Els Lloberes de
Vilassar i Premià

(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas
Vidal)

Estudi genealògic
Miquel Estruch Traité

LLoveras és el meu quart cognom, és a dir el cognom matern de la meva
mare. De manera que es tracta d’una nissaga que em toca de força a prop.
La meva àvia, Maria Pilar Lloveras Verdaguer, era nascuda a Vilassar de Mar
i els seus ancestres immediats es reparteixen entre aquesta mateixa població
i Premià de Mar.
De fet, de Lloberes (o Lloveras) en tinc localitzades a Vilassar al menys tres
branques diferents que no crec que tinguin connexió de parentiu remot entre
elles. Es tracta dels Lloberes del Bosc, originaris de Sant Esteve de Vilanova;
els Lloberes de la Riera i del mas Vidal, originaris de Sant Esteve de
Palautordera; i uns tercers Lloberes més recents a la zona, que arriben a
Vilassar a finals del XVII, procedents de Santa Coloma de Gramenet i abans
d’Alella.
Aquest estudi tracta només de la meva branca, els Lloberes del mas Vidal i,
en part, els Lloberes de la Riera.
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Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)
PRESENTACIÓ
LLoveras (o Lloberes) és el meu quart cognom, és a dir el cognom
matern de la meva mare. De manera que es tracta d’una nissaga que
em toca molt de prop. La meva àvia, Maria Pilar Lloseres Verdaguer,
era nascuda a Vilassar de Mar i els seus avantpassats immediats es
reparteixen entre aquesta mateixa població i Premià de Mar, tot i que
els seus ancestres estenen les seves arrels per tot el baix Maresme i
més enllà.
Els Lloberes són, sens dubte, la porta principal d’accés a les meves
arrels maresmenques. Unes arrels profundes que es perden molt més
enllà de tots els registres que ens han arribat. Les mares del meu tronc
Lloberes van obrint, cadascuna d’elles, noves finestres, noves línies de
recerca que m’han permès arribar ben lluny en l’intent, sempre
impossible i inacabable, d’entendre qui sóc.
I és la llum del Maresme, aquest blau tan intens que ho omple tot, la
que m’entra endins a cada nom nou que recupero de l’oblit. Noms que,
darrere seu, suposen un llegat de vida que m’ha ofert el privilegi de
viure, de ser conscient de mi i d’aquest meu llegat maresmenc.
He anat resseguint cadascuna d’aquestes finestres que les meves àvies
antigues m’obrien. Algunes amb més fortuna i d’altres amb no tanta.
És tanta la informació que tinc, que no em serà possible d’escriure-la
tota, i molt menys en aquest modest treball.
Aquí hi reflectiré només el tronc principal dels Lloberes i algunes de les
branques maternes més antigues. Les altres seran motiu de nous
estudis independents, com ja he fet amb el Riera i els Cisa de Premià
o els Matheu-Alzina de Vilassar i Montgat.
Els meus Lloberes, fins allà on he pogut saber per ara, arrenquen a
principis dels segle XVI, originaris de Sant Esteve de Palautordera,
quan s’estableixen a Vilassar de Dalt. De Vilassar en surten dues
branques principals, els Lloberes de la Riera i els Lloberes del mas
Vidal, que al seu temps reparteixen fills que inicien noves branques per
tota la contrada, des de Vilassar de Dalt, a Cabrils, a Premià de Mar, a
Vilassar de Mar, a Mataró....
No els seguiré tots, ni molt menys, només el fil de les dues branques
principals fins a mitjans del XVIII, on els deixaré i seguiré per la meva
branca directa que se’n va a Premià, des d’on al cap d’unes generacions
acabarà a Vilassar de Mar i Badalona.
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Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)
ETIMOLOGIA
El mot “llobera” fa referència al cau del llop. En plural indica una zona
on el llop hi és un animal habitual. La grafia correcta d’aquest cognom
és LLOBERES, però és habitual trobar-lo escrit de diverses maneres,
depenent de l’època, la zona o fins i tot de l’escrivà de torn. Així,
trobem Lloberes, Lloveres i Lloveras amb molta freqüència, fins i tot i
com resulta habitual, en la mateixa família i, de vegades, en la mateixa
persona.
ORÍGENS
Lloberes és un cognom molt habitual a Catalunya i el trobem escampat
arreu. Al Maresme els trobem tant a Vilassar de Dalt , Vilassar de Mar i
Cabrils, com a Premià, Alella i a Santa Coloma de Gramenet. D’aquesta
darrera localitat hi ha un Joan Lloberes, casat amb Joana, que a finals
del segle XVII s’estableix al veïnat de Mar de Vilassar com a pagès i
pescador. Sembla ser el genearca d’una bona part dels Lloberes o
Lloveras de Vilassar de Mar. Tanmateix, a Vilassar de Mar hi arriben
més tard uns altres Lloveras, provinents de Premià de Mar, que són
descendents dels de Vilassar de Dalt i que són, precisament, els que
donen lloc al meu estudi.
Els primers Lloberes que s’estableixen a la zona del Vilassar però, són
originaris de Sant Esteve de Vilanova. El matrimoni format per Pere
Lloberes, natural de Vilanova i la seva muller Úrsula, eren coneguts
com a Lloberes de Sant Mateu i s’estableixen a Vilassar de Dalt quan
ja tenen, al menys, un fill, en Pau. A Vilassar ja hi són batejats els fills
més petits. Pau Lloberes, el fill gran, es casà amb Joana Maymó de
Vilanova de la Roca i s’instal·là a Vilassar on inicia la nissaga dels
Lloberes del Bosch que seguirà amb el seu fill Jacint Lloberes del Bosch,
casat amb Anna i el seus néts, Jacint Lloberes del Bosch (o de Bufa),
casat amb Francesca Andreu i Rovira i Joan Lloberes de la Muntanya,
casat amb Maria. D’aquests dos matrimonis provenen una gran part
dels Lloberes de Vilassar de Dalt.
Pel què fa a la procedència d’aquest Lloberes de Sant Mateu, penso
que tindrien el mas al vessant nord de la mola de Sant Mateu, on hi ha
localitzat el turó d’en Lloberes, dins del terme de Vilanova, però a tocar
del de Vilassar. Si fos així, explicaria perfectament la denominació
“Lloberes de Sant Mateu” i també aporta lògica a que els seus
descendents s’estableixin a Vilassar, però a la zona muntanyenca
propera a Vilanova, en algun mas molt proper de l’original, d’on els hi
prové les denominacions de Lloberes de la Muntanya, o del Bosc o de
Bufa. Tampoc tinc clar que sigui realment així o a l’inrevés, és a dir que
LloberesVLSRPRM.V20
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al turó d’en Lloberes li pervingui el nom per la proximitat amb el mas
Lloberes de la Muntanya (del Bosch o de Bufa) de Vilassar i que
l’apel·latiu “de Sant Mateu” dels seus ancestres immediats, els vingui
potser per haver estat vinculats al mas de Sant Mateu o tal vegada
com a ermitans de l’ermita de Sant Mateu. En tot cas, aquesta és
només una teoria que deixo aquí per si algú la vol seguir, atès que no
és l’objecte del present estudi.
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Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)

VIDAL de Vilassar: Els VIDAL de GORDEY i VIDAL de la PENYA

Els Lloberes que són objecte d’aquest estudi, procedien de Sant Esteve
de Palautordera i arriben a Vilassar a la segona meitat del segle XVI.
Són els anomenats Lloberes de la Riera i la seva branca secundària,
Lloberes del mas Vidal, dels quals en sóc descendent directe.
Vegem abans, però, els orígens dels Vidal de Vilassar i com arriben els
Lloberes al mas Vidal de Gordey.
La referència més antiga que he trobat del Mas Gordey de Vilassar,
és en el testament d’Eulàlia (Ferrer), muller d’Antoni Vidal de la Penya,
que data del 18 de gener de 14271. En aquest testament, Eulàlia
nomena hereva seva a la filla “Xoya” (Francesca) Vidal. Veiem, en el
mateix testament que un dels testimonis és en “Xoy” Vidal del Mas
Gordey, (cosí segon del marit de la testadora). Crida l’atenció la
reiteració dels noms Xoy i Xoya, que d’entrada em van causar una
certa perplexitat, fins que gràcies a d’altres documents vaig poder
determinar que es tracta simplement de de la terminació familiar dels
diminutius Fransoy i Fransoya, per Francí (Francesc) i Francina
(Francesca).
Per tant, ja sabem que, a principis del S.XV, el Mas Gordey ja estava
vinculat a la branca dels hereus de la família Vidal. Des de quan, no ho
sabem, però podria ser que vingués de força abans. De fet, i segons
Josep Samon, aquest podria ser el mas original dels Vidal de Vilassar
atès que sembla demostrat que és un fadristern d’aquesta família, en
Ramon Vidal, qui ocupa el mas de la Penya cap a finals del segle XIV.
També sabem que el mas Gordey continua vinculat a la família Vidal
fins a finals del S.XV o començaments del XVI, quan perdem la petja
dels hereus amb el darrer que tenim conegut, Nicolau Vidal del mas
Gordey, fill de Francesc i Margarida.
A mitjans del segle següent ja trobem el mas Gordey en mans dels
Roure-Colomer i d’aquests passarà als Bassa, per la via de
l’establiment emfitèutic. Finalment, a la generació següent, l’heretarà
una branca dels Lloberes, parents dels Bassa per la via materna, tal
com veurem.
En tot cas, el 15 de juny de 1565, en el capbreu del Castell de Vilassar
efectuat pel notari Joan Carles2, hi trobem la declaració que fa qui
1
2

APSGV-M3, folis 149v i 168r
AHMA, Capbreus dels S.XVI i XVII, declaració 260, fulls 155 i 156
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llavors n’era el propietari, el pubill Toni Colomer, àlies Roure, que
declara posseir “el mas anomenat Vidal de Gordey, situat en la
parròquia de Vilassar, amb aigua per regar i amb la quintana de
vinya plantada, que afronta dit mas amb la quintana a orient
amb el torrent que allí és, a migdia amb honor d’en Jaume
Bonhivern, àlias Blanch, que fou d’en Artaïl (Artaguil), a ponent
amb honor d’en Jaume Parera mitjançant la riera o torrent dit
d’Artaguil, i a tramuntana amb honor d’en Bernat Aroles, que
fou d’en Bonany, abans d’en Vehil i abans d’en Mas de vall»
Aquesta és la descripció precisa de les llindes del Mas Vidal de Gordey,
on s’establiria la família Lloberes, a principis del S.XVII.
Però, tornem als Vidal i vegem-ne la nissaga.
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Els VIDAL de Gordey
El cognom Vidal és un dels més comuns de Catalunya i el trobem arreu
del país des de finals del S. XI. Fou un cognom molt habitual entre les
comunitats jueves converses però no n’era pas exclusiu.
Pel què fa als nostres Vidal de Vilassar, trobem els primers ja en els
llibres més antics de l’Arxiu Parroquial de Sant Genís, en el seu manual
1, on s’hi enregistren memòries de defuncions i de testaments relatius
al S-XIV.
No és gens fàcil seguir-ne el fil perquè estem parlant d’una època, els
segles XIV i XV, en que s’esdevenen diversos episodis de pestes i
conflictes que commouen enormement les nostres comunitats
pageses. Moltes famílies s’extingeixen o trunquen les seves línies
successòries directes i molts masos queden rònecs o acaben canviant
de mans.
Els nostres Vidal no queden exempts d’aquesta dinàmica i podem veure
com les seves heretats sovint no segueixen la línia directa, cosa que
ha dificultat molt dibuixar el seu arbre familiar. Amb tot, i sempre amb
una prudent reserva en relació a algun error o mala interpretació que
pugui haver comès, penso que l’esquema més plausible seria el que
segueix.
Comencem aquesta nissaga amb:
I. Ramon Vidal, pagès de Vilassar que deuria d’haver nascut vers
1280 i casat vers 1303 amb Elicsendis. Va morir el 22 de març de
13573. En el llibre de memòries hi consta que en foren marmessors
en Guillem Perpinyà i el seu fill Guillem Vidal. Van pagar les
despeses de l’enterrament i cerimònies els seus fills Guillem i
Ramon. La seva muller, Elicsendis, va morir vers 1350, segons
consta en la inscripció sense data al mateix manual4. Foren els seus

3
4

APSGV-Manual 1, foli 108r
APSGV-Manual 1, foli 86r
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marmessors en Guillem Perpinyà i en Ramon Vidal. D’aquest primer
matrimoni Vidal en tenim la constància de dos fills:

I.1.Guillem, que segueix
I.2.Ramon Vidal, nascut vers 1308, del qual no en tenim més
notícies.
I.3.NN Vidal, muller de Guillem Perpinyà, nascuda vers 1312.
NOTA: A la vista dels vincles creuats en els actes dels Vidal, penso
que la muller de Guillem Perpinyà podria ser una Vidal, germana de
Guillem i Ramon, a qui veiem actuant com a marmessor de la seva
sogra el 1350. El 1348, trobem Guillem Perpinyà i Ramon Vidal
(gendre i sogre) actuant com a marmessors del testament de Pere
Moya5.
En la memòria del testament de Guillem Perpinyà, del 7-4-1362, hi
consta que paga les despeses en Pere Perpinyà. Tornem a trobar a
aquest Pere Perpinyà fent de marmessor del testament de Jaume
Vidal del 1384.
Per una altra banda, trobem un conjunt d’àpoques dotals datades el
1368,1369,1370, 1371 i 13726 en les que Ferrer Aymerich i el seu
fill Alemany, reconeixen a Pere Perpinyà, haver rebut unes
quantitats a compte del dot d’Alamanda, muller de dit Alemany
Aymerich, cunyada de Pere Perpinyà. És a dir que qui paga el dot
és un cunyat, no pas el germà o el pare de la núvia, com seria el
més habitual. Tot seguit veurem per què.

5 APSGV, Manual 1/97r
6 APSGV, Manual 2/3v,5v,12v i 29v
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Finalment, tenim el testament d’Elisenda, muller de Pere Perpinyà,
datat el 10-6-13857. Per a mi, aquest testament és la clau de volta
que suporta la meva hipòtesi. Es tracta d’un testament redactat de
tal manera que queda clar que la testadora actua com a pubilla i
propietària. En primer lloc, perquè el marit no figura entre els
marmessors i, en canvi, sí que rep una donació de 40 lliures i és
nomenat senyor, major i usufructuari dels béns de la testadora
sempre que es mantingui cast i sense muller. A més, la testadora
fa la deixa corresponent de dos sous al seu senyor natural en Pere
Desbosch, cosa que només atenyia als propietaris i/o hereus dels
masos i, a més, el conjunt de deixes pies per a la seva ànima és la
pròpia d’un propietari. De manera que em sembla clar que es tracta
d’Elisenda Perpinyà, filla i hereva de Guillem Perpinyà, muller de
Pere NN, àlies Perpinyà. Això explica perfectament els pagaments
que fa Pere “Perpinyà” en concepte del dot de la seva cunyada
Alamanda (Perpinyà), muller d’Alemany Aymerich, que hem vist
suara.

I en segon lloc, Elisenda nomena hereu al seu nebot Salvador
Aymerich, fill de dit Alemany. I per cas que no pugui o no vulgui ser
hereu seu, el substitueix pels fills i filles de Ramon Vidal, de major
a menor. Això demostra la relació de parentiu proper dels Vidal amb
els Perpinyà. Però, quin parentiu exactament? Veiem que prioritza
l’heretat pel seu nebot carnal, fill de la germana Alamanda. Els
següents són “els fills i filles” de Ramon Vidal. Per les dates
respectives, no es pot referir al primer dels Ramon Vidal, ni tampoc
del segon, del qual ja hem dit que no en tenim més notícia ni
constància de matrimoni ni fills. Per tant, s’ha de referir forçosament
al tercer dels Ramon Vidal. No penso que fos germà de la testadora,
perquè segurament l’hauria prioritzat en el testament per davant
del fill de la germana. De manera que el parentiu ha de ser el més
proper immediat, és a dir, cosins germans. I per quina raó hereta
als fills de Ramon i no del seu germà més gran, Guillem? Doncs
perquè ja són entrats en anys i Guillem no té fills, tal com veurem

7 APSGV, Manual 3/43r
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en el seu testament, en el que hereta també, als fills de son germà
Ramon. Seguim.
II. Guillem Vidal, pagès de Vilassar. Deuria néixer pels volts de 1305.
No li coneixem la muller. Va fer testament el 10 de febrer de 13628.
Va nomenar marmessor al seu germà Ramon. Féu hereu al fill
Guillem i, en defecte seu, al seu germà Ramon9. Fills seus foren:
II.1.
NN Vidal, nascuda vers 1331 i casada vers 1351 amb Martí
Joan, pagès de Teià.
II.2.
Guillem Vidal, pagès de Vilassar, primer hereu del seu pare.
Deuria néixer vers 1335 i casar-se vers 1360 amb Margarida NN.
Va morir el 28 de juny de 1388.
Havia fet testament el dia anterior, 27 de juny de 138810. Aquí
veiem el primer tall en la successió directa dels Vidal atès que
en el seu testament, transmet l’heretat per la via dels nebots
perquè el seu fill Jaume l’havia premort. Va nomenar
marmessors a Bernat Isern i Bernat March. En primer lloc, deixa
2 sous al seu Senyor natural, Miquel Desbosch, i 10 lliures i 30
sous a la seva muller, Margarida, a la qual li reconeix també el
seu dot de 30 lliures. Al seu germà Ramon li deixa 10 sous; uns
altres 55 sous que dit germà li deu, els deixa a la seva neboda
Francesca, filla d’aquest mateix germà. A Ramon, també fill del
germà Ramon, li deixa altres 10 sous. Finalment nomena hereu
universal al seu nebot Pere Vidal, també fill del germà Ramon,
a qui substitueix en l’heretat per cas de no acceptació o mort
sense fills, primer per l’altre nebot seu, fill de Martí Joan de Teià
i, en tercer lloc per un altre nebot, fill de Bernat Tió.

Guillem havia tingut un fill que el va premorir.
II.2.1.
Jaume Vidal, nascut vers 1362 i mort el 28 de
setembre de 1384. Va fer testament el 22 de setembre de
138411 en el que nomenà marmessors al seu pare i a Pere
Perpinyà. Deixa 1 sou al seu Senyor natural Pere Desbosch i
5 sous al seu pare i altres 5 a la seva mare. A la seva
APSGV, N8/160
APSGV-M8, foli 160
APSGV-Manual 3, foli 52r
11
APSGV-Manual 3, foli 40
8
9
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afermada Constança també li deixa 5 sous i 1 sou a cadascun
dels seus sogres. Llega la mateixa quantitat al seu oncle
Ramon Vidal i a cadascun dels seus fills. A més, al seu cosí
Ramonic, fill de l’oncle Ramon, li deixa també les seves
calces blanques. Finalment, nomena hereu seu a son pare.
II.3.

Ramon, que segueix pels Vidal de la Penya.

II.4.
NN Vidal, casada amb Bernat Tió Colomer, àlies Vidal,
que segueixen per la línia dels Vidal de Gordey
III.
NN Vidal, nascuda vers 1360. Es va casar vers 1385 amb
Bernat Tió Colomer, àlies Vidal, fill de Bernat Tió, natural de
Premià però habitant a Vilassar i de Benvinguda Colomer del
Camí i Verdaguer.
Hem vist a la generació anterior, com Guillem Vidal, nomenà
hereu seu al seu nebot Pere Vidal (fill de Ramon) en primer lloc,
a qui substituí en segon lloc per NN Joan (fill de Martí Joan de
Teià) i per Bernat Vidal, fill de Bernat Tió, en tercer lloc.
Tanmateix, l’heretat Vidal de Gordey, segueix la línia dels
descendents d’aquest Bernat Vidal (tercer hereu del seu oncle
Guillem Vidal). Desconec per quin mecanismes l’heretat Gordey
segueix aquest fil. Tal vegada sigui per la renúncia o mort dels
hereus anteriors.
Del primer hereu, en Pere Vidal fill de Ramon, sabem que esdevé
àlies Folqueres pel seu matrimoni amb la pubilla de can
Folgueres de Premià. Per la nombrosa documentació que
existeix a l’arxiu parroquial de Sant Pere de Premià, sabem que
aquests Folgueres, en aquesta època i les dues generacions
immediatament següents, demostren una puixant força
econòmica i intervenen en moltes adquisicions de propietats de
la zona i compres de Censals Morts a diferents famílies de
Premià. Tenint en compte que, segons sembla, el mas Gordey
probablement fos una propietat poc significativa des d’un punt
de vista econòmic, podria ser que hagués estat l’objecte de la
liquidació dels drets hereditaris o dot matrimonial d’aquesta
branca dels Vidal efectuada per l’hereu Pere Vidal, àlies
Folgueres o bé a la seva tia NN Vidal o directament al seu cosí
Bernat Vidal i Tió. No tinc cap document que avali aquesta
solució i només l’apunto com a possible per explicar la
seqüencial hereditària del mas Vidal de Gordey.
LloberesVLSRPRM.V20
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Pel què fa al marit d’aquesta NN Vidal, en Bernat Tió Colomer,
l’hem pogut identificar, més enllà del testament del mencionat
Guillem Vidal, pel testament de la seva mare, Benvinguda
Colomer del camí, del 24-6-141912, en el que menciona als seus
fills Nicolau Colomer i Bernat Vidal. De Benvinguda Colomer en
sabem dos matrimonis, el primer amb Bernat Tió i el segon amb
Francesc Riera, viudo, que casà el seu fill Francesc amb una filla
de dita Benvinguda. Consta a l’ àpoca de dot del 12-4-136813.
Fill d’aquest matrimoni fou:
IV. Bernat Vidal de Gordey i
Tió, pagès de Vilassar, nascut
vers 1390 i casat vers 1415 amb
Bartomeua
NN.
Va
fer
testament a la rectoria de Sant
Genís de Vilassar l’1-12-144114,
en el que nomenà marmessors al
seu fill Francesc i a Antoni Ferrer
Joan, fill de la seva cosina
germana Francesca Joan Vidal.
Deixà quinze sous a la seva
muller Bartomeua i uns altres
deu a la nora Margarida, muller
del fill Francesc, a qui féu hereu
universal. Segons consta al peu
d’aquest testament, Bernat va
morir el 23 de febrer de 1442.
El segueix:

V. Francesc (Fransoy o Xoy) Vidal de Gordey, pagès des Vilassar,
nascut vers 1415. Es va casar vers 1438 amb Margarida NN. De
Francesc ens n’han arribat força referències en diferents actes
recollits en els llibres notarials de la rectoria de Vilassar. Ens apareix
vàries vegades, entre 1436 i 1449 actuant com a testimoni en actes
d’altra gent de la vila i també actuant sol o amb els seus fills Nicolau
i Esteve en actes propis com compravendes de terres, creació de
censal, procures...
12 APSGV, Manual 3/123v
13 APSGV, Manual 2, foli 2
14 APSGV, Notarials Diversorum 31, doc. 7
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També apareix entre els insaculats a l’hora de renovar càrrecs del
comú i elecció de jurats, l’any 1450.
Fransoy va fer testament a la rectoria de Vilassar el 26-7-1452 del
que en va nomenar marmessors al seu pare Bernat Vidal i a Antoni
Ferrer, cosí segon seu. Feia deixes a la seva muller Margarida i a la
mare Bartomeua, així com als fills Miquel i Francesc. Nomenà hereu
al fill Nicolau.
Fills:
V.1.

Gabriela, nascuda vers 1438.

V.2.

Nicolau, que segueix

V.3.
Esteve Vidal, nascut vers 1442 casat vers 1464 amb
Constança Lledó, qui féu testament el 4-11-146515 a la rectoria
de Sant Genís de Vilassar, del qual en nomenà marmessors a
seu marit Esteve, al seu sogre Francesc Vidal i al seu germà
Bartomeu Lledó. Nomenà hereva a la seva germana Clara .
V.4.

Miquel Vidal, nascut vers 1444.

V.5.

Francesc, nascut vers 1447.

VI. Nicolau Vidal de Gordey, pagès de Vilassar, nascut vers 1440.
El trobem intervenint en diversos actes als llibres notarials de la
rectoria de Sant Genís de Vilassar, tant amb el seu pare, com amb
el seu germà Esteve com amb la seva muller, en la dècada dels anys
setanta del segle XV, entre les que hi ha algunes vendes de terres i
creació de censals.
A partir d’aquí perdem completament el fil d’aquesta branca dels
Vidal i no trobem cap més referència posterior a 1480 ni als cinc
germans Vidal, fills de Francesc, ni tampoc a algun possible
descendent seu. La següent notícia que tenim del mas Gordey, com
hem vist abans, és el capbreu del Castell de Vilassar del 15 de juny
de 1565, on veiem que forma part del patrimoni declarat per Toni
Colomer, àlies Roure. De moment, no hem pogut trobar de quina
manera arriba aquesta heretat en mans dels Roure-Colomer.

15 APSGV, Manual notarials 8/186
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Els VIDAL de la Penya
I. Ramon Vidal= Elicsendis
II. Guillem Vidal = NN
III. Ramon Vidal, pagès de Vilassar, nascut vers 1336. Es va casar
vers 1361 amb Francesca NN. Molt probablement, aquest Ramon
Vidal fou qui s’establí al mas anomenat de la Penya (Can Jaumetó),
que deuria resultar rònec a causa de la pesta de 1348 i a qui podem
considerar com a genearca de la nissaga dels Vidal de la Penya,
que segueix fins a la meitat dels segle XVII. Va morir el 20 de març
de 1396.
Havia fet testament el 16 de febrer de 139616, en el qual va nomenar
marmessors al rector de Vilassar, a Antoni Diumer, gendre seu, i
Bernat Julià. Va fer deixes a la nora Eulàlia, a la muller Francesca i
al fill Pere. Féu hereu al fill Ramon.
Francesca, la seva muller, va morir el 19 de novembre de 1402.
Havia fet testament el dia 6 del mateix mes17. Els seus marmessors
van ser els seus fills Ramon Vidal i Pere Vidal, àlies Folgueres de
Premià. Va fer deixes a la nora Eulàlia i a la filla Francesca, muller
d’Antoni Diumer de Vilassar. Féu hereu al fill Ramon.

Consta que el 22 de maig de 1375 Ramon i Francesca vengueren
una peça de terra a Pere Ferrer de Vilassar18, marit de Francesca
Joan Vidal, neboda de Ramon. Els seus fills:

16
17
18

APSGV-Manual 3, foli 67
APSGV-Manual 3, foli 83v
APSGV-Manual 5, foli 174
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III.1.

Ramon, que segueix

III.2.
Pere Vidal, àlies Folgueres, pagès. Va néixer a Vilassar vers
1365. Es va establir a Premià en casar-se, vers 1388, amb la
pubilla Folgueres de Premià.
III.3.
Francesca Vidal, nascuda vers 1367 i casada amb Antoni
Diumer Colomer, de Vilassar, fill de Pere Diumer i d’Alamanda
Colomer.
III.4.
Guillem Vidal, pagès de Vilassar, nascut vers 1369. No li
coneixem la muller. Va fer testament l’1 de juny de 141019. Va
fer marmessors a Guillem Aroles i Pere Folgueres, germà seu.
Va fer hereu al fill Antoni i, en substitució seva, a les filles Clara
i Margarida. Els seus fills:
III.4.1.

Antoni Vidal

III.4.2.

Clara Vidal

III.4.3.

Margarida Vidal

IV. Ramon “Ramonic” Vidal de la Penya, pagès de Vilassar. Va
néixer vers 1363. Es va casar en primeres noces vers 1386 amb
Eulàlia NN (potser Estrany?). En quedar viudo es va tornar a casar
amb Sància NN. La seva primera muller, Eulàlia, va morir el 3 de
juny de 1404 i havia fet testament el 31 de maig del mateix any 20.
Va nomenar marmessors a Pere Pi i a Mossèn Jaume Rosselló,
19
20

APSGV-Manual 8, foli 185
APSGV-Manual 3, foli 86r
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prevere natural de Premià. Va fer deixes a cada germà i germana,
al seu cunyat Pere Folgueres de Premià, al marit i a cada fill i filla.
També féu deixes a Bernat Riera de Vilassar i a na Aymerich i a na
Riera. Al fill Antoni li deixa 15 lliures que li provenen del Mas
Estrany. (NOTA: Això ens fa pensar que podria ser filla de ca
n’Estrany de Vilassar, perquè aquelles 15 lliures que especifica en
el seu testament al marge de l’heretat universal, que li pervenen del
mas Estrany, podrien ser del o bé del dot o bé de la legítima) Va
nomenar hereu al fill Antoni Vidal.
Ramon va morir el 19 de novembre de 1417. Havia fet testament el
8 de juny de 141721. Nomenà marmessors a Antoni Ferrer, al seu
germà Pere Folgueres de Premià i a la segona muller Sància. Li
reconeix el dot a la muller i deixa 5 lliures a la seva germana, 10 a
la filla Margarida, 5 a cada un dels néts i unes altres 5 a la seva
neboda, filla d’en Diumer. Deixa 30 lliures al fill Joan, de les quals
10 són a les seves lliures voluntats i les altres 20 per col·locació en
matrimoni. Nomenà hereu al fill Antoni Vidal i, en segon i tercer
terme, els fills Joan i Margarida.
Els seus fills:
IV.1.

Antoni, que segueix

IV.2.
Margarida Vidal ¿Estrany?, nascuda vers 1390 i casada vers
1410 amb Pere Boter, pagès de Premià.
IV.3.
Joan Vidal ¿Estrany?, nascut vers 1398. No li coneixem
dona ni fills i suposem pel seu testament que va restar solter i
que probablement deuria fer carrera d’armes. Efectivament, en
aquest testament, efectuat a la rectoria de Sant Pere de Premià
el 22-4-1466, nomena marmessors a Bartomeu Boter, nebot seu
i a Salvador Folgueres, tots dos de Premià i deixà a Antoni
Folgueres de Premià, fill de Salvador Folgueres nebot (en realitat
és nebot valencià) les seves robes i les seves armadures. També
deixa a son germà Antoni Vidal de Vilassar, dos florins d’or que
li deu Salvador Diumer de Vilassar. Nomenà hereva primera a
Antònia Folgueres, filla de Salvador, a qui substitueix pel seu
germà Antoni Folgueres i, en tercer lloc per Antoni Vidal de
Vilassar, germà del testador.
V. Antoni Vidal de la Penya ¿Estrany?, pagès de Vilassar, nascut
vers 1388. El 24 de gener de 1420 trobem que Antoni Vidal, fill de
Ramon Vidal, absol d’un deute a Sància, segona muller del seu
21

APSGV-Manual 3, foli 109
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pare22. També a l’arxiu de Vilassar hi hem trobat la seva data de
defunció, esdevinguda el 6 de maig de 145423, amb la liquidació
dels costos de l’enterrament i misses. En aquest apunt hi consta que
va fer testament el dia anterior però, de moment, no l’hem trobat.
Es va casar amb Eulàlia, probablement filla d’Antoni Ferrer Joan i
de Constança Jofrè Vinyals. Eulàlia va fer testament el 19 de gener
de 142724. Va fer marmessors al marit Antoni Vidal i al seu pare,
Antoni Ferrer. Féu hereva la seva filla Francesca, àlies na Xoya
(Fransoia) i, en segon terme, a l’altra filla Salvadora. Les seves filles
V.1.

Francesca “Xoya”, que segueix

V.2.

Salvadora Vidal Ferrer.

VI. Francesca (Francina, Fransoia) “Xoya” Vidal de la Penya i
Ferrer, hereva i propietària del mas Vidal de la Penya, nascuda vers
1430.Es va casar vers 1455 amb Jaume Duran, àlies Vidal. Fills
seus foren:
VI.1.

Eulàlia, que segueix

VI.2.
Constança Vidal Duran, nascuda vers 1478 i casada vers
1498 amb Bartomeu Boet Moió d’Argentona, fill de Bernat i
Joana. Són els pares de Sebastià Boet Vidal, àlies Carbonell que
es va casar en primeres noces, vers 1547 amb na Joana
Carbonell, filla de Sebastià Carbonell i Joana, esdevinguda
hereva i propietària del mas Carbonell de Cabrils pel testament
de la seva tia Margarida, la qual havia heretat el mas Carbonell
per la renúncia del seu germà Sebastià, pare de dita Joana.
VI.3.
Mateu Vidal Duran, àlies Carbonell, nascut vers 1487 i
casat l’11-3-150825 amb Margarida Carbonell Sabater. Com
acabem de veure, va esdevenir propietària del mas Carbonell de
Cabrils per la renúncia del seu germà Sebastià poc després de
la mort sense fills de la seva primera esposa. Aquest matrimoni
restà en el mas Carbonell però en el seu testament faran hereva
a la seva neboda Joana Carbonell, filla del primer hereu
(Sebastià) i la seva segona muller, Joana. No sabem la causa
exacta de la renúncia a l’heretat de l’hereu Sebastià (potser
malaltia, potser incapacitat...) però de qualsevol manera, aquest
em sembla un cas singular de lleialtat entre germans, en
APSGV-Manual 5, foli 165
APSGV-Manual 7, foli 33r
APSGV-Manual 3, foli 149v i repetit al foli 168r
25 ACB, Esposalles, llibre 13/61
22
23
24
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retornar la propietat a la seva línia natural mitjançant la voluntat
testamentària de Margarida en relació a la seva neboda Joana.
Això també dóna força a la hipòtesi de la incapacitat del primer
hereu, al qual se li deuria fer renunciar potser amb la condició
de que l’heretat retornés a la seva línia successòria, com així
fou.
VII. Eulàlia Vidal de la Penya i Duran, nascuda vers 1465. Malgrat
l’existència del seu germà petit, en Mateu, Eulàlia esdevingué
hereva del Mas Vidal de Gordey, tal vegada pel matrimoni del seu
germà amb la pubilla Carbonell? No ho sabem del cert però, en tot
cas, sabem que es va casar vers 1492, amb Galceran Muntaner,
àlies Vidal i és a través d’aquesta parella que es transmet l’heretat
Vidal de la Penya. Eulàlia va fer testament a la rectoria de Vilassar
el 13 de març de 153626, en el que va nomenar marmessors als
seus fills Pere Vidal, àlies Mates de Mataró i Bartomeu Vidal, àlies
Sabater d’Argentona, al seu germà Mateu Vidal, àlies Carbonell i als
gendres Joan Mallol d’Argentona i Bartomeu Partella de Premià. Fa
deixes a tots els fills i filles i nomena hereu al seu nét Francesc Vidal,
fill del seu fill Bernat, difunt, i el substitueix pels altres néts,
germans de Francesc, en Gaspar i l’Eufrancina. Foren els seus fills:
VII.1.

Bernat, que segueix

VII.2.
Pere Vidal Muntaner àlies Matas, de Mataró, nascut vers
1495.
VII.3.
Joana Vidal Muntaner, nascuda vers 1497 i casada amb
Joan Mallol d’Argentona.
VII.4.
Bartomeu Vidal Muntaner, àlies Sabater, nascut vers 1499
i casat amb la seva cosina germana Francesca Boet Vidal,
d’Argentona, filla de Bartomeu i Constança
VII.5.
Clara Vidal Muntaner, nascuda vers 1500 i casada amb
Bernat Torres.
VII.6.
Beneta Vidal Muntaner, nascuda vers 1502. Es va casar en
primeres noces vers 1525 amb Pere Valls d’Argentona i, en
segones noces vers 1528 amb Bartomeu Partella Marí de Premià,
viudo de Joana Sala i Figuerola, fill de Bartomeu Marí, àlies
Partella i d’Agnès Partella Mallol

26

APSGV-Manual 9, foli 12
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VIII. Bernat Vidal de la Penya Muntaner, pagès de Vilassar, nascut
vers 1493. Es va casar el 9-9-151427 amb Angelina Croanyes,
d’Argentona, filla d’Antoni Croanyes. Va premorir a la seva mare, el
22 d’agost de 153028. Havia fet testament a la rectoria l’1 d’abril del
mateix any. Va fer hereu al fill Francesc a qui substituïa pels altres
fills per aquest ordre: Gaspar, Joana, Margarida i Eufrancina29. Així,
doncs, els seus fills:
VIII.1.

Margarida Vidal Croanyes, nascuda vers 1516

VIII.2. Joana Vidal Croanyes, nascuda el 8 d’abril de 1518. Foren
els seus padrins Pere Pons i Joana Malloles30.
VIII.3. Elisabet Vidal Croanyes, nascuda el 10 de febrer de 152231.
Foren els seus padrins en Bernadó i una filla d’en Vehil de la
Serra
VIII.4. Joana Vidal Croanyes, bessona d’Elisabet. Foren els seus
padrins Mn. Jaume Boixader, prevere i Joana32
VIII.5.

Francesc, que segueix

VIII.6. Gaspar Joan Vidal Croanyes, nascut el 24 de gener de
153033. Foren els seus padrins en Gaspar Boet d’Argentona i una
germana d’en Partella de Premià
VIII.7.

Joan Vidal Croanyes

VIII.8.

Eufrancina Vidal Croanyes

IX. Francesc Benet Vidal de la Penya Croanyes, pagès de
Vilassar. Va néixer el 28 de gener de 1526. Foren els seus padrins
Francesc Ponsa, d’Alella i madona Aroles de Vilassar34.
Es va casar vers 1544 amb Eulàlia Mates Seguí, de Mataró, filla
de Jaume Seguí, àlies Mates i de Joana Mates.
Va fer testament el 7 de maig de 159135. Va nomenar marmessors
a la seva muller, al fill Jaume i al gendre Pere Pau Tarascó, de
Mataró. Fa a la muller senyora i majora de tots els béns. En cas de
desavinences amb el seu hereu, li deixa a la muller la cambra on
27 ACB- Esposalles, llibre 16/49v
28
APSGV-O2, foli 16
29
APSGV-Manual 13, foli 47
30
APSGV-B1, foli 28
31
APSGV-B1, foli 34
32
APSGV-B1, foli 34
33
APSGV-B1, foli 41
34
APSGV-B1, foli 12
35
APSGV-Manual 23, foli 67
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s'està en el llit de mort, més cent ducats del seu dot i dues càrregues
de forment, dues de vi claret i vint lliures cada any. Deixa dot de
300 lliures a la filla menor, Elisabet i nomenà hereu al fill Jaume,
substituït per les filles per ordre de primogenitura.
La seva muller, Eulàlia, va testar el 15 d’octubre de 160036. Nomenà
marmessors al fill Jaume i al gendre Pere Pau Tarascó. Féu hereu al
fill Jaume. Fills d’aquest matrimoni:
IX.1.
Jerònima Francesca Vidal Mates, nascuda l’1 de gener de
37
1548 . Foren els seus padrins, Pere Mates, pagès de Mataró i
Jerònima. Es va casar el 156438 amb Francesc Pons de Vall, de
Vilassar, fill de Salvador i Margarida.
IX.2.
Margarida Vidal Mates, nascuda vers 1550. Es va casar l’11
de juliol de 157439 amb Sebastià Gurri Ferrer, pagès d’Alella, fill
d’Antoni i Àngela.
IX.3.

Jaume, que segueix.

IX.4.
Amador Joan Vidal Mates, nascut el 8 de juny de 155340.
Foren padrins Amador Julià i Eufrancina Eroles. Segurament
deuria morir albat.
IX.5.
Esperança Vidal Mates, nascuda el 8 de març de 155941.
Foren padrins Anton Mayol, notari de Barcelona i madó Vehils i
Boter. Es va casar el 30 de setembre de 157842 amb Antoni Abril
Riera, teixidor de lli de Cabrils, fill d’Antoni Abril Rafart i
d’Elisabet Riera. En quedar viudo, n’Antoni Abril es tornà a casar
amb Joana Parera i Puig, filla de Jaume Parera Cisa i Anna Puig.
IX.6.
Antiga Vidal Mates, nascuda el 14 de setembre de 156143.
Foren padrins Esteve Tria, de Cabrera i Francesca Pons de
Vilassar. Es va casar el 16 de gener de 158244 amb Pere Pau
Tarascó, de Mataró. Aquest Pere Pau, en quedar viudo, es tornà
a casar amb Graciana NN. Un fill d’aquest segon matrimoni fou
en Jaume Tarascó, negociant de Mataró, que es va casar amb
Paula Sentromà de Tiana, filla de Jaume i Jerònima.

APSGV-Manual 31, foli 43
APSGV-B1, foli 91
38 ACB- Esposalles, llibre 41/64
39
APSGV-M1, foli 6
40
APSGV-B1, foli 110
41
APSGV-B1, foli 118
42
APSGV-M1, foli 14
43
APSGV-B1, foli 123
44
APSGV-M1, foli 25
36
37

LloberesVLSRPRM.V20
19

Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)
IX.7.
Joana Vidal Mates, nascuda el 28 de març de 156445. Foren
padrins Bartomeu Pons, paraire i Joana Tremolet. Es va casar el
18 d’agost de 158446 amb Guillem Blanch i Bonhivern Cases,
pagès de Vilassar, fill de Pere Cases, àlies Blanch i d’Elionor
Blanch i Bonhivern. En Guillem encara es casaria dues vegades
més. Primer amb Eulàlia NN i més tard amb Elisabet Jalenques.
IX.8.
Joan Francesc Vidal Mates, nascut el 24 de febrer de
47
1570 . Foren padrins Joan Coma de Vall i Elionor Pons.
Segurament deuria morir albat.
IX.9.
Elisabet Joana Vidal Mates, nascuda el 2 de març de
48
1572 . Foren padrins Bernat Pi i Elisabet Joana Piferrer. Va
morir soltera, als 19 anys, el 9 de juny de 1591.
X. Jaume Vidal de la Penya Mates, pagès i ferrer de Vilassar. Va
néixer el 23 de maig de 155149. Foren els seus padrins Mn. Jaume
Anglada i Eulàlia Tria.
Es va casar el 18 d’agost de 158450 amb Esperança Blanch i
Bonhivern, filla de Pere Cases, àlies Blanch i Elionor Blanch i
Bonhivern, amb qui va tenir dos fills.
Esperança moriria el 12-1-1597 quan només tenia vint-i-set anys.
Jaume es va tornar a casar al cap de poc amb Jerònima NN, amb
qui tindria el primer fill a l’abril del 1598.
Va fer testament amb el notari Joan Miquel Banús de Vilassar el 92-162351, en el que nomenà marmessors al fill Pere Pau, a la seva
segona muller Jerònima i al nebot Francesc Pons de Vall. Nomenà
hereu al fill Pere Pau Vidal.
Els fills de Jaume foren:
Del primer matrimoni:
X.1.
Maria Àngela Vidal Blanch-i-Bonhivern, nascuda el 5-1252
1590 . Foren padrins Antoni Isern i Maria Àngela Busquets.
X.2.

Pere Pau, que segueix

Del segon matrimoni:

APSGV-B1, foli 153
APSGV-M1, foli 31
APSGV-B1, foli 163
48
APSGV-B1, foli 170
49
APSGV-B1, foli 101
50
APSGV-M1, foli 31
51 ACA-Mat, Signatura 1381
52 APSGV, B1/262
45
46
47
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X.3.
Antoni Jacint Vidal, nascut el 5-4-159853. Foren padrins
Antoni Isern i Antiga Tarascó de Mataró.
X.4.
Antiga Eulàlia Vidal, nascuda el 19-11-159954. Foren padrins
Francesc Pons de Vall i Antiga Tarascó. Es va casar el 28-11162355 amb Antoni Masriera Roldós, de Vilassar, fill de Salvador
Masriera Costa i Antiga Roldós Rafart. Va fer Capítols
Matrimonials amb el notari Joan Miquel Banús de Vilassar el 57-162356.
X.5.
Guillem Jaume Vidal, nascut el 7-1-160157. Foren padrins
Guillem Blanch-i-Bonhivern i Eulàlia Pons de Vall.
X.6.
Joan Narcís Vidal, nascut el 23-6-160258. Foren padrins
Jaume Narcís Mates, notari de Mataró i Maria Avellà, donzella.
X.7.
Paula Magdalena Vidal, nascuda el 29-2-160459. Foren
padrins Gabriel Sabater, pagès d’Argentona i Paula Blanch,
donzella de Vilassar.
X.8.
Jaume Genis Vidal, nascut el 16-8-160660. Foren padrins
Jaume Parera, pagès de Vilassar i Maria Riera, donzella.
X.9.

Serapi Francesc Vidal, nascut el 4-4-161061.

XI. Pere Pau Vidal de la Penya Blanch-i-Bonhivern, pagès de
Vilassar, nascut el 2-2-159362. Foren padrins Pere Pau Tarascó,
negociant de Mataró i Esperança Roure. Es va casar el 3-1-162463
amb Jerònima Vehil de Sant Crist Tries, filla de Bernat Vehil de
Sant Crist i Sabater i d’Eulàlia Tries Amat, del veïnat de Sant Crist
de Cabrils de Vilassar.
D’aquest personatge, en Josep Samon i Forgas ens conta que fou
Batlle de Vilassar i que va ser protagonista d’uns fets rellevant de la
Història d’aquesta vila:
“Un fet rellevant és la invasió d'aquesta casa (Can Jaumetó, abans
Vidal de la Penya) ocorreguda el dia 2 o 3 de gener de l'any 1633 pels
comandaments de tres companyies de cavall castellanes.
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APSGV, B1/303
APSGV, B1/313
APSGV, M1/118
ACA-Mat, signatura 1380
APSGV, B1/318
APSGV, B1/327
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Els fets foren que, essent batlle de Vilassar En Pere Pau Vidal de la
Penya, els vilassarencs no volgueren mantenir més a les seves cases
als soldats de la companyia de cavall de l’alferes Bustamante que hi
tenien aposentats des de feia molts dies i es negaren a continuar
donant-los menjar. Llavors l’alferes va fer anar a buscar dues
companyies més de soldats de cavall que eren al Vallès i entre tots es
van fer amos del poble. Els comandaments allotjaren als soldats a les
cases que volgueren i en el nombre que volgueren, sense deixar-hi
intervenir als Jurats de Vilassar. Els tres comandants -Juan de
Bustamante, Gregorio de Mercado i Baltasar de Rojas- i el seu cos de
guàrdia, es van aposentar a la casa del batlle, en Pere Pau Vidal de la
Penya, al qual van foragitar amb tota la seva família.
L'endemà el Batlle intentà entrar a casa seva però el van rebre a
escopetades i feriren a un home que anava amb ell. En l'aldarull es
cridà a «crit de braços» i es tocà a sometent, reunint-se molts
vilassarencs armats. Veient la gent reunida, els soldats els envestiren
a escopetades i se'n tiraren moltes els uns als altres, amb el resultat
d'un soldat trobat mort dins d'un clos davant la casa del Batlle, on
només hi havien entrat els soldats.
L'ocupació del poble i de les cases pels soldats encara s'allargà gairebé
tres setmanes més, fins que, per posar fi a la situació, va venir a
Vilassar el Dr. Mir, membre de la Real Audiència, el qual fou testimoni
dels abusos i robatoris que havien fet els soldats. El 22 o 23 de gener,
a la plaça de Vilassar i quan en presència del Dr. Mir les tropes es
disposaven a marxar del poble, un soldat tirà una escopetada i matà a
Bernat Blanch, de can Bonhivern, cosí germà del batlle Pere Pau Vidal
de la Penya.”
Els fills de Pere Pau i Jerònima foren:
XI.1.

Pere Pau, que segueix.

XI.2.

Maria Teresa Vidal Vehil, nascuda el 30-8-1632.

XI.3.

Marianna Vidal Vehil, nascuda el 25-8-1635.

XI.4.

Paula Vidal Vehil, nascuda el 21-12-1636.

XI.5.

Jaume Vidal Vehil, nascut el 9-5-1639.

XI.6.

Jaume Vidal Vehil, nascut el 22-12-1645.

XII. Pere Pau Vidal de la Penya i Vehil de Sant Crist, pagès de
Vilassar, nascut el 19-8-1630. Es va casar el 14-2-1651 a Vilassar
amb Maria Carbonell i Canal, filla de Feliu Canal de Cabrils i de
Maria Elisabet Carbonell i Parera, amb qui va tenir una única filla,
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perquè en Pere Pau va morir l’any següent, el 5-9-1652, amb només
vint-i-dos anys.
La seva vídua es tornaria a casar al cap de poc amb Bartomeu
Galceran, natural de Tiana però habitant a Mataró, fill de Gabriel
Galceran de Dalt i Ferrer i d’Elisabet, que era vidu de Marianna
Guanter. Van fer capítols matrimonials amb el notari Gaspar
Sangés, l’any 165664.
Bartomeu Galceran tenia un fill, Francesc, del primer matrimoni ,
nascut a Tiana el 16-1-1648. Uns anys més tard, casarien aquest
fill amb la filla del difunt Pere Pau Vidal i de Maria, segona muller de
Bartomeu. Aquesta filla, de nom Maria, hauria rebut l’heretat de
son pare i la va aportar al seu matrimoni i més endavant la va
transmetre a la seva filla Margarida que, en casar-se el 1688 amb
l’hereu de can Rovira del Torrent de Tiana, incorporaria als hereus
d’aquella casa, el patrimoni dels Vidal de la Penya de Vilassar.
Aquesta és la seqüència:
XIII. Maria Vidal de la Penya Carbonell, nascuda a Vilassar el 2112-1651. Es va casar molt jove el 6-1-1664, amb Francesc
Galceran Guanter, de Tiana, fill de Bartomeu i Marianna. Filla seva
fou:
XIV. Margarida Galceran i Vidal de la Penya, que es va casar el
17-2-1688 amb Francesc Rovira del Torrent i Sentromà, pagès
de Tiana, fill i hereu de Francesc Rovira del Torrent i Argent i de
Marianna Sentromà Galceran de Dalt.

64 ACA-Mat. Signatura 1454, pàg. 9
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Can Jaumetó, abans mas Vidal de la Penya.

Els LLOBERES de Vilassar
Llinatge de Sant Esteve de Palautordera

Els LLOBERES del Torrent o de la Riera
El primer Lloberes de la nostra branca que tinc documentat és l'ANTONI
LLOBERES, fill de Pere Lloberes i de Clara, pagesos de Sant Esteve de
Palautordera, que feia capítols matrimonials l’1 de març de 1562 amb
Elionor Marquès i Vehils, filla d'Esteve Marquès i Rosselló i de Jerònima
Vehils, pagesos de Vilassar. Segons es desprèn dels propis capítols es
deurien casar tot seguit de fer capitulacions, abans de finals d’abril
d’aquell any i van tenir el primer fill el 17 de novembre del mateix any.
Fins el 1584 van tenir set fills més.
L’any 1564 l'Antoni Lloberes obtenia de Gabriel Ferrer, pagès de
Vilassar, l'establiment emfitèutic d'una peça de terra situada a la riera
de Vilassar, a cens anual de 20 sous barcelonesos. En aquesta peça de
terra l'Antoni Lloberes hi bastiria la seva casa pairal. Es tracta de la
casa coneguda com a can Pere Català, que, després d’estar força temps
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en estat semi ruïnós, va ser finalment enderrocada l’any 2019 per ferhi una nova promoció d’habitatges.
L'economia del mas Lloberes de la riera deuria ser migrada, fins el punt
que el 1732 en Narcís Lloberes Casalins i el seu hereu, en Pau Lloberes
Valeta, van vendre una part de la casa, de la finca i de l'aigua de la
bassa a Jaume Lloberes, fill i germà respectiu, per 400 lliures que
necessitaven per redimir un censal de 320 lliures i les 80 lliures
restants per donar-les a compte de les pensions anuals endarrerides.
Els Lloberes van posseir la casa durant set o vuit generacions. A la
primera meitat del segle XIX ja la posseïa un fabricant de Ripollet, però
no hem pogut determinar si la tenia per successió hereditària, per
compra-venda o per adjudicació en compensació de deutes. Els seus
successors la van vendre el 1886 a Jaume Villà Ponsirenes, de Vilassar,
del qual s'ha transmès per successió hereditària fins l'actualitat.
Per una altra banda, no sabem en quin moment exacte el Mas Vidal de
Gordey deixa de pertànyer a la família Vidal, però està clar que el 15
de juny de 156565, un jove Toni Colomer àlies Roure, de 17 anys,
declara (amb permís dels seus tutors) posseir l’esmentat mas, en el
capbreu de Vilassar efectuat pel notari Joan Carles). Desconeixem com
li va pervenir aquesta propietat, però suposem que per l’herència
rebuda del seu pare, Amador Colomer, àlies Roure que havia mort un
parell d’anys abans. En aquesta data, l’últim hereu Vidal, Jaume,
encara era molt jove, amb només 14 anys i els seus pares encara eren
vius. Suposem, doncs, que la transmissió es deuria fer per venda entre
Francesc Vidal (venedor) i Amador Colomer (comprador). El cas és que,
Jaume Vidal, el darrer d’aquesta nissaga de Vilassar, ja no va rebre el
Mas Vidal de Gordey en heretat.
Seguint el rastre de la propietat d’aquest mas, trobem que Bernat
Roure, probablement fill i hereu d’Antoni Roure, estableix el Mas Vidal
de Gordey a favor d’Antoni Bassa del carrer nou, el 161866.
En morir aquest Toni Bassa (ja anomenat del Torrent) 67, s’instal·là al
Mas Vidal, el 1646, la seva hereva Elisabet Bassa Agell,amb el seu
marit n’Antoni Lloberes Andreu i llurs fills. A partir d’aquí, aquesta
família serà coneguda com els Lloberes del Mas Vidal.
AHMA-Capbreu XVI-XVII, declaració 260, fulls 155-156
BC-Arxiu Moja, lligall 527, pàgina 1
El Mas Vidal de Gordey és just al costat d’un torrent el nom del qual queda enregistrat en el nomenclàtor del poble de Vilassar, en el
carrer adjacent on és aquest Mas, anomenat carrer del Torrent Lloberes.
65
66
67
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Tot plegat sembla una mica enrevessat, però, en realitat, no és més
que un cúmul de circumstàncies que fan que, al capdavall, la
transmissió d’aquesta propietat en aquesta època, segueixi un fil poc
convencional, que passa primer per la venda, i per la successió familiar
indirecta després, fins a acabar en mans dels nostres Lloberes.
Però...qui eren aquests Lloberes? D’on precedien? Quin arrelament
tenien a Vilassar? Quines eren les seves connexions? Vegem-ne la
genealogia i comencem amb:

I. Pere Lloberes, pagès, natural de Sant Esteve de Palautordera, que
deuria néixer pels volts de 1515 i es va casar vers 1530 amb Clara
NN. Fou un fill seu qui s’establí a Vilassar:
II. Antoni Lloberes, pagès, nascut a Sant Esteve de Palautordera vers
1540. Es va casar el 1562 amb Elionor Marquès i Vehils de
Vilassar, filla d’Esteve Marquès i Rosselló, pagès de Vilassar, i de
Jerònima Vehils de Cabrera, amb qui van fer capitulacions
matrimonials l’u de març d’aquell any68.
Elionor havia nascut a Vilassar el 6-12-154069 i varen ser els seus
padrins Antoni Bartomeu de Cabrera i Elionor Aroles de Vilassar. Els
seus avis paterns foren Bartomeu Rosselló àlies Marquès,
fadristern de Premià casat amb la pubilla Joana Marquès de
Vilassar i els materns Miquel Vehils, ferrer de Cabrera i Antiga
(probablement filla de can Bartomeu de Cabrera). Va morir a
Vilassar el 26 de juny de 160370.
Els Marquès eren una nissaga de pagesos benestants arrelats d’antic
a Vilassar, descendents de Bernat Flor, que havia estat batlle del
Castell de Vilassar al segle XIV. Tanmateix, en l’època que ens
ocupa, els Marquès no deurien passar per una bona època
econòmica i sembla evident que no disposaven de gaire liquiditat.
Això es pot veure bé en els capítols matrimonials que signen pel
matrimoni entre Elionor i Antoni Lloberes.
L’Antoni era un nouvingut a Vilassar, procedent d’un poble del
68
69
70

APSGV-Cap.Matr.351 de 1-3-1562
APSGV-B1, foli 75
APSGV-O4, foli 111
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Montseny. Sembla d’origen humil i no té diners (la seva aportació
per escreix del matrimoni són unes insignificants deu lliures), però
té tota la força de la joventut i aporta nova sang i braços als
Marquès. Podria ser que aquest Antoni hagués estat un mosso de la
casa en qui haurien vist un bon actiu i en qui, tal vegada, la jove
Elionor hi hauria posat ullada. Bé, de fet, gairebé segur que va ser
així i probablement ella hauria quedat embarassada abans del
compromís, atès que fan capitulacions el mes de març i es casen
per l’abril i, en canvi, el primer fill els neix al novembre d’aquell any,
set mesos després del matrimoni.
En tot cas, en les capitulacions matrimonials que, pel seu interès
reprodueixo íntegrament a sota, els Marquès doten la noia amb unes
altres insignificants deu lliures, però amb dues peces de terra, una
a Vilassar i l’altra a Premià, més un hort que és dins la finca dels
Marquès, amb la condició que l’Antoni les sembri i les treballi, però
no li deixen fer casa ni habitació. A més, s’asseguren molt bé que
aquestes terres, en cas que Elionor morís sense descendents del seu
matrimoni, retornin íntegrament a l’hereu Marquès, l’hort de forma
immediata, i les altres dues peces de terra a rabassa morta, pagant
un censal per cadascuna, sense que l’Antoni Lloberes les pugui cedir
o arrendar a ningú ni en cap cas.
En aquests capítols també podem llegir que l’Antoni és orfe i actua
sol i només compta com a fermador i garant de les seves obligacions
capitulars, amb un capellà de Dosrius, mossèn Jaume Batlle. Això
avala la meva teoria de que es tractava d’un noi sense recursos
econòmics que, molt probablement es casà amb una de les noies de
la casa on deuria treballar de mosso després d’haver-la deixat
embarassada.
Aquests són els capítols matrimonials:
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Capçalera dels capítols matrimonials entre Antoni Lloberes i Elionor Marquès. (any 1562)

Hi diu:
Die primo mensis martii MDLXII
En nom de ntre senyor Déu HiesusChrist e de la sanctissima mare sua sia amen.
Sobres lo matrimoni Déu volent fahedor y fermandes p instancia de algunes
notables psones p y entre en Antoni Loberes pagès habitant en la parrochia de
sanct Genís de Vilassar del bisbat de Barçalona, fill den Pere Loberes y de madona
Clara muller de aquell, difunts, pagesos de la parrochia de sanct Steve de Palau
Tordera del dit bisbat de Barçalona de part una / e na Alyenor donzela filla legitima
y natural den Steve Marquès qº e de la dona na Hieronima muller sua vivint de
la ditta parrochia de Vilassar y del dit bisbat de Barçalona de part altra son stats
fets, pactats, fermats e jurats los capítols següents scrits:
Q primerament la dita Hieronima Marquesa mare de la dita Alyenor p sguart y
contemplació de lo pnt matrimoni lo qual dita Alienor fa ab consentiment y
voluntat sua y de Bernat Marquès germà seu y del senyer en Berthomeu Rosselló
y del senyer en Pera Torres pagesos de la parrochia de sanct Pera de Premià
tudors e curadors testamentaris dats y assignats p lo dit qº Steva Marquès en la
psona e bens de la dita elionor y dells altres fills seus com part de dita tutela e
cura en lo testament del dit qº Steva Marquès/ e altrament p amor fillial e p tota
es a saber part de heretat legitima paterna e materna pertanyent de aquella e p
tots els drets seus a ella pertanyents e a pertànyer de............ a la dita Alienor
filla sua en la heretat e bens seus e de son pare en Steva Marquès qº per quall
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sevulla rahó....... fa, dona e p capítol de donacio e testament ha la dita Alienor
filla sua e als seus y a qui ella volrà p tostemps, aquelles tres pesses de terra q
ella te y posseeix, ço és dues en la parrochia de Vilassar e una en la parrochia
de sanct Pera de Premià del dit bisbat de Barçalona, p una donació feta a la dita
Hieronima Marquesa p en Bernat Marquès fill legítim y natural seu, en poder del
notari davall scrit a XVII de febrer MDLXII. La una pessa de terra q dita Hierònima
dona a la dita Elionor filla sua, la qual es vuy en tinensa de Salvador Verivol de
Vilassar de tinensa de vuit o nou homens de cavadura mes o manco asi com
afronta a sol ixent ab en Morot de Vilassar y part ab en Thio de Premià, a metjorn
ab lo dit Thió, a sol ponent ab en Font de Premià lo qual poseies vuy en Jaume
Herenes, ferrer de Vilassar, e a tramuntana ab en Vidal de Vilassar.
Altra pessa de terra es campa en la parrochia de Premià de sembradura duna
cortera de forment poc mes o manco en lo loch anomenat Santa Anastasia, així
com afronta a sol ixent ab en Dorca, a mitjorn ab en Mora, a ponent ab en Font,
a tramuntana ab en Tay, tots pagesos de dita parrochia de Premià. Les qualls
dites pesses de terra son en alou y senyoria dell noble Don Miquell dez Bosch y
de Sanct Vicens a setse censos.
Laltra pessa de terra o ort que es de sembradura de tres cortanes de cavadura
poc mes o manco la qual te sots senyoria y alou del benefici de sanct Nicholau
instituït en la església de sanct Genís de Vilassar de sota la casa del dit Marquès
davall la quintana, així com afronta assol ixent y a mitjorn y a ponent y
tramuntana ab dita casa d’en Marquès mitjansant los marges que y son entorn
de dit ort. Y dit ort li dona ditta Hierònima a la ditta Alienor, filla sua a sembrary
lo que hi vulla sembrar ab tal pacte y condició q ella ni los seus hi pugan fer casa
ni habitació ninguna p ningun temps en dit ort y si fan lo contrari, q la dita donació
de dit ort dia nulla y que no haja valor ninguna.
Ítem mes li dona dita marquesa a la dita alienor filla sua deu lliures de moneda
barçalonessa, dic X ll.
La quall donació delles sobredites pesses de terra y les X ll, fa la dita donadora e
fer entén a la dita Alienor filla sua y als seus/ e a qui ella volrà p tostemps ab los
pactes damunt dits y ab los vincles següents, so és que a fe que Déu no vulla
ditta Alienor morra quant que quant sens infants y dest liberis legítims y naturalls
o ab infants legítims y naturals ningú dells quals no pvindrà a edat de fer
testament, en tal cas dita Alienor pusca testar e altres sues ultimes voluntats fer
tan solament de deu lliures/ e les dites dues pessas de terra y lort en dit cas
tornen a la dita donadora si lavors viurà/ e sinó viurà ason hereu o/ a quí ella
volrà o ordenat haurà de paraula o ab testament o ab altra qualsevol manera. Si
emperò si dita Alienor morra quant que quant ab dits infants y dest liberis hu/ o
molts de legítim e carnal matrimoni procreats algu dels qualls pvindrà a la dita
edat de fer testament, en tal cas la dita Alineor pusca testar/ e altres sues últimes
voluntats fer de totes les coses sobredites donades, so és delles pesses de terra
y de les dites X ll. barsc.
E així ab los dits pactes e vincles ditta donadora permet la pnt donació haver p
ferma y agradable/ e contra aquella no fer ne venir en aquella revocar, renunciant
a qualsevol ley e dret disponent donació se pusca revocar p rahó de ley, dret,
títol o causa, e així aferma e jura.
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E la dita Alienor dita donació accepta ab los pactes y vincles demunt dits ab
referiments de moltes gràcies/ e de aquella a la dita mare sua besa les mans.
Ítem la dita Alienor Marquesa de voluntat de la dita mare sua y de Bernat Marquès
germà seu y dels tudors y curadors e de altres parents e amichs seus constitueix
e aporta en dot e en nom de dot sua al dit Antoni Loberes Déu volent sdevenidor
marit seu, dites dues pesses de terra y un ort y X ll bars. en dinés contants a ella
p la dita mare sua de sobre donades/ e açò ab tots los pactes e vincles en lo
capítol de dita donació expressats dels quals ella sia tostemps ppietària e dit
Antoni Loberes durant lo pnt matrimoni usufructuari, lo qual en dot li constitueix
e apporta en supportació dels carrechs del pnt matrimoni, ordenadora dita
constitució dotal ab cessió de dites e altres clàusules utils e necessàries e
semblants constitucions dotals posar acostumades metjansant jurament
corroborades.
Ítem és pactat y concordat entre les dites parts, que si cas fora que Déu no vulla
que ditta Alienor moria sense infants del pnt matrimoni i/o ab tals infants que
ningú dells no vingués en edat de fet testament/ e dit Antoni Loberes aorà
comensades a plantar dites pesses de terra, ço és la pessa de Verivol y la se
Sancta Anastasia, que la que ha comensada a plantar puga acabar de plantar si
una, una, si totes dues, totes dues, que les puga tenir y posseir tant com les
primeres rabasses duraran, ab tal pacte que de la pessa de Verivol aja a pagar
trenta sous de sensos quada any a la dita Hierònima Marquesa o a son hereu, y
de la pessa de Santa Anastàsia aja y sia obligat en pagar cascun any deu sous de
sensos, y ab tals pactes y condició puga posseir dites pesses de terra avent les
comensades de plantar, y no avent les comensades de plantar tornen a la dita
donadora o a son hereu qui lavors serà y/o ordenat haurà, y avent comensat a
plantar ne la una puga posseir aquella y acabar de plantar pagant los sensos
sobredits y los pactes li fan valer y tenir a Hierònima Marquesa les dites dues
pesses de terra p ella y p los seus, y lo ort haja a tornar en la mateixa ora a la
dita donadora o a son hereu en tot cas de sustitució de dot.
Y lo dit Antoni Loberes, marit sdevenidor de la dita Alienor promet p ell y p los
seus de guardar los pactes y fermar aquells y pagar los sensos sobredits a la diuta
Marquesa y als seus, volent que en tal cas sia fet ab salari de pcurador de V ll.,
renunciant a son propri for y volent les dites parts q lo pnt capítol si menester
fora lo que Déu no vulla sia alargat ab totes les clàusules, cauteles y juraments
necessaris y ptanyents a coneguda del notari dels pnts capítols o de altre notari/
e així o fermen i juren tots llargament.
Ítem dit Antoni Loberes de consentiment de algunes persones y amichs seus fa y
ferma carta dotal y spoli a la dita Alienor Marquesa, muller sua sdevenidora de
les dites deu liures barçalonesas y de les dites pesses de terra descrites a sobre,
en dot a ell constituïdes.... e aquelles ....p pacte exprés entre dites parts
contingut, dit Antoni Loberes fa atorga y dona p noces a la dita Alienor Marquesa
muller sua sdevenidora, de deu liures barceloneses e son entre dot y screix o
donació p noces vint liures barçalonesas, dites tres peses de terra las quals dit
Antoni Loberes assegura a la dita Alienor muller sua sdevenidora e als seus en/e
sobre tots e sengles bens seus mobles e inmobles aguts e p aver, e aquelles li
promet restituir e tornar en tot cas e loch ab restitució de dit dot y screix sens
delació alguna ab substitució de danys, missions precisos/ e despeses se haja
tenir/ e possehessi ditta Alienor dita dot e screix tostemps de vida sua natural ab
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marit/ e sens marit ab infants/ e sens infant lo dia emperò de son òbit haja la dita
Alienor la dita dot en lo modo q p la dita sa mare li es stat donat. E les dites deu
liures del dit screix aportades a la dita Alienor sien/ e tostemps ab infant o infants
dest liberis del dit Antoni Loberes e de la dita Alienor Marquesa procreats, e si dit
infant
o
infants
el
dia
del
òbit
de
aquella
(..............................................................................................)
...lo dit screix haja a retornar a dit donador si lavors viurà/ e si no viurà a son
hereu universal, successor o aquell a qui ordenat haurà de paraula o en testament
o en altra qual sevoll manera, en dit cas per restitució del dit screix que dita
Alienor tenga e posseseha la heretat de tots e sengles bens del dit Antoni Loberes
usufructuats aquells tant fins sia plenàriament pagada e satisfeta en los dits dot
i screix e los fruits e bens no li sien presos en sort de paga alguna..........propris
i dels seus/ e axí p restitució dels dits dot y screix com sia entendre y complir
totes e sengles dites clàusules en est pnt capítol contingudes dit...............a la
dita Aienor Marquesa y als seus tots e sengles bens seus mobles e immobles
aguts e p haver ab totes restitucions debudes y ptanyents y axí ferma y jura.
Ítem dita Alienor Marquesa de consentiment del dit Antoni Loberes sdevenidor
marit, absol, diffineix e remet a la dita na Hierònima Marquesa e als seus o a qui
ella volra, tots aquells seus y sengles drets així paternals com maternals/ e fa
plenament de aquells los qualls a ella sien o a ptanyer puguen ara o en esdevenir
en la heretat y béns dels dits pare e mare seus per qualsevulla ley, dret o causa,
reservant tant solament vincles fidei comisos o successoris ab intestat. Sia stesa
dita diffinició a totes les voluntats de dita Hierònima e dels seus ab totes clàusules
e renuniciacions en semblants diffinicions posar acostumades, e així aferma e
jura.
E dit Antoni Loberes consent dita diffinició com la feta de voluntat sua e aquella
loa e ferma.
Ítem dita Hierònima Marquesa y en Bernat Marquès fill seu se constitueixen
principalment obligats p la dita Alienor filla sua y germana del dit Bernat fermant
carta debitòria al dit Antoni Loberes de les dites deu liures bars. prometent
aquelles deu liures pagar al dit Antoni Loberes totes plegades si lo dia de les
sposalles se fa en Sant Joan de juny primer vinent e après a totes voluntats del
dit Antoni Loberes, obligant p xo tots e sengles bens seus mobles e immobles,
aguts e p haver a onsevulla que sien, e axí o fermen e juren.
Ítem dit Antoni Loberes de una part e dita Alianor Marquesa de part altra, jura e
promet la una part a laltra que, volent lo ntre.Senyor Déu del cel, esdevindran
marit e muller, ço és que faran esposalles y après lo degut matrimoni
solempnement segons acostumat de fer en la Sancta Mare Yglesia abans la darrer
del mes da abril proper vinent/ e que ne una part ne altra farà ni scoltarà altre
matrimoni, ni farà res perquè lo pnt. matrimoni no se pugués celebrar o en
manera alguna impedir, sots pena en raó de sinquanta liures bras. La qual pena
dites parts de bon grat se imposen, acquisidora dita pena en cars se cometa per
las dos parts a la part que voldrà fer e complir dit matrimoni y p la altra part a la
cort la executió de aquella faent/ la qual pena comesa e no pagada.
E graciament remesa no res menys dites parts a fer e complir dit matrimoni sien
tingudes y obligades ab tot efecte e per pagar dita pena en cars se cometa, ne
dona per fermances la una parta al altra, ço es Antoni Loberes per sa part, lo
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venerable mossèn Jaume Balle, prevere de la parròquia de sanct Iscle i Sancta
Victòria de Dosrius, del bisbat de Barçalona, e la dita Alienor Marquesa p part sua
lo sényer en Berthomeu Roseló, pagès de la parròquia de Sanct Pere de Premià,
del pnt bisbat de Barçalona, les quals fermances accepten los dits fermadors a
complir e prometen que ab les dites parts p qui fan la dita fermança seran
tengudes e obligades a solució de dita pena en cars que aquella se cometa.
E p tendre e complir dites coses axí principals com fermances obliguen una part
al altra tots e sengles bens lurs e de quiscú dells infrascrits, mobles e immobles,
haguts e p aver, sia stesa ab totes clàusules/ renunciacions, definicions e p
tostemps axí de principals com de fermances, e axí o fermen e juren.
Volen emperò dites parts que lo temps de les esposalles y bodes puga esser
ajustat una vegada e moltes sens incompliment de dita pena a coneguda dells
sobredits fermadors e axí ho fermen e juren.
Finalment volen dites parts qu dells presents capítols e de quiscun de aquells sien
fetes e dictades una y moltes cartes e tantes com demanades ne seran ples parts
q hi tindran interès ab totes aquelles clàusules, pactes, promissions, obligacions
de béns, renunciacions, juraments e altres cauteles oportunes y necessàries a
coneguda del notari daval scrit vera sustancia de capítol enses no mudada.
Et ideo nos dicte parte
Fuerint acta herb.
capitula matrimonialia et publicata et p partes firmata et
jurata in parrochia de Vilassario die et anno at supra.
Testis huis sei fuerint agustinus mayollis et michael sabater omnes agricultores
de Vilassario.

L’Antoni va demostrar ser un home capaç i amb iniciativa i aviat
obtingué en emfiteusi de Gabriel Ferrer, un establiment compost per
un tros de terra en el lloc anomenat Artaguil o Gordey, a raó d’un
cens anual de 20 sous barcelonesos, on s’hi construí una casa que
fins fa poc era coneguda com a can Pere Català i que actualment ja
ha estat derruïda. De mosso a propietari emfitèutic i amb diverses
peces de terra per conrear, podem ben dir que el primer dels nostres
Lloberes a Vilassar fou un home ferm i treballador que va saber
prosperar de forma satisfactòria des d’un origen humil fins a una
situació estable i ben vinculada amb la comunitat de Vilassar.
Va morir a prop de la setantena, el 2 de maig de 160871. Els seus
fills, tots nascuts a Vilassar, foren:
II.1.
Bernat Lloberes Marquès, bracer, nascut el 17 de novembre
de 156272. Foren padrins Bernat Aroles, fadrí i Elionor Lledó de
71
72

APSGV-O4, foli 137
APSGV-B1, foli 148
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Mar. Va morir solter el 12 de desembre de 161173, a l’edat de
quaranta-nou anys.
II.2.
Cebrià Pau Lloberes Marquès, nascut el 6 d’abril de 156574.
Foren padrins Cebrià Pau Gemmir, àlies Roldós i Eulàlia
Carbonell, filla del sényer en Carbonell.
II.3.
Joan Lloberes Marquès, teixidor de lli, nascut el 16 de
desembre de 156875. Foren padrins Joan Boquet i Francesca
Bernat, donzella. Es va casar el 15 de novembre de 159576 amb
Margarida Roig, filla de Sebastià Roig, pescador de Mataró i
d’Esperança. No tingueren fills a Vilassar.
II.4.
Susanna Lloberes Marquès, nascuda el 12 de febrer de
157277. Foren padrins Pere Cases, àlies Blanch i Susanna Garau
de Cabrils. Es va casar el desembre de 158778 amb Bernat Morot
de Vilassar, fill d’Antoni i Eufrancina.
II.5.
Pau, que segueix
II.6.
Elionor Lloberes Marquès, nascuda el 23 de març de
157679. Foren padrins Palloni Morot i Elionor Riera. Es va casar
el 27 de novembre de 160280 amb Salvador Estrany i Canals, de
Cabrils, fill d’Agustí Canals Arnó i Francina Estrany del Bosc i
Sala.
II.7.
Margarida Lloberes Marquès, nascuda el 25 d’abril de
81
1579 . Foren padrins Vicenç Prat i Margarida Sabater, viuda.
II.8.
Bartomeu Miquel Lloberes Marquès, nascut el 17 de
novembre de 158482. Foren padrins Bartomeu Morot de Vilassar
i Eulàlia Carbonell, també de Vilassar. Va morir albat el 5 d’abril
de 158583.
III. Pau Agustí Lloberes Marquès, sastre, nascut el 25 de març de
157384. Foren padrins Agustí Estrany i Elionor Mir, donzella. Es va
casar el 10 d’octubre de 159985 amb Maria Andreu Fàbregues, de
Mataró, filla de Miquel Andreu, vidrier, i Paula Fàbregues. Miquel
Andreu era fill del pescador mataroní Antoni Andreu i de Caterina.
Sembla ser que tenia casa tant a Vilassar com a Cabrera, ja que té
fills nascuts i batejats en ambdues parròquies. La lògica d’aquesta
relació amb els dos pobles ens ve donada pel fet que la seva àvia
materna, Jerònima Vehil era de Cabrera, filla del ferrer del poble,
en Miquel Vehil i d’Antiga.
73
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75
76
77
78
79
80
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APSGV-O4, foli 150
APSGV-B1, foli 154
APSGV-B1, foli 160
APSGV-M1, foli 62
APSGV-B1, foli 166
ACB-Esposalles Llibre 54 foli 65
APSGV-B1, foli 185
APSGV, M2/20
APSGV-B1, foli 202
APSGV-B1, foli 226
APSGV-O3, foli 125
APSGV-B1, foli 173
.APSGV-M1, foli 68
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Pau va morir als seixanta-un anys el 6 de setembre de 163486. La
seva muller, Maria, va fer testament a la rectoria de Sant Genís de
Vilassar el 22-6-1640, en el que nomenà marmessors seus al seu
gendre Francesc Casals, mestre de cases i a mossèn Genís Recoder,
prevere de Vilassar. Deixava 10 lliures i una caixa a la filla
Margarida, muller d’en Casals, deu lliures més a la filla Àngela,
muller d’en Pujol, i la seva roba a repartir entre ambdues filles. Al
fill Pau li deixava un morter i va voler que les 60 lliures que li havia
deixat a aquest fill Pau, que servissin per pagar les misses i les
despeses del seu òbit. Nomenà hereva a la seva ànima.
Els seus fills:
III.1.
Pau, l’hereu que segueix per la línia principal. Són Els
Lloberes del Torrent o de la Riera.
III.2.
Salvi Bonaventura Lloberes Andreu, boter, nascut el 26 de
desembre de 160187. Foren padrins Salvi Soler de Vic i Joana
Comte de Mataró. Es va casar el 12 desembre de 163188 amb
Elisabet Verivol i Pons de Vall, de Cabrils, filla de Jaume Verivol
Vilaró i Elisabet Pons de Vall Vidal, amb qui va fer capítols
matrimonials el 9-11-163089 davant el notari de Vilassar Miquel
Banús. Va morir el 17 d’agost de 163590. Havia fet testament
davant del notari de Vilassar Jeroni Girau, el 8-8-163591. Els
seus fils:
III.2.1.
Elisabet Maria Eulàlia Lloberes Verivol, nascuda el 12
de febrer de 163392. Foren padrins Pau Vilaró de Montornès
i Elisabet Pons de Vall. Es va casar el 22 de març de 165493
amb Francesc Pons Piferrer, bracer, fill de Bernat i d’Isabel
III.2.2.
Eulàlia Mònica Lloberes Verivol, nascuda el 6 de
desembre de 163494. Foren padrins Pere Pau Vidal, pagès i
Mònica Lloberes, donzella d’Alella
III.2.3.
Maria Lloberes Verivol. Es va casar el 23 de gener de
95
1658 amb Vidal Estrader de Cabrera, fill de Pere i Maria
III.3.
Margarida Beneta Lloberes Andreu, nascuda a Cabrera el 7
d’octubre de 160496. Foren padrins Gaspar Casals i Català i
Beneta Canal.
APSGV-O6, foli 48
APSGV-B1, foli 324
APSGV-M1, foli 133
89 ACA-MAT, signatura 1380
90
APSGV-O6, foli 56
91 ACA-Mat signatura 1402, doc.14
92
APSGV-B2, foli 249
93
APSGV-M1, foli 174
94
APSGV-B2, foli 261
95
APSGV-M1, foli 188
96
APSFC-B1, foli 127
86
87
88
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III.4.
Joan Josep Lloberes Andreu, nascut a Vilassar el 28 de
desembre de 160797. Foren padrins Joan Ostal, estudiant de
Mataró i Jerònima Vidal, pagesa.
III.5.
Antoni, que segueix per la branca dels Lloberes del Mas
Vidal.
III.6.
Jaume Josep Lloberes Andreu, pagès, nascut a Cabrera el 8
d’octubre de 161198. Foren padrins Jaume Rossell i Lledó, pagès
i Paula Bartomeu, donzella. Es va establir a Barcelona on s’hi va
casar el 1637 amb Lluïsa Nona, viuda de Joan Tossal, revenedor
de Barcelona, filla de Felip Nona, teixidor de Barcelona i Anna.
Van fer capítols matrimonials el 21-1-163799 davant del notari
Pere Pau Vives.
III.7.
Eulàlia Paula Lloberes Andreu, nascuda a Vilassar el 10
d’octubre de 1614100. Foren padrins Jaume Campins del Torrent,
pagès i Eulàlia Paula Morot, donzella.
III.8.
Àngela Margarida Lloberes Andreu, nascuda a Vilassar el 17
de setembre de 1617101. Foren padrins Antoni Isern, menor,
pagès i Àngela Massiques, donzella.
III.9. Joan Antoni Rafel Lloberes Andreu, nascut a Vilassar el 9 de
setembre de 1620102. Foren padrins Joan Lliset, treballador i la
Senyora Rafart.

APSGV-B2, foli 16
APSFC-B1, foli 140
99 AHPNB- 641/111
100
APSGV-B2, foli 76
101
APSGV-B2, foli 105
102
APSGV-B2, foli 139
97
98
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Can Lloberes de la Riera (o del Torrent) a principis del segle XX. Probablement fou el primer
assentament dels Lloberes a Vilassar.

IV. Pau Joan Lloberes del Torrent Andreu, pagès, nascut a Cabrera
el 5 de juny de 1600103. Foren padrins Pau Bartomeu, pagès i
Magdalena Fontanals. Es va casar el 1617 en primeres noces amb
Magdalena Estrany del Bosch i Misser, filla de Pere Misser Valls i
Elisabet Estrany del Bosc Tries, que va morir el 4-5-1637104. Havien
fet capitulacions matrimonials el 8-4-1617105 davant del notari de
Vilassar Joan Miquel Banús. Magdalena va morir de repent el 4-41637106.
Pau es tornaria a casar en segones ben aviat, l’1 de juliol de 1637107
amb Eulàlia Bassa Lledó, nascuda el 23 de desembre de 1608108
a Vilassar, filla de Francesc Bassa Pons i de Clara Lledó. Pau va
morir de pesta a Vilassar el 27 de juliol de 1651109 i va ser enterrat
al bosc de la morboria.
Els seus fills foren:
De la primera muller
APSFC-B1, foli 119
APSGV-O6, foli 80
105 ACA-MAT, signatura 1380
106 APSGV, O6/80
107
APSGV, M1, foli 142
108
APSGV, B2, foli 30
109
APSGV-O6, foli 229
103
104
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IV.1.
Galceran Esteve Joan Lloberes i Estrany, nascut el 29 de maig
de 1628110. Foren padrins Galceran Massiques, sastre i Victòria
Roig de Mataró. Va morir albat el 20 de setembre de 1628111.
IV.2.
Joana Elisabet Maria Lloberes i Estrany, nascuda el 29 de
novembre de 1631112. Foren padrins Jaume Lloberes de Vilassar
i Isabel Lloberes, també de Vilassar. Es va casar el 12 de febrer
de 1654113 amb Pere Derissa, occità de Sant Miquel de Castela
(bisbat de Comenge), fill de Ramon i Maria.
IV.3.
Pau, que segueix per la línia dels hereus (Lloberes del
Torrent, o de la Riera)
De la segona muller:
IV.4.
Maria Caterina Eulàlia Lloberes Bassa, nascuda el 26 de
desembre de 1638114. Foren padrins Miquel Bassa, fadrí, pagès
i Maria Agell, donzella. Es va casar el 10 de setembre de 1655115
amb Josep Serra Polit, traginer, fill de Joan Serra, occità i
d’Eulàlia Polit, viuda de Joan Espasell. Segueix per l’arbre dels
Serra Polit de Vilassar.
NOTA: Aquests Serra, per la línia dels hereus, són els
genearques de la nissaga dels Serra-Tauran, fabricants, que
faran una notable escalada social fins a arribar a ser una de les
famílies més pròsperes de Vilassar. Alguns descendents actuals
d’aquesta nissaga són el cosins Antoni Serra i Ramoneda, que
havia estat Director General de la Caixa i Narcís Serra Serra,
polític, alcalde de Barcelona, ministre d’Espanya i President de
Caixa Catalunya. Aquests Serra-Polit també em són avantpassat
directes, atès que tornen a enllaçar amb els meus Lloberes unes
generacions més avall.
IV.5.
Mariagna Eulàlia Lloberes Bassa, nascuda el 31 de gener de
116
1641 . Foren padrins Galceran Lloberes, fadrí, germanastre i
Maria Riera, filla de Miquel Riera, sabater. Es va casar a Tiana el
14-12-1663 amb Joan Boixareu, occità, fill de Bernat i
Margarida, viudo de Maria Gili Viver. Eren masovers de can
Pallejà. Va morir als noranta-cinc anys, el 20-6-1736. En el llibre
d’òbits hi consta que tenia 103 anys i diu el capellà “sens haver
estat en sa vida tocada de metge ni cirurgià, la causa tal vegada
de sa llarga vida”
IV.6.
Rafael Isidre Pau Lloberes Bassa, nascut el 17 de maig de
117
1646 . Fou padrí Rafel Lloberes. Es va casar el 15 d’agost de
110
111
112
113
114
115
116
117

APAGV-M2, foli 216
APSGV-O6, foli 237
APSGV-M2, foli 254
APSGV-M1, foli 173
APSGV-B2, foli 296
APSGV-M1, foli 128
APSGV-B2, foli 381
APSGV-B2, foli 381
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1668118 amb Jerònima Comes, filla de Guillem i Magdalena. Els
seus fills:
IV.6.1.
Úrsula Esperança Maria Lloberes Comes, nascuda el 16
de maig de 1669119. Foren padrins Josep Llucià, mestre de
cases i Esperança, muller de Guillem Comes.
IV.6.2.
Maria Margarida Brígida Lloberes Comes, nascuda el 28
d’octubre de 1670120. Foren padrins Jaume Lloberes, fadrí,
mestre de cases i Margarida Xaus, muller de Miquel Xaus.
IV.6.3.
Maria Rosa Teresa Lloberes Comes, nascuda el 21 de
setembre de 1672121. Foren padrins Narcís Estrany del Bosch
i Elisabet, muller de Joan Ribes
IV.6.4.
Agnès Maria Lloberes Comes, nascuda el 10 de
setembre de 1674122. Foren padrins Pau Lloberes, pagès i
Maria Piferrer.
IV.6.5.
Margarida Marianna Lloberes Comes, nascuda el 10 de
setembre de 1674123. Foren padrins Francesc Cardona i
Marianna, muller de Pau Lloberes.
IV.6.6.
Maria Magdalena Jerònima, nascuda el 31 d’agost de
1676124. Foren padrins Pau Lloberes i Magdalena, muller de
Joan Roca
IV.7.
Jaume Francesc Josep Lloberes Bassa, mestre de cases,
nascut l’1 de març de 1650125. Foren padrins Jaume Lloberes i
Àngela Lloberes de Mataró. Es va casar el 12 de maig de 1675126
amb Jerònima Casanoves Lloberes, filla de Pau Casanoves
Campins i Maria Lloberes del Bosc. Es va morir el 7 de novembre
de 1714127. La seva filla:
IV.7.1.
Marianna Lloberes Casanoves, casada el 14 de juny
de 1702128 amb Francesc Roldós Banús, fill de Francesc i
Elisabet.
V. Pau Genís Antoni Lloberes del Torrent (o de la Riera) i Estrany
del Bosc, pagès, nascut el 20 d’abril de 1636129. Foren padrins
Antoni Lloberes, pagès i Paula Massiques, donzella. Es va casar el
30 de gener de 1657130 amb Mariagna Casalins Bassa, filla de
Benet Bassa Lledó, àlies Casalins i Esperança Casalins Vives, amb
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

APSGV-M1, foli 208
APSGV-B2, foli 609
APSGV-B2, foli 623
APSGV-B2, foli 635
APSGV-B2, foli 654
APSGV-B2, foli 654
APSGV-B2, foli 677
APSGV-B2, foli 433
APSGV-M1, foli 226
APSGV-O8, foli 210
APSGV-M1, foli 320
APSGV-B2, foli 273
APSGV-M1, foli 184
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qui van fer capítols matrimonials el 19-11-1657131 davant del notari
Gaspar Sangés de Vilassar. Mariagna va morir el 25 d’agost de
1714132. Els seus fills:
V.1.
Narcís, que segueix per la línia dels hereus
V.2.
Pau Jaume Josep, nascut el 14 d’agost de 1661133. Foren
padrins Jaume Casalins i Eulàlia Lloberes, viuda de Pau
Lloberes). Va morir solter als vint-i-sis anys el 19 d’agost de
1687134
V.3.
Rafael Mariano Pau Lloberes Casalins, pagès, nascut el 13 de
desembre de 1663135. Foren padrins Rafael Lloberes, fadrí, fill
de Pau Lloberes i Maria Pi, donzella filla de Jaume Pi. Es va casar
el 5 de desembre de 1694136 amb Madrona Lladó, de Sant Feliu
del Boix, filla d’Isidre i Magdalena. Després d’una primers anys
a Vilassar, el 1704 en Rafel i la seva família es van traslladar a
Cabrera on ja hi van néixer els tres fills petits:
V.3.1.
Francesca Madrona Esperança Lloberes Lladó, nascuda a
Vilassar el 10-10-1697137. Foren padrins Francesc Bassa,
pagès i Madrona Lloberes.
V.3.2.
Margarida Petronil·la Maria Lloberes Lladó, nascuda a
Vilassar el 21-9-1699138. Foren padrins Francesc Vehil de la
Serra i Petronil·la Lloberes, donzella.
V.3.3.
Maria Magdalena Eulàlia Lloberes Lladó, nascuda a
Vilassar el 27-1-1702139. Foren padrins Pacià Lloberes i
Marianna, muller de Francesc Bassa.
V.3.4.
Francesc Francisco Rafel Lloberes Lladó, nascut a
Vilassar el 7-10-1703140. Foren padrins Francesc Lloberes de
Barcelona i Eulàlia Muns de Barcelona.
V.3.5.
Eulàlia Maria Rosa Lloberes Lladó, nascuda a Cabrera
el 16-8-1705. Foren padrins Salvador Riera i Orriols i Eulàlia
Orriols.
V.3.6.
Jaume Nicolau Joaquim Lloberes Lladó, nascut a
Cabrera el 20-3-1708. Foren padrins Nicolau Català, pagès i
Maria, muller de Genís Casanoves.
V.3.7.
Pau Andreu Francesc Lloberes Lladó, nascut a Cabrera
el 28-12-1710. Foren padrins Pau Lloberes, fadrí de Vilassar
i Elisabet, muller de Pau Polls.

131 ACA-MAT signatiura 1454, pàgina 135
132
APSGV-O8, foli 206
133
APSGV-B2, foli 541
134
APSGV-O8, foli 19
135
APSGV-B2, foli 560
136
APSGV-M1, foli 283
137 APSGV, B3/216
138 APSGV, B3/245
139 APSGV, B3/278
140 APSGV, 3/308
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V.4.
Maria Anna Teresa Lloberes Casalins, nascuda el 25 de
setembre de 1667141. Foren padrins Josep Llurià, mestre de
cases i Marianna Massiques, muller d’Antoni Joan Massiques,
sastre. Es va casar el 17 d’abril de 1683142, amb Antoni Blanch,
fill de Josep Llurià i Blanch i Eulàlia.
V.5.
Pacià Pau Miquel Lloberes Casalins, treballador, nascut el 3
de febrer de 1670143. Foren padrins Pacià Xaus, fadrí i Margarida
Vilardell, donzella, filla de Jaume Vilardell de Llavaneres. Es va
casar el 20-6-1700144 a Vilassar amb Petronil·la Abril Abril, filla
Bernat Abril de la Font, pagès de Cabrils i Maria Clara Abril
Roqueta, amb qui va tenir quatre fills. En segones noces, es va
tornar a casar el 6 de maig de 1708145 amb Elisabet Anna Riera
Espinàs, viuda de Joan Villar, filla de Cristòfol Riera, sabater de
Vilassar i Eulàlia. Pacià va morir als seixanta anys el 17 de febrer
de 1730. Fills seus foren:
V.5.1.
Narcís Simon Josep Lloberes Abril, nascut el 28-101701146. Foren padrins Narcís Lloberes i Maria Abril, viuda.
Es va casar el 6-12-1729147 a Vilassar amb Maria Agnès
Roldós Llorell, filla de Francesc i Maria.
V.5.2.
Jaume Pacià Pau Lloberes Abril, nascut el 2-3-1704148.
Foren padrins Jaume Lloberes, mestre de cases i Marianna
Lloberes, viuda.
V.5.3.
Miquel Pacià Genís Lloberes Abril, nascut el 2-10149
1705 . Foren padrins Miquel Vehil de la Font i Madrona,
muller de Narcís Lloberes.
V.5.4.
Petronil·la Mariàngela Lloberes Abril, nascuda el 8-2150
1708 . Foren padrins Domingo Vives, treballador i
Mariàngela Vila, viuda.
V.6.
Jaume Pere Pau Lloberes Casalins, pagès, nascut el 27 de
març de 1673151. Foren padrins Jaume Lloberes, fadrí, mestre
de cases i Jerònima Lloberes, muller de Rafel Lloberes, pagès.
Es va casar el 8 de gener de 1696152 amb Petronil·la Ros, filla de
Francesc i Eulàlia.
Va morir violentament l’any 1713 en l’atac de les tropes
borbòniques fan fer el 8 d’agost d’aquell any a Vilassar i Premià,
en el context de la Guerra de Successió. Tenia en Jaume,
aleshores, quaranta anys. Els fets van quedar ben reflectits, com
141
142
143

APSGV-B2, foli 593
APSGV-M2, foli 249
APSGV-B2, foli 616

144 APSGV, M2/312

APSGV-M1, foli 348
146 APSGV, B3/273
147 APSGV, M3/56
148 APSGV, B3/314
149 APSGV, B3/347
150 APSGV, B3/374
151
APSGV-B2, foli 645
152
APSGV-M1, foli 286
145
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a record a la posterioritat, de la mà del vicari de Vilassar mossèn
Francesc Auger en el llibre d’òbits i pel què diu, sembla que el
nostre Jaume fou un home ardit, fins i tot temerari.
Escrigué això:
“Itt.als vint de agost del any mil setcents ÿ tretse, dia de la Dedicació de la
present parroquial Iglésia de St. Genís de Vilassar ÿ del Gloriós St. Bernat,
Dia Cruel ÿ miserable per est poble o sagrera de Vilassar, pues en ell cremaren
los Castellans ÿ Francesos, enemichs capitals nostres, Vuitanta ÿ dos cassas
quina més quina menos, però la que més o fou fou la Rectoria, que poch més
o menos cremaren ÿ robaren en ella per vàlua de mil doblas entre cups,
premsas, botas de tota sort de plenas ÿ de buidas, parets, sostras, tauladas
ÿ alajas de casa ÿ sagristia.
Robaren la Iglésia menos los vasos sagrats. Sacajaren del poble tot lo que
pogueren y mataren quatre persones per vells, o, per inútils ÿ poch cuidado
dels seus nols reculliren en part segura, encara que los dos per temeraris
se perderen. Los quals foren enterrats lo mateix dia en lo fossar de la present
parroquial sens seremònia alguna ni reberen Sagrament algú. Los qual són en
Miquel Joaní treballador, de Vilassar. Lo altre Jaume Lloberes, traballador
també de Vilassar, lo altre Joan Monicu ques creu que lo mataren dins de la
Iglesia agenollat davant del St. Christo de dita Iglesia parroquial de Vilassar,
també treballador ÿ siego que era, ÿ lo altre una simpleta de casa Joseph
Pifarrer, pagès de Vilassar, anomenada Margarida, de edat de sinquanta anys
poc més o menos. De la parroquia no morí ningú més.
Dels enemichs no se sap sertament quen quedaren uns quinse o setse de
morts en la mateixa parroquia. Lo nefás fou quen nefraren uns cent. O diuen
los que difarents vegadas són anats al camp devant de Barcelona entre ells y
que non ha curat ningun.
De tres horas de la tarda de hont se peleà sempre fou de demunt de la Isglésia
ÿ del castell. La tribulació, confusió ÿ espants que i agué en la montanya nos
pot ponderar, perquè los marits deixaven las mullers, las mullers los marits,
las mares los fills, ÿ com anaven carregats de molta cosa bona ho perderen
per salvar las vidas.
La causa fou perquè los enemichs feren dos brassos, lo un per lo puig de la
Caritat, prop de Premià ÿ aqueix cremà las casas de la Cisa ÿ casa del hermità.
De aquella santa casa robaren lo càlser de la capella que era tot nou. Pujà la
cavalleria tot dret fins al toró dit den Casas ÿ en aqueixa montanya fou lo gran
llanto, ÿ robaren també molta cosa de roba de la gent de Premià. Lo altre bras
pujà per Vallmurena amunt dret a la Capella de St. Sebastià. No arribaren
més enllà de la divisió de la heretat de Francesch Vehil de la Serra fins a la
divisió de la heretat del Mas Cunill, vull den Bassols de Barcelona, per causa
quels feu frenta a la mateixa serra la gent de Cabrils ÿ alguns de Òrrius, que
altrament fora estat molt major lo danÿ ÿ confusió.
Los que nou an vist nos es poscible cregan la confusió ÿ tribulació de aquest
poble en semblant dia. Aprengan los que vindran a no ser temeraris, en donar
la obediència als temps ÿ nos refien de somatents, puès a las primeras
escopetadas nos desampararen, que no ser per los Sants Màrtirs moríam la
mitat dels quens hi trobavem- Assí sapiam ÿ en lo cel pugam donarlos las
gràcias, Amén.
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Sols vull notar ara assí una cosa quem té suspès ÿ atònit, que no sé anaquè
mo atribuesca, ÿ és que li dia quatra de desembre del mateix anÿ encara
continuava lo foch en la rectoria de Vilassar, que durava des del dia vint de
agost, en ansa cosa que nou creuran los que no hi an vist, però són testimonis
de vista moltas personas que ab lo discurs de aqueix temps ho han vist, ÿ lo
dit dia quatra de desembre ho veren ÿ tocaren lo Sr.Dr.Magí Dalmau, rector
que vull és de la parroquial de Vilassar, lo reverent Francisco Auger, pervere
ÿ vicari que vull som també de Vilassar, Pau Vehil apotecari de Vilassar, Pau
Prats pagès habitant en Premià, Carlos Vilar pagès també de St. Pere de
Premià, ÿ Francesch Riera de Sant Matheu pagès també de Premià. Lo foch
nos veia, però ficant la mà dintre la runa en serta part que quant ÿ ficaren lo
foch ÿ havia un cup ple de blat, que ni auria unas seixanta quarteras, no si
podia sufrir. Sia la que sia a mi me apar cosa maravallosa.
Alabat sia Déu de tot.”

Fills de Jaume Lloberes i Petronil·la Ros:
V.6.1.
Eulàlia Petronil·la Lloberes Ros, nascuda el 13-21697153. Foren padrins Jaume Lloberes, mestre de cases i
Eulàlia, muller de Francesc Ros de Vilassar.
V.6.2.
Narcís Miquel Jaume Lloberes Ros, nascut el 9-51701154. Foren padrins Narcís Lloberes i Eulàlia, muller de
Sulpici Canals.
V.6.3.
Madrona Petronil·la Eulàlia Lloberes Ros, nascuda el 2712-1708155. Foren padrins Joan Prats i Madrona Lloberes.
V.7.
Josep Antoni Genís Lloberes Casalins, nascut el 27 de gener
de 1677156. Foren padrins Jaume Lloberes, pagès i Eulàlia, viuda
de Francesc Casalins.
VI. Narcís Joan Pau Lloberes (de la Riera) Casalins, pagès,
nascut el 20 de febrer de 1659157. Foren padrins Narcís Estrany del
Bosch, pagès i Margarida Xaus, muller de Miquel Xaus. Es va casar
el 20 de febrer de 1686158 amb Madrona Valeta Abril, filla de
Genís Valeta Ferrer, mestre de cases i d’Esperança Abril i Puig.
L'economia del mas Lloberes de la riera en aquesta època deuria ser
migrada, fins el punt que el 1732 en Narcís Lloberes Casalins i el
seu hereu, en Pau Lloberes Valeta, van vendre una part de la casa,
de la finca i de l'aigua de la bassa a Jaume Lloberes, fill i germà
respectiu, per 400 lliures que necessitaven per redimir un censal de
153 APSGV, B3/207
154 APSGV, B3/266
155 APSGV, B3/411
156
APSGV-B2, foli 683
157
APSGV-B2, foli 520
158
APSGV-M1, foli 258

LloberesVLSRPRM.V20
42

Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)
320 lliures i les 80 lliures restants per donar‑les a compte de les
pensions anuals endarrerides.
Els seus fills:
VI.1.
Maria Anna Caterina Agnès Lloberes Valeta, nascuda el 2112-1686159. Foren padrins Genís Valeta i Mariagna Lloberes.
VI.2.
Elisabet Esperança Maria Lloberes Valeta, nascuda el 16-9160
1688 . Foren padrins Jaume Lloberes, mestre de cases i
Elisabet, muller de Miquel Villar.
VI.3.
Madrona Jerònima Maria Lloberes Valeta, nascuda el 23-4161
1690 . Foren padrins Jaume Lloberes, fadrí i Jerònima, muller
d’Andfreu Villar. Es va casar el 6 de març de 1707162 amb Andreu
Molins, ferrer de Sant Boi de Llobregat.
VI.4.
Pau , que segueix.
VI.5.
Pacià Josep Narcís Lloberes Valeta, pagès, nascut el 4-11163
1693 . Foren padrins Pacià Lloberes i Paula, muller de Jaume
Sauleda. Es va casar el 13-10-1723164 amb Eulàlia Canal, filla de
Feliu i Eulàlia. Fills seus foren:
VI.5.1.
Llorenç Francesc Narcís Pacià Lloberes Canal, nascut
l’11-8-1725165. Foren padrins Sulpici Canal, sastre i
Madrona, muller de Narcís Lloberes.
VI.5.2.
Narcís Francesc Pere Martí Lloberes Canal, nascut el 304-1727166. Foren padrins Narcís Lloberes, pagès de Vilassar
i Eulàlia, Joan Jaume Lloberes Canal, nascut l’1-3-1729167.
Foren padrins Pau Lloberes, pagès i Teresa, muller de
Francesc Pallarès, sastre.
VI.5.3.
Pau Joan Jaume Lloberes Canal, nascut l’1-3-1729168.
Foren padrins Pau Lloberes, pagès i Teresa, muller de
Francesc Pallarès, sastre.
VI.5.4.
Dionísia Maria Eulàlia Lloberes Canal, nascuda el 7-3169
1721 . Foren padrins Jaume Canals, cabellaire de
Barcelona i Dionísia Feliu, donzella, filla de Salvador Feliu de
la Penya.
VI.5.5.
Esperança Anna Antònia Lloberes Canal, nascuda el 26170
7-1734 . Foren padrins Antoni Canal, sastre i Esperança
Lloberes, donzella.

159 APSGV, B3/94
160 APSGV, B3/113
161 APSGV, B3/126
162
APSGV-M1/399
163 APSGV, B3/170
164 APSGV, M3/16
165 APSGV, B4/201
166 APSGV, B4/245
167 APSGV, B4/289
168 APSGV, B4/289
169 APSGV, B4/369
170 APSGV, B5/26
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VI.5.6.
Josep Francesc Pau Lloberes Canal, nascut el 7-4171
1737 . Foren padrins Josep Bover, fadrí, corder i Úrsula
Canal, donzella.
VI.5.7.
Maria Magdalena Margarida Lloberes Canal, nascuda el
22-7-1738172. Foren padrins Salvi Espinach, jove mestre de
cases i Maria Canal, donzella.
VI.6.
Jaume Salvador Francesc Lloberes Valeta, pagès, nascut l’1111-1695173. Foren padrins Jaume Abril i Petronil·la, muller de
Joan Casalins. Es va casar el 26-9-1728174 amb Francesca
Llampalles Bassa, filla de Pau LLampalles i Gertrudis Bassa
Malloles.
El 1732 Jaume comprava al seu pare i al seu germà gran, una
part de la casa i finca, així com els drets d’aigua a acusa dels
deutes acumulats a la casa principal.
Fills seus:
VI.6.1.
Jaume Pau Lloberes Llampalles, nascut el 9—5175
1779 . Foren padrins Narcís Lloberes, pagès de Vilassar i
Gertrudis, muller de Pau LLampalles.
VI.6.2.
Pau Antoni Jaume Lloberes LLampalles, nascut l’11-12176
1731 . Foren padrins Pau Llampalles, treballador de
Vilassar i Maria, viuda de Joan Llampalles.
VI.6.3.
Joan Pau Narcís Lloberes LLampalles, nascut el 21-11177
1735 . Foren padrins Joan Llampalles, pagès de Vilassar i
Esperança Lloberes, donzella
VI.6.4.
Jerònima Maria Matilde Lloberes LLampalles, nascuda
el 2-11-1738178. Foren padrins Jaume Lloberes i Jerònima
Llampalles.
VI.6.5.
Eulàlia Maria Rosa Lloberes LLampalles, nascuda el 29179
4-1743 . Foren padrins Pau Lloberes i Eulàlia, muller de
Miquel Llampalles.
VI.7.
Maria Margarida Paula Lloberes Valeta, nascuda el 15-11698180. Foren padrins Francesc Lloberes i Maria Abril. Es va
casar el 14 d’octubre de 1716181 amb Jaume Calvet, fill de
Francesc i Maria.
VI.8.
Mariàngela Jerònima Eulàlia Lloberes Valeta, nascuda el 5-6182
1700 . Foren padrins Francesc Abril i Mariàngela, de Vilanova

171 APSGV, B5/76
172 APSGV, B5/101
173 APSGV, B3/188
174 APSGV, M3/50
175 APSGV, B4/293
176 APSGV, B4/359
177 APSGV, B5/52
178 APSGV, B5/104
179 APSGV, B5/210
180 APSGV, B3/220
181
APSGV-M2/405
182 APSGV, B3/255
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de la Roca. Es va casar el 3-8-1727183 amb Jacint Boquet pagès
de Vilassar, fill de Pere Jaume i Esperança.
VI.9.
Petronil·la Margarida Josepa Lloberes Valeta, nascuda el 215-1702184. Foren padrins Francesc i Petronil·la Lloberes. Es va
casar el 12-4-1727185 amb Ramon Forns Piferrer, fill de
Bartomeu Forns Roldós i Maria Piferrer Banús.
VII. Pau Genís Rafel Lloberes Valeta, pagès, nascut el 5-12-1691186.
Foren padrins Pau Banús i Margarida, muller de Genís Valeta. Es va
casar el 14 d’octubre de 1716187 amb Mariàngela Parera Carles,
filla de Salvador Parera Piferrer, de Vilassar i Maria Carles de
Cabrera. En segones noces es tarnava a casar el 25-2-1759188 amb
Maria Anna Colomer Puig, viuda de Pere Blanch i filla de Salvador i
Mariànela. Fills seus:
VII.1.
Maria Madrona Mariàngela Lloberes Parer, nascuda el 19-11718189. Foren padrins l’avi patern Narcís Lloberes, pagès i l’àvia
materna Maria, muller de Salvador Parera.
VII.2.
Salvador Àngel Antoni Lloberes Parera, nascut el 23-91719190. Foren padrins l’avi matern Salvador Parera i Marianna,
viuda d’Antoni Blanch. Es va casar el 5-11-1742191 amb la
mataronina Josepa Anglada Vidal, filla de Francesc Anglada,
ferrer de Mataró i Margarida Vidal.
VII.3.
Dorotea Cecília Feliciana Lloberes Parera, nascuda el 23-11192
1721 . Foren padrins Pacià Lloberes, jove pagès i Teresa, filla
de Salvador Parera, tia de la criatura.
VII.4.
Esperança Maria Mariàngela Lloberes Parera, nascuda el 1412-1723193. Foren padrins Jaume Coloma i Esperança Lloberes,
filla de Narcís Lloberes.
VII.5.
Jaume Magí Salvador Lloberes Parera, nascut el 19-81726194. Foren padrins Jaume Lloberes, fadrí, pagès i Maria
Parera, donzella.
VII.6.
Jacint Pere Martí Joan Josep Lloberes Parera, nascut el 10-71729195. Foren padrins Joaquim Roquet, treballador de Vilassar
i Margarida, muller de Joan Pera.
VII.7.
Pere Martí Josep Pau Lloberes Parera, nascut el 3-1-1732196.
Foren padrins Pau Martí Armengol i Margarida, muller de Damià
Blanch.
183 APSGV, M3/45
184 APSGV, B3/272
185 APSGV, M3/43
186 APSGV, B3/161
187
APSGV-M1, foli 404
188
APSGV, M3/264v
189 APSGV, B4/55
190 APSGV, B4/82
191 APSGV, M3/135
192 APSGV, B4/129
193 APSGV, B4/170
194 APSGV, B4/224
195
APSGV, B4/296
196
APSGV, B4/362
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VII.8.
Pau Joan Pere Lloberes Parera, nascut el 28—12-1733197.
Foren padrins Jaume Lloberes i Maria Lloberes, germana del
nadó.
VII.9.
Dorotea Maria Teresa Lloberes Parera, nascuda el 6-2198
1735 . Fou padrina Maria Calvet i Nirell.
VII.10. Madrona
I aquí deixo el fil dels Lloberes del Torrent o de la Riera, per qui el
vulgui seguir, els quals van posseir la casa durant set o vuit
generacions.
A la primera meitat del segle XIX ja la posseïa un fabricant de Ripollet,
però no hem pogut determinar si la tenia per successió hereditària, per
compra‑venda o per adjudicació en compensació de deutes. Els seus
successors la van vendre el 1886 a Jaume Villà Ponsiarenes, de
Vilassar, del qual s'ha transmès per successió hereditària fins
l'actualitat.
Avui la casa ja no existeix, víctima com tantes altres, de la piconadora
urbanística que avança trinxant el territori com un gegant pel mig dels
sembrats. Tots els sospirs d’aquella casa ja s’han esvaït i en resta
només un lleu baf que, tal vegada, en les nits d’hivern, enteli els vidres
de les noves llars que es bastiran damunt les seves runes.

197 APSGV, B5/12
198 APSGV, B5/36

LloberesVLSRPRM.V20
46

Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)

El mas Gordey
(Dels Vidal als Roure, dels Roure als Bassa i dels Bassa als Lloberes)

El mas Vidal de Gordey era una masia d'orígen medieval amb una gran
extensió de terrenys des de la riera de Targa fins dalt la carena i des
de can Rafart fins can Cauhé i les vinyes d’en Domènec.
Al segle XVI, c0om hem explicat al començament d’aquest estudi, els
Vidal s'havien extingit i la finca es dividí en peces més petites. L'antic
mas Vidal i una part encara important de les seves terres foren
posseïdes durant dues o tres generacions pels Colomer-Roure. El
1618, en Bernat Roure va establir el mas Vidal, amb només tres o
quatre quarteres de terra, a l'Anton Bassa del carrer nou, que va morir
de pesta el 1652 sense descendència i el succeí en el mas l'Antoni
Lloberes Andreu, casat en segones núpcies amb Elisabet Bassa, cosina
de l'Anton Bassa.
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El Mas Vidal de Gordey, el 1995. (Can Lloberes del Mas Vidal)

Avui, del Mas Vidal de Gordey gairebé no en queda res. Només la porta
i el primer pis, entre dos blocs de pisos que ja fa temps que es van
menjar la resta de la masia. Trist testimoni del que fou un mas discret,
on hi van viure algunes generacions dels nostres avantpassats.
Els BASSA, occitans establerts a Vilassar
Abans, però, d’entrar en la genealogia dels nostres Lloberes, mirem
aquest Bassa que els transmeten l’heretat del mas Vidal i per què.
El cognom Bassa és relativament corrent al Maresme i hi ha una
nissaga molt antiga originària d’Òrrius que té brancals que es
ramifiquen arreu de la contrada. Tanmateix, els Bassa que ens ocupen
no tenen res a veure amb aquest perquè són d’origen occità.
En trobem el seu primer rastre a partir dels matrimonis a Vilassar de
tres germans, fills del serrador occità Giraut de la Pera Bassa i la seva
muller Joana. No sabem l’origen exacte d’aquest Giraut però podem
calcular que deuria d’haver nascut pels volts de 1520. És aquesta
família:
I. Giraut de la Pera Bassa (Giralt Bassa), serrador occità nascut
vers 1520 i casat vers 1544 amb Joana NN. Els seus fills no consten
al registre de baptismes de Vilassar, de manera que suposem que
la família va arribar sencera, amb els fills petits o joves, des del seu
lloc d’origen. Giraut va morir a Vilassar el 23-9-1575199.

199

APSGV, O3/39v
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Amb aquesta família veiem un exemple clar dels processos
d’integració dels nouvinguts occitans en la seva comunitat de
destí a Catalunya, a través de la seva política d’enllaços.
Tant en la primera com en la segona generació els enllaços són
o bé amb persones de la mateixa comunitat occitana o bé amb
membres de famílies menestrals, sovint d’altres poblacions, o bé
d’alguna família pagesa econòmicament no gaire rellevant de la
comunitat.
A la primera generació, Jaumeta es casa dues vegades i les dues
amb dos homes també d’origen occità, Joan Cordes i Miquel Lluís
Rocassuda. Els seus germans, en canvi, enllacen en Jaume amb
una noia dels Riera-Forroy de Cabrils i en Pere amb la filla d’un
teixidor de Badalona.
A la segona generació, els fills de Pere, enllacen en Francesc
amb una noia d’en Lledó de Mar, l’Antoni amb Anna Martí, filla
d’un altre occità i Antiga amb Pere Roca, treballador també
d’origen occità habitant a la veïna Cabrera. Els fills de Jaume
enllacen en Bernat amb Maria Agell, una família de pagesos
antics de Vilassar però que passaven en aquesta època certes
angúnies econòmiques; l’Elisabet primer amb un bracer de
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Vallromanes i després amb el sastre Moragues de Premià; la
Maria es casa amb una altre sastre, en Bernat Pons; l’Eulàlia
amb el treballador occità Guillem Sensat, en Bartomeu amb una
filla dels citats Moragues; l’Elionor amb un altre occità, en Cebrià
Clerch i en Miquel amb una Martí, també segona generació
d’occitans.
A la tercera generació, però, els enllaços entre occitans ja
desapareixen i veiem que la pràctica totalitat són amb gent del
territori, amb alguna petita excepció, tot i que encara no amb
les famílies pertanyents a l’elit local o més preeminents. I a
partir de la quarta generació la política matrimonial ja no difereix
gens de la més habitual de la comunitat i es modula ja només
en clau econòmica i desapareix el factor d’origen. La integració
ja és absoluta.
Vegem-los. Els fills de Giraut i Joana foren:
I.1.Jaumeta Bassa, nascuda vers 1545 i casada a Vilassar el 30 de
gener de 1569200 amb Joan Cordes, bracer d’orígen occità que
va morir poc després del casament. Jaumeta es tornava a casar
el 25 de juny de l’any següent201 amb un altre occità, el ferrer
Joan Lluís Rocassuda. No ens consten fills de cap d’aquests dos
matrimonis.
I.2.Pere Bassa, pagès de Vilassar, nascut vers 1546. Es va casar el
5-2-1570202 amb Elisabet Pons, natural de Badalona, filla
d’Antoni Pons, teixidor de lli i d’Elionor. Van fer capítols
matrimonials a la rectoria de Sant Genís de Vilassar el 5-21570203. Ens consten cinc fills d’aquest matrimoni:
I.2.1. Francesc Bassa Pons, nascut el 22-6-1571204. Foren
padrins Francesc Boquet i Antiga Pons. Es va casar el 23-41600205 amb Clara Lledó, filla de Bartomeu Lledó Prat i
Eulàlia. Francesc va morir de repent (probablement d’un
infart) als setanta-dos anys, el 4-1-1644206. La seva muller,
Clara, va morir de la pesta quan tenia setanta-quatre anys,
el 28-4-1652207. Havia fet testament el dia 11 del mateix
mes208 a la rectoria de Sant Genís de Vilassar. Nomenà
marmessors als fills Genís i Bernat i nomenà hereu al fill
Genís. Fills seus:
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I.2.1.1. Pau Joan Bassa Lledó, pagès, nascut el 2-10-1600209.
Foren padrins Pau Blanc i Jerònima Brunet. Es va casar
a Premià el 21-7-1638210 amb Francina Pi Franquesa,
natural de Premià, filla d’Antoni Franquesa Parera àlies
Pi, pagès i de Francina Pi, amb qui havia fet capítols
matrimonials davant el notari Gaspar Sangés de
Vilassar el 24-6-1638211.
I.2.1.2. Benet Genís Bassa Lledó, àlies Casalins, pagès de
Vilassar, nascut el 8-5-1602212. Foren padrins Benet
Piferrer, boter, i Caterina Lledó. Es va casar el 13-91626213 amb Esperança Casalins Vives, de Vilassar, filla
d’Antoni Casalins i Anna Vives Guilla. Benet va morir als
trenta-quatre anys el 12-11-1636214 i la seva vídua es
tornaria a casar el 10-2-1638215 amb Jaume Pi Castellar,
de Premià.
I.2.1.3. Isabel Bassa Lledó, nascuda el 27-4-1604216. Foren
padrins Perot Bo, de Teià i Elisabet Gentisclà
(Llentisclar). Es va casar el 7—2-1633217 amb Llorenç
Vives Riera, pagès de Vilassar, fill de Bartomeu Vives
Guilla i Esperança Riera.
I.2.1.4. Antoni Genís Bassa Lledó, nascut el 17-9-1606218.
Foren padrins Anton Serra i Clara Armengol. Va morir de
jove, als vint anys, el 20-1-1627219.
I.2.1.5. Eulàlia Paula Bassa Lledó, nascuda el 23-12-1608220.
Foren padrins Pere Sabater i Maria Bernat, Es va casar
l’1-7-1637221 amb Pau Lloberes Andreu, pagès de
Vilassar, viudo de Magdalena Estrany del Bosc i fill de
Pau Lloberes Marquès i Maria Andreu Fàbregues.
I.2.1.6. Galceran Bartomeu Bassa Lledó, nascut el 5-4-1611.
Foren padrins Galceran Massiques i Antònia Colomer de
Vall. Va morir solter als trenta-cinc anys, el 9-1-1647222.
Havia fet testament el 28 de desembre anterior223 amb
el notari Joan Miquel Banús de Vilassar, en el que
nomenà hereu al seu germà Genís.
I.2.1.7. Miquel Josep Simon Bassa Lledó, nascut el 29-101613224. Foren padrins Miquel Costa, fuster de Vilassar i
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Paula Pi, també de Vilassar. Es va casar el 25-11-1643225
amb Maria Major, natural de Sant Feliu de Llobregat, filla
d’Antoni Major i Maria.
I.2.1.8. Bernat Feliu Bassa Lledó, pagès de Vilassar, nascut el
21-2-1616226. Foren padrins Bernat Bassa, pagès i
Maria Julià. Es va casar el 31-5-1643227 amb Petronil·la
Malloles, de Vilassar, filla de Jaume i Elisabet, amb qui
va fer capítols matrimonials el 31 de maig del mateix
any228, amb el notari Gaspar Sangés de Vilassar.
I.2.1.9. Margarida Agnès Bassa Lledó, nascuda el 21-71619229. Foren padrins Salvador Mates, sabater de
Vilassar i Margarida Sabater, donzella. Es va casar el 107-1640230 amb Miquel Xaus, pagès de Vilassar, fill de
Felip i Caterina.
I.2.1.10.
Genís
Antoni Bassa Lledó, nascut el 10-3231
1623 . Foren padrins Toni Francesc de Cabrera i Antiga
Valeta de Vilassar. Es va casar l’any 1647 amb Maria
Mates de Vilassar.
I.2.2. Antoni Bassa Pons, pagès de Vilassar, dit “del Torrent” i
abans “del carrer Nou”. Va néixer el 6-9-1573232. Foren
padrins Toni Estrany del Bosc i Caterina Tremolet, tots de
Vilassar. Es va casar l’1-12-1613233 amb Anna Martí, viuda
d’Antoni Puig, mestre de cases occità habitant a Vilassar, filla
de Jaume i Caterina. Aquest apel·latiu “del carrer Nou” que
li trobem en època del seu matrimoni, i no després, ens fa
pensar que, de jove, deuria viure amb el seu oncle Jaume
Bassa del carrer Nou. L’estreta relació que aquesta suposada
convivència hauria forjat durant la infància amb els seus
cosins, explicaria, també, el seu llegat testamentari, en morir
sense descendents vius, a favor d’una de les filles del seu
cosí germà Bernat, Elisabet, muller d’Antoni Lloberes
Andreu.
Efectivament, el 1618234 Antoni Bassa va obtenir de Bernat
Roure l’establiment del mas Vidal de Gordey de Vilassar, on
s’hi va establir i hi féu la seva vida i, a partir d’aquest
moment se’l coneix com a Antoni Bassa del Torrent, en
referència al petit torrent que s’escolava cap a la riera, just
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a tocar del mas Vidal, avui conegut amb el nom del carrer
del Torrent Lloberes.
Antoni va morir als setanta-vuit anys, el 10-11-1651235 i la
seva muller l’havia premort el 21-4-1646236. Tampoc el van
sobreviure els fills, de manera que establí hereva a la dita
Elisabet Bassa, neboda valenciana seva. Fills seus foren:
I.2.2.1. Gabriel Antoni Bassa Martí, nascut el 14-12-1614237.
Foren padrins Gabriel Amat, pagès de Vilassar i Paula
Vives, donzella. Va morir als quatre anys, l’1-9-1619238.
I.2.2.2. Eulàlia Petronil·la Bassa Martí, nascuda el 10-91617239. Foren padrins Pere Pau Vidal, pagès i Eulàlia
Pons de Vall.
I.2.2.3. Antiga Eulàlia Bassa Martí, nascuda el 28-7-1620240.
Foren padrins Jaume Burgès, treballador i Antiga Vidal,
donzella. Va morir als tres anys, el 25-2-1624241.
I.2.3. Amador Salvador Bassa Pons, nascut el 31-1-1576242. Foren
padrins Amador Estrany i Francina Sabater.
I.2.4. Antiga Bassa Pons, nascuda el 3-12-1579243. Foren padrins
Apol·loni Morot i Antiga Estrany. Es va casar el 16-4-1600244
amb Pere Roca, pagès de Cabrera, fill de Joan i Joana, amb
qui van fer capítols matrimonials el 14-11-1599245 amb el
notari vilassarenc Cristòfol Vehils.
I.2.5. Miquel Bassa Pons, pagès de Vilassar, nascut el 22-71581246. Foren padrins Miquel Malloles de Vilassar i Joana
Canal de Cabrera.
I.3.Jaume Bassa, pagès dit del “del carrer Nou”, nascut vers 1553.
Es va casar a Vilassar el 9-4-1581 amb Elionor Riera Forroy,
natural del veïnat de Cabrils de Vilassar, filla de Jaume Riera i
Bartomeua Forroy.
Va morir pels volts de la setantena, el 31-7-1624. Havia fet
testament amb el notari de Vilassar Joan Miquel Banús, el 6-101623. Nomenà marmessors al fill Bartomeu Bassa, sastre; a
Genís Recoder, sabater; Jaume Maynou, boter; i Bartomeu
Tolrà, pagès. Deixà 20 lliures a cadascun dels fills Jaume,
Bartomeu, Joan i Miquel i 10 lliures a la nora Maria, muller del
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fill Bernat. Nomenà hereu al fill Bernat, pagès. LI coneixem nou
fills:
I.3.1. Bernat Bassa Riera, pagès, nascut el 12-1-1582247.
Foren padrins Bernat Casals i Anna Isern. Es va casar el 32-1619248 amb Maria Agell Colomer, natural de Vilassar,
filla de Bernat Agell i Caterina Colomer de Munt Isern. Bernat
va morir als quaranta-nou anys, el 24-9-1631249.
La seva muller, Maria, va morir als cinquanta-set, el 29-81654250. Havia fet testament a la rectoria de Sant Genís de
Vilassar el 20 d’abril d’aquell mateix any251, del que en
nomenà marmessors al rector de Sant Genís de Vilassar,
Bertran Soler, gendre seu i Pere Recoder. Nomenà hereva a
la seva ànima. D’aquest matrimoni ens en consten sis filles,
només dues de les quals arribaren a l’edat adulta:
I.3.1.1. Elisabet Maria Bassa Agell, nascuda el 23-21619252. Foren padrins Bartomeu Tolrà, pagès i Elisabet
Agell, donzella. Es va casar el 10-1-1636253 amb Antoni
Lloberes Andreu, boter de Vilassar, fill Pau Lloberes
Marquès i Maria Andreu Fàbregues. L’any 1651, Elisabet
va rebre l’heretat del mas Vidal de Gordey d’Antoni
Bassa Pons, cosí germà del seu pare.
És molt possible que abans d’aquesta data el matrimoni
Lloberes-Bassa ja convisquessin als mas Vidal amb el
matrimoni Bassa Martí, que s’havia quedat sense
descendents, havent ja pactat l’heretat futura.
I.3.1.2. Maria Paula Bassa Agell, nascuda el 27-3-1621254.
Foren padrins Bartomeu Tolrà, pagès i Elisabet Agell,
donzella. Va morir albada, el 6-8-1621255.
I.3.1.3. Maria Magina Bassa Agell, nascuda el 14-8-1622256.
Foren padrins Antoni Maians, pagès i Magina ¿? Va morir
als quatre anys, el 4-5-1627257.
I.3.1.4. Maria Jerònima Bassa Agell, nascuda l’1-10-1623258.
Foren padrins Salvador Colomer i Maria Pons.
I.3.1.5. Maria Joana Bassa Agell, nascuda l’1-1-1625259. Foren
padrins Bernat Vehils i Maria Clerga (Clerch).
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I.3.1.6. Eulàlia Elisabet Bassa Agell, nascuda l’11-7-1627260.
Foren padrins Bartomeu Bassa i Eulàlia Recoder. Es va
casar el 1648 amb Bertran Soler, traginer occità natural
de la localitat de Calonjas del bisbat de Comenges, però
habitant a Vilassar, fill de Domenjo i Maria. Havien fet
capítols matrimonials el 29-6-1648261, davant el notari
Gaspar Sangés de Vilassar.
I.3.2. Jaume Bassa Riera, nascut el 22-3-1584262. Foren padrins
Jaume Vehils i Violant Avellà. Aprengué l’ofici de sombrerer
i s’establí a Sevilla.
I.3.3. Elisabet Bassa Riera, nascuda el 18-10-1585263. Foren
padrins Jaume Casals i Elisabet Vidal. Es va casar el 21-91606264 amb Lluís Roig de Vallromanes, fill d’Antoni Roig. En
segones noces es tornaria a casar a Premià l’1-12-1636265
amb Bartomeu Moragues, sastre natural de Sant Pere de
Vilamajor però habitant a Premià, viudo de Margarida Julià
Martí i fill de Joan i Rafela.
I.3.4. Maria Bassa Riera, nascuda segurament el 1587 (no hem
trobat el seu baptisme). Es va casar el 4-11-1612266 amb el
sastre de Vilassar Bernat Pons, fill de Ramon i Joana.
I.3.5. Eulàlia Bassa Riera, nascuda el 13-6-1589267. Foren
padrins Jaume Vidal i Eulàlia, muller de Bertran Roca, mestre
de cases. Es va casar el 28-9-1616268 amb Guillem Sensat,
pagès natural del poblet occità de Seich, a prop de Banhèras
de Bigòrra, fill de Joan i Joana que s’havia establert a Premià.
En casar-se amb Eulàlia, Guillem era vidu de Joana Pedrosa,
de Premià, filla de Joan i Joana, amb qui s’havia casat l’any
1614269, amb qui havia tingut una filla que va morir en
néixer.
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En el cens de francesos que es va fer el 1637, hi declara que
té uns seixanta anys i que ja en fa cinquanta que viu aquí,
que té un fill de catorze anys i dues filles i que posseeix una
casa a Premià i dues vinyes de catorze homes de cavadura.
Guillem va morir a Premià el 31-12-1651270 i Eulàlia moria
als setanta-un anys a Premià, el 25-1-1661271.

Aquesta parella em són, també, avantpassats directes,
concretament avis desens i enllacen de nou amb els Lloberes
unes generacions més avall. També ho són, amb tota
seguretat, de la coneguda pedagoga masnovina Rosa Sensat
i Vilà. Tanmateix, ja seguirem la seva nissaga mitjançant un
estudi independent d’aquest mateix.
I.3.6. Bartomeu Bassa Riera, sastre, nascut el 20-8-1591272.
Foren padrins Bartomeu Tria i Isabel Costa. Es va casar a
Premià el 5-12-1621273 amb Magina Moragues Julià, filla del
sastre Bartomeu Moragues i de Margarida Julià, segon marit
de la seva germana Elisabet. Havien fet capítols
matrimonials el 10-10-1621274 davant del notari de Vilassar
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Joan Miquel Banús. Bartomeu va morir als setanta-dos anys
el 6—12-1663275
I.3.7. Elionor Estàsia Bassa Riera, nascuda el 15-1-1594276.
Foren padrins Miquel Joaní i Bartomeua Vehils. Es va casar
el 13-5-1623277 amb Cebrià Clerch, sabater habitant a
Vilassar, fill de Joan i Constança.
I.3.8. Joan Bassa Riera, nascut el 17-10-1595278. Foren padrins
Joan Dorder i Elisabet Isern. Igual que el seu germà Jaume,
aprengué l’ofici de sombrerer i s’establí a València.
I.3.9. Miquel Jacint Bassa Riera, pagès, nascut el 16-7-1600279.
Foren padrins Miquel Mates i Margarida Ventnes (sic) de
Terrassa.
Fou masover de can Llavaneres i es va casar el 17-9-1626280
amb Eulàlia Martí, de Vilassar, filla d’Onofre Martí i Marianna,
amb qui van fer capítols matrimonials davant del notari de
Vilassar Joan Miquel Banús, el 25-4-1625281.
Miquel moria als quaranta-tres anys, el 15-7-1644. Havia fet
testament davant del notari de Vilassar Gaspar Sangés el 97-1644, en el que nomenà marmessors a la seva muller, al
seu germà Bartomeu i a Bartomeu Banís i Estrany, pagès de
Vilassar. Va nomenar hereu al fill Jaume Bassa. D’aquest
matrimoni ens consten sis fills:
I.3.9.1. Maria Eulàlia Magdalena Bassa Martí, nascuda el 14-31627282. Foren padrins Bartomeu Bassa i Eulàlia Major.
Va morir als set anys, el 27-12-1634283.
I.3.9.2. Joan Genís Bernat Bassa Martí, nascut el 8-2-1629284.
Foren padrins Joan Llavaneres i Petronil·la Mata.
I.3.9.3. Jaume Bassa Martí, nascut el 1631 (no hem trobat el
seu baptisme). Es va casar el 19-9-1655 amb Maria
Magdalena Casanovas Roldós, de Vilassar, filla de
Salvador Casanovas i Magdalena Roldós Lledó.
I.3.9.4. Magí Pere Andreu Bassa Martí, nascut el 2-12-1635285.
Foren padrins Pere Recoder, pagès i Magina, muller de
Bartomer Bassa.
I.3.9.5. Maria Agnès Esperança Bassa Martí, nascuda el 19-121641286. Foren padrins Bernat Bassa, fadrí i Maria Vives,
donzella. Va morir als nou anys, el 7-10-1651287.
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I.3.9.6. Elisabet Maria Bassa Martí, nascuda el 13-121643288. Foren padrins Galceran Bassa i Elisabet Roure.

Els LLOBERES del mas Vidal
I ara sí, reprenem de nou, la genealogia dels Lloberes a partir del
cinquè fill del sastre Pau Lloberes Marquès (segona generació dels
Lloberes de Vilassar) i la seva muller Maria Andreu Fàbregues:
I. Pere Lloberes i Clara
II. Antoni Lloberes i Elionor Marquès Vehils
III. Pau Lloberes Marquès i Maria Andreu Fàbregues
IV. Antoni Josep Lloberes Andreu, boter i després pagès, nascut a
Cabrera el 24 de juny de 1609289. Foren padrins Antoni Lledó, pagès
i Àngela Antiga Lloberes, donzella de Mataró. Es va casar el 10 de
gener de 1636290 amb Elisabet Bassa Agell, nascuda a Vilassar,
filla de Bernat Bassa Riera i de Maria Agell Colomer. Van fer
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capítols matrimonials davant del notari Gaspar Sangés de Vilassar,
l’any següent d’haver-se casat, el 26-7-1637291.
Com hem vist abans, Elisabet va rebre l’heretat del mas Vidal de
Gordey l’any 1651 a la mort sense descendents directes d’Antoni
Bassa, cosí germà del seu pare. És a partir d’aquesta data, doncs,
que s'inicia una nova nissaga —els Lloberes de Mas Vidal— que van
posseir l'heretat durant nou generacions —del 1652 al 1866, quan
Josep Coll Lloberas la va vendre per 700 escuts: 170 per pagar un
deute hipotecari, 152 pel preu convingut amb la seva germana
Maria Rosa pels drets paternals sobre l'heretat i perquè desallotgés
la casa, i els restants 388 escuts els va cobrar en metàl·lic.
Antoni i Elisabet van tenir vuit fills. Ella va morir als quaranta-cinc
anys, l’11 d’abril de 1664292. Antoni, en canvi, va viure molts més,
fins que va morir d’una basca quan en tenia setanta-nou. El van
trobar mort de bon matí a casa seva el 7 de gener de 1689293.

Aquests foren els seus fills:
IV.1.
Francesc Mariano Lloberes Bassa, nascut el 10 de desembre
de 1635294. Foren padrins Francesc Recoder i Mariàngela Riera
del Lledoner de Badalona. Va morir als sis anys, el 25-2-1643295.
IV.2.
Dorotea Elisabet Melisenda Lloberes Bassa, nascuda el 29 de
novembre de 1637296. Foren padrins Bartomeu Parera, sastre i
Dorotea Parera, donzella.
IV.3.
Antoni Pau, que segueix.
IV.4.
Jeroni Andreu Josep Lloberes Bassa, nascut el 22-5-1642297.
Foren padrins Jeroni Prats, boter de Vilassar i Elisabet, muller de
Pere Pons.
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IV.5.
Jaume Josep Lloberes Bassa, nascut el 13-4-1644298. Foren
padrins Jaume Recoder, pagès i Maria Bassa, donzella. Va morir
als quatre anys, el 7-6-1648299.
IV.6.
Maria Lloberes Bassa, nascuda vers 1647 (no hem trobat
el seu baptisme) i casada el 28 d’abril de 1669300 amb Jaume
Estrany, fill de Salvador i Caterina.
IV.7.
Bartomeu Josep Lloberes Bassa, nascut el 9 de març de
301
1652 . Foren padrins Bartomeu Rossell de Premià i Esperança
Casals. Va morir solter als vint-i-dos anys el 16 de novembre de
1674302. Pertanyia a la parròquia de Santa Maria del Mar i fou
enterrat a la catedral de Barcelona.
IV.8.
Francesc Onofre Antoni Lloberes Bassa, treballador de
Vilassar nascut el 7 de gener de 1657303. Foren padrins Francesc
Vehil i Maria Rafart, filla d’Onofre Rafart. Es va casar en primeres
noces el 20 d’agost de 1680304 amb Margarida Casanoves
Casalins, filla de Josep Casanoves Roldós i d’Esperança Casalins
Bassa i es va establir al veïnat de Cabrils. En segones noces es
va casar el 2 de desembre de 1711305 amb Caterina Vidal, filla
de Domingo Vidal, treballador i Maria.
El de Francesc Lloberes és un cas força singular. Es va casar per
primer cop quan tenia vint-i-tres anys amb una noia que tenia
gairebé set anys més que ell. Van trigar dotze anys en tenir el
primer fill, una noia que es digué Maria. No en van tenir cap més
i Margarida, la muller de Francesc va morir als seixanta-un anys,
el 12-11-1711306. El seu marit en tenia llavors cinquanta-quatre
i la filla dinou. Encara no havia passat un mes de la mort de la
muller, que Francesc es tornava a casar amb una noia jove, filla
d’un treballador natural de Puigcerdà, habitant a Cabrils, en
Guillem Vidal. Aquesta noia, de la que no n’hem trobat el
baptisme a Vilassar, deuria d’haver nascut entre el 1685 (els
pares es van casar el 1684) i el 1695. Tindria, doncs, uns trenta
menys que el seu marit. D’aquest segon matrimoni en van
néixer cinc fills, el més petit dels quals quan son pare ja havia
complert setanta anys. Déu n’hi do!:
Del primer matrimoni:
IV.8.1.
Maria Rosa Margarida Lloberes Casanoves, nascuda el
10-12-1692307. Foren padrins Jaume Lloberes, pagès i
Esperança Casanoves, donzella de Cabrils.
APSGV, B2/298
APSGV, O6/258
APSGV-M1, foli 209
301
APSGV-B2, foli 456
302
APSGV-O7, foli 140
303
APSGV-B2, foli 500
304
APSGV-M1, foli 241
305
APSGV-M1, foli 375
306
APSGV, O8/171v
307
APSGV, B4/157
298
299
300
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Del segon matrimoni:
IV.8.2.
Pere Francesc Jaume Lloberes Vidal, nascut el 3-121716308. Foren padrins Pere Lloberes, pagès de Cabrils i
Mariàngela, donzella, filla de Domingo Vidal.
IV.8.3.
Bartomeu Salvador Joan Lloberes Vidal, nascut el 304-1719309, Foren padrins Bartomeu Vidal i Margarida, viuda.
IV.8.4.
Josep Ambròs Pau Lloberes Vidal, nascut el 14-5310
1722 . Foren padrins Josep Lloberes, treballador de
Vilassar i Isabel, muller de Pau Camins.
IV.8.5.
Francesc Jaume Josep Lloberes Vidal, treballador de
Cabrils nascut el 12-1-1725. Foren padrins Francesc Cabany,
treballador i Maria Lloberes, se germana gran. Es va casar el
7-1-1742311 amb Maria Àngela Rafart Masriera, natural de
Cabrils, filla de Pau i Teresa, amb qui feren capítols
matrimonials davant del notari de Vilassar Miquel Vila, el
mateix dia del casament312.
IV.8.6.
Jaume Domingo Pau Lloberes Vidal, nascut el 9-8313
1727 . Foren padrins Jaume Vidal i Maria Lloberes, sa
germana.
V. Antoni Pau Josep Lloberes del mas Vidal Bassa, pagès, nascut el
6 de febrer de 1639314. Foren padrins Jaume Recoder, pagès i Maria
Bassa, donzella. Es va casar en primeres noces el 9 d’agost de 1661
amb Maria Costa Major, nascuda el 23 de gener de 1633 a
Vilassar, filla de Miquel Costa, fuster i d’Eulàlia Major
Busquets315, que va morir el 22 de març de 1665316. En segones
noces es va casar el 28 d’abril de 1666317 amb Teresa Triador
Andreu, de Premià, filla de Jaume Triador Tió i Jerònima Andreu
Franquesa. Antoni va fer testament davant el notari de Vilassar,
Antoni Guals, el 20 de febrer de 1695 i morí el dos de març del
mateix any318, als cinquanta-sis anys. La seva segona muller l’havia
premort uns mesos abans, el 10-12-1692319. Els seus fills:
Del primer matrimoni :
V.1.
Jaume, l’hereu que segueix
V.2.
Gertrudis Maria Eulàlia Lloberes Costa, nascuda l’1 de març
de 1665320. Foren padrins Francesc Rafart, candeler de cera de

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

APSGV, B4/37
APSGV, B4/82
APSGV, B4/142
APSGV, M2/125
ACA-Mat, signatura 1594, 394v
APSGV, B4/272
APSGV, B2/298
APSGV-M1, foli 196
APSGV-O7, foli 104
APSPP-M1b, foli 70
APSGV, O8/50
APSGV, O8, foli 40
APSGV-B2, foli 570
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Barcelona i Gertrudis Rafart, filla d’Anna Rafart. Va morir als sis
anys el 27 de novembre de 1671321.
Del segon matrimoni:
V.3.
Antoni Josep Lloberes Triador, nascut el 28 de maig
de1668322. Foren padrins Antoni Lloberes, major de dies, pagès
i traginer i Magina, muller d’Antoni Ferrer. Va morir solter als
vint-is-sis anys el 2 de març de 1695323.
V.4.
Caterina Teresa Lloberes Triador, nascuda l’11 de juny de
324
1670 . Foren padrins Josep Vinyes, mestre de cases i
Esperança, muller de Guillem Comes. Es va casar el 22 de juny
de 1702325 amb Joan Casanoves, fill de Mateu i Anna Maria.
V.5.
Isidre Antoni Josep Lloberes Triador, nascut el 19 d’octubre
de 1672326. Foren padrins Isidre Xifré, pagès de Sant Esteve de
Vilanova i Caterina Vehil, filla d’Antoni Vehil.
V.6.
Pere Pau Josep Lloberes Triador, treballador de Cabrils,
nascut el 4 de juny de 1676327. Foren padrins Pere Costa, fuster
i Margarida Triador, filla de Josep Triador, pagès de Premià. Es
va casar el 28 d’abril de 1709328 amb Maria Xaus, viuda d’Antoni
Triador i Campins, filla de Pacià i Petronil·la, que ja tenia una
filla i un fill:
Maria Rosa Triador Xaus, que es va casar el 8-12-1726 amb
Joan Cahué Abril, ferrer natural de Vilassar, fill de Joan Pau
Cahué Figueró i Esperança Abril de Bonanat Parera. Aquest
Joan Cahué va marxar a fer les Amèriques, però en realitat
es va quedar a Euzkadi on es va canviar el primer nom pel
segon, Jaume, però en la versió castellana de Santiago. Allà
es va tornar a casar fent-se passar per solter, amb una noia
de Gasteiz, Maria Antoni Eguiluz, amb qui van establir una
nova branca dels Cahué que ha arribat fins a avui dia. La
seva dona de Vilassar, germanastra dels nostres Lloberes va
morir l’any 1740, sense haver tingut mai més notícies del
seu marit.
L’altre fill fou en Salvi Triador-i-Campis Xaus, que es va casar
a Premià el 25-2-1732 amb Josepa Cisademunt Sayol, filla
d’Anton Cisademunt Riera i Francesca Sayol Mata.
Fills de Pere Lloberes i Maria Xaus

321
322
323
324
325
326
327
328

APSGV-O7, foli 129
APSGV-B2, foli 602
APSGV-O8, foli 50
APSGV-B2, foli 620
APSGV-M1, foli 321
APSGV-B2, foli 641
APSGV-B2, foli 671
APSGV-M1, foli 356
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V.6.1.
Jaume Lloberes Xaus, nascut vers 1709 (no hem
trobat el seu baptisme a Vilassar), treballador. Es va casar
el 21-4-1727329 amb Maria Àngela Piferrer Roure, filla de
Cristòfol Piferrer Banús i Anna Maria Roure, amb qui havien
fet capítols matrimonials davant del notari de Vilassar Miquel
Vila, el sis de gener d’aquell mateix any330. Fills seus:
V.6.1.1. Pere Pau Genís Lloberes Piferrer, nascut el 17-11729331. Foren padrins Pere Lloberes, treballador de
Cabrils i Anna Maria, muller de Cristòfol Piferrer.
V.6.1.2. Cristòfol Simon Jaume Lloberes Piferrer, nascut el 2810-1729332. Foren padrins Cristòfol Piferrer i Maria,
muller de Pere Lloberes.
V.6.1.3. Maria Àngela Francesca Teresa Lloberes Piferrer,
nascuda el 12-4-1733333. Foren padrins Salvi Campins i
Teresa, muller de Jaume Serra.
V.6.1.4. Margarida Maria Mariàngela Lloberes Piferrer, nascuda
el 28-5-1735334. Foren padrins Josep Lloberes, fadrí, fill
de Pere Lloberes, i Margarida Piferrer, donzella, filla de
Cristòfol Piferrer.
V.6.1.5. Ramon Pau Josep Lloberes Piferrer, nascut el 6-101737335. Foren padrins Ramon Piferrer, jove pagès i
Teresa, muller de Josep Manent.
V.6.1.6. Francesc Macià Josep Lloberes Piferrer, nascut el 21-21740336.Foren padrins Francesc Lloberes, jove pagès i
Maria Anna Piferrer, donzella, filla de Cristòfol Piferrer.
V.6.1.7. Jaume Pau Bru Lloberes Piferrer, nascut el 20-101742337. Foren padrins Pere Lloberes, pagès i Esperança,
muller de Pau Roure.
V.6.1.8. Francesca Eulàlia Teresa Lloberes Piferrer, nascuda el
31-7-1746338. Foren padrins Francesc Lloberes,
treballador i Eulàlia, muller de Josep Mas.
V.6.2.
Petronil·la Eulàlia Francesca Lloberes Xaus, nascuda
l’11-1-1710339. Foren padrins Francesc Lloberes, pagès de
Cabrils i Eulàlia Xaus.
V.6.3.
Josep Pere Francesc Lloberes Xaus, nascut el 28-6340
1711 . Foren padrins Josep Lloberes, treballador i
Margarida, muller de Francesc Lloberes.
APSGV, M3/44
ACA-Mat, signatura 1594, 58r
APSGV, B4/250
332
APSGV,. B4/305
333
APSGV, B4/398
334 APSGV, B5/44
335 APSGV, B5/84
336 APSGV, B5/134
337 APSGV, B5/190
338 APSGV, B5/281
339
APSGV, B3/
340
APSGV, B3/464
329
330
331
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V.6.4.
Josepa Maria Rosa Lloberes Xaus, nascuda el 30-10341
1715 . Foren padrins Pere Jaume Xaus, pagès de Vilassar i
Rosa Campins, donzella, germanastra de la batejadaV.6.5.
Pacià Jeroni Francesc Lloberes Xaus, nascut el 9-3342
1717 . Fou el seu padrí Jeroni Font de Premià.
V.7.
Francesca Teresa Dorotea Lloberes Triador, nascuda el 8
d’agost de 1678343. Foren padrins Francesc Lloberes i Dorotea,
muller de Pere Tacó de Mata.
V.8.
Josep Pere Mateu Lloberes Triador, treballador, nascut el 7
d’abril de 1681344. Foren padrins Josep Sardà, moliner i
Margarida Mercader. Es va casar l’1 de febrer de 1708345 amb
Anna Maria Badia, filla de Salvador i Francesca. Fills seus:
V.8.1.
Domingo Oleguer Antoni Lloberes Badia, nascut el 6-3346
1716 . Foren padrins Francesc Lloberes de Cabrils i
Petronil·la, muller d’Antoni Condal.
V.8.2.
Margarida Maria Eulàlia Lloberes Badia, nascuda el 6347
1-1718 . Foren padrins Rafel Lloberes del mas Vidal i
Margarida, muller de Domingo Vidal.
V.8.3.
Francesc Rafel Jaume Lloberes Badia, nascut el 2-12348
1720 . Foren padrins el Doctor Anton Rigo, metge i Maria
Amell, muller de Rafel Derrocada, donzell.
VI. Jaume Francesc Antoni Lloberes del Mas Vidal Costa, pagès,
nascut el 17 de maig de 1663349. Foren padrins Jaume Lloberes,
moliner i Teresa Lladó, muller de Jaume Lladó. Es va casar el 6-091689350 a Mataró amb Margarida Lleonart Sala, de Mataró, filla
de Rafael Lleonart i de Maria Sala. Va morir el 26 de febrer de
1714351 Els seus fills:
VI.1.
Anton, l’hereu que segueix.
VI.2.
Rafel Lloberes LLeonart, pagès de Vilassar, nascut potser a
Mataró vers 1691 (no hem trobat el seu baptisme als registres
de Vilassar). Es va casar el 14 de juliol de 1720352 amb
Raimunda Riera Costa, filla de Bernat Riera Espinàs i Maria Costa
Fill seu:

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

APSGV, B4/20
APSGV,B4/42
APSGV-B2, foli 696
APSGV-B3, foli 26
APSGV-M1, foli 345
APSGV, B4/27
APSGV, B4/53
APSGV, B4/109
APSGV-B2, foli 555
APSMM-M3/257
APSGV-O8, foli 201
APSGV-M1, foli 425
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VI.2.1.
Marc Salvador Rafel Lloberes Riera, nascut el 26-4353
1721 . Foren padrins Salvador Forns, negociant i Maria,
muller de Pere Bassa.
VI.3.
Jaume Domingo Rafel Pau Lloberes Lleonart, pescador, nascut
el
3-11-1692354. Foren padrins Rafel Lleonart, pagès
d’Argentona i Eulàlia Gallart i Torres de Mataró. Es va casar el
7-9-1721355 amb Maria Eulàlia Cahué Nadal, natural de Vilassar,
filla de Jaume Cahué Figueró i Eulàlia Nadal. Va morir ofegat el
29-9-1722356 davant les costes de Peníscola, en el naufragi del
llaüt en el que estava embarcat.
VI.4.
Francesc Nicolau Pau Lloberes Lleonart, treballador, nascut
el 8 de desembre de 1697357. Foren padrins Francesc Lloberes,
pagès de Cabrils i Maria Estrany de Cabrils. Va morir als disset
anys el 27-2-1715358.
VI.5.
Miquel Josep Lloberes Lleonart, nascut el 2 de març de
1700359. Foren padrins Miquel Vinyes, soldat del terci de
Barcelona i Margarida, muller de Francesc Lloberes, treballador
de Cabrils. Es va casar vers 1727 amb Madrona Botinas, de
Vilassar. Fills seus:
VI.5.1.
Teresa Maria Margarida Lloberes Botinas, nascuda el
16-3-1728360. Foren padrins Antoni Botinas, treeballador i
Margarida, muller de Jeroni Botinas.
VI.5.2.
Maria Llúcia Margarida Lloberes Botinas, nascuda el 1512-1729361. Foren padrins Rafel Lloberes i Maria, muller de
Julià Roca. Es va casar el 23-8-1750362 amb Francesc Pujol
Vives, treballador de Cabrils, fill de Francesc i Maria Àngela.
VI.5.3.
Antoni Jaume Miquel Lloberes Botinas, nascut el 23-31732363. Foren padrins Antoni Lloberes, pagès i Eulàlia,
muller de Miquel Botinas.
VI.5.4.
Caterina Arcàngela Madrona Lloberes Botinas, nascuda
el 9-4-1734. Foren padrins Julià Roca, fuster i Caterina,
muller d’Antoni Lloberes.
VI.5.5.
Joan Miquel Antoni Jaume Lloberes Botinas, nascut el
18-9-1736364. Foren padrins Joan Matas, pescador i Àgata,
muller de Genís Sala.

APSGV, B4/118
APSGV, B8/338
APSGV, M3/3
356
APSGV, O8/271
357
APSGV-B3, foli 218
358
APSGV, O8/215
359
APSGV-B3, foli 251
360
APSGV, B4/255
361
APSGV, B4/307
362
APSGV, M3/202
363
APSGV, B4/371
364 APSGV, B5/65
353
354
355
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VI.5.6.
Josep Miquel Lloberes Botinas, nascut l’11-1-1739365.
Foren padrins Josep Lloberes, jove treballador i Eulàlia
Piferrer, donzella, filla de Cristòfol Piferrer.
VI.5.7.
Maria Eulàlia Madrona Lloberes Botinas, nascuda el 12366
2-1743 . Foren padrins Salvador Lloberes, jove treballador
i Maria Lloberes, filla de Miquel Lloberes.
VI.5.8.
Josepa Agnès Madrona Lloberes Botinas, nascuda el 211-1745367. Foren padrins Josep Lloberes del mas Vidal i
Agnès Botinas, donzella
VI.5.9.
Francesc Antoni Pau Lloberes Botinas, nascut el 29-1368
1749 . Foren padrins Francesc Pujol dels Rosers, jove
treballador i Teresa Julià. Donzella, filla de Pau i Magdalena.
VI.6.
Margarida Caterina Teresa Lloberes, nascuda el 21 de
setembre de 1702369. Foren padrins Rafael Lleonart, pagès
d’Argentona i Caterina Casanoves, muller de Joan Casanoves,
fuster de Vilassar. Va morir albada el 22 de setembre de 1703370.
VI.7.
Josep Silvestre Jeroni Lloberes, nascut el 4 de gener de
371
1705 . Foren padrins Josep Lloberes del Mas Vidal, pagès i
Jerònima Vinyes, muller de Miquel Vinyes, soldat de Barcelona
VI.8.
Àgata Anna Maria Eulàlia Lloberes, nascuda el 28 d’agost de
372
1707 . Foren padrins Salvi Costa, fuster i Anna Maria Badia,
muller de Salvador Badia, treballador. Es va casar el 3 de juny
de 1732373 amb Genís Sala Daubanch, fill de Pere i de Maria
VI.9.
Salvador Jaume Francesc Lloberes, nascut el 17 de setembre
de 1711374. Foren padrins Antoni Lloberes, germà del nadó i
Eulàlia Costa, muller de Salvi Costa, fuster. Va morir als cinc
anys, el 20 de febrer de 1717375.
VII. Anton Lloberes del Mas Vidal i Lleonart, pagès, nascut
probablement a Mataró vers 1690 (no hem trobat el seu baptisme
al registres de Vilassar). Es va casar el 30 de gener de 1720376 amb
Caterina Cirera Torra, de Tiana, filla de Joan Cirera Caneny i
Eulàlia Torra Umbert. Va morir als cinquanta anys, el 8 de gener
de 1740377. Caterina va morir el 6 de març de 1764378, quan tenia
setanta-tres anys.

365 APSGV, B5/106
366 APSGV, B5203
367 APSGV, B5/254
368 APSGV, B5/333
369
APSGV-B3, foli 296
370
APSGV-O8, foli 91
371
APSGV-B3, foli 331
372
APSGV-B3, foli 384
373
APSGV-M2, foli 72
374
APSGV-B3, foli 467
375
APSGV-O8, foli 230
376
APSGV-M1, foli 425
377
APSGV-O9, foli 271
378
APSGV-O10, foli 296
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L’any 1738 Antoni Lloberes declara posseir tota aquella peça erma i
part de vinya plantada que conté uns tres homes de sembradura on
hi ha construït el mas conegut com la casa d’en Lloberes del Mas
Vidal, situada en el terme de la parròquia de Sant Genís de Vilassar
en el lloc anomenat mas Vidal i antigament Gordey, el qual afronta
a orient i migdia amb honors dels hereus de Francesc Bassols que
foren d’en Rafart i abans d’en Riera, mitjançant el camí que va de
la parròquia de Vilassar al veïnat de Cabrils, a ponent amb honor de
Pere Màrtir Vives i Blanch, pagès, i a tramuntana amb honor d’en
Pau Roure, pagès.
Els seus fills:
VII.1.
Salvador Jaume Joan Pau Lloberes Cirera, nascut el 18
de maig de 1721379. Foren padrins Joan Pau Cirera, pagès de
Tiana i Margarida Lloberes, viuda de Jaume Lloberes del Mas
Vidal. Es va casar el 3 de setembre de 1748380 amb Rosa
Sabater Cisa, de Vilassar, filla d’Antoni i Maria. Els seus fills:
VII.1.1.
Jeroni Jacint Lloberes Sabater, nascut el 9 de març de
381
1749 . Foren padrins Jeroni Mateu i Alzina, pescador i
Caterina Lloberes del mas Vidal.
VII.1.2.
Josep Miquel Salvador Lloberes Sabater, nascut el 8 de
febrer de 1752382. Foren padrins Josep Lloberes i Mariàngela
Pons, muller de Fèlix Pons.
VII.1.3.
Anton Lloberes del Mas Vidal Sabater,
treballador. Fou l’hereu. Es va casar el 23 d’agost de 1778383
amb Esperança Petit Dominich, filla de Pere Petit Rigol i
Esperança Dominich Galceran. Va fer testament a Mataró el
14-11-1801, amb el notari Francisco Boronat. Nomenà
marmessors a la muller i al germà Salvador. Deixa al fill
Salvador 100 lliures i una caixa de roba de vestir i de llit.
Nomenà hereu al fill Pere. Fills seus:
VII.1.3.1.
Pere Salvador Tomàs Lloberes del mas Vidal
Petit, nascut el 29 de desembre de 1779384. Foren
padrins Pere Petit i Rosa Sabater. Es va casar a Vilassar
el 3 d’octubre de 1799385 amb
Maria Riera
Tremoleres, filla de Simeó i Caterina. A partir d’aquí
deixem el fil dels hereus dels Lloberes del mas Vidal, que
fineix tres generacions després, quan Josep Coll
Lloberes, segurament nét d’aquesta parella, va vendre
379
380
381
382
383
384
385

APSGV-B4, foli 119
APSGV-M2, foli 186
APSGV-B5, foli 337
APSGV-B6, foli 7
APSGV.M2, foli 102
APSGV-B8, foli 190
APSGV-M3, foli 192
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el mas per 700 escuts, tal com hem explicat al
començament d’aquesta capítol.
VII.1.3.2.
Salvador Lloberes Petit, nascut vers 1782.
VII.1.4.
Maria Rosa Caterina Lloberes Sabater, nascuda el 28
de març de 1756386. Foren padrins Joan Sabater i Magdalena
Forns.
VII.1.5.
Maria Gràcia Magdalena Elena Lloberes Sabater, nascuda
el 8 de febrer de 1758387. Foren padrins Miquel Lloberes del
Mas Vidal i Gràcia Sabater. Es va casar el 14-4-1884388 a
Cabrera, amb Pere Lledó Carbonell, treballador natural
d’Argentona però habitant a Cabrera, fill de Francesc i
Teresa. Fills seus, tots nascuts a Cabrera:
VII.1.5.1.
Rosa Caterina Florentina Lledó Lloberes, nascuda
el 18-10-1785. Foren padrins Dionís Carbpnell,
treballador de Cabrera i Rosa, muller de Salvador
Lloberes de Vilassar.
VII.1.5.2.
Francesca Teresa Rosalia Lledó Lloberes, nascuda
el 17-12-1790 i batejada l’endemà. Foren padrins
Salvador Lloberes i Llurià de Mataró i Francesca Lledó,
muller de Josep Salom, daguer.
VII.1.5.3.
Josep Pere Pau Lledó Lloberes, nascut el 12-71703 i batejat el 14. Foren padrins Josep Parera de
Vilassar i Semproniana Lledó, donzella, filla de Francesc
Lledó d’Argentona.
VII.1.5.4.
Ignasi Salvador Gregori Lledó Lloberes, nascut el
24-5-1796 i batejat el 26. Foren padrins Ignasi Andreu,
comerciant de Mataró i Rosa, muller de Josep Parera de
Vilassar.
VII.1.5.5.
Dionís Feliu Anton Lledó Lloberes, nascut el 172-1799. Foren padrins Dionís Carbonell, treballador i
Esperança, muller d’Anton Lloberes de Vilassar.
VII.1.6.
Jaume Joan Gaietà Lloberes Sabater, nascut el 12 de
gener de 1763389. Foren padrins Jaume Lloberes, retorcedor
de cera de Canet i Teresa Aymerich, filla de Daniel Aymerich.
VII.2.
Gertrudis, Antònia, Margarida, Caterina Lloberes Cirera,
nascuda el 18 de gener de 1723390. Foren padrins Rafael
Lloberes i Gertrudis Puig. Va morir albada el 15 de setembre de
1724.
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APSGV.B6, foli 80
APSGV-B6, foli 128
APSFC, M2/295
APSGV.B6, foli 238
APSGV-B3, foli 154
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VII.3.
Anna Maria Caterina Lloberes Cirera, nascuda el 12 de març
de 1725391. Foren padrins Miquel Lloberes del mas Vidal, pagès
i Anna Puiggener, muller de Feliu Puiggener, pagès de
Jonqueres. Va morir albada el 27 d’agost de 1726.
VII.4.
Josep, que segueix.
VII.5.
Miquel Rafael Antoni Lloberes Cirera, nascut el 20 de març de
392
1731 . Foren padrins Miquel Vila i Segimona Lloberes.
VII.6.
Jaume Marc Antoni Lloberes Cirera, nascut el 8 de febrer de
1735393. Foren padrins Marc Lloberes i ...¿...?. S’establí a Canet
on hi feia de retorcedor de seda.
VIII. Josep Jaume Joan Lloberes del Mas Vidal Cirera, treballador,
nascut el 13 de juliol de 1727394. Foren padrins Josep Lloberes, fadrí
de Vilassar i Eulàlia, muller de Pere Llavina, pagès de Tiana. Es va
casar el 5 d’agost de 1748395 a Vilassar, amb Magdalena Forns
Mates, nascuda a Vilassar el 26 d’abril de 1719396, filla de Cristòfol
Forns Piferrer i Margarida Mates Abril. Els seus fills:
VIII.1. Salvador Josep Cristòfol Lloberes Forns, nascut el 26 de
desembre de 1748397. Foren padrins Salvador Lloberes del Mas
Vidal, oncle i Margarida Mates, muller de Cristòfol Forns, àvia
materna Es va casar el 30 d’abril de 1784398 amb Teresa
Comelles Guardiola i s’establiren a Vilassar de Mar. Fill seu fou:
VIII.1.1.
Jaume Lloberes Comelles, nascut a Vilassar de Mar el
1797 i que es va casar el 1812 amb Maria Bosch Ponsiarenes.
Foren els pares de nou fills, tots nascuts a Vilassar de Mar :
VIII.1.1.1.
Maria Lloberes Bosch, nascuda el 1813 i morta
el 1815.
VIII.1.1.2.
Maria Lloberes Bosch, nascuda el 1815.
VIII.1.1.3.
Josepa Lloberes Bosch, nascuda i morta l’any
1817.
VIII.1.1.4.
Salvador Lloberes Bosch, nascut el 1819 i mort
el 1893. Es va casar el 1848 amb Teresa Floreta Corbera.
En segones noces es va tornar a casar el 1868 amb Maria
Soler Pujol.
VIII.1.1.5.
Francesc Lloberes Bosch, nascut el 1825.
VIII.1.1.6.
Genís Lloveres Bosch, nascut el 1827.
VIII.1.1.7.
Josepa Lloberes Bosch, nascuda el 1820 i
casada el 1838 amb Felipe Rufingier Neffi.
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APSGV-B4, foli 195
APSGV-B3, foli 388
APSGV-B5, foli 36
APSGV-B4, foli 271
APSGV, M2/186
APSGV-M2, foli 186
APSGV-B5, foli 331
APSGV-M3, foli 127
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VIII.1.1.8.
Maria Carme Lloberes Bosch, nascuda el 1831 i
morta el 1865.
VIII.1.1.9.
Pau Lloberes Bosch, nascut el 1832 i mort el
1834.
VIII.2. Cristòfol Josep Pere Lloberes Forns, nascut el 31 de gener de
1751399. Foren padrins Cristòfol Forns i Caterina Lloberes, viuda.
Va morir als vuit anys, el 5 d’abril de 1759400.
VIII.3. Maria Eulàlia Caterina Lloberes Forns, nascuda el 27 de gener
de 1754401. Foren padrins Miquel Lloberes, fadrí, oncle seu i
Maria Lledó, muller de Gabriel Espinàs, pescador.
VIII.4. Jaume, que segueix pels Lloveras de Premià.
VIII.5. Margarida Paula Francesca Lloberes Forns, nascuda el 3 de
setembre de 1759402. Foren padrins Pau Damians, sastre i
Margarida, muller de Pau Damians. Es va casar l’1 de febrer de
1780403 amb Francesc Villar Botinas, de Vilassar, fill de Jacint i
Maria.

Els LLOVERAS de Premià de Mar (de Lloberes a Lloveras)
IX.
Jaume Lloberes Forns, treballador, nascut a Vilassar el 17
d’octubre de 1756. Es va casar i establir a Premià el 20 d’abril de
1785404, amb Maria Riera Senyat, nascuda a Premià el 9 de
desembre de 1756405, filla de Jacint Riera Villar (vegeu el meu
estudi: Els Riera de Premià), pescador i d’Eulàlia Senyat Torres,
que va morir el 16 de febrer de 1824406. Jaume moria el 13 de
desembre de 1829407. Ambdós foren enterrats a la tomba dels
confrares de Sant Antoni Abat de Premià.
Els seus fills, tots de Premià, foren:
IX.1.
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Josep, que segueix

APSGV-B5, foli 380
APSGV-O10, foli 225
APSGV-B6, FOLI 34
APSGVB6, foli 169
APSGV-M3, foli 124
APSPP, M3/175
APSPP, B6/159
APSPP,O8/19
APSPP, O8/57
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IX.2.
Felicià Josep Joan Lloveras Riera, pagès i traginer, nascut el
7 d’octubre de 1788 i batejat el dia 9408. Foren padrins Mariano
Riera, pescador de Premià i Magdalena Forns, àvia paterna. Es
va casar el 10 de setembre de 1816409 amb Margarida
Cisademunt Manent, de Premià, filla de Pere Cisademunt Amat i
de Maria Manent Comes.
Dos anys abans del matrimoni, quan Felicià tenia vint-i-sis anys,
consta que es va fer una casa al veïnat de mar de Premià, en
terrenys de Joan Baptista Franquesa. Els seus fills:
IX.2.1.
Josepa Teresa Magdalena Lloveras Cisademunt, nascuda
el 13 d’octubre de 1816 i batejada el 15410. Foren padrins
Jaume Lloveras i Maria Cisademunt, àvia. Es va casar el 27
d’agost de 1840411 amb Mariano Serra Alzina, mariner de
Premià, fill de Mariano i Rosa. Van tenir al menys tres fills:
IX.2.1.1.
Josep Serra LLoveres
IX.2.1.2.
Jacinta Serra Lloveras
IX.2.1.3.
Teodor Serra LLoveras, mariner. Va morir de
disenteria, embarcat en la corbeta “15 de marzo” el 1710-1880, quan anava embarcat com a segon pilot a la
corbeta “13 de marzo”.
IX.2.2.
Pere Josep Felicià Lloveras Cisademunt, nascut el 14 de
juny de 1819 i batejat el 15412. Foren padrins Pere
Cisademunt, pagès i Maria Riera, muller de Jaume Riera
IX.2.3.
Maria Teresa Margarida Lloveras Cisademunt, nascuda
el 9 de juny de 1821 i batejada el 10413. Foren padrins
Francesc i Eulàlia Cisa. Es va casar el 27 d’agost de 1840414
amb Felicià Riera Cisabanquet, mariner, fill de Felicià Riera
Cisa i Esperança Cisabanquet Torrent. El seu fill
IX.2.3.1.
Josep Joan Pere Riera Lloveras, nascut el 9 de
febrer de 1841 i batejat el 10415. Foren padrins Felicià
Lloveras i Esperança Cisabanquet. Es va casar el 1877
amb la seva cosina segona, Francesca Lloveras Riera,
filla de Joan Lloveras Serra i Eulàlia Riera Cisabanquet.
IX.2.4.
Francesca Jacinta Josepa Lloveras Cisademunt,
nascuda el 19 d’abril de 1823 i batejada el 19 416. Foren
padrins Josep Lloveras, negociant i Maria Lloveras Serra. Es
va casar el 3 d’octubre de 1840417 amb Josep Fontrodona
Alzina, mariner de Premià, fill de Mariano i Teresa.
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APSPP,B7/117
APSPP,M4/39
APSPP,B8/109
APSPP, M4/147
APSPP,B8/129
APSPP,B8/149
APSPP,M4/146
APSPP, B9/153r
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APSPP,M4/147
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IX.2.5.
Teresa Antònia Maria Lloveras Cisademunt, nascuda el
28 de juliol de 1825418. Foren padrins Mariano Cisademunt i
Teresa Mas.
IX.2.6.
Josep Joan Pere Lloveras Cisademunt, nascut el 30 de
juliol de 1827 i batejat el 31419. Foren padrins Josep Cisa,
pagès i Dorotea Riera, muller de Joan Bertran, pescador.
IX.2.7.
Esperança Teresa Rita Lloveras Cisademunt, nascuda
el 25 de desembre de 1829 i batejada el 26420. Foren padrins
Pau Cisa, negociant i Esperança Bertran, muller de Josep
Cisa, mariner.
IX.3.
Salvador Jacint Antoni Lloveras Riera, mariner, nascut el 17
de gener de 1791 i batejat el 18421. Foren padrins Salvador
Lloberes, pagès de Vilassar i Teresa Riera, muller de Mariano
Espinàs, pescador de Premià.
Va morir en caure al mar Mediterrani un dia de fort vent quan
anava embarcat en un llaüt. Sabem per un expedient del
Tribunal de Marina que, l'any 1826, el patró Salvador Verdaguer
Cahué de la matrícula de Vilassar de Mar, havia sortit amb el
seu llaüt del Port de Liorna (Livorno) per anar a Gibraltar amb
un carregament d'oli, i que trobant-se en les costes de França,
es van aixecar vents contraris que li van obligar a refugiar-se en
dos ports. Després de reprendre el viatge "...y soplando con la
mayor violencia los vientos de parte de S.S.O y N.O. a cosa de
las diez horas de la mañana se le cayó en el mar un individuo de
su tripulación, llamado Salvador Lloveras..."
IX.4.
Pere Jaume Josep Lloveras Riera, nascut el 17 de juliol de
422
1796 . Foren padrins Pere Bertran, pescador de Premià i
Margarida Botinas, muller de Francesc Villar, pescador de
Vilassar. Va morir als dos anys, el 24 de juliol de 1798423.
És a partir d’aquesta nova generació que la grafia del cognom, fins
ara LLOBERES, passa a ser la que ens ha arribat a nosaltres com a
LLOVERAS.
X. Josep Jacint Joan Lloveras Riera, pagès, nascut a Premià el 8 de
maig de 1786 i batejat l’endemà424. Foren padrins Josep Lloveras
Cirera, avi patern i Eulàlia Senyat Torras, viuda Riera, àvia materna.
Es va casar el 27 de desembre de 1809425 a Premià, amb Maria
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Serra Riera, de Premià, filla de Salvador Serra Torras, pescador,
mariner i hostaler de Premià i de Francesca Riera Arbúcies. Maria
va patir un avortament de cinc mesos al molí d’Argentona, on hi
havia anat a buscar farina426. Encara patiria un altre avortament,
de set o vuit mesos, el 28 de desembre de 1818.
L’any 1836, quan Josep Tenia cinquanta anys, es va produir la
segregació de Premià de mar del municipi matriu de Sant Pere de
Premià. El nostre Josep Llovereas fou un dels tres comissionast del
nou poble per efectuar les gestions de segregació. El 24 de juny
d’aquell any trobem una acta de l’Ajuntament de Sant Pere de
Premià que així ho reflecteix:
“En el vecindario de San Cristóbal de Premiá de Mar, jurisdicción del
pueblo de San Pedro de Premiá, del corregimiento de la ciudad de Mataró,
provincia de Barcelona a los 24 días del mes de junio del año del
nacimiento del señor de mil ochocientos treinta y seis.
Convocados los vecinos, padres de familia o que tienen esta
representación en la presente parroquia, dentro de la iglesia de la misma,
por el Sr. D. Juan Manent, hacendado y actual Alcalde de la jurisdicción
predicha del lugar de San Pedro de Premiá, a la que pertenece este
vecindario, con conocimiento, según ha expresado, del Muy Ilustre Señor
Gobernador Civil de esta provincia, en la cual convocación han asistido las
personas siguientes:
D. Juan Manent, Alcalde de este lugar, i Pedro Cisa Estrader, Jaime Font,
Francisco Mas, Pablo Antich, Baudilio Puigdengolas, Tomas Mas, Luís Cisa,
Jacinto Bruguera, Lorenzo Font 2º, José Lloveras, Miguel Mas, Salvador
Cisa Banquet, Antonio Magriñá, Salvador Cisa, Francisco Manent, Mateo
Alsina, Miguel Alsina, Jaime Cisa Estrader, José Font 1º, Jaime Roig, Pedro
Pullés, Bartolomé Mitjans, Francisco Lloveras, Juan Abril, José Font 2º,
José Roqueta, Zacarías Gavaldá, Pedro Estrader, Jaime Riera, Juan Cisa
Banquet, Salvador Roig, Jerónimo Feliu, Juan Riera, José Serra, Mariano
Roig, José Tauran, Feliciano Lloveras, Juan Pont, Pablo Mas, Mariano
Argimon, Antonio Catalá, Severo Alsina, Pablo Roldós, Mariano Serra,
Francisco Fontrodona, José Fontrodona, José Maimus, Miguel Bertran,
Agustín Cisa, Vicente Gurri, Jaime Botey, Lorenzo Gelpi, José Miracle,
Francisco Alsina, Pedro Roig, Mariano Cisa, Jaime Casalins, Buenaventura
Maimús, Pablo Riera Alsina, Jacinta Constansó vda, Jacinto Riera, Jacinto
Alsina, Josefa Argimon vda, Mariano Mas, Jacinto Bertran, Teresa Argimon
vda, Pablo Constansó, Pablo Vila, Teresa Riera vda, Pablo Xarrié, Salvador
Estival, Teresa Gurri vda, Mariano Gurri, Pedro Vidal, Gertrudis Estrader
vda, Agustín Riera, Pedro Alsina, Teresa Cardona vda, Pedro Amat, Pablo
Gelpi, Teresa Vilá vda, Gerardo Cisa Font, José Font 3º, Rosalía Cardona
vda, Juan Estrader, Francisco Badia, Gertrudis Cisa vda, Antonio Moragas,
Mariano Riera, Teresa Serra vda, Joaquín Ibora, Severo Cisa, Teresa Font
426
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vda, Miguel Maimús, Juan Alsina Delgado, Rosa Cisa vda, Juan Font, José
Font 4º, Maria Bruguera vda, Francisco Serranculi, Miguel Cisa Banquet,
Rosa Alsina vda, Jaime Cisa Costa, Antonio Codina, Rosa Estival vda,
Ramón Pons, Isidro Estrader, Esperanza Riera vda, Jaime Balada, Olegario
Prats, Antonia Gelpi vda, Francisco Claramunt, Pedro Mayolas, Dorotea
Bertran vda, Luís Riera, José Sevillé, Teresa Mas vda, José Argimon,
Francisco Cardona, Maria Estival vda, José Cisa Alsina, Francisco Sevillé,
Felipa Roldós vda, Jaime Gelpi, Esteban Feu, Antonia Moragas vda, Jaime
Cisa Alsina, Pablo Gelpi, Josefa Morató vda, Vicente Cisa Banquet, Pedro
Olano, Antonia Rosell vda, Miguel Font, Lorenzo Font 1º, Teresa Cisa vda,
Simón Cisa Alsina, Andrés Genius, Mariángela Alsina vda, Pablo Font,
Pedro Simó, Eulalia Benús vda, Pablo Giralt, Jaime Alsina, Josefa Font vda,
Pedro Estrader, Francisco Abril, Maria Constansó vda, Pablo Fontrodona,
Miguel Moragas
Los cuales que son en número de 150, y mas de las tres quintas partes
del total de los vecinos de que se compone Premiá de Mar, no habiendo
podido concurrir los demás, unos por hallarse impedidos, y los demás
ausentes, la mayor parte de estos navegando con motivo de ejercer el
oficio de marineros, así reunidos bajo la presidencia de dicho Sr. Alcalde,
su merced después de haber hecho una breve reseña de la separación que
este vecindario había obtenido del lugar de San Pedro de Premiá, de
haberse formado aquí ayuntamiento propio, hecho señalamiento y
amojonamiento de su término y todo lo demás conducente a formar
pueblo separado e independiente del de San Pedro de Premiá, y después
de haber enterado a los concurrentes en la presente convocatoria de los
pasos hechos para restablecer la independencia y todas las demás gracias
arriba expresadas que se habían conseguido en tiempo del (abolido)
sistema constitucional y de haberse extraviado el expediente instalado a
los referidos efectos en la Gobernación Civil de la provincia, y remitido
después a la Corte para la aprobación superior, dispuso que por mi el
infrascrito escribano fuese leído en alta, clara e inteligible voz como lo he
verificado, el oficio, que con fecha de catorce del actual le dirigió el dicho
Sr. Gobernador Civil, y es del tenor siguiente:
Gobierno Civil de la provincia de Barcelona=mesa 1º=Por el ministerio de
la gobernación del Reyno se me ha comunicado en 26 del anterior la real
orden que copio= No existiendo en este ministerio el expediente sobre
formación de Ayuntamiento propio en el pueblo de Premiá de mar, cuya
resolución solicita V.S. en oficio de 11 de este mes y habiendo además
caducado en virtud del real decreto de 23 de julio último para el arreglo
provisional de ayuntamientos que es posterior a él, S.M. la Reina
Gobernadora se ha servido mandar instruya V.S. un nuevo expediente
con arreglo al mismo decreto, si es que por aquel pueblo se insiste en la
indicada solicitud de formación de Ayuntamiento propio. De real orden
comunicada por el Sr. Secretario del despacho de la gobernación del
Reyno lo digo a V.S. para su inteligencia y efectos correspondientes= lo
traslado a U. para que lo haga saber a los de Premiá de mar a los efectos
que les convenga= Dios guarde a U muchos años. Barcelona 14 de junio
de 1836 Juan Lopez de Ochoa.= Sr. Alcalde de Premiá de mar
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Concluida esta lectura y explicado por mi el escribano a los concurrentes
el contenido de dicho oficio, el propio Sr. Alcalde ha manifestado que para
proceder a la instrucción del expediente debían resolver si continuaban o
no en la misma intención y voluntad de separarse del pueblo de San Pedro
de Premiá y de formar jurisdicción separada y Ayuntamiento propio y
señalamiento
de
término,
y han contestado todos por aclamación y sin discrepancia de un solo voto,
que si;
Vista la cual deliberación les ha hecho presente la misma autoridad, que
creía seria oportuno que nombrasen comisionados con poderes bastantes
para obrar en su representación y de todo el vecindario, todo cuanto fuese
conveniente para conseguir sus deseos y gestionar al intento lo
conducente.
Y los concurrentes, oída esta indicación, han nombrado también sin
discrepancia de votos para comisionados al intento a Pedro Cisa Estrader,
a José Lloveras y a José Font, los tres vecinos del presente vecindario,
a los cuales han dicho que debían dar y conferir, y daban y conferían
amplio poder y facultad para obrar en representación de dicho vecindario
y de todos sus habitantes, todo cuanto sea necesario útil y conveniente
para conseguir la expresada separación y los demás favores y beneficios
que convengan al mismo, y a todos sus moradores presentes y futuros,
así ante el M.I. Sr. Gobernador Civil de la provincia y la Excma. Diputación
Provincial de la misma, como ante la autoridad suprema del Reyno y
cualesquiera otras autoridades superiores e inferiores, presentar todos los
memoriales, súplicas, y demás escritos que hagan para el caso y les
parezcan conducentes, y practicar todo lo demás que les parezca útil y
necesario sin restricción alguna, aunque las cosas sean tales, que
requieran mas especial poder pues que entienden darles y conferirles así
juntos, como a cada uno de por si todo el poder que sea necesario en
todos los casos y para todo evento.
Prometiendo como prometen tener todo lo que dichos sus comitentes
obraren en virtud de este poder, por firme y válido y no revocarlo en
tiempo ni por motivo alguno, bajo obligación de todos sus bienes
inmuebles y sitios, presentes y futuros, y con todas las renuncias de
hecho y de derecho necesaria.
Hecho ha sido el presente auto en los día, mes, año y lugar predicho
siendo presente por testigos Augusto Victor Muidi, practicante del arte de
Notaria, y Agustín Chuscas arriero, vecinos de la ciudad de Mataró, en
este lugar hallados, el uno de los cuales ha firmado, es suscrito por todos
los que han expresado no saber escribir y los que saben han firmado cada
uno por si, siendo todos, según ha expresado el Sr. Alcalde, vecinos del
presente vecindario.”
Siguen unas 50 firmas.
Ante mi D. Antonio Boter y Llauder.
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Pocs mesos més tard es es constituí el primer Ajuntament del nou
poble de Premià de Mar, del qual consistori en Josep Lloveras en fou
elegit segon regidor. L’acta diu:
CONSTITUCIÓ DEL PRIMER AJUNTAMENT
9 de octubre de 1836
En el pueblo de San Cristóbal de Premia a los nueve días del mes de octubre
de mil ochocientos y treinta y seis, el Sr. Juan Manent Alcalde Constitucional
de estos dos vecindarios, en virtud del oficio del Muy Iltre Sr. Gefe Superior
Político de la provincia, cuya copia forma cabecera de este acta, por el que le
comunica el acuerdo del Excma. Diputación Provincial, de quedar des de esta
fecha el vecindario de San Cristóbal separado del de San Pedro, y con
territorio en los mismos términos que lo tuvo en 1823;
Ordenándole por consiguiente dicho Sr. Gefe Político, que procediese a la
formación del Ayuntamiento del pueblo de San Cristóbal con arreglo a la
Constitución, dispuso dicho Sr. Alcalde la reunión de todos los ciudadanos
que tuviesen derecho a votar, conforme al art. 313 de la Constitución, y
precedido el nombramiento de dos escrutadores y un secretario cuyos cargos
recayeron en Flor Xivillé, José Abril y Pedro Olano, se procedió a la elección
de los nueve electores que corresponden a este pueblo, y según el resultado
del escrutinio, lo son los siguientes:
Electores:
Pablo Alsina Gurri 21 votos
Flor Xivillé 19
Pablo Verges 18
Nicolas Alsina 17
Jaime Cisa Estrader 15
Jose Font Arolas 13
Ventura Alsina 13
Miguel Mas 12
Tomas Font 12
Lo que como secretario nombrado al efecto, certifico y firmo con el dicho Sr.
Alcalde, de que doy fe.
16 de octubre de 1836
En el pueblo de San Cristóbal de Premiá a los diez y seis días del mes de
octubre de mil ochocientos y treinta y seis, se reunieron en la casa habitación
de Pedro Olano los electores nombrados en el acta anterior del nueve del
corriente al efecto de conferenciar sobre los individuos en quienes deben
recaer los cargos concejiles de este pueblo para el año próximo de 1837, y
pasando a efectuar inmediatamente a efectuar los nombramientos de dichos
sujetos, y verificado con las formalidades prevenidas en las leyes, resultó el
nombramiento siguiente:
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Juan Manent Alcalde, por unanimidad de votos
Jose Cisa banquet Regidor 1º, por id.
Jose Lloveras Regidor 2º, por id.
Pablo Quintana, Síndico procurador
Por lo que como secretario nombrado al efecto firmo con el Sr. Alcalde, de
que doy fe.
16 de octubre de 1836
En el pueblo de San Cristóbal de Premiá a los diez y seis días del mes de
octubre de mil ochocientos y treinta y seis, el Sr. Juan Manent Alcalde
Constitucional de estos dos pueblos, de Premiá de arriba y del presente,
mandó comparecer ante sí en la casa habitación de D. Pedro Olano a Jose
Cisa Banquet, Jose LLoveras y Pablo Quintana, a quienes manifestó el acta
del mismo día relativa a los cargos concejiles por la que resulta ser el primero
Regidor 1º, el segundo Regidor 2º y el tercero Procurador del Común; y
precedido el juramento de fidelidad a la Constitución y al cumplimiento de
sus empleos, les puso en posesión de los suyos respectivos y acto continuo
prestó el dicho Sr. Alcalde el mismo juramento, que le recibió el Regidor 1º,
y quedó desde aquella hora establecido el Ayuntamiento en este pueblo,
nombrando para Secretario del mismo a D. Pedro Ochoa de Olano que Aceptó,
y lo firmaron todos los que saben, de que certifico.
La división física del territorio.
La división de los términos municipales se llevó a termino por el celador de
caminos del Gobierno Superior Político de la provincia Sr. José Esteve,
acompañado de un escribano y dos testigos.
Acompañaba además a esta comisión un individuo de cada Ayuntamiento y
un primer contribuyente, para plantar los hitos o mojones.

Els fills de Josep Lloveras i Maria Serra foren:
X.1.
Josepa Jacinta Paula Lloveras Serra, nascuda el 18 d’octubre
de 1811 i batejada el 19427. Foren padrins Jaume Lloveras, pagès
i Francesca, muller de Salvador Serra. Va morir albada el 30
d’octubre de 1811428.
X.2.
Josep Jaume Joan Lloveras Serra, nascut el 4 de setembre
de 1813 i batejat el 6429. Foren padrins Mariano Serra, mariner
i Maria Riera. Va morir albat el 21 d’octubre de 1813430
X.3.
Maria Francesca Antònia Lloveras Serra, nascuda el 15
d’octubre de 1814 i batejada el 16431. Foren padrins Felicià
427
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Lloveras, mariner i Rosa, muller de Mariano Serra. Es va 432casar
amb Pere Roca, forner de Premià.
X.4.
Pau Felicià Pere Lloveras Serra, mariner i propietari, nascut
el 27 de febrer de 1817 i batejat l’1 de març. Foren padrins Pau
Constansó, pescador i Margarida, muller de Felicià Lloveras. En
acabar la seva trajectòria de mariner, va obrir un cafè a la
carretera Reial número 19 de Premià de Mar. Es va casar amb
Rosa Verdaguer i Alsina, filla de Pau Verdaguer Cahué i Teresa
Alsina Domènech.
Segons que es desprèn del seu testament, fet davant del notari
Francesc Sanahuja d’El Masnou, el 30-4-1878433, es veu que les
coses no els van anar malament a aquesta família des del punt
de vista econòmic. Efectivament, en aquest testament, en el que
nomenà marmessors a la seva muller i al fill Josep, després de
nomenar a la muller com a usufructuària de tots els seus béns,
i fer hereu al fill Josep, deixava al fill Bonaventura una casa que
tenia a la carretera Reial, 16 i 18 de Montgat. Al fill Pau li deixà
tres casetes que tenia a Montgat, just al darrere de la que deixà
a Bonaventura. A la filla Maria li deixava 5.000 pessetes i una
caseta al carrer de l’Església, número 4 de Premià i, mentre no
es casés, la deixava viure en una altra caseta que tenia just al
darrera del Cafè de Premià. Fou padrí del seu nebot i besavi meu
Pau Lloveras Riera i, segons ens ha arribat per via oral, li va
pagar els seus estudis de pilot i de capità de la marina.
La seva muller va fer testament amb el mateix notari el 5-71884434, en el que nomenà marmessor i hereu al fill Josep
LLoveras. Deixava als fills Bonaventura i Pau, 250 pessetes a
cadascun i una còmoda.
Fills de Pau i Rosa foren:
X.4.1.
X.4.2.
X.4.3.
X.4.4.

Josep LLoveras Verdaguer
Bonaventura LLoveras Verdaguer
Maria Lloveras Verdaguer
Pau Lloveras Verdaguer

X.5.
Joan Mariano Nemesi Lloveras Serra, mariner, nascut el 17 de
desembre de 1819 i batejat el 19435. Foren padrins Joan Estival,
pescador i Teresa, muller de Mariano Mas. Es va casar el 5 de
juny de 1842436 amb Eulàlia Riera Cisabanquet, natural de
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Premià, filla de Felicià Riera Cisa i Esperança Cisabanquet Cisa..
Foren els pares de:
X.5.1.
Francesca Maria Isidora Lloveras Riera, nascuda el 21
de setembre de 1851. Foren padrins Lluís Riera i Francesca
Roca. Es va casar el 1877 amb el seu cosí segon Josep Riera
Lloveras de Premià, fill de Felicià Riera Cisabanquet i Maria
Lloveras Cisademunt.
X.6.
Josep Jaume Pere Loveras Serra, nascut el 19 d’agost de
1821 i batejat el 21437. Foren padrins Jaume Lloveras, avi i Maria
Riera, àvia.
X.7.
Esperança Teresa Josepa Lloveras Serra, nascuda el 20 de
setembre de 1823 i batejada el 21438. Foren padrins Pere Bertran
i Esperança, muller de Mariano Serra.
X.8.
Maria Josepa Dorotea Lloveras Serra, nascuda el 22 de
setembre de 1825 i batejada el 23439. Foren padrins Mariano
Mas, mariner i Antònia Gurri. Es va casar amb Domingo Roca.
X.9.
Josep, que segueix pels Lloveras de Vilassar de Mar.
X.10.
Jacinta Ignàsia Rosa Lloveras Serra, nascuda el 17 d’octubre
de 1830 i batejada el 18440. Foren padrins Jaume Lloveras, de
Vilassar i Rosa Estrader.
Els LLOVERAS de Vilassar de Mar

XI. Josep Mariano Joan Lloveras Serra, tartaner, nascut al veïnat
de mar de Premià el 19 de setembre de 1827 i batejat el 20441.
Foren padrins Josep Riera, mariner i Francesca Lloveras, germana
del nadó.. Es va casar amb Gertrudis Riera Torras, de Premià,
filla de Mariano Riera-Vergés Alzina, mariner de Premià i de
Maria Torras i Senyat Cisademunt. Es van instal·lar a Vilassar de
Mar on hi tenien un negoci de tartanes per a viatgers, que cobria el
trajecte de Barcelona a Mataró. Tanmateix, la recent posta en
circulació de la línia fèrria Barcelona-Mataró, inaugurada el 28
d’octubre de 1848 no els va permetre que el negoci prosperés gaire
i després de molts anys d’esforços no van poder superar la dura
competència del nou mitjà que va els va deixar com un mitjà
residual i els va acabar duent a la ruïna.
Josep va morir als cinquanta-tres anys, el 21 de juliol de 1881.
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Conta la memòria familiar que les dificultats econòmiques derivades
de la mala marxa del negoci els va fer endeutar molt fins que,
finalment, van perdre el patrimoni. Quan es va executar el procés
d’embargament de la casa de Vilassar, sembla que els oficials del
jutjat van haver de treure la iaia (Maria Serra Riera), ja viuda,
asseguda a la cadira i a pes de braços, ja que no volia abandonar la
casa de cap de les maneres. Sembla ser que era una dona tossuda
i de caràcter fort. Gertrudis moria als seixanta-tres anys, el 17-111891.
Els seus fills:
XI.1.
Joan Mariano Gumersindo Lloveras Riera, mariner, nascut a
Vilassar de Mar el 12 de gener de 1849 i batejat el 13 442. Foren
padrins Josep Lloveras, avi i Maria Torras, àvia. Poca cosa sabem
de Joan Lloveras més enllà que fou mariner, probablement
contramestre o pilot. Ens han arribat d’ell tant sols dues
fotografies de quan era jove, la darrera de les quals feta a
L’Havana en la que se’l veu vestit amb una mena d’uniforme que
no hem sabut ubicar i que sembla més aviat d’atrezzo que no
pas un uniforme oficial. No sabem si es va casar ni n’hem trobat
cap rastre escrit. Tampoc per la via oral ens n’ha arribat més
notícia que simplement el nom. És possible que s’hagués
establert a Cuba i que el contacte amb la família s’hagués
esllanguit, tal vegada per una mort de jove.
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En Joan LLoveras Riera a les dues úniques fotografies que ens han arribat.

XI.2.
Pau, que segueix.
XI.3.
Francesca Lloveras Riera, nascuda el 3 de novembre de
1855 i batejada el 8443. Foren padrins Josep Roca, pilot d’El
Masnou i Francesca Lloveras, muller de Pere Roca, forner de
Premià. Va morir albada el 7 de setembre de 1857.
XI.4.
Francesc Jaume Lluís Lloveras Riera, nascut el 2 de febrer de
1859444. Foren padrins Pau Rosa, forner d’Alella i Jacinta
Lloveras. Va morir albat el 20 de febrer de 1859.
XI.5.
Josefina Jacinta Lloveras Riera, nascuda el 18 d’octubre de
1861.
XI.6.
Modest Domingo Lluís Lloveras Riera, nascut el 22 de març
de 1863 i batejat el 25445. Foren padrins Josep Mir, pilot i Maria
Lloveras, muller de Domingo Roca.
XI.7.
Pepita Elvira Clara Lloveras Riera, nascuda el 4 d’agost
de 1866 i batejada el 12446. Foren padrins Josep Lloveras i
Josepa Riera. Es va casar amb en Jaume Roig i Mir, forner de
Vilassar de Mar, de can Feliu del Pa, fill de Feliu Roig i Carrau.
La família la recorda com una dona de tarannà seriós, tirant a
sever. Li agradava dirigir i controlar l’activitat de la llar i la
443
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família i tenia a la cuina el seu lloc de comandament principal.
Va morir als vuitanta-cinc anys el 9 de gener de 1951. El seu
fill:

Data: 15-8-1923 (Festa Major de Badalona). Foto familiar feta davant la casa de la família TraitéLLoveras, a la Rambla, número 27 de Badalona. La segona asseguda per l’esquerra és Pepita
LLoveras Riera. Dret al mig, amb una cigarreta a la mà hi ha el seu fill Josep (Pepito) Roig
LLoveras.que té a la seva muller, Carme Farrés a la seva esquerra (dreta de la foto) i a la seva
germana Teresa al davant. Asseguda a la dreta de la foto, la cosina germana de Josep i neboda
de Pepita, la meva àvia Maria Lloveras Verdaguer. Davant seu, la meva mare, Marta Traité
Lloveras. Les dues criatures assegudes juntes són el meu oncle Joan Traité LLoveras i Josefina
Salvador. La criatura asseguda al balancí és en Jaume Roig Farrés, fill d’en Pepito i la Carme. El
senyor del corbatí és en Felip Salvador i la primera dona a l’esquerra de la foto, la seva muller.

XI.7.1.
Josep Roig Lloveras, forner de Vilassar de Mar, de can
Feliu del pa, nascut vers 1892. Es va casar amb Carme Farrés
Gispert. Fou el padrí de la meva mare, filla de la seva cosina
germana Maria Lloveras Verdaguer. A can Feliu del pa de
Vilassar de Mar feien una excepcional coca de llardons que
tenia molta anomenada. La meva mare va aprendre del seu
padrí aquella fantàstica recepta i l’ha transmès a alguns
membres de les següents generacions. Avui en dia, la meva
filla Gemma encara pot fer-nos sentir les delícies d’aquelles
postres exquisides. Tot un privilegi! Els fills d’en Josep Roig
i la Carme Farrés foren:
XI.7.1.1.
Jaume Roig Farrés, forner de Vilassar, de can
Feliu del pa, nascut vers 1922 i casat amb Montserrat
Boix i Camps cap a 1947.
XI.7.1.2.
Maria Teresa Roig Farrés, nascuda el 14-121925 a Vilassar de Mar i casada amb Francisco Cabot
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Lleonart, pagès de Vilassar de Mar, fill de Pere Cabot i
Conxita LLeonart.
XI.7.2.
Teresa Roig LLoveres, nascuda a Vilassar, vers 1894.
XII. Pau Mariano Salvador Lloveras Riera, Capità de la marina
mercant, nascut a Vilassar de Mar el 30 de juny de 1853 i batejat el
4 de juliol447. Foren padrins Pau Lloveras Serra, oncle seu i Dolors
Riera-Vergés, muller de Miquel Morató, tia.
Va cursar la carrera de pilot gràcies al finançament del seu padrí,
en Pau LLoveras Serra. Es va casar a la parròquia de Sant Just i
Pastor 23 de setembre de 1880448 amb Maria Dolors Verdaguer
Gras, de Vilassar, filla de Joan Verdaguer Banús, Capità de la
marina mercant i de Mercè Gras Pérez i es van establir a prop del
port de Barcelona, al carrer de Sant Telm, número 50, 2n, al barri
de la Barceloneta. Allà hi van tenir un primer fill que va morir al
néixer. Després van venir dues noies, la primera nascuda també a
la Barceloneta i la segona, la meva àvia, a Vilassar de Mar, a casa
dels seus pares al carrer de Sant Pau, número 25.
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El matrimoni Pau Lloveras i Dolors Verdaguer, amb les seves filles Encarnació i Maria

Després, el matrimoni amb les dues filles es va establir en un pis
del carrer del Parlament, al Poble Sec de
Barcelona, on vivien junts amb una germana de
la Dolors, la Francesca Verdaguer Gras, el seu
marit, Jaume Blanch Arderiu, i les dues seves
criatures, Madrona i Santiago. També va anar a
viure amb ells la mare de les dues germanes,
Mercè Gras Pérez, que era vídua com a mínim des
del 1880.
Les germanes Encarnació i Maria Lloveras Verdaguer,
amb la seva àvia Mercè Gras Pérez en l’època que
deurien viure al Poble Sec.

Cap allà l’any 1900, arran de les llargues absències d’en Pau
Lloveras a causa del seu ofici, la Dolors es va veure convençuda per
la seva germana Francesca i per la seva mare, Mercè, perquè
s’embarqués cap a Amèrica i anés a la cerca del marit abans no fos
massa tard. Així va ser com la Dolors i les seves filles, Encarnació i
Maria, van fer la travessia fins al Brasil -a càrrec de la companyia
naviliera- amb l’esperança de veure el marit i pare més sovint que
no pas a Barcelona. Es van establir a São Paulo, on van estar-s’hi
només quatre o cinc anys. Malgrat tot, com que allà les absències
del marit, que continuava fent la travessia atlàntica, eren les
mateixes, van tornar altra vegada a Barcelona, al pis del carrer del
Parlament.
Estant al pis del carrer del Parlament la Mercè Gras va perdre la
vista i la seva néta Encarnació la duia a passejar pel port i li
explicava les escenes que no podia veure. El 1910 va empitjorar de
salut i es va veure afectada de demència senil, cosa que provocava
continus destorbs als veïns dels altres pisos. Per sortir d’aquesta
situació, van buscar un lloc més tranquil i va ser llavors que les dues
famílies es van traslladar a Badalona, on el 24 de febrer de l’any
1911 es van instal·lar de lloguer a la casa del carrer d’en Prim,
número 137.

Nota manuscrita amb la impecable cal·ligrafia d’Encarnació LLoveras en la que deixa constància de la
seva arribada a Badalona.
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En Pau Lloveras Riera va morir al seu domicili
de Badalona el 6 de juny de 1915, a l’edat de
62 anys, víctima d’una malaltia hepàtica. La
seva filla Encarnació explicava als seus
nebots i nebots néts que el seu pare havia
mort vomitant el fetge per la boca. Va ser
enterrat al cementiri de Sant Crist de
Badalona, al panteó de la família BlanchVerdaguer (després Schilt-Blanch), on hi
reposaven les restes de la seva sogra Mercè
Gras. La Dolors Verdaguer i Gras va morir el
31 de gener de 1940 a Sentmenat (Vallès Oriental), on havia anat
seguint la filla, Maria, i els néts, Joan i Marta, per raó que el gendre,
Pere Traité hi havia trobat feina de director d’una fàbrica tèxtil.
En Pau va estar embarcat la major part
de la seva vida, primer com a pilot,
després com a primer oficial i finalment
com a capità. D’ell en tenim molta
informació, de la seva vida i dels seus
viatges transatlàntics i dels vaixells que
va comanar. Una informació que ens ha
arribat tant per la via oral, gràcies a les
moltes anècdotes que ens va transmetre
la seva filla Encarnació, com per la pròpia
documentació que hem conservat a la
família, així com la resultant de les
recerques que hem fet. De fet, és tanta
la informació de què disposem, que ja fa
uns anys en vam poder engegar una
exposició itinerant que es va obrir al
públic a Badalona, a Premià i a Vilassar.
També hem pogut escriure algun article
en relació a alguns dels fets de la seva
vida. Queda pendent, però, escriure’n la
biografia completa. Ja ho farem!

LloberesVLSRPRM.V20
85

Els LLOBERES de Vilassar
(Lloberes de la Riera i Lloberes del mas Vidal)
En tot cas, sense entrar en el detall de les coses i dels fets, sí que
vull destacar que la figura de l’avi Pau
(tal com sempre l’hem anomenat a
casa) ha estat per a tots els seus
descendents un clar referent, de ben
segur una mica mitificat, a causa de
la devoció que li tenia la seva filla
Encarnació i que ens transmetia a la
canalla
mitjançant
la
passió
imaginativa amb la que ens explicava
les seves anècdotes. Ens consta
també que era un home de tarannà
afable i que gaudia d’un agut sentit de
l’humor, fins i tot un pèl sorneguer. La
seva muller, la Doloretes (o iaia
Duloras com li dèiem els de casa)
també era dona de caràcter alegre i
entremaliat, que feia les delícies dels
seus néts Joan i Marta que n’han
servat sempre un dolç record.
Pau LLoveras, repapat a bord del sei vaixell.

Exvot que el capità Pau Lloveras va oferir a l’ermita de la Mare de Déu de la Cisa, en agraïment per
haver-se salvat d’un cicló tropical l’any 1984. Per a més informació, vegeu l’article que en va fer el
meu germà Josep Estruch, aquí.
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Pau i Dolors van tenir a:

Les germanes Maria (15 anys) i Encarnació (19 anys) LLoveras Verdaguer, l’any 1906.

XII.1.
NN LLoveras Verdaguer, nascut i mort en néixer, l’any
1884.
XII.2.
Encarnació Lloveras Verdaguer, modista, nascuda a la
Barceloneta el 14 de febrer de 1887.
L’Encarnació Lloveras va ser una dona extraordinària, de
caràcter fort, emprenedora i de tarannà cosmopolita. Va
estudiar costura (Corte y Confección) en una acadèmia de
Barcelona i va esdevenir una modista molt valorada, amb el seu
propi taller que regentava amb la seva germana Maria. A
Badalona hi feien vestits per a les dones de les famílies
benestants de la ciutat. Al seu taller de costura hi tenien noies
com a aprenents i com a cosidores i no els faltava mai ni la feina
ni la conversa. El zic-zic del cosir i tallar sempre anava
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acompanyat del patapim-patapam i del nyic-nyic de la xarrera
inacabable de les noies.
Li agradava fer-se la sofisticada i era amant dels viatges i el
cinema. Havia fet algun viatge a França i se les donava de
xerrotejar el francès. Fou una dona vital a qui les circumstàncies
de l’època i l’entorn que li va tocar viure li van tallar una mica
les ales.
La seva estreta amistat amb la badalonina Teresa Garriga,
propietària de la Residència Belvedere, situada als afores de Les
Escaldes-Engordany, camí d’Encamp, a Andorra, la va dur a ferhi algunes estades més o
menys
perllongades.
Les
seves tornades d’Andorra
sempre venien carregades de
petits presents i llaminadures
per a nosaltres, la seva
mainada, els fills i filles dels
seus nebots Joan i Marta
Traité.
Va restar soltera tota la vida i
va viure sempre al costat de
la seva germana Maria,
primer amb els pares i
després, quan aquests van
faltar i la germana Maria es va
casar, va conviure amb el nou
matrimoni fins que Maria va
morir.
La família Traité-Pibernat a la seva casa de Sentmenat. D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Joaquima Pibernat Codina, Antonio Vieira-Caldas, Joan Traité Lloveras, Gabriela Traité Pibernat,
Encarnació LLoveras Verdaguer, Maria Traité Pibernat (a la seva falda) i Marta Traité Pibernat.
En fer aquesta foto feia pocs mesos de la mort de Maria Lloveras. La tristesa es fa palesa i
evident en el rostre de la seva germana Encarnació.
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Poc després de la mort de la seva germana, esdevinguda al seu
domicili de Sentmenat pel febrer de l’any 1959, l’Encarnació, ja
gran, va tornar a Badalona i es va instal·lar a casa la seva
neboda Marta i la seva família, la meva, al carrer d’en Cueta
número 36.

Encarnació Lloveras Verdaguer (la “Tia”). A la foto de l’esquerra, de quan tenia al voltant dels
seixanta anys. La de la dreta és la darrera foto que tenim d’ella, l’any anterior a la seva mort,
l’any 1969, quan tenis vuitanta-dos anys.

El record entranyable de “la Tia” m’acompanya sempre que miro
enrere, cap als anys de la meva infantesa i adolescència. Ella
va estar present en el moment del part el dia que jo vaig néixer
i això li va crear un vincle emocional amb mi que sempre
s’encarregava de recordar-me. En tenir tots dos un caràcter fort,
sovint topàvem per petits afers domèstics (eufemisme per
trapelleries meves), però no puc negar que el vincle d’afecte era
mutu i estret.
Ens explicava contes d’en Grimm i dels germans Andersen i
també moltes històries del seu pare, el capità Pau LLoveras.
Unes històries que sempre venien carregades d’una bona
guarnició de fantasia i exageració que ens feia obrir uns ulls com
uns plats. Amb aquelles “aventis” que ens explicava ens va saber
transmetre la devoció que sentia pel seu pare i va fer niar en
nosaltres un interès per ell molt singular.
La tia Encarnació va morir a casa nostra a causa d’un càncer
d’estómac el 6 de juny de 1970. Ella tenia vuitanta-tres anys i
jo quinze. Sempre l’enyoraré.
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XII.3.

Maria, que segueix.

XIII. Maria Pilar Lloveras Verdaguer,
modista, nascuda a Vilassar de Mar el
13 de març de 1891. Van fer societat
amb la seva germana gran Encarnació
i tenien un taller de costura, primer a
Barcelona i després a Badalona. Es va
casar el 1916 a Badalona amb Pere
Traité Ventura, teixidor i directiu del
sector tèxtil, natural de Badalona, fill
de Joan Traité Escofet, també
teixidor de Badalona i de Pepeta
Ventura Granger. Va morir d’un
infart a Sentmenat el 16 de febrer de
1959. Pere havia mort de diabetis,
també a Sentmenat, el 4 d’abril de
1954.
Les germanes Encarnació (dreta) i Maria LLoveras, amb el marit de la segona, en Pere Traité, a l’eixida
del seu domicili de Sentmenat, cap allà l’any 1950.

Maria LLoveras als divuit i als vint-i-cinc anys.

Maria LLoveras, la iaia Maria, va ser una dona intel·ligent i de
tarannà afectuós, amable i discret. Abnegada i dedicada a la família
va viure tota la vida a l’ombra dels altres. Primer de la seva germana
gran a qui les llargues absències de llur pare a causa del seu ofici,
havien convertit en “l’home de la casa” i després del seu marit, en
Pere Traité, home molt fet a la cultura del patriarcat. Tanmateix,
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amb la seva fina intel·legència, mà esquerra i discreció acostumava
molt sovint sortir-se amb la seva i aconseguir dels altres el seu
propòsit.

Maria Lloveras amb els seus fills Marta i Joan, banyant-se a la platja de Badalona l’any 1920.

D’ella en conservo els recors més antics que
tinc, carregats d’una tendresa absoluta. Si
tanco els ulls i em deixo dur, em puc
transportar a la seva falda i sentir com
m’esbulla els cabells amb les seves mans i
torno a sentir aquella suau olor de menta que
feia. Sempre en duia algunes fulletes a la
butxaca del vestit o de la bata.
Quan va morir jo acabava de fer els quatre
anys i es va convertir amb la meva primera
gran absència.
Els seus fills:
XIII.1.1.
Joan Traité Lloveras, teixidor i contramestre tèxtil,
nascut a Badalona l’11 d’agost de 1918 i mort a Badalona,
d’una pneumònia, el 23 de desembre de 2004. Estava casat
amb Joaquima Pibernat Codina, nascuda el 1926 a Badalona,
filla de Marc Pibernat Dorda i de Gabriela Codina Soler, que
morí el 23-1-2010 a causa d’una isquèmia intestinal.
XIII.1.2.
Marta Traité Lloveras, nascuda a Badalona el 20
d’octubre de 1919. Es va casar el 28 de febrer de 1940 amb
Francesc Xavier Estruch Serrat (1912-1999), empresari
badaloní, fill de Francesc Estruch Almirall i Mercè Serrat
Plensa.
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