliació del celler i les de la terrassa posterior de les estances 

de la planta principal. La capella demostra, a més, que aquestes 

reformes volien reflectir un canvi en l’estatus social i econòmic de 

la família. Tot això ens duu a la deducció que, durant la segona 

meitat del segle XVIII, un període que, com hem dit, fou de 

                                                           
76 ACCB-Esposalles, llibre 121, foli 8. 
77 ACCB-Esposalles, llibre 123, foli 95r. 
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general puixança econòmica a Catalunya i que té un caire molt 

marcat a Badalona, els Boscà havien prosperat i volien reflectir els 

fruits d’aquest progrés en el propi patrimoni del mas. 

 

A finals d’aquesta època, convivien a la casa l’amo i la seva segona 

muller, que ocupaven les estances del primer pis, i el jove 

matrimoni format per l’hereu Francesc i la jove, que ocupaven les 

estances de l’ala situada a l’esquerra entrant per la porta principal 

de la casa. Des de l’habitació principal que ocupava el matrimoni 

dels amos, hi van obrir un pas a un petit oratori que s’aboca a un 

nivell elevat a dins de la capella, des d’on es podien fer les 

oracions i fins i tot seguir el culte, si calia, en cas de dificultats de 

moviments, per edat avançada o per malaltia, dels estadants de 

l’habitació principal. 

 

Les causes del progrés econòmic de la família les hem de situar, 

en primer terme, en el context de la puixança general que va 

suposar la segona meitat dels segle XVIII, a la qual ens hem 

referit. Tanmateix, amb això sol no ho explicaríem prou. Hi ha 

d’haver hagut una bona planificació de l’explotació i una bona 

gestió dels recursos. De manera que, no ha de resultar agosarat 

deduir que en Josep Boscà i Mas-i-Oliver va ser un pagès de bons 

oficis, un home capaç i treballador i amb una bona capacitat de 

planificació. Igualment, al costat d’això, hi ha també algunes 

circumstàncies familiars que deurien ajudar a la bona marxa 

econòmica i a un creixement sostingut. La primera és el fet que 

Josep s’hagués casat dues vegades i haver tingut descendència de 

la primera muller. Això deuria possibilitar el manteniment del dot 

aportat per la primera muller, la Maria Riera, per mor de l’heretat 

del fill Narcís. Aquest fill, que estava destinat a ser l’hereu, no va 

arribar a prou edat per tenir descendència i deuria testar, amb 

tota seguretat, a favor del seu pare, com era el costum de l’època.  

 

El segon matrimoni de Josep, amb la Marianna Navarra, li va 

aportar un segon dot que s’incorporaria al patrimoni familiar. 

Mairanna li va donar dos fills mascles. El fet de no haver tingut 

filles significava, per una banda, l’estalvi econòmic que suposa no 

haver-les de dotar i, per una altra, poder destinar part d’aquests 

recursos a una major dotació del fill fadristern, cosa que li obriria 

la possibilitat d’establir-se com a negociant a Barcelona i optar a 

un bon enllaç matrimonial, com així va ser. 
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Una altra d’aquestes circumstàncies evidents rau en el fet que 

pare i fill, amo i hereu, van conviure molts anys sumant esforços 

en la cura del mas i l’explotació dels seus recursos. Només els va 

faltar l’hereu següent. Sense fills de l’hereu Francesc, la despesa 

familiar deuria haver estat força minsa. A part d’això, més que 

probablement, haurien hagut de recórrer a la contractació de 

mossos i bracers per a les feines més feixugues del camp, de 

manera que, n’haurien aconseguit una major productivitat. Tot 

suma. 

 

De l’any 1726 data el primer cadastre78 que es conserva de la vila 

de Badalona. Aquest any la família Boscà pagava al fisc 2 lliures i 

8 sous per la casa principal i dues casetes més que tenia al terme. 

Encara figura com a titular d’aquests béns, Joan Boscà que havia 

mort poc abans. En canvi, per a la contribució personal, el titular 

era Josep Boscà, que pagava un total d’11 lliures i 10 sous. 

 

El següent cadastre és del 1732 i resulta especialment interessant 

perquè s’hi recull el detall de les terres i possessions dels 

contribuents, tal com es recull en el quadre següent pel que fa a la 

família Boscà: 

 

Destaquen d’aquest quadre la importància del conreu de la vinya 

en el qual hi dediquen, entre la de primera i la de segona 

categoria, 24 quarteres de terreny per les quals han de pagar 236 

rals i 9 diners de contribució, cosa que els suposa gairebé el 64% 

del seu total contributiu. Per una altra banda, les 4 quarteres de 

roquissar que declaren, sembla clar que es tracta dels terrenys del 

                                                           
78 Arxiu Històric de Badalona Museu Municipal. 

COGNOM NOM 
 

TIPUS DE BÉ Categoria Quarteres Rals Diners 

Buscà Joseph   Sembradura 2ª 5 32 12 

Buscà Joseph   Sembradura 3ª 4 20   

Buscà Joseph   Hort  1ª 1 29 8 

Buscà Joseph   Vinya 1ª 4 56   

Buscà Joseph   Vinya 2ª 20 180 9 

Buscà Joseph   Oliveres   4 10   

Buscà Joseph   Ametllers   5 25   

Buscà Joseph   Bosc 1ª 4 1 8 

Buscà Joseph   Erm   18 3 3 

Buscà Joseph   Roquissar   4   8 

Buscà Joseph   Casa 1ª   12   

Buscà Joseph Total     69 370   



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 69 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

turó d’en Boscà, poblat ibèric inclòs. Tenint en compte que el 

cadastre va ser un impost nou derivat del nou règim implantat a 

partir del Decret de Nova Planta, resultava molt impopular i 

tothom procurava escatimar el que podia. La tècnica de frau més 

comuna era declarar els terrenys per superfícies inferiors a les 

reals. Tanmateix, a partir de les superfícies fiscals declarades, hom 

es pot fer una certa idea de les possessions del mas Boscà a la 

meitat del segle XVIII. 

 

Si comptem que una quartera equival a Barcelona i les seves 

rodalies a mitja mujada (24,48 àrees), tindríem el següent quadre 

de terres: 

 

EXPLOTACIÓ QUARTERES METRES QUADRATS HECTÀREES 

        

Sembradura: 9 22.032 2,20 

Hort:  1 2.448 0,24 

Vinya: 24 58.752 5,88 

Oliveres 4 9.792 0,98 

Ametllers 5 12.240 1,22 

Bosc 4 9.792 0,98 

Erm 18 44.064 4,41 

Roquissar 4 9.792 0,98 

        

TOTAL 69 168.912 16,89 

   

 Cinc anys més tard, el 1737, Josep Boscà pagava per les seves 

terres 322 rals i 15 diners, més 45 rals per la casa principal, 12 

rals per les altres cases i 8 rals i 16 diners pel bestiar, és a dir, 

que la seva contribució total fou de 387 rals i 31 diners, o sigui 

l’equivalent a unes 39 lliures. De manera que en només onze anys, 

la contribució del mas Boscà s’havia més que triplicat. De fet, la 

família Boscà ocuparen en aquella època la posició vint-i-vuit dels 

que més pagaven per cadastre a Badalona per les seves terres i 

possessions, d’entre tres-cents vint-i-vuit contribuents.  

 

Una classificació que encapçalaven els propietaris de la torre 

Anglasell (avui ja derruïda), seguits dels del mas Bellvitges (can 

Miravitges, finca veïna del mas Boscà) i el doctor Ramon Romà, 

propietari del mas Solei. 
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De tot plegat es desprèn que Josep Boscà va ser un excel·lent 

professional en el seu camp, com evidencia per una part 

l’eficiència en el treball de les seves terres i la gestió de les 

propietats i, per l’altra el compacte llegat patrimonial que va 

deixar. 

 

Una altra prova d’aquest bon fer i del seu prestigi com a pagès la 

trobem en la comanda que la Mensa Episcopal li va fer l’any 1772, 

per valorar, juntament amb Francisco Torrents, els rendiments de 

la propietat del mas Bellvitges,(avui can Miravitges) alodial de la 

Mensa, per raó de la venda que n’havia fet la seva propietària, 

Antònia de Bellvitges i Laravia, a favor de Carlos Armengol, l’any 

1770. Aquest encàrrec requeria la confiança de les tres parts 

afectades, és a dir, el comprador, la venedora i el propietari 

alodial, que era el Bisbat de Barcelona mitjançant la Mensa 

Episcopal. El document és ben clar. Hi diu: “Feta dita valoració per 

Joseph Boscà i Fco. Torrents pagesos del referit terme, experts 

nomenats per part del Dr. Anton Servià, prevere y procurador de 

dita Mensa episcopal, en lo acte de conveni relatiu a la mateixa 

valoració”. Cal tenir present que, com hem dit abans, el mas 

Bellvitges era el segon contribuent fiscal a les arques municipals 

de Badalona i una de les propietats alodials més important del 

Bisbat de Barcelona. No cal dir, doncs, que deurien voler filar ben 

prim en la seva valoració i que, per tant, no l’haurien encarregat 

sinó a algú realment expert i de reconegut prestigi.  
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En fer aquesta valoració, Josep ja era un home gran, de més de 

setanta anys. De fet, moriria al cap de dos anys, el 7 d’agost de 

1774,79 als 78 anys d’edat. Havia fet testament el 25 de novembre 

de 1764, en el qual va nomenar hereu al seu fill Francesc i deixava 

100 lliures a cada un dels seus nets, fills del fill Pere, difunt. 

 

L’obertura del testament de Josep es va fer tres dies després de la 

seva mort. S’hi ordenava l’execució d’un inventari dels seus béns. 

Aquest inventari el va dur a terme el notari Isidre Auginot, de 

Barcelona, el dia 30 d’agost d’aquell mateix any. 

 

Val molt la pena reproduir-lo aquí perquè aporta una idea força 

clara, a través dels seus béns, de quina era la vida de pagès en 

aquella època. El cas dels Boscà em sembla força rellevant perquè 

suposa un exemple d’uns propietaris mitjans que sense ser grans 

propietaris rurals, ni molt menys, tampoc es poden considerar pas 

una casa modesta. 

 

Un altre aspecte rellevant d’aquest inventari és que es tracta del 

darrer fet pels Boscà pagesos. Qui mana l’inventari és Francesc, fill 

i hereu de Josep Boscà, que seria el cap de la darrera generació 

                                                           
79 Arxiu del mas Boscà-Arxivador núm7- Notari Isidro Auginot de Barcelona. 
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d’aquesta família que varen habitar i explotar el mas en el seu ofici 

de pagesos. L’hereu de Francesc, seria el seu nebot, Josep, 

corredor de canvis de Barcelona, fill del seu difunt germà Pere, 

que s’havia establert a la capital com a negociant. Les vides 

d’aquests nous hereus ja no tindrien res a veure amb les dels seus 

antecessors. 

 

Aquest és l’inventari: 

 

 
 

Després de les primeres pàgines en què es defineixen els 

intervinents i executors de l’inventari i se’n descriuen els drets, 

entrem en el detall dels béns: 

 

Primerament tota aquella casa mas i heretat, amb totes ses terres, vinyes, 

boscos, honors, pocessions, drets y pertinences plantadas de diferents arbres, 

oliverars, garrofers y altras, situada dins la parròquia y terme de Sta. Maria de 

Badalona y Bisbat y Corregiment de Barcelona y en lo lloch anomenat Pomà, 

dins la qual casa havem encontrat lo següent: 

 

EN LA PRIMERA SALA 

Primo: deu quarteres de blat forment dins de un graner. 

Ítem: catorze quarteras de mestall segalós dins altre graner. 

Ítem: dotze quarteras de ordi dins de una saca. 

Ítem: un relotge inglès ab sa capsa de fusta. 

Ítem: una taula gran de pi ab dos calaixos, usada. 

Ítem: altra taula mediana de alba, usada. 

Ítem: una cadira de brassos gran, molt vella. 

Ítem: sinch cadiras ab sitial de boga vellas. 

Ítem: dotze dotzenes de rams de fil de lli que es judican de pes setanta lliuras. 

Ítem: sis cortans de meuca80 dins un sach. 

                                                           
80 1. MEUCA f. Planta gramínia de l'espècie Sorgum vulgare, de canyes llargues d'un metre a un metre i mig i semblants a la canya ordinària, fulles asserrades i 

rasposes, panolla contreta i espiguetes pubescents, que es conra com a planta farratgera (Plana de Vic, Vallès); cast. sorgo. ,Bertrana Herois 102.    FON.: mέwkə (or.). 

    ETIM.: V. MELCA. http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=meuca  

 

http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=melca&re=true&msg=
http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=meuca
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Ítem: set plats de pisa fina y dos platas. 

Ítem: tres sotacopas de pisa y una escupidora. 

Ítem: una fruytera de vidre blau. 

Ítem: un canti, sinch ampollas, un porró y algunas altres cosas, tot de vidre. 

Ítem: sis vasos de cristal, ço es tres de grans y tres de mitjans. 

Ítem: dos candeleros de paret, de fusta. 

Ítem: una piqueta per posar aygua baneyta, de pisa 

Ítem: dos quarteras de mongetas dins de una saca vella 

Ítem: una caxa de pi gran ab son pany y clau, vella, dins la qual havem trobat 

lo següent:  

 Primo: quatre armillas de cotonina dolenta. 

 Ítem: sis camisas de lli de home, vellas. 

 Ítem: quatre calsotets de lli y dos de tela molt vells. 

 Ítem: sinch draps per la sistella, usats. 

 Ítem: set debantals blaus de cuyna vells. 

Ítem: altra caxa ab son pany y clau, mediana, vella, dins la qual havem trobat 

lo següent: 

 Primo: quatra banovas de fil ab bornó, usadas. 

 Ítem: tres banovas de fil lisas, usadas 

Ítem: dos trossos de roba de estopa que se judica tres canas per pessa.  

Ítem: dos camisas carboneras de estopa usadas. 

 

EN ALTRA QUARTO INMEDIAT QUE TRAU FINESTRA DEMUNT DEL CORRAL DEL 

BESTIAR 

 

Primo: dos cadiras la una ab sitial de boga y altra de espart, vellas. 

Ítem: una taula de fusta de pi ab son calaix, vella, dins lo qual se troban 

diferents papers de ningun profit y algunas llibretas de notas de las soldadas 

dels mossos. 

Ítem: un Christo ab sa creu y peu de fusta petitó 

Ítem: nou estampas entre xicas y grans ab guarnició 

Ítem: un mirall molt petit ab guarnició negra. 

Ítem: una camilla gran ab sa capsalera 

Ítem: tres transportins y tres matalassos, lo un de telas viadas y los restants 

dos de telas teixidas a casa, tot usat. 

Ítem: dos coixins grans plens de llana ab cuixineras de lli. 

Ítem: dos llansols de lli usats. 

Ítem: un llit medià de peu de gall de fusta, pintat. 

Ítem: una màrfega de estopa usada. 

Ítem: un matalàs de telas viadas, usat. 

Ítem: dos coixins grans plens de llana, lo un ab coxinera de lli usada. 

Ítem: un llansol de li usat. 

Ítem: dos flassadas una verda y l’altra blanca molt vellas 

Ítem: una caixa gran de pi ab son pany y clau, vella, dins la qual havem trobat 

la roba de vestir del diffunt Joseph Boscà, que es del tenor següent: 

Primo: dos xupas de panyo, de color pansa, la una molt vella y l’altra usada. 

Ítem: dos xupas també de color de pansa, la una de xamallot de Flandes y 

la altra de mitg carro de oro, usadas. 

Ítem: tres armillas de color de pansa, la una de mitg carro de oro, altra de 

panot y altra de ratina, vellas 
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Ítem: una armilla y un bombet de tela, color plom, vella 

Ítem: quatre calsas, las dos de xamallot de Flandes, las unas negras y altras 

color de pansa, usadas. Altras camisas vellas negras y altras de color de 

pansa, usadas. 

Ítem: un gambeto y un bombet de panyo de vint y quatre de sa color poc 

usat. 

Ítem: dos gambetos de panyo de sa color, vells. 

Ítem: un gambeto de mitg carro de oro forrat de tela, vell 

Ítem: una capa de panyo de vint y quatre de sa color, usada. 

Ítem: dos parells de mitjas de color de pansa, lo un de seda y l’altre de fil o 

velló, vellas. 

Ítem: un sombrero ordinari, vell. 

Ítem: tres gorras, las dos encarnadas y la altra ab color de canyella vellout. 

Ítem: dos parells de sabatas, lo un novas y lo altre vellas. 

Ítem: quatre armillas, las dos de bombosí rellat y las altras dos de cotonina 

de casa, vellas. 

Ítem: quatre guardapits de cotonina de casa, los tres mitg usats y lo altre 

molt dolent. 

Ítem: Sinch calsotets de lli molt vells. 

Ítem: Sinch calsotets de tela, los tres usats, los restants molt dolents. 

 

Ítem: dos caixas nuvials de dita Marianna Boscà, viuda, ab la roba de mon fons. 

Ítem: un armari gran de fusta de noguer. Esto es las portas ab son pany y clau 

y claufixat a la paret dins lo qual se ha trobat lo següent: 

Primo: sinquanta llannsols: ço es vint-i-sinch de lli y los restants vint y sinch 

de estopa, tots usats. 

Ítem: dos llansols de tela de garí poch usats. 

Ítem: dos cobrilits de indiana grans, poch usats 

Ítem: sis estovallas de lli y cotó grans usadas 

Ítem: dos estovallas de lli y cotó petitas usadas 

Ítem: quinze estovallas grans de estopa, part de piñó y part de la 

encordillada, usadas. 

Ítem: vuyanta tovallons de lli y cotó, ço es seixanta poch usats, y los 

restants usats. 

Ítem: dotze tovallolas, ço es vuit de fil y cotó y las restants de fil, totas ab 

sarrell, usadas. 

Ítem: vint y sinch aixugamans de estopa usats. 

Ítem: trenta camissas que foren del diffunt Joseph Boscà, ço es vuit de lli, 

dos de tela y las restants de lli en part, totas molt usadas y las restants no 

tant. 

Ítem: vint y quatre cuixineras, ço es quatre de tela las dos grans y las altras 

xicas, y las restants grans de lli usadas. 

Ítem: una dotzena de debantals de lli usats que serveixen per fer butifarras. 

Ítem: sis parells de mitjas y quatre parells de calsillas de lli de home, totas 

usadas. 

 

EN UN CALAIX QUE SE TROBA DINS DE DIT ARMARI AB SON PANY Y CLAU, se ha 

trobat lo següent: 

 

Primo: ab diner efectiu catorze lliuras 
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Ítem: uns agnus y campaneta ab sa cadena de plata vella de unas quatre onsas. 

Ítem: unas sivellas grans y dos parells de botons plans tot de plata de l’us del 

diffunt Joseph Boscà de pes unas dos onsas. 

Ítem: nou culleras y sinch forquillas de plata vella ab la marca Jph Boscà, divuit 

onsas dos argentos. 

Ítem: setze culleras y vint forquillas de plata de la Lley ab la marca Jph.Boscà, junt 

de pes cinquanta onsas, dos argentos. 

Ítem: un parell de arrecadas de or ab pedras violadas 

Ítem: un altre parell de arrecadas de or ab son llaç de rubins. 

Ítem: tres parells de botons de or ab pedras vermelletas 

Ítem: una masseta de or ab pedras violadas. 

Ítem un anell de or ab son llaç de vermelletas 

Ítem: tres ganibets de mànech de estany. 

Ítem: quatre colleras y dos forquillas de llautó. 

 

EN ALTRE QUARTO A L’ESQUERRA, AHONT SE TROBA UNA ALCOBA, en que havem 

trobat lo següent: 

 

Primo: un llit de peu de gall de alba gran usat 

Ítem: un matalàs ab telas de drap de casa, una marfaga, dos llansols de lli, dos 

coixins grans y un de xich plens de llana, ab sas cuixineras, tot usat. 

Ítem: una cadira petita ab sitial de boga vella. 

Ítem: un dosser de domàs vell 

Ítem: sis estampas ab guarnició. 

Ítem: una imatge del Sant Christo ab son peu de fusta. 

Ítem: dos caixas grans de noguer ab sa roba dins, que son las nuvials de Josepha 

Boscà, muller de Francesch Boscà y nora del diffunt Joseph Boscà. 

Ítem: una caixa de alba ab son pany y clau, dins la qual si troba la roba del port de 

mi, Francesch Boscà. 

Ítem: una caixa gran molt vella, buida. 

Ítem: una altra caixa gan de alba ab son pany y clau, dins la qual si troba roba 

blanca del port de mi, Francesch Boscà y Josepha Boscà, cònjuges. 

Ítem: altra caixa mediana de noguer ab son pany y clau, poch usada, dins la qual si 

troba la roba blanca dels mateixos cònjuges Boscà. 

 

EN ALTRE QUARTO SEGUIDAMENT DEL ANTECEDENT 

 

Primo: un llit de tirants ab una marfega y dos llansols de estopa vells. 

Ítem: dos caixas de pi petitas ab son pany y clau, vuydas, que serveixen per posar 

la roba de las criadas. 

 

EN ALTRE QUARTO QUE DONA A LA PRIMERA SALA, A LA DRETA. 

 

Primo: un llit de peu de gall, un matalàs ab telas de drap de casa ab una marfega, 

dos coixins plens de llana, ab coixineras y dos llansols de bri, tot usat 

Ítem: dos cadiras, una de brassos molt vella gran y altra petita ab lo asiento de 

espart. 

Ítem: dos conclusions de paper ab sas guarnicions. 

Ítem: una caixa gran de pi ab son pany y clau dins la qual se ha trobat lo següent: 

  Primo: tres colxas de indiana de cotó grans usadas. 
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  Ítem: una banova encotonada blanca vella. 

  Ítem: quatre canas de drap de bri teixit de blau, nou. 

 

EN ALTRE QUARTO QUI PUJA A L’ESCALA A LA DRETA IMMEDIAT A LA PRIMERA 

SALA, dins lo qual se ha trobat lo següent: 

 

Primo. Un llit de peu de gall ab sa marfega y un llansol de estopa usat. 

Ítem: una cadira de brassos gran, vella. 

Ítem: altre llit de peu de gall ab sa marfaga y llansol de estopa usat. 

Ítem: quatre empolles a la inglessa grans, plenas de aygua destilada. 

Ítem: altra empolla gran espartada també plena de aygua destilada. 

Ítem. Una sort de vidre, de empollas, embits y altres coses. 

Ítem: una gibrelleta de pisa. 

 

EN ALTRE QUARTO DIT LO GRANER 

 

Primo: un llit de peu de gall gran de pi ab un matalàs ab telas de roba de casa, una 

marfega y quatre cuixins plens de llana usats. 

Ítem: catorze quarteras de fabas. 

Ítem: tres quarteras de fabons. 

Ítem: dos quarteras de civada. 

Ítem: una quartera de ametllas. 

Ítem: sis flassadas vellas 

 

 

EN LO RABOST 

 

Primo: un salador de fusta per salar lo tossino molt gran. 

Ítem: tres botifarradors 

Ítem: dos mitgs bacons salats 

Ítem: sis gerras de terra grans y algunas de xicas. 

Ítem: una mitja quartera ab cercols de ferro. 

Ítem: dos mesures, la una de mig cortà y altre de picotí. 

Ítem: tres sanallas, la una de mitja quartera y les restants de tres quartans. 

Ítem: dos cossis grans de terra. 

Ítem: sis garbells. 

Ítem: tres dotsenas de sistellas petitas per posar maduxas y entre ellas algunas de 

grans. 

Ítem: algunas cordas de canem per lo vi de casa. 

Ítem: dos graxoneras y algunas altras cosas de terra. 

Ítem: una dotsena de sachs vuyts per lo vi de casa. 

 

EN LA GOLFA 

 

Primo: una partida de cevas que se consideran en sis carretadas.  

Ítem: vint forchs de alls. 

Ítem: dotsa cobans de vímants entre grans y xichs per lo servey de casa. 

Ítem: dotze quintars de garrofas. 

Ítem: tres quintars de grana ... 
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EN LO QUARTO DELS MOSSOS QUE DONA AL CAPDEVALL DE L’ENTRADA. 

 

Primo: tres llits de peu de gall de fusta de pi y en quiscun d’ells se troba una 

marfega cabezera que serveix de coixí y un llansol. En un de dits llits se troba una 

borrasa per coberta. 

 

EN LA ENTRADA DE DITA CASA 

 

Primo: dos aixadas, dos magalls de punta, vuit xapolinas, sis aixadas, tres magallas 

estretas, un magall d’escarpell, dos pontonas, tres fangas, tres xapos, dos 

magallons, un martell, un parpal, unas arpellas per lo hort, un mall per trencar 

pedra, dos destrals, tres fals per segar, set arrellas y un tallant per llaurar, tot de 

ferro. 

Ítem: una massa de fusta per estallar llenya y tres tascons. 

Ítem: un banch de fusta vell 

Ítem: una escala portatil vella. 

Ítem: deu forcas y forcats. 

Ítem: dos tinassos. 

Ítem: una pastera de fusta per posar gra. 

Ítem: una serra. 

Ítem: una taula vella ab sos capitells. 

Ítem: nou platas de pisa. 

Ítem: vuit cadiras de fusta encordilladas ab truñella. 

 

 

EN LO MENJADOR 

 

Primo: dos taulas grans, la una de noguer y la altra de poll ab tres capitells en 

quiscuna. 

Ítem: quatre banchs grans ab son respatller, los dos de noguer y los restants de pi. 

Ítem: dos platas de estany grans. 

Ítem: dos sotacopas de estany, la una gran y la altra xica y un got. 

Ítem: trenta pessas entre escudellas y xicras. 

Ítem: dos gavians ab dos canaris. 

Ítem: dos brocals de vidre, lo un gran y lo altre xich ab dos capsas. 

Ítem: tres dotsenas de plats de pisa. 

Ítem: un canti de vidre. 

Ítem: alguns gots y vasos de vidre. 

Ítem: dos morters de llautó 

Ítem: una piqueta per possar aygua beneyta, de pisa. 

Ítem. Un armari de fusta fixat a la paret on se ha trobar una sort de tarrinas de 

tota especia, alguns enformadors, dos aixas, un ribot i una galofa y altres diferents 

eynas de mestre de casas. 

Ítem: dos planxas de ferro. 

Ítem: dos picassas per tallar llenya. 

 

Ítem: Una capella fixada en la paret, ab sas portas de alba y un vidre gran al 

frente, dins la qual s’hi troba una imatge de culto de Sant Isidro, ab corona y 

gullada daurada, ab son vestit de roba de seda molt vell. 
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Ítem: un altre vestit de domàs de dit Sant, color de pansa usat, que se troba dins 

de una caixa. 

Ítem: Una creu de Jerusalem gran. 

Ítem: dos palmatorios y dos candeleros de llautó. 

Ítem: dos candeleros de fusta. 

Ítem: dos gerros de pisa per posar flors. 

Ítem: dos quadros petitons ab guarnició de colrradura, lo un de nostra senyora del 

Carme y el altre del Roser. 

Ítem: cinch quadros petitons de paper ab sa guarnició. 

 

EN LO QUARTO DEL TRULL 

 

Primo: un trull ab sa mola de pedra y tots los arreus necessaris per desfer oli. 

Ítem: una caldera de aram per desfer oli, gran. 

Ítem: una pala de fusta per lo forn. 

Ítem:un alambí de aram. 

Ítem: un carner de fusta y tela. 

 

EN LA CUINA DE CASA 

 

Primo: dos calderas, dos cassas, sis paellas, y dos xocolateras, una de xica y altra 

de mitjana, tot de aram. 

Ítem: dos escombras ab sos manechs de fusta. 

Ítem: quatre ollas, tres de grans y una de xica, dotze cubertoras, entre grans y 

xicas, uns clemastechs, uns llescans, un torrapà, uns molls, quatre llums, tres 

graellas, una homana mitjana y una pala, tot de ferro. 

Ítem: una llamanera gran y un llum de llautó. 

Ítem: dos cubertoras molt grans de llautó. 

Ítem: quinze culleras, quinze forquillas y dos cutxarons, tot de llautó. 

Ítem: un caldaró y un escalfador de aram ab manach de fusta. 

Ítem: una pastera de alba molt gran ab tots los arreus necessaris. 

Ítem: una sort de ollas, plats y cassolas de terrissa roja. 

Ítem: tres dotzenas de plats, set platas, y una dotzena de escudellas tot de pisa. 

Ítem: una espumadora y una llonsa de llautó, ab mànech de ferro. 

Ítem: dos martells de ferro ab sas mans de fusta. 

Ítem: un banch vell. 

Ítem: una taula gran de pi ab son calaix. 

Ítem: una mitja lluna ab sos talladors. 

Ítem: quatre cabassos de espart. 

Ítem: tres gavinets de cuyna. 

Ítem: un gavadal de fusta. 

Ítem: una sort de culleras entre grans y xicas, de fusta. 

 

 

 

 

EN LO CELLER 

 

Primo: dos prempsas, la una ab dos caragols y la altra ab un, ab tots los arreus 

necessaris. 
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Ítem: setze botas de set cargas. 

Ítem: dos botas de deu cargas quiscuna. 

Ítem: quatre botas de quatre cargas quiscuna y las dos ab cercols de ferro. 

Ítem: quatre botas de dos cargas quiscuna, y la una ab sercols de ferro. 

Ítem: quatre botas de carga. 

Ítem: dos barralons ab cercols de ferro. 

Ítem: deu portadoras. 

Ítem: un embut per trafegar. 

Ítem: una porció de ferro vell. 

Ítem: catorze cargas de vi negre que se troba dins las sobreditas botas. 

Ítem: quatre cargas de vi posat en gerras. 

Ítem: una mola d’esmolar ab sa capsa de fusta. 

 

EN LA HERA 

 

Primo: una carreta ab tots sos guarniments. 

Ítem: un rascle ab tot lo necessari. 

 

EN LAS CORTS 

 

Primo: un matxo de edat onze anys ab tots sos guarniments. 

Ítem: quatre bacas de cria, ço es las dos de sis anys y las altras de uns deu anys, 

ab tot los guarniments. 

Ítem: sinch novissos. 

Ítem: dotze gallinas. 

Ítem: divuit pollas. 

Ítem: dos parells de coloms de cria. 

Ítem: dins la pallissa se ha trobat una partida de palla. 

 

BÉNS IMM0BLES 

 

Primo: Una pessa de terra part plantada de vinya y part de bosch, anomenada Lo 

Pujolàs, detinguda de tres mojadas, poch més o menos, situada en lo terme y 

parròquia de Badalona i la qual afronta a sol ixent, part ab honor d’A. Boter, pagès 

de Tiana y part ab honor de Francesch Seriol y Gelabert, pagès de dit lloch de 

Badalona; a mitg dia ab honor de Diego Sastre, natural del lloch de Alella, vuy en 

Barcelona resident, que antes fou honor de casa Boscà, part ab honor de Fidel 

Sanillosa en Varcelona domiciliat i part ab lo honor de Francesch Vehils, pagès de 

Badalona; a ponent ab lo mateix Vehils y a tremuntana ab honor del egregi Comte 

de Centellas. 

 

Ítem: altra pessa de terra plantada de bosch de tall de tinguda de tres mojadas 

també poch més o menos, anomenada coll de la mala dona, situada en o terme de 

Sant Fost del Vallès, bisbat de Barcelona, la qual afronta a sol ixent ab honor del 

prior y convent de Montalegre, a mitg dia ab dit Francesch Vehils, a ponent ab 

honor de Carlos Armengol ensapador ciutadà de Barcelona y Antònia Armengol y 

Bellvitges, pare i filla, que antes fou de Don Anton Bellvitges y Costa; y a 

tremuntana ab honor de Don Manuel Antich, en dita ciutat domiciliat. 
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Ítem, fa y presta Joseph Arquer pagès de dita parròquia de Badalona un censal de 

preu y propietat cent y cinquanta lliures y annual pensió de quatre lliures deu sous, 

venut y creat per Francesch Arquer major a favor de Francesch Boscà y Josepha 

Boscà y Arquer, cònjuges, ab un dels capítols matrimonials entre dits cònjuges 

firmats y jurats, rebuts en poder de Bonaventura Galí, notari públich y numerari de 

Barcelona als catorze de febrer de mit-set cents quaranta sinch. Lo qual censal en 

lo temps de sa primitiva creació era de propietat de trescentas y sinquanta lliures, 

com las restants dos centas lliures serviren en satisfacció del preu de l’aygua que 

dit Francesch Arquer, major, vené al dit Joseph Boscà ab acte en poder del sobredit 

Bonaventura Galí, notari, als vint y hu de octubre de mil set cents y sinquanta. Del 

qual censal estaba debent lo mencionat Joseph Arquer a la heretat y béns de dit 

Joseph Boscà y a cumpliment de tots comptes entre ells tinguts fins lo dia present, 

cent y dos lliures, dos sous y sis diners. 

 

Ítem, fa y presta Francisco Fransí, pagès de Tiana, a la heretat y béns de dit Josep 

Boscà per lo dia o festa de Sant Pere y Sant Feliu del mes de agost una quartera de 

ordi bo y rebedor com a succehïnt a Pere Armengol de la parròquia de Tiana com a 

tenint y possehint una pessa de terra que en temps passat la major part se trobava 

herma y a la present plantada de vinya ab arbres de diferent gènero plantats, 

situada en la parròquia de Tiana, devant del coll de Pomar y vuy se troba tota 

plantada de vinya ab differents garrofers, llargament designada y confrontada en lo 

acte de confessió que feu lo sobredit Pere Armengol a favor de Constansa Boscà 

aleshores habitant en dit lloch de Badalona, en poder de Berenguer Roure, notari 

públich de Barcelona, als set de abril de mil quatre cents y divuit, consta de dita 

confessió en lo plech dels pergamins signat de número 7. 

 

Ítem, fa y presta Simeon Cassola, pagès del lloch de Badalona, tots anys en cert 

termini a la heretat y béns del dit Joseph Boscà, una quartera de ordi com a tenint 

y possehint una pessa de terra plantada de vinya, detinguda de dos quarteras poch 

més o menos en lo dit terme de Badalona y en lo lloch anomenat Las Planas, 

confrontant per la part de mitg dia ab la Riera de Pomar 

 

Ítem, fa y presta a la heretat y béns de dit Joseph Boscà, Vicents Amat, corder de 

dit lloch de Badalona, tres sous de moneda barcelonesa, de annuo cens pagadors 

en cert termini com a possessor d’una pessa de terra de dos quarteras de 

sembradura poch més o menos, situada en lo referit terme de Badalona, en lo lloch 

anomenat Vallmajor, confrontant per la part de sol ixent ab la Riera de Montalegre, 

la qual pessa de terra antes possehia Francesch Mascaró, mercader de Barcelona. 

 

Ítem, fa y presta a la mateixa heretat y béns de dit Joseph Boscà, Diego Sastre, 

natural del lloch de Alella, vuy habitant en Barcelona, una lliura, vuit sous moneda 

barcelonesa de annuo cens tots anys pagador a cert termini com a possessor de 

una pessa de terra plantada de vinya, detinguda de dos quarteras y mitja, poch 

més o menos, situada en lo mateix terme de Badalona, en lo lloch anomenat 

Pomar. 

 

Ítem, fa y presta a la referida heretat y béns de dit Joseph Boscà, Pere Navarra, 

fuster del dit lloch de Badalona, dos sous moneda barcelonesa, de annuo cens, 

pagadors en cert termini, com a tenint y possehint una pessa de terra detinguda de 

dos quarteras y mitja de sembradura, poch més o menos, part campa y part 
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plantada de vinya, anomenada Sabatera, situada en lo mateix terme de Badalona, 

y en lo dit lloch anomenat Pomar, confrontant per la part de sol ixent ab la Riera de 

Pomar, que antes fou de Geroni y de Maria Llopis, habitants en dit lloch de 

Badalona, del qual cens dit Pere Navarra estaba debent sis pensions y per elles 

dotse sous. 

 

Ítem, presta a la mateixa heretat y béns de dit Joseph Boscà lo referit Pere 

Navarra, fuster, lo dia trenta de novembre un censal de preu y propietat dos centas 

lliures y annual pensió de sis lliures, resultants del dot que aportà Marianna Boscà y 

Navarra al dit Joseph Boscà son marit. Del qual censal està debent cinch pensions y 

per ellas trenta lliuras. 

 

Ítem, així mateix fa y presta a la dita heretat y béns de dit Joseph Boscà, Joan 

Canals, sastre de dit lloch de Badalona, una lliura y vuit sous de moneda 

barcelonesa, tots anys perpetuament pagadas en lo dia o festa de Sant Pere y Sant 

Feliu del mes de agost, com a possehint una pessa de terra part campa y part vinya 

detinguda de tres quarteras y mitja, poch més o menos, situada en lo dit terme de 

Badalona y en lo veynat de Sistrells, confrontant ab lo camí ral qui va de Santa 

Coloma a Badalona. 

 

Ítem y finalment, fa y presta tots anys a la heretat y béns de dit Josep Boscà, 

Francisco Mascaró, mercader, ciutadà de Barcelona, nou sous de moneda 

barcelonesa de annuo cens tots anys pagadors en cert termini, com a tenint y 

possehint tres differents pessas de terra plantadas de vinya, situadas en dit terme 

de Badalona y en lo veynat de Pomar. 

 

Estos y no altres béns són los que havem encontrat ésser de la heretat u béns de 

dit Joseph Boscà que per ningun motiu hajan omitit continuar ninguna cosa per 

ningun dol o frau.... 

 

La primera cosa que sobta d’aquest inventari és que, vist amb els ulls 

d’avui, no sembla que els béns d’ús quotidià de la família siguin gaire 

nombrosos. Però això és del tot enganyós si ens ho mirem amb ulls 

de l’època. Efectivament, la descripció exhaustiva que es fa, tant de 

l’aixovar, com del mobiliari, com de l’utillatge domèstic, es 

corresponen als propis d’una família pagesa benestant. El coberts de 

plata amb la marca de la casa, la vaixella de pisa, algunes joies, 

determinades robes de teixit valuós, així com alguns elements 

purament decoratius, com per exemple les dues gàbies per a dos 

canaris, així ho demostren.  

 

Per una altra banda, la descripció de les eines de pagès i els 

continguts del rebost, el celler i les quadres, ens indiquen quines eren 

les activitats econòmiques principals que lliguen perfectament amb 

els conreus descrits a les seves terres. La vinya és l’activitat principal, 

acompanyada per les plantacions de garrofers i altres arbres fruiters i 
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una part d’explotació forestal. Acompanyen a aquestes explotacions, 

el bestiar de casa, format per un mul per als treballs durs, quatre 

vaques de llet i dos vedells, un corral de gallines, coloms de criança i, 

tot i que no n’hi ha cap a l’inventari, segur que tindrien algun porc 

d’engreix, tal com testimonia l’utillatge de l’obrador, amb dues 

botifarreres i el mig bacó assecat que tenen al rebost. 

 

Amb aquests animals i l’hort que també es descriu, deurien abastir 

les necessitats de la casa. Els ingressos els devien arribar per la 

venda dels productes de la terra, sobretot el vi i del lloguer de terres i 

altres censos de què disposaven, tal com queda recollit i detallat 

també en l’inventari. 

 

Els fills d’en Josep foren: 

 

Del primer matrimoni:  

X.1. Narcís Boscà Riera, nascut vers 1718. Va morir jove i 

sense fills. 

 

Del segon matrimoni: 

X.2. Francesc, que segueix.  

X.3. Pere Boscà Navarra, negociant, va néixer a Badalona pels 

volts de 1730 i es va establir a Barcelona. Es va casar 

l’11-8-1758 amb Isabel Serra Testas, filla del velluter barceloní 

Felicià Serra i de Maria Testas. Aquesta família es va posicionar 

bé i va prosperar força amb la seva activitat mercantil. Ho 

veiem perquè van poder pagar uns bons estudis al fill i 

proporcionar un matrimoni interessant a una de les filles. 

L’altra filla va romandre soltera. Pere va morir abans que el 

seu pare i que el seu germà Francesc, de manera que mai va 

ser propietari del mas Boscà. Tanmateix, en morir son germà 

gran sense descendents, l’heretat va passar al fill de Pere, 

nebot del testador, de manera que el fil de sang que segueix la 

família, passa pel nexe de Pere Boscà i Isabel Serra, com 

veurem després.  

 

Correspon a aquesta generació un conflicte familiar que 

s’acabà de dirimir al jutjat, per raó d’una reclamació que va fer 

la viuda de Josep Serra, cunyada i nora de la muller de Pere 

Boscà, Isabel Serra i la seva mare, Maria Testas. 
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El germà d’Isabel Serra, muller de Pere Boscà, en Josep Serra 

Testas, velluter de Barcelona i hereu del seu pare, també 

velluter, es va casar amb Agnès Comelles i Oller, natural de 

Caldes de Montbui. El 29 de gener de 1758 havien signat 

capítols matrimonials, mitjançant els quals, Francesc Comelles, 

pare de la núvia, li aportava 800 lliures per dot més un aixovar 

complet de robes i joies. A més a més, el nuvi hi afegia un 

escreix de 350 lliures. 

 

El cas va ser que en Josep Serra va morir al cap de poc, 19 de 

setembre de 1762, sense haver tingut descendència. Va deixar 

com a hereva universal a la seva germana, Isabel, muller de 

Pere Boscà, reconeixent, això sí, els drets dotals de la seva 

viuda. 

 

Sembla ser que, durant un curt temps, varen conviure la jove 

viuda amb els seus sogres a casa de l’hereu difunt. Però 

sembla que la relació no deuria ser bona perquè, al cap de poc, 

els sogres se’n van anar a viure a casa d’en Jeroni Glorià, de 

Barcelona, i la viuda va haver de marxar de la casa on vivien, 

al carrer de Montcada. 

 

El 6 de desembre de 1762, el sogre feia testament en el qual 

obvià els drets de la jove viuda i va llegar a favor de la seva 

muller, Maria Testas. 

 

L’any següent, el 6 de juliol de 1763, Agnès Comelles, viuda de 

Josep Serra, va presentar un demanda81 contra la seva sogra, 

Maria Testas i la seva cunyada, Isabel Serra, muller de Josep 

Boscà, mitjançant la qual els reclamava el retorn del dot que li 

havia aportat son pare, més l’escreix del seu marit, més 

l’aixovar complet, amb robes i joies, que havien quedat en 

guarda i custòdia de la seva cunyada i de la seva sogra. Es 

queixa especialment, la demandant, de dos anells d’or amb sis 

diamants i una maragda cadascun que provenien del dot 

paternal i una agulla de plata amb pedres que li havia regalat 

el seu difunt marit. 

 

A part d’aquests béns, també els reclamava una compensació 

per casa i aliment més el cost d’una criada durant un any, que 

                                                           
81 ACA-/Real Audiència, Plets Civils, núm 29473 de 1763. 
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valora en 100 lliures, més el preu que li van costar els vestits 

de dol per un import de 34 lliures. Tot plegat, naturalment, 

revalorat amb els seus interessos legals. 

 

També els reclama el retorn de diverses quantitats en efectiu 

que li havien donat diversos familiars seus després d’haver 

enviudat i que ella havia confiat a la seva sogra perquè els hi 

administrés. 

 

Segons manifestà la demandant, la majoria dels béns mobles 

reclamats, s’estaven guardant a la casa del seu cunyat, en 

Pere Boscà de Barcelona, on s’havia traslladat a viure la seva 

sogra, després de la mort del seu marit. 

 

La demanda és força aspra i aporta detalls de la forma i 

manera i en què es va dur a terme l’espoli de l’aixovar de la 

viuda, fins al punt que s’hi pot notar un fort ressentiment cap a 

la família del seu marit. 

 

Després de dos requeriments fets per la justícia als demandats 

sense que aquests haguessin respost, se’ls perjudicà amb una 

pena de 9 lliures de multa. Finalment, no calgué la vista del 

judici perquè la intervenció de Pere Boscà com a mediador 

entre la seva muller i la seva sogra per una part, i la seva 

cunyada per l’altra, va concloure en un acord amistós firmat el 

18 d’octubre de 1763, gràcies al qual es restituïa la demandant 

de totes les seves reclamacions, llevat de la càrrega dels 

interessos. 

 

Ves a saber quines històries s’amaguen darrere d’aquest 

episodi de disputes familiars però, almenys, dues coses queden 

clares. La primera és que els drets de la demandant eren certs 

i, l’altra, que en Pere Boscà havia de ser forçosament un home 

recte i de principis i amb una bona dosi de mà esquerra. 

Convèncer dona i sogra en un afer tan delicat i, alhora, 

probablement enverinat, no sembla, almenys a priori, una 

feina gaire fàcil. 

 

 

Els fills de Pere Boscà i Isabel Serra foren: 
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X.3.1. Marianna Boscà Serra, nascuda vers 1760. Es va 

casar el 1786 amb el corredor d’orella barceloní Gabriel Galí 

i Carner, fill de Francesc Galí i Tenas, marxant natural de 

Camprodon, establert a Barcelona, i de Teresa Carner i 

Viaplana, de Barcelona. Havíen fet capítols matrimonials el 

10 de desembre de 1786, davant del notari de Barcelona 

Joan Fontrodona i Roure. 

X.3.2. Josep, que segueix a la generació XII. 

X.3.3. Jerònima Boscà Serra, nascuda vers 1764. No ens 

consta que contragués matrimoni. No obstant això, va 

rebre del seu oncle Francesc, hereu i propietari del mas 

Boscà, una deixa testamentària per poder-se dotar en cas  

de matrimoni. 
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Onzena generació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribant al mas Boscà 

 

XI. Francesc Josep Cebrià Boscà Navarra, nascut el 13 de març 

de 1724. Li foren padrins Francesc Oliver i Mas, pagès de 

Badalona, avi matern, i Caterina, viuda d’Antoni Rovira Lladó, 

pagès de Tiana. Es va casar el 1745. El dia 14 de febrer d’aquell 

any firmava capítols matrimonials amb la seva muller, una noia de 

ca l’Arquer, el mas veí del mas Boscà, Josepa Arquer i Móra, filla 

de Francesc Arquer Rovira, pagès, i de Margarida Móra Mas.82 

Foren els propietaris del mas Boscà mentre van viure, però en no 

tenir descendents, van testar a favor del seu nebot Josep Boscà, 

fill del seu germà Pere. En el testament de Francesc, fet el 9 de 

juny de 1790,83 va nomenar marmessors a la seva muller, Josepa 

Arquer, al germà d’aquesta i cunyat seu, Josep Arquer, i a Isabel 

Serra, cunyada, viuda del seu germà Pere Boscà. Va nomenar a la 

seva muller senyora, majora i usufructuària de tots els seus béns i 

la va encarregar que tingués cura de la seva cunyada Isabel. Va 

nomenar hereu al seu nebot Josep Boscà Serra, fill de Pere i 

Isabel. 

 

Aquest és un altre fet rellevant de la història de la família Boscà 

que explica clarament un canvi molt substancial en la vida 

d’aquesta família i la seva relació amb el mas Boscà. 

 

En el curs d’aquest relat familiar és la segona vegada que veiem 

un trencament de la línia directa de pares i fills en la successió de 

la propietat. Ho havíem vist tres generacions enrere, quan el 

besavi de Francesc, en Gabriel Boscà, rebia l’heretat del mas a la 

                                                           
82 AHPNB-Not. Bonaventura Galí-Vol. 35, foli 135. 
83 Museu de Badalona-Arxiu Històric-Notes de Josep M. Cuyàs. 
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mort del seu nebot i fillol, Gabriel, que el va sobtar essent encara 

jove i sense fills. La diferència, però, entre aquella situació i la 

d’ara és que, llavors la transmissió del mas es va fer entre 

pagesos i, qui rebia l’heretat, era l’oncle del testador, que ja vivia i 

treballava com a pagès al propi mas, tenint cura de les terres i 

propietats del seu nebot.  

 

Ara, en canvi, qui rep l’heretat és un nebot, nascut i criat a 

Barcelona, fill d’un germà que ja s’havia establert com a 

comerciant a la capital i que havia desenvolupat tota la seva vida 

en un ambient urbà, allunyat de la vida de pagès i sense més 

vinculació amb la casa pairal que l’estrictament familiar.  

 

Els Boscà barcelonins ja no són pagesos, sinó que són gent de 

negocis que, a través de les seves activitats i vincles econòmics i 

socials i els lligams familiars, estan posant les bases d’una 

estructura social que ja no té res a veure amb les velles 

estructures rurals. És, doncs, en aquest traspàs generacional, 

quan es concreta l’evolució dels Boscà pagesos als Bosca 

burgesos.  

 

En temps de Francesc Boscà, es redactà un document en el qual hi 

figuren les prestacions i percepcions de censals que afectaven a la 

casa Boscà per raó de les peces de terra llogades a tercers o a la 

inversa i dels censos i obligacions que se’n derivaven. Aquest 

document fa menció de les confessions fetes davant el bisbe de 

Barcelona l’any 1561, en temps de Pere Boscà i Boscà, i les fetes 

pel seu fill, Pau Boscà i Oller, l’any 1606.És molt interessant 

perquè, per un costat, aporta una visió més àmplia de l’estat 

patrimonial del mas Boscà, més enllà de les terres estrictes del 

propi mas i, per un altre, posa de manifest la llarga durada 

d’aquests recursos i obligacions que queden relacionats en aquest 

document de dos-cents anys després. Per una altra part, és una 

impagable font d’informació per a estudis toponímics i cartogràfics 

de la Badalona de l’edat moderna. És per aquest interès que val la 

pena reproduir-lo seguidament, atès que és de fàcil lectura i 

interpretació: 
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Arbre 16 
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Dotzena generació 

 

XII. Josep Boscà Serra, corredor de canvis nascut a Barcelona 

vers 1762. En casar-se, Josep ja rondava la trentena i feia encara 

no dos anys que havia heretat del seu oncle el mas Boscà i totes 

les seves propietats de Badalona. Tanmateix, l’usdefruit del mas 

encara era en mans de la seva tia, Josepa Arquer, que no va morir 

fins al 1810. No hi ha dubte, doncs, que el jove Josep Boscà, amb 

un ofici solvent i prestigiat, fill d’un comerciant i net d’un altre, 

amb una solvència patrimonial derivada de la seva heretat 

badalonina que l’emparava, tenia molt bones perspectives de futur 

i esdevenia un bon partit a l’hora de concertar enllaços 

matrimonials. I així va ser. Es va casar el 25 de maig de 179284 

amb Maria Dordà Ros, natural de Barcelona, filla del negociant 

barceloní Jaume Dordà Mandri, d’origen mataroní, i de Margarida 

Ros. Josep i Maria varen tenir dues filles: 

 

XII.1.  Josepa, que segueix 

XII.2. Lluïsa Isabel Boscà Dordà, nascuda vers 1799. Es va casar 

el 27 de març de 181785 amb Jaume Comas Aladern, 

comerciant, fill de Magí Comas Gelabert i de Gràcia Aladern 

Petit, tots de Barcelona. 

 
Arbre 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
84 ACCB-Esposalles, lllibre 160, foli 17. 
85 ACCB-Esposalles, llibre 173, foli 146v. 
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Els BOSCÀ del segle XIX 

 

El segle XIX arrenca al nostre país amb una nova guerra que hauria 

de canviar-ne definitivament la fesomia social. Els aires moderns 

sorgits de la recent Revolució Francesa de les acaballes del segle 

anterior estaven calant fort entre les classes burgeses emergents i 

també entre la menestralia urbana.  

 

Les guerres napoleòniques que van sacsejar el continent europeu van 

tenir el seu ressò en la influència francesa sobre l’Estat espanyol que 

es va concretar políticament amb l’enfrontament, propiciat pels 

francesos, entre el rei Carles IV i el seu fill, Ferran VII, que culminaria 

amb l’abdicació de Carles a favor de Ferran, i el posterior 

desterrament del nou monarca que fou substituït pel germà de 

Napoléo, José Bonaparte. 

 

L’ocupació militar francesa s’havia fet efectiva poc abans, per 

l’octubre de 1807, amb l’excusa de travessar la península per 

bloquejar Portugal, aliat dels anglesos amb qui França estava en 

guerra. Les tropes franceses, però, es van quedar i van fer efectiva 

l’ocupació. 

 

Novament, els hostatjaments forçats de tropes, els abusos a la 

població i les recaptes impositives van dur a la població al límit i les 

revoltes van esclatar arreu del territori espanyol. Començava 

l’anomenada Guerra del Francès que fou especialment cruenta a 

Catalunya i que va acabar definitivament el 1814, tot i que, des del 

1812 fins a l’acabament, Catalunya havia quedat dins l’òrbita política 

de l’Estat francès. 

 

La guerra va deixar Espanya i, sobretot, Catalunya, amb una severa 

davallada de la població i en pràctica fallida econòmica. El prestigi i la 

capacitat d’influència internacional de l’Estat espanyol van quedar 

pràcticament eliminats i durant tot el segle va ser incapaç de 

mantenir les seves colònies a Amèrica i a l’Àsia i no va poder evitar 

els processos d’independència que s’anaren succeint l’un darrere 

l’altre, començant per Mèxic i acabant, a final de segle, amb els de 

Cuba i Filipines. 
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Per si això no fos poc, a la península mateix el segle XIX fou farcit de 

diversos conflictes armats de caire civil, entre els partidaris d’avançar 

cap a un sistema polític i social de caire lliberal o progressista i els 

que es resistien als canvis i maldaven per mantenir les velles 

estructures. Són les anomenades guerres carlines que van sacsejar 

de nou el país i, com no, novament d’una forma especialment 

virulenta el territori català.  

 

Malgrat aquest context tan dificultós, la societat catalana va optar, 

una vegada més, per l’esforç i el treball. Amb una intensitat frenètica, 

Catalunya esdevé protagonista de la revolució industrial dintre de 

l’Estat espanyol i acaba liderant la seva economia a través de la 

indústria i el comerç ultramarí. És en aquesta època quan es 

comencen a forjar les primeres grans fortunes familiars que acaben 

desplaçant i substituint les antigues famílies vinculades a la vella 

noblesa, sovint emparentant amb ells per llaços matrimonials per 

guanyar prestigi els uns i solvència econòmica els altres. 

 

Els nous industrials, burgesos i membres destacats de la menestralia 

urbana són majoritàriament de caire liberal i aposten per la 

modernització. Les ciutats bullen d’activitat i creixen de forma mai 

vista fins aleshores, absorvint tota la mà d’obra provinent de les 

comarques interiors més deprimides.  

 

Badalona veu com s’hi construeix al seu litoral la primera via fèrria de 

la península que acosta Barcelona i Mataró en un trajecte de poc més 

de mitja hora. La indústria pesquera floreix fins a convertir el litoral 

badaloní en una de les flotes pescaires més importants de la costa. Al 

seu costat, les indústries que hi donen servei també creixen. Les 

corderies, les xarxeries, les fusteries, les drassanes. La proximitat 

amb Barcelona i la seva connexió ràpida i fàcil amb la nostra ciutat, la 

fan prioritària per a la instal·lació de tota mena d’indústries. Hi venen 

les químiques, les tèxtils, les del vidre, les del metall i, al seu entorn, 

tota una munió de tallers i tallerets que els fan els serveis necessaris. 

La població de Badalona es quadruplicarà durant aquest segle i 

passarà dels gairebé 5.000 amb què començà fins als 20.000 

habitants de l’any 1900. 

 

Aquest segle XIX, tan dificultós com extraordinari, aquest petit poble 

de la costa, fet de pagesos i pescadors de final del divuit i que 

acabarà essent una de les principals ciutats industrials del país, és 
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l’escenari temporal i local que van viure els darrers hereus de la casa 

Boscà, ja convertits en burgesos barcelonins. 

 

 

Tretzena generació 

 

XIII. Josepa Boscà Dordà, nascuda el 17 de novembre de 1796. Va 

ser pubilla del mas Boscà i hereva del seu pare. Es tracta de la 

darrera propietària del mas que 

encara conservà el cognom Boscà. 

En el rastre que ha deixat a través 

de la documentació que es 

conserva a l’arxiu familiar, queda 

clar que en tot moment va actuar 

com a propietària que era i se li 

endevina un caràcter fort i amb 

capacitats per prendre les seves 

pròpies decisions en relació al seu 

llegat patrimonial, el qual va saber 

administrar amb encert i profit. Es 

va casar molt jove, amb només 

dinou anys, el 5 d’abril de 1816 a la 

parròquia de Sant Cugat del Racó de Barcelona, amb el candeler 

de cera barceloní Jacint Galí i Vilar, que ja rondava la quarantena. 

Havien fet capítols matrimonials davant del notari de Barcelona 

Miquel Serra Ponach, el 2 d’abril de 1816, en els quals, Jacint 

consolidava la seva heretat paterna i materna i ella aportava la 

suma de dues mil lliures, més dues calaixeres amb robes i vestits. 

Més endavant, aportaria al patrimoni familiar la seva pròpia 

heretat corresponent al mas Boscà. Amb la unió dels dos llegats 

hereditaris, el matrimoni Galí-Boscà va consolidar un patrimoni 

considerable atès que, a les propietats del mas Boscà, s’hi 

sumaven les que provenien de la família Galí i, sobretot, les 

provinents de la família Vilar. 

 

Els Galí eren candelers de cera i tenen el seu origen en un 

marxant de Camprodon, en Francesc Galí Tenas, avi de Jacint, que 

s’establi a Barcelona, poc després de l’ensulsiada de la Guerra de 

Successió, cap a final del primer quart del segle XVIII. El fill de 

Francesc, Jacint Galí i Carner, candeler de cera, es va casar amb 

Maria Teresa Vilar i Ballester, filla de l’argenter Onofre Vilar Llor i 
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d’Emmanuela Ballester Cruïlles. Dues famílies d’antic arrelament 

barceloní, de bona posició econòmica i social i molt ben imbricades 

en les estructures influents de la societat barcelonina de l’època. 

Les circumstàncies de la vida van fer que Teresa acabés heretant 

el patrimoni familiar després de la mort sense descendència dels 

seus germans Josep, Onofre, Joan i Emmanuela. D’aquesta 

manera. Doncs, tot el patrimoni dels Vilar-Ballester va recaure a 

mans dels Galí-Vilar i, d’ells, a les dels Galí-Boscà. 

 

El matrimoni Gali i Boscà va viure 

sempre a Barcelona. De fet, tots dos ja 

hi havien nascut i allà hi van fer vida 

sempre. No obstant això, la relació 

amb el mas Boscà va ser sempre viva i 

intensa en aquesta família. De fet, 

aquesta és una constant que es manté 

sempre des que els primers Boscà 

barcelonins hereten la propietat. La 

seva vocació i lleialtat badalonines, per 

dir-ho d’alguna manera, es mantenen 

vives i presents en totes les 

generacions que els seguiren i arriben 

fins a avui dia. Ho veiem, no només 

per l’ús del mas com a segona residència permanent, sinó també 

en la cura que del mas mateix i de les seves propietats, 

explotacions i rendiments en tenen els successius propietaris. 

 

Sembla que és d’aquesta època que data una 

altra important i significativa reforma. Em 

refereixo a la construcció de la capella, a la 

banda dreta de l’entrada principal, segons que 

es mira des de fora. Aquesta capella, 

actualment reformada i restaurada amb un 

gust senzill però exquisit, està dedicada a la 

veneració de Sant Isidre, patró dels pagesos.  

 

Deduïm la seva construcció en aquesta època, atès que en 

l’inventari que abans hem detallat corresponent a l’any 1774, no hi 

ha cap referència a la capella, però en canvi sí que es descriu 

perfectament la imatge de Sant Isidre i els seus complements, que 

tenen dipositada en una capelleta de fusta fixada a la paret. Per 
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una altra banda, avala aquesta teoria el fet que la pubilla Josepa 

Boscà es casés amb Jacint Galí, membre d’una família 

notablement lligada a l’església durant diverses generacions. Hem 

de suposar, doncs, que Jacint Galí, home de bona posició i de 

família devota, fos qui ordenés la construcció de la capella 

adossada al mas, que van dedicar a l’advocació de l’esmentat Sant 

Isidre, que ja era venerat com a patró de la pagesia i, 

especialment, per la família Boscà. Nogensmenys, el fet de tenir 

una capella pròpia del mas, li conferia un major prestigi, més 

d’acord amb la situació econòmica i social de les noves 

generacions. 
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Des d’aleshores ençà, i encara avui, ha estat el lloc on s’han 

celebrat els esdeveniments religiosos més rellevants de la família 

Boscà, des dels bateigs del fills fins als casaments. La família va 

obtenir del bisbat el permís per oficiar-hi missa cada any per la 

festivitat de Sant Esteve, tradició que encara avui es manté viva. 

 

Efectivament, la majoria dels principals esdeveniments familiars, 

baptismes, casaments i altres celebracions, es fan de forma 
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contínua i sense gaires excepcions a la capella del mas. I és el 

mas el lloc preeminent de les reunions familiars i lloc comú de 

trobada de totes les generacions.  

Vista de la sala principal del primer pis, a la planta noble de la casa 

 

Jacint Galí i Vilar va morir a Barcelona el 10 de juliol de 1825, als 

cinquanta anys d’edat. Havia fet testament el 6 d’abril de 1822.86 

Va nomenar marmessors a la seva muller, a la seva germana, 

Eulàlia Carbó, i al seus sogres. Deixava 4.000 lliures a la seva 

muller, 1.000 lliures a la seva fillola Teresa Gallissar i Móra i 

10.000 lliures a cadascun dels fills. A la germana Eulàlia li va fer 

un llegat de 300 lliures. Va nomenar hereu al més gran dels fills 

mascles, si en tenia i, si no, a les filles per ordre d’edat. 

 

La seva muller, Josepa, la senyora Boscà, com era anomenada, va 

quedar viuda molt jove i malgrat això no es va tornar a casar. Va 

viure molts anys com a senyora de les seves propietats i 

usufructuària dels béns del seu marit. Sembla ser que va ser una 

dona resolutiva i amb un caràcter fort i decidit, una autèntica 

matriarca. En tenim mostra documental en alguns conflictes sobre 

drets de pas amb els veïns de ca l’Arquer i amb altres actes de 

concòrdies amb altres veïns o parents.  

                                                           
86 Notari Francisco Mas i Fontana de Barcelona- Arxiu del mas Boscà. 



Els BOSCÀ de Badalona 
 

BoscàBDN-V15 11-03-2022  Pàgina 103 de 113 

Miquel Estruch Traité 

 

 

D’entre aquests conflictes, es conserva a l’arxiu del mas Boscà el 

plet que va tenir amb alguns masos veïns a causa d’haver tancat i 

posat una porta al camí anomenat del Margalló, que venia des del 

torrent de la Font fins als masos de més amunt del veïnat de 

Pomar i fins a ca n’Urrútia (Can Ruti), travessant pel mig de les 

propietats dels Boscà i transcorrent en part a tocar de la casa 

mateix. Aquest camí era transitat amb dret de pas des de molt 

antic pels veïns dels altres masos de Pomar, però també era 

utilitzat per tota mena de passavolants que causaven moltes 

molèsties i intromissions dintre de les propietat del mas Boscà. 

Aquesta fou la causa per la qual la senyora Josepa va decidir 

barrar el camí amb una porta i va motivar la demanda dels seus 

veïns en reclamació dels seus drets de pas. El conflicte es va 

resoldre amb l’acord de construcció d’un ramal del camí que 

transcorreria més apartat de la casa, a prop de la riera, de manera 

que el mas quedava més protegit dels estranys i els veïns 

mantenien el seu dret de pas. Aquesta modificació es correspon 

amb l’actual camí de la Riera i la famosa porta deu ser, amb tota 

probabilitat, la que els propietaris actuals encara coneixen com “el 

barri”.  

 

Josepa Boscà, va morir als seixanta-vuit anys, el 8 de gener de 

1865. Havia fet testament el 2 de maig de 1860.87 Va nomenar 

marmessors seus al reverend mossèn Josep Graciós, als seus 

gendres Francesc Malet i Josep Maria Molins, a les filles Concepció, 

Teresa i Jacinta i al seu cosí germà Jaume Puigxuriguer i Dordà.  

 

En aquest seu testament hi ha moltes deixes pietoses i exigeix un 

acte fúnebre sobri, sense pompes ni músiques. Una mostra més 

del seu caràcter seriós i auster. Deixà per legítima a la seva filla 

Maria Teresa, muller de Josep Maria Molins, les 5.000 lliures més 

les altres 1.000 per robes i aixovar que ja li havien estat lliurades 

en els seus capítols matrimonials. Deixà a l'altra filla, Jacinta, els 

mateixos imports que a la seva germana Teresa per al dia que es 

casés. Però si no es casava, la seva hereva se n'havia de fer càrrec 

en tot i per tot mentre no li exigís el cobrament de la dita legítima. 

A part d’això, li deixà 250 lliures més a la seva total disposició i 

una renda anual de 850 lliures i li reconeixia el dret a cobrar, quan 

li convingués, el llegat de 300 lliures que li havia llegat la seva 

                                                           
87 Notari Josep Maria Pons i Codinach, de Barcelona (Arxiu Mas Boscà). 
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àvia Maria Dordà i les 1.000 lliures de la seva tia Eulàlia Carbó 

Galí. Deixà també 150 lliures a cada gendre i nomenà hereva 

universal a la seva filla Maria Concepció Galí, muller de Francesc 

Malet.  

Alcova que ocupava Josepa Boscà, que té connexió directa amb l’oratori de la 

capella. 

 

El 21 de setembre de 1834, mossèn Narcís Germà, rector de Santa 

Maria de Badalona, va beneir sota l’advocació del Sant Crist el nou 

cementiri municipal de Badalona, que s’havia acabat d’inaugurar. 

En aquest cementiri, s’hi va construir una capella que es va 

inaugurar l’any 1859. Al seu interior hi ha unes poques tombes 

familiars que corresponen a algunes de les famílies badalonines 

més preeminents de l’època, les quals van sufragar les obres de la 

construcció de la capella amb la compra d’aquestes tombes. Una 

d’aquestes tombes correspon a la família Malet i Galí, per 

l’adquisició que en va fer el matrimoni Concepció Galí i Boscà i 

Francesc de Paula Malet i Cases. La primera persona que fou 

enterrada en aquesta tomba fou, precisament, la senyora Josepa 

Boscà, darrera propietària del mas que encara en conservava el 

cognom. 
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Detall de la capella del cementiri de Sant Crist. Tomba de la família Malet. 

 

Les seves filles foren: 

 

XIII.1. Concepció, que segueix 

XIII.2. Teresa Galí i Boscà, nascuda vers 1821 i casada el 7 

d’agost de 1838 amb Josep Maria Molins i Closcà, notari de 

Barcelona, fill de Josep i Maria 

XIII.3. Jacinta Galí i Boscà, nascuda vers 1825. Va restar soltera 

i va morir a Barcelona el 31 de gener de 1893. Havia fet 

testament el 24-3-188588 en el qual repartia els seus béns a 

parts iguals entre els seus nebots Josep Jacint, Francesc de 

Paula i Gaspar Maria Malet i Gali, fills de la seva germana 

Concepció. 

 
Arbre 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Notari Adrià Margarit de Barcelona (Arxiu Mas Boscà). 
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Alcova principal del mas Boscà. 

 

 
Detall de la cuina antiga, segons una foto del S. XIX. 
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Catorzena generació 

 

XIV. Concepció Galí i Boscà, nascuda el 9 d’abril 

de 1818. Es va casar el 8 de gener de 1846 amb 

l’advocat barceloní Francesc de Paula Malet i 

Casas, fill del corredor de canvis Josep Antoni 

Malet i Pi, i de Francesca Casas Romanyà, tots 

dos pertanyents a les classes emergents de la 

burgesia barcelonina. Havien 

fet capítols matrimonials el 

mateix dia,89 mitjançant els 

quals ella aportava els seus 

drets hereditaris sobre les propietats del mas 

Boscà i ell hi aportava un dot de 4.000 lliures. 

Concepció va fer testament el 7 d’agost de 

1866,90 mentre que el seu marit el faria el 12-

7-1875,91 el mateix dia de la seva defunció.  

 

En el dietari de mossèn Baldomer Solà i Seriol hi trobem una 

referència directa a la família Malet d’aquesta època. És en relació 

a una visita que va fer a Pomar amb motiu de la mort del jove 

Juan Dodero i Montobbio, fill de la casa Bellvitges (can Miravitges), 

que el va dur a visitar diverses de les cases del veïnat, entre les 

quals el mas Boscà. La data és del 14 de novembre de 1870.92 Hi 

diu. 

 

”Al volver al pueblo pasamos a casa Boscà tambien de Pomá, su 

propietario, el Sr. Malet, jurisconsulto y con cuyo hijo mayor 

también soy condiscípulo del Instituto, porque el Sr. Ecónomo tuvo 

que bendecirles algunos corporales y purificadores para la capilla 

que también tienen, la cual es circular, y muy elegante y muy bien 

adornada. El invierno pasado hizo el ecónomo una misión en esta 

capilla, en la que asistieron mucha gente de Badalona. El último 

día de esta misión fue muy concurrido, de modo que todo el patio 

de la casa y los contornos estaba atestado de gente. Yo dije el 

rosario desde el balcón. El ecónomo predicó en un púlpito que se 

improvisó encima de una mesa y después del sermón se 

                                                           
89 Notari Constantí Gibert de Barcelona (Arxiu Mas Boscà). 
90 Notari Constantí Gibert de Barcelona (Arxiu Mas Boscà). 
91 Notari Constantí Gibert de Barcelona (Arxiu Mas Boscà). 
92 Cuyàs Tolosa, Josep Maria- Història de Badalona, Volum I, pàgina 137/138 
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quemaron varios libros protestantes. Ahora el Sr. Malet ha 

engrandecido el patio haciendo un pequeño claustro delante de la 

casa con un terrado encima. Los Sres. Malet, padre e hijo, nos 

acompañaron por entre su propiedad hasta encontrar el camino 

para bajara a la población y al encontrarnos entre su propiedad en 

un lugar por donde pasa la cañería que ha de conducir las aguas 

desde Argentona hasta Barcelona nos dijeron que al hacer los 

hoyos para colocar la cañería se habían encontrado unos sepulcros 

muy sencillos con un esqueleto en cada uno y que todos miraban a 

Oriente. Y habiendo hecho venir a algunas personas entendidas de 

Barcelona, como D. Antonio Bofarull, D. Pablo Milà i Fontanals y 

otros, dijeron que creían que eran del tiempo de los fenicios. Eran 

cuerpos muy agigantados y descubrieron unos 8 sepulcros y no 

habiendo continuado las excavaciones creían que aún había más. 

Tal vez era un cementerio de aquellos tiempos.”  

 

Aquest relat ens indica, doncs, dues coses clares. Una és la 

confirmació de la troballa d’aquelles tombes a les quals ens hem 

referit al començament d’aquest estudi, quan parlàvem de 

l’antiguitat del poblament d’aquesta finca. I l’altra ens situa força 

acuradament la data de construcció de la proxada i terrassa que hi 

ha davant i per damunt de l’entrada principal de la casa. Ha de ser 

posterior a l’hivern de 1869/1870 i abans del novembre de 1870. 

És a dir, entre la primavera i l’estiu de 1870. Probablement deu 

ser del mateix moment la construcció de la rocalla i la font en 

cascada que hi ha davant la casa. 

 

Francesc de Paula Malet i Concepció Gali varen tenir cinc fills: 

XIV.1. Josep Jacint, que segueix,  

XIV.2. Ramon Jacint Malet Galí 

XIV.3. Doctor Francesc de Paula Malet Galí, metge cirurgià 

XIV.4. Maria de la Concepció Malet Galí 

XIV.5. Gaspar Maria Malet Galí, advocat 

 
Arbre 19 
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Quinzena generació 

 

XV. Josep Jacint Malet Galí, negociant barceloní, nascut l’1 de 

desembre de 1846. Es va casar el 19 de novembre de 1883, amb 

Ramona Estruch Malet, filla d’una cosina germana seva, Carme 

Josepa Malet i Font, i de l’industrial tèxtil mataroní Josep Oriol 

Estruch i Anglada.  

 

Una germana de la seva muller, la Carme Estruch Malet, s’havia 

casat el 10 d’octubre de 1878 amb l’industrial de Sants, Maties 

Muntadas i Rovira, fill i successor de Josep Anton Muntadas i 

Campeny, fundador de la més important filatura de cotó de l’Estat 

espanyol: l’emblemàtica firma de Sants, La España Industrial, 

Sociedad Anònima Fabril y Mercantil. L’any 1909, Maties 

Muntadas, cunyat de Josep Jacint Malet, era nomenat pel rei 

Alfons XIII, primer comte de Sants i pocs anys més tard seria 

distingit amb la Gran Creu de l’Orde d’Isabel la Catòlica en 

reconeixement als seus mèrits industrials.  

 

La filla i hereva d’aquest matrimoni i, per tant, comtessa de Sants, 

Maria Carme Muntadas i Estruch, es casaria amb Josep Maria 

Albert i Despujol, baró de Terrades, que s’incorporaria a l’equip 

directiu de la fàbrica del seu sogre. Fou aquest matrimoni format 

pel baró de Terrades i la comtessa de Sants qui compraria les 

propietats del mas Colomer, situat al veïnat de Pomar de Dalt, a 

Badalona, just al costat de la finca del mas Boscà. De manera que 

les dues famílies, doblement emparentades, compartirien, a més 
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de l’accionariat i direcció de La España Industrial, dues finques 

rústiques veïnes com a segones residències llurs.  

 

Vista cap a llevant des de la terrassa del primer pis. Al fons, a l’esquerra, s’hi 

veu Can Colomer. 

 

 

Josep Jacint Malet i Ramona Estruch, van tenir tres fills. Un noi i 

dues noies que restarien solteres: 

 

XV.1. Josep Maria, que segueix 

XV.2. Concepció Malet Estruch 

XV.3. Carme Malet Estruch 
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Setzena generació 

 

XVI. Josep Maria Malet Estruch, industrial i empresari barceloní, 

propietari i darrer hereu universal de les propietats, terres i cases 

de l’heretat del mas Boscà de Pomar de Dalt de Badalona. 

 

Havia nascut a Badalona, al mas Boscà, el 4 de setembre de 1884. 

Es va casar el 29 de maig de 1916 amb Núria de Travy i de 

Vedruna, descendent de dues nissagues de llarga trajectòria en la 

fonamentació de la burgesia, filla de Ramon de Travy i de Còdol i 

de Concepció de Vedruna. 

 

La seva activitat professional va estar lligada a l’equip directiu de 

l’empresa familiar.  

 
Fou una persona molt vinculada a les seves propietats i arrels 

badalonines fins al punt que mai va perdre de vista aquesta 

circumstància seva. Tenia una elevada sensibilitat per la història 

lligada al mas i mantenia excel·lents relacions amb els seus veïns 

de propietat i també amb algunes personalitats rellevants de la 

vida badalonina, com el rector mossèn Antoni Brias o l’historiador 

local Josep Maria Cuyàs i Tolosa.  

 

El dos d’abril de 1934, en Josep Maria Malet Estruch, del mas 

Boscà, i la seva cosina germana, Carme Muntadas Estruch, 

baronessa de Terrades i propietària del mas Colomer, apadrinaren 
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conjuntament la benedicció de la nova parròquia de Bufalà a 

Badalona, advocada al patronat de Sant Francesc d’Assís. 

 

Molt podríem parlar de la personalitat i fets de la vida del 

matrimoni Malet - de Travy i la seva família, però la proximitat en 

el temps ens mou a la prudència deguda i deixem aquesta feina 

per a les generacions que vinguin darrere.  

 

Només voldria destacar i expressar des d’aquest modest estudi, la 

meva admiració i el meu agraïment més sincer per la sensibilitat i 

sentit de responsabilitat demostrades pel Sr. Josep Maria Malet a 

raó de la cura i endreç que va tenir sempre del ric arxiu històric 

familiar del mas Boscà, que és una autèntica joia de coneixement 

del nostre passat i història col·lectius que, de ben segur, podria ser 

la font de molts treballs molt més detallats i aprofundits que 

aquest modest resum meu i el valor afegit derivat del bon ofici 

dels qui en saben molt més que no pas jo. 

 

 
Detall de l’antic celler, on encara hi ha algunes botes i estris per a 

l’emmagatzematge i la conservació del vi. 

En el seu testament, el senyor Josep Maria Malet va llegar el 

conjunt de l’heretat del mas Boscà a parts iguals i indivises entre 

tots els seus fills i filles, d’acord amb els ja canviats costums 

ancestrals pels nous conceptes moderns en les herències. És per 
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això, que cal considerar-lo a ell com al darrer hereu universal del 

mas Boscà.  

 

Actualment la propietat és en mans d’una societat patrimonial 

composta pel conjunt de tots els seus hereus i, val a dir i és just 

de reconèixer-ho, que mantenen viu aquell esperit d’arrelament, 

estima i cura del patrimoni familiar que el darrer hereu els va 

transmetre. 

 

Que sigui per molts anys! 

 

 

 

Miquel Estruch Traité 

Badalona 6 d’octubre de 2018. 
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REFERÈNCIES 
 

Arxius Consultats 

- Arxiu familiar del mas Boscà (AFMB) 

- Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (ACCB) 

- Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) 

- Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB) 

- Arxiu Històric de Barcelona (AHB) 

- Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona (AHPNB) 

- Arxiu Parroquial de Santa Maria de Badalona (APSMB) 

- Arxiu Parroquial de Santa Maria de Mataró (APSMM) 

- Arxiu Parroquial de Sant Pere de Premià (APSPP) 

- Arxiu Parroquial de Sant Cebrià de Tiana (APSCT) 

- Arxiu del Castell de Vilassar (ACV) 

- Arxiu Municipal de Badalona (AMB) 

- Biblioteca Nacional de Catalunya (BBC) 
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Cuyàs i Tolosa, Josep Maria. Història de Badalona 
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El mas Boscà en l’actualitat, vist des de la riera de Montalegre, amb el turó que duu el seu nom al fons, amb les runes del poblat ibèric de BAITOLO, que donaria nom a la ciutat romana de BAETULO, actual BADALONA. 
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Arbre 20- Els VILAR de Barcelona 
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Arbre 21- Els GALÍ 
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Arbre 22- Els MALET 
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