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Patrimoni inèdit del Masnou 
Els documents més antics de l’Arxiu Municipal 

Del 5 d’agost al 18 de setembre de 2016 a la Casa de Cultura 
 

L’Arxiu Municipal 
L'Arxiu Municipal del Masnou és el 
servei municipal responsable de garantir 
la recuperació, organització i 
preservació tant de la documentació 
produïda per l’Ajuntament com del 
patrimoni documental del Masnou. 
 
L’Arxiu Municipal gestiona, conserva, 
organitza i posa a l'abast dels ciutadans i 
de l’administració la documentació 
municipal que generen i reben els 
diferents serveis municipals. També és 
l'encarregat de preservar, organitzar i 
difondre el patrimoni documental del 
municipi, tant de l’Ajuntament, com 
entitats, empreses i persones que 
estiguin interessades a conservar-lo i 
posar-lo a disposició de la recerca i 
investigació. Per aquesta raó, es pot dir 
que l’arxiu salvaguarda la memòria 

individual i col·lectiva del poble.    
 

Història de l’Arxiu Municipal 
El Masnou es un municipi jove creat 
definitivament l’any 1825, quan es va 
independitzar de Teià. El servei d'arxiu 
municipal ha existit des de la fundació 
del municipi, ubicat a les pròpies 
dependències de l'ajuntament i lligat a la 
pròpia gestió dels documents. Els 
primers inventaris de documents daten 
de 1834, i el primer catàleg complet de 
l’arxiu és del 1904. Malgrat això, no fou 
fins l’any 1957 que l'arxiu començà a 
organitzar-se en tant que arxiu històric, 
i  comença a rebre donacions de 
particulars per tal de preservar la 
memòria del municipi.  

L’exposició “Patrimoni Inèdit” 
L’exposició mostra una selecció de 
documents més antics de l’arxiu. La 
selecció de documents comprèn els 
segles XVI-XVIII, quan el Masnou era 
encara un veïnat de Teià, i s’ha fet 
escollint diverses tipologies de 
documents. A l’exposició s’hi poden 
veure documents, tant de particulars 
com públics.  
 
El documents públics són bàsicament 
escriptures de compravenda de terres 
comprades pel poble de Teià a terres 
que després serien del terme del 
Masnou, i que amb la segregació del 
poble van passar a mans de 
l’Ajuntament del Masnou. Conservar 
aquests documents era vital en aquella 
època ja que no existia cap registre de la 
propietat, i l’única forma de demostrar 
la possessió d’una terra era mostrant els 
documents originals. 
 
Pel que fa als documents privats 
(procedents de donacions de 
particulars), hi trobem documents de 
tota mena, la major part relatius als 
primers masos que hi va haver al 
Masnou, i, en especial, al Mas Antic (que 
estava situat a prop de l’actual Can 
Malet, i que alguns creuen que és el 
“mas nou” que donà origen al nom del 
poble).  
 
De l’exposició destaca un pergamí del 
nord de França datat al 1679, procedent 
d’una donació d’un particular. 
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Patrimòni inedit del Masnou 
Los documents mai ancians de l’Archiu Municipal 

Del 5 d’agost al 18 de setembre de 2016. Casa de Cultura 
 

L’Archiu Municipal 
L'Archiu Municipal del Masnou es lo 
servici municipal responsable de 
garantir la recuperacion, organizacion e 
preservacion tant de la documentacion 
produsida per la comuna coma del 
patrimòni documentari del Masnou. 
 
L’Archiu Municipal gerís, conserva, 
organiza e met a la disposicion dels 
ciutadans e de l’administracion la 
documentacion municipala que genèran 
e recebon los mantunes servicis 
municipales. Es tanben lo cargat de 
preservar, organizar e difusar lo 
patrimòni documentari de la 
municipalitat, tant de la Comuna, coma 
d’entitats, entrepresas e personas que 
sián interessadas a lo conservar e lo 
metre a la disposicion de la recèrca e 
l’investigacion. Es per çò qu’òm pòt dire 
que l’archiu garda la memòria 
individuala e collectiva de la vila. 
 

Istòria de l’Archiu Municipal 
El Masnou es una municipalitat força 
jove creada definitivament l’an 1825, 
quand se faguèt independent de Teià. Lo 
servici d'archiu municipal a existit 
dempuèi la fondacion de la 
municipalitat, plaçat dins las cambras de 
la comuna e ligat a la pròpria gestion 
dels documents. Los primièrs inventaris 
de documents datan de 1834, e lo 
primièr catalòg complet de l’archiu es 
del 1904. Ça que la, foguèt en 1957 que 
l'archiu comencèt a s'organizar en tant 
qu'archiu istoric, e comencèt a recebre 
de donacions de persones privadas a fin 
de preservar la memòria de la 
municipalitat. 

L’exposicion “Patrimòni Inedit” 
L’exposicion mòstra una seleccion dels 
documents plus ancians de l’archiu. La 
seleccion de documents compren los 
sègles XVI-XVIII, quand el Masnou èra 
encara un quartièr de Teià, e es facha en 
causissent de divèrsas tipologias de 
documents. Dins l’exposicion s’i pòdon 
agachar de documents particulars e mai 
publics.  
 
Los documents publics son 
essencialament d’escriches de crompa de 
tèrras crompadas per la vila de Teià dins 
de tèrras que serián après del territòri 
del Masnou e, que amb la separacion del 
poble, venguèron propietat de la 
Comuna del Masnou. Gardar aqueles 
documents èra vital un còp era, per ço 
qu’existissiá pas cap de registre fonsièr, 
de manièra que la sola façon de 
demostrar la propietat d’una tèrra èra en 
mostrant los documents originales. 
 
Per çò qu'es dels documents privats 
(originaris de donacions de privats), i 
trobam de documents de tota mena, la 
màger part suls primièrs mases que i 
aguèt al Masnou, e, especialament, sul 
Mas Antic (qu'èra un mas situat prèp de 
l’actual Can Malet, e que qualqu'uns 
creson qu'es lo “mas nou” que donèt luòc 
al nom del pòble). 
 
De l’exposicion cal metre en relèu un 
pergamin originari del nòrd de França 
datat en 1679, recebut d’una donacion 
d’un privat. 
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Patrimonio inédito de El Masnou 
Los documentos más antiguos del Archivo Municipal 

Del 5 de agosto al 18 de septiembre de 2016 en la Casa de Cultura 
 

El Archivo Municipal 

El Archivo Municipal de El Masnou es el 
servicio municipal responsable de 
garantizar la recuperación, organización y 
preservación tanto de la documentación 
producida por el Ayuntamiento como del 
patrimonio documental de El Masnou. 

  
El Archivo Municipal gestiona, conserva, 
organiza y pone al alcance de los 
ciudadanos y de la administración la 
documentación municipal que generan y 
reciben los diferentes servicios 
municipales. También se encarga de 
preservar, organizar y difundir el 
patrimonio documental del municipio, 
tanto del Ayuntamiento, como de 
entidades, empresas y personas que estén 
interesadas en conservarlo y ponerlo a 
disposición de la investigación. Por esta 
razón, se puede decir que el archivo 
salvaguarda la memoria individual y 
colectiva del pueblo. 

 
Historia del Archivo Municipal 

El Masnou es un municipio joven creado 
definitivamente en 1825, cuando se 
independizó de Teià. El servicio de 
archivo municipal ha existido desde la 
fundación del municipio, ubicado en las 
propias dependencias del ayuntamiento y 
ligado a la propia gestión de los 
documentos. Los primeros inventarios de 
documentos datan de 1834, y el primer 
catálogo completo del archivo es de 1904. 
A pesar de ello, no fue hasta el año 1957 
que el archivo empezó a organizarse como 
archivo histórico y a recibir donaciones de 
particulares para preservar la memoria 
del municipio. 

La exposición "Patrimonio Inédito" 

La exposición muestra una selección de 
documentos más antiguos del archivo. La 
selección de documentos abarca los siglos 
XVI-XVIII, cuando todavía El Masnou 
era un vecindario de Teià, y se ha hecho 
escogiendo diversas tipologías de 
documentos. En la exposición se pueden 
ver documentos, tanto de particulares 
como públicos. 

  
Los documentos públicos son básicamente 
escrituras de compraventa de tierras 
compradas por el pueblo de Teià en 
parajes que luego serían del término de El 
Masnou, y que con la segregación del 
pueblo pasaron a manos del 
Ayuntamiento de El Masnou. Conservar 
estos documentos era vital en aquella 
época ya que no existía ningún registro 
de la propiedad, y la única forma de 
demostrar la posesión de una tierra era 
mostrando los documentos originales. 
  
En cuanto a los documentos privados 
(procedentes de donaciones de 
particulares), encontramos documentos de 
todo tipo, la mayoría relativos a los 
primeros caseríos que hubo en El 
Masnou, y en especial el Mas Antic (que 
estaba situado cerca de la actual Can 
Malet, y que algunos creen que es el "mas 
nou" que dio origen al nombre del 
pueblo). 
  
De la exposición destaca un pergamino 
del norte de Francia fechado en 1679, 
procedente de una donación de un 
particular. 
 

CASTELLANO 



 

Unpublished Heritage of  El Masnou 
The oldest documents of  the Municipal Archives 

From 5 August to 18 September 2016. Casa de Cultura (El Masnou) 
 

The Municipal Archives 

The Municipal Archives of El Masnou 
is the municipal service responsible for 
ensuring the recovery, organization and 
preservation of the records produced by 
the City Council and the documentary 
heritage of El Masnou. 
 
The Municipal Archives manages, 
conserves, organizes and makes 
available to citizens and administration 
municipal records and documents that 
generates and receives municipal 
services. It also ensures, preserves, 
organizes the documentary heritage of 
the city, deriving both from the City 
Council and from institutions, 
companies and individuals who are 
interested in preserving and making it 
available to researchers. 
 

Municipal Archive History 
El Masnou is a young municipality 
definitely created in 1825, when it 
became independent from Teià. 
Municipal archives service has existed 
since the founding of the town, located 
in the very town hall and linked to the 
actual management of records. The first 
inventories of records date back from 
1834, and the first complete index is 
from 1904. However, it was in 1957 
when it began to organize as a historical 
archive and to receive donations from 
individuals to preserve the memory of 
the municipality.  

The exhibition "Unpublished 
Heritage" 
The exhibition shows a selection of the 
oldest documents preserved in the 
municipal archives. The document 
selection covers XVI-XVIII centuries, 
when El Masnou was still a 
neighbourhood of Teià. The exhibition 
presents documents both private and 
public. 
 
Public documents are basically about 
land buying and selling by the 
municipality of Teià in places which 
would later belong to El Masnou. 
Keeping these documents was vital at 
that time because there was no property 
registration office and the only way to 
prove land propriety was to show the 
original documents. 
 
As for private documents (originating in 
donations from individuals), there are 
documents of all kinds, mostly relating 
to the first settlements in El Masnou, 
especially the Mas Antic (which was 
located near the present Can Malet). 
Some believe the name of the town (Mas 
Nou, meaning “New house” in Catalan) 
is linked to this house. 
  
One of the exhibition highlights is a 
parchment (a scroll) from northern 
France dated 1679. It came from a 
donation from an individual. 
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Patrimoine inédit du Masnou 
Les documents les plus anciens des Archives municipales 

Du 5 Août à 18 Septembre de 2016. Casa de Cultura 
 

Les Archives municipales 

Les Archives Municipales du Masnou 
sont le service municipal chargé de 
veiller à la récupération, l'organisation 
et la préservation de la documentation 
produite par la mairie et aussi au 
patrimoine documentaire du Masnou. 
 
Les archives municipales gèrent, 
conservent, organisent et mettent à la 
disposition des citoyens et de 
l'administration toute la documentation 
générée et reçue par des services 
municipaux. Ils assurent également la 
préservation, organisation et diffusion 
du patrimoine documentaire de la 
municipalité, non seulement de la 
mairie, mais aussi des institutions, 
entreprises et particuliers qui sont 
intéressés à le préserver et à le rendre 
accessible à la recherche. Pour cette 
raison, on peut dire que les archives 
sauvegardent la mémoire individuelle et 
collective de la ville. 
 
Histoire des Archives municipales 

El Masnou est une jeune municipalité 
définitivement créé en 1825, quand il est 
devenu indépendant de Teià. Le service 
d’archives municipales existe depuis la 
fondation de la ville, situé dans les 
locaux mêmes de la mairie et lié à la 
gestion effective des documents. Les 
premiers inventaires de documents sont 
du 1834, et le premier catalogue complet 
du 1904. Toutefois, il n'a pas été 
jusqu'en 1957 que les archives ont 
commencé à s’organiser en tant 
qu’archive historique et à recevoir des 
dons de particuliers pour préserver la 
mémoire de la municipalité. 

 
L'exposition "Patrimoine Inédit" 

L'exposition présente une sélection des 
documents les plus anciens des archives 
du Masnou. La sélection comprend les 
siècles XVI-XVIII, quand El Masnou 
était encore un quartier de Teià, et on a 
choisi plusieurs genres de documents. 
L'exposition comprend des documents 
publics et privés. 
 
Les documents publics sont 
essentiellement des actes de vente de 
terrains achetés par la ville de Teià dans 
des endroits qui deviendraient après du 
territoire du Masnou, et qu’avec la 
ségrégation ont été transférées a la 
mairie du Masnou. Le fait de conserver 
ces documents était essentiel à ce 
moment-là parce que il n’y avait pas de 
registre foncier à l’époque, et la seule 
façon de prouver la propriété de la terre 
était en montrant les documents 
originaux. 
 
Quant aux documents privés (issus de 
dons de particuliers), sont des 
documents de toutes sortes, la plupart 
sont sur les premiers établissements qui 
ont eu lieu au Masnou, en particulier le 
Mas Antic (qui était situé près de 
l'actuel Can Malet, et que certains 
croient être le «mas nou», qui a donné 
lieu au nom de la ville). 
  
L'exposition met en lumière un 
parchemin du nord de la France (Pas-
de-Calais) datant du 1679, qui provient 
d'un don d'un privé. 

FRANÇAIS 



Patrimoni inèdit del Masnou
Els documents més antics de l'Arxiu Municipal

En aquesta exposició podreu conèixer documents que han deixat testimoni sobre 

diferents activitats econòmiques i transaccions que es van dur a terme des del segle 

XVII, tant per part de persones particulars com per part del mateix Ajuntament. 

Descobrireu com eren les escriptures de vendes, censos, debitoris, testaments, censals, 

àpoques, establiments emfitèutics, capítols matrimonials, concòrdies i visites pastorals. 

Destaca l'anotació de la venda d'una terra situada al “Mas Nou” l'any 1541, 

un document de cessió d'un llaüt de pesca i un pergamí francès de 1679.



Per saber-ne més
Afrontar. Un territori, una heretat, un camp, etc., ésser contigu a un altre.

Àpoca.  Carta de pagament, rebut o qualsevol altre document en el qual el creditor declara que el deutor ha 

pagat la quantitat deguda.

Benefici eclesiàstic. Càrrec que l'Església confereix canònicament, al qual va annexa una renda.

Cana. Mida pròpia de Catalunya, les illes Balears i la Catalunya del Nord, que equival a 8 pams, o a 6 peus, o a 

2 passos, i, a Barcelona, és igual a 1,555 metres. 

Capbrevació. Reconeixement del domini i de les prestacions inherents a aquest que l'emfiteuta feia al senyor 

directe.

Capítols matrimonials. Escriptura en la qual els cònjuges pacten, modifiquen o cessen el règim econòmic 

matrimonial i, en alguns ordenaments jurídics, convenen pactes successoris.

Carta de gràcia. Pacte accessori d'un contracte de compravenda pel qual el venedor es reserva el dret de 

recuperar la cosa venuda durant un termini determinat amb l'obligació de reemborsar el preu fixat, les 

despeses del contracte i les despeses necessàries i útils fetes sobre la cosa venuda. 

Cens. Prestació periòdica dinerària anual, de caràcter perpetu o temporal, que es vincula a la propietat d'una 

finca, la qual respon directament i immediata del pagament. 

Censal. Obligació redimible de pagar una pensió anual o cens a una persona i als seus successors en virtut 

d'un capital rebut per qui la contrau. 

Corredor. Persona que per ofici intervé en compres i en vendes de tota mena.

Corredor de coll. Corredor que tenia dret a vendre tota mena de béns mobles i immobles a l'encant. 

Debitori. Document pel qual es reconeix un deute. 



Domini directe. Domini que es reserva qui ha cedit un immoble a cens perpetu o emfiteusi o altre títol semblant, 

de manera que la propietat no pot ésser venuda sense que es comuniqui al propietari directe els efectes de 

cobrament dels drets corresponents.

Dot. Aportació voluntària de béns que fa la muller al marit orientada al sosteniment de les càrregues del 

matrimoni.

Emfiteusi. Contracte de cessió perpetual o a llarg termini d'un bé immoble mitjançant el pagament d'un cànon 

anual o d'altres prestacions a qui fa la cessió, el qual en conserva el domini directe.

Establiment. Contracte pel qual la persona propietària d'un immoble, mitjançant la constitució d'un dret de cens 

que el grava a partir d'aquell moment, en transmet el domini útil i en reté el domini directe.

Estamenya. Teixit assarjat de llana o d'estam, generalment tot negre, que serveix per a la confecció de faixes i 

hàbits d'ordes religiosos. 

Firma de domini. Autorització del senyor amb domini directe per poder transmetre una propietat i 

reconeixement del seu domini.

Gipó. Peça de vestir que cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura, cenyida i ajustada al cos, amb mànigues. 

Macip de ribera (o simplement macip).  El qui tenia per ofici transportar manualment mercaderies entre la ribera 

del mar o del riu a la ciutat.

Més-dient. Persona que ofereix més en una venda, subhasta, etc., el millor postor.

Minuta. Esborrany d'un contracte, d'un ofici, etc., del qual s'extreu l'original i les còpies que calguin. 

Mujada. Mesura superficial agrària, pròpia de la zona de Barcelona, equivalent a 4.896,5 metres quadrats.



Paper timbrat. Full o plec de paper on hi ha impresos signes oficials de l'Estat, de quantia variable, que és d'ús 

obligatori per a la redacció de certs documents i per mitjà del qual es satisfà l'import fix de l'impost d'actes jurídics 

documentats. 

Procurador. Persona que, per ofici, davant dels jutjats i tribunals, obra per una de les parts en virtut del poder que 

li ha estat donat legalment per aquesta. 

Quartà. Mesura de capacitat per a grans, pròpia de Catalunya, equivalent a la dotzena part d'1 quartera o a 4 

picotins. 

Quartera. Mesura de capacitat per a grans.

Quartera de sembradura. Mesura superficial agrària equivalent a l'extensió de terra que es pot sembrar amb 1 

quartera de gra.

Redimir. Reprendre possessió (d'una cosa) mitjançant el pagament d'un preu estipulat. Redimir d'una servitud. 

Tasca. Imposició senyorial equivalent a una onzena part de la collita.

Terra campa. Terra sense arbres destinada al conreu de cereals. 

Tinguda. Extensió d'un camp.

Universitat. Col lectivitat d'habitants d'una ciutat o d'una vila, revestida d'una certa personalitat pública, 

premunicipal, a la qual eren reconeguts uns privilegis i una certa representació davant el poder reial o senyorial o 

davant tercers.

Visita pastoral. Visita que fa el bisbe per inspeccionar les esglésies de la seva diòcesi. 

Fonts:

   Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)

   Gran Diccionari de la Llengua Catalana del Grup Enciclopèdia Catalana

   Diccionaris terminològics del TERMCAT



1. Document atorgat per David Buisseret, 

escuder i senyor de Helfaut (França), [...] 

sobre Jean-Charles de Buillemont  

18 de setembre de 1679 

Pergamí 

Francès 

S'hi esmenta que Jean-Charles de Buillemont ha comparegut 

personalment a Hainaut (Bèlgica), i que es posseeix a 

Grandmetz (Bèlgica) (línia 6) una casa amb habitacions (línia 

7). 

El text comença amb la clàusula tradicional de “directio” o 

adreça en francès antic: “À tous ceulx qui ces présentes lettres 

verront et oyront...” (literalment: A tots aquells que aquestes 

presents lletres veuran i oiran...).  Aquesta clàusula designa a 

qui s'adreça el document (persona o institució). En aquest cas 

es tracta d’una adreça genèrica i s’utilitza en disposicions 

generals dirigides a tots els ciutadans. 

El pergamí està doblegat a la part inferior per aguantar el pes 

d’un segell pendent de cera, que s’ha perdut i que seria el del 

senyor de Helfaut. Es conserven les cintes de pergamí que 

sostenien el segell. Està força deteriorat ja que té la tinta 

esvaïda. 

Fons Ezequiel Pagès 









2. “Actes de la casa i ort del Masnou, 

del terme de Tayá, comprat per 

Miquel Pasqual, comerciant de 

Barcelona” 

1647–1790  

Paper, cobertes de pergamí amb cordes de cuir 

Català i llatí 

Llibre que conté escriptures relligades de vendes, creacions de 

censal, debitoris i testaments relatius als propietaris d’una 

casa amb pou situada al lloc anomenat Vallmora. 

L’any 1790 Miquel Pasqual, comerciant de Barcelona, va 

comprar a Teresa Fontanills, vídua de Francesc Sala, i el seu 

fill Salvador, ambdós pagesos del Masnou, una casa amb hort 

situada a Vallmora, al Masnou. El llibre d’escriptures fou fet 

per Miquel Pasqual per recollir totes les escriptures 

relacionades amb aquesta casa. El llibre comença amb un índex 

d’escriptures. 

A la primera escriptura, datada el 1647 i atorgada per Anton 

Antic, pagès del Masnou, s’hi ven una peça de terra al lloc 

anomenat antigament "Roca de Sersir" (Xeix) i aleshores dit 

"El Bosc de les Botigues".  

Col·lecció de l’Arxiu Municipal del Masnou 











3. Llibretes de rebuts pel pagament 

del lloguer d'una casa de ca l'Anglada 

1777–1933  

Paper, cobertes de pergamí amb cordes de 

cuir 

Català 

  

Llibretes de rebuts de pensions de censos escrites per 

Francesc Anglada i els seus descendents. En un quadern hi 

diu “Derrocada”. 

Com la majoria de documents antics, el text comença amb 

la invocació simbòlica al començament de cada document 

amb el símbol de la creu. 

Col·lecció de l’Arxiu Municipal del Masnou. Donació de 

Maria Teresa Magriñà 

  





4. “Escrituras públicas de las fincas de 

propiedad del Común” 

1841–1834  

Paper 

Català, llatí i castellà 

Llibre d'escriptures relligades relacionades amb terres propietat 

de l’Ajuntament. 

L’escriptura més antiga, datada el 1647, és un establiment 

emfitèutic atorgat per Antoni Antic, pagès del Masnou, a favor 

d'Amador Lledó d’un tros de terra campa situada al lloc abans 

anomenat "Roca de Sceix" (Roca de Xeix) i aleshores dit "Lo Bosc 

de les Botigues". La terra es té sota domini directe del benefici 

tercer de Santa Tecla de la Catedral de Barcelona. Pertany al 

venedor pel seu besavi Joan Antic, pagès de la parròquia de Teià, 

i a aquest per compra feta a Jaume Femades, pagès de Teià, l'any 

1533. Es pagarà un cens anual d'1 sou, més un pagament 

d'entrada de 35 lliures. El document és una còpia notarial de 

1841. 

Aquesta terra va ser venuda l’any 1649 a Pere Riera i Gerard 

Aroles, representats de la universitat de Teià. Llavors se situa al 

lloc abans anomenat "Roca de Xeix" i aleshores dit "Lo Bosc de 

les Barraques". La terra afronta al sud amb el camí Ral. El preu 

és de 50 lliures. Segueix firma de domini. El document és una 

còpia notarial del 1834. 

Fons Ajuntament del Masnou 















5. Justificant de cessió d'un llaüt de 

pesca de nom San Antonio de Pàdua, 

de Francesc Casals, mariner del 

Masnou, al seu fill Tomàs Casals 

1790 –1796  

Paper 

Castellà 

   

Inclou sol·licitud de Francesc Casals, mariner de la 

matrícula del Masnou, perquè passin el seu fill a la classe 

de patrons, ja que ell no pot conduir el seu llaüt de pesca 

perquè està tolit des de fa diversos anys. Francesc Casals 

exposa que necessita que el seu fill porti el seu llaüt per no 

acabar en la misèria.  

El paper és paper timbrat del rei Carles IV d’Espanya, de 

quaranta maravedís. 

Fons Família Ramentol i Mirambell 

  









6. Anotació de la visita pastoral feta a 

la capella de Sant Antoni de Pàdua de 

Can Cases l'any 1772 pel bisbe de 

Barcelona, Josep Climent i Avinent 

1772  

Paper 

Català 

   

El bisbe ordena que només s’hi digui missa quan la família 

estigui a la casa contigua a la capella, que només puguin 

assistir a la missa els amos, familiars, hostes i altres 

habitants de la casa i que només hi puguin dir missa els 

sacerdots amb llicència de la diòcesi. 

La capella va ser erigida cap a l’any 1736 quan Salvador 

Puig i la seva esposa Jerònima Rogent van demanar al 

bisbe de Barcelona llicència per construir-la. Per tant, la 

capella de Sant Antoni de can Cases (abans Can Rogent) 

va ser anterior a la construcció de l’església parroquial 

(començada l’any 1769 i acabada l’any 1817). 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 

 





7. Minuta de la concòrdia feta entre Ferran 

Fiveller i Eulàlia Pol, cònjuges, senyors de la 

casa de Roudors de Teià, d'una part, i Antoni 

Antic, pagès del mateix lloc, de l'altra 

1630–1700 

Paper 

Català 

S'hi estableixen els censos i les parts de fruits que Antoni Antic 

haurà de pagar pel Mas Antic, antigament anomenat Roca, dues 

peces de terra al lloc de Vallmora i una al lloc dels “Roures”. Totes 

les té en alou i domini directe de la casa de Roudors. Antoni Antic 

es compromet a pagar els censos que s’estableixen per cada terra i 

capbrevar i confessar tenir les terres en domini directe de la casa de 

Roudors. S'hi esmenta la confessió de domini feta l'any 1616 per 

Jaume Antic, oncle i curador del dit Antoni. 

El mas al qual es fa referència és l’actual Can Malet. Els noms que 

va tenir, per ordre cronològic, són: Mas Roca, Mas Antic, Mas 

Rogent i Can Cases. 

Ferran Fiveller i Eulàlia Pol eren senyors de la casa de Roudors 

(Casa Pol) de Teià. Casa Pol era l’antiga casa feudal dels senyors de 

Teià. Al segle XIII, Ramon Roudors, senyor de Teià, edificà una 

construcció de residència en l'actual emplaçament de la Casa Pol. 

Per extinció de la branca masculina dels Roudors, vers el segle XV, 

passà als Martina i, a principis del segle XVII, passà als Pol, que a 

mitjan d'aquest segle s'emparentaven per enllaç amb els Fiveller de 

Clasquerí.  

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 











8. Establiment d'una peça de terra 

atorgat per Jaume Sensat a favor de 

Joan Truc, ambdós pescadors del 

Masnou 

Sant Genís de Vilassar, 15 març de 1756 

Paper 

Català i llatí 

   

L'atorgant, de 17 anys d’edat, amb el consentiment de 

Francesc Oliver, pescador del Masnou i administrador 

dels béns de l’atorgant nomenat per Joan Sensat, el seu 

avi, en el seu testament, estableix una peça de terra situada 

al Masnou, al lloc dit la Mesquita. La terra es té sota 

domini directe d’Anton Fontanills, pagès del Masnou, al 

cens de 3 lliures a pagar anualment el 12 de setembre. La 

terra pertany a l’atorgant com a hereu del seu avi Joan 

Sensat. Són 3 còpies relligades. N'hi ha dues de 1756 i una 

posterior, autoritzada, de 1886. 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 

  









9. Capítols matrimonials d'Onofre 

Hospital, macip de ribera de Barcelona, 

amb Maria Mas, vídua de Valentí 

Canyelles, taverner de Barcelona 

Barcelona, 21 d’agost de 1716  

Paper 

Català i llatí 

Onofre és fill de Pau Hospital, hortolà de les hortes del Portal Nou 

de Barcelona, i d'Àngela; Maria és filla de Simó Mas, pagès de 

Tiana, i de Basilícia. Maria Mas aporta en dot 473 lliures. 

D’aquestes, 200 lliures li vénen de l’herència del seu difunt marit, i 

les restants 273 lliures són el valor de dues caixes nuvials, un 

matalàs, robes i vestits que estan dins de les caixes. El valor de les 

caixes nuvials ha estat avalat per Benet Vergés i Pere Ribera, 

corredors de coll públics de Barcelona.  

Conté comptes del dot aportat i àpoca. El document detalla totes les 

robes i objectes que contenen les dues caixes nuvials. Les caixes són 

“de noguer bonas, la una ab sos calaixos y las dos ab sos panys i 

claus” i contenen robes com ara: “dos gavardinas usadas”, “unas 

faldillas de estamenya” o “quatre gipons de diffarents sorts sens 

mànegas, tots usats”. Pel que fa al matalàs és “de telas usadas de 

dauets”. De cada objecte se’n va una valoració econòmica en lliures i 

sous i al final hi ha el total. 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté  













10. Anotació d'una venda atorgada pels 

tutors dels fills i hereus de Rafel Botey, 

pagès de Teià, a favor de Joan Antic, 

pagès del Masnou, com a més-dient en 

subhasta pública 

1690–1720   

Paper 

Català  

Còpia simple d’un document atorgat el 22 de gener de 1541 en 

poder de Joan Saragossa, notari públic de Barcelona. 

L’atorgant ven una terra campa de tres mujades de tinguda 

situada al lloc del Masnou, parròquia de Teià. El preu és de 50 

lliures, que serveixen per pagar el dot que aporta Esperança 

Botey, filla del dit Rafel, al seu marit, Nicolau Batlle, pagès de 

Dosrius. La terra es té sota domini directe del priorat de Sant 

Pere de Clarà, a prestació de la tasca. 

Es tracta del document més antic de l’arxiu pel que fa al 

contingut. És una de les mencions més primerenques del 

topònim “Masnou”, juntament amb la dels privilegis de Teià 

(datats al 1505). 

La terra correspondria a l’antic Mas Antic, posteriorment Can 

Cases (al costat de Can Malet). 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 









11. Anotació d'un establiment d’un 

tros de terra atorgat per Pere 

Corbera, pagès, a favor Bertran 

Maristany, pescador del Masnou  

1700–1750 

Paper 

Català 

 

Còpia simple d’un document atorgat a Teià el 10 d’agost 

de 1668. L’atorgant estableix un tros de terra erma de dos 

quartans de sembradura a prop de casa seva, al Masnou.  

Per l’establiment caldrà pagar un cens anual de 3 lliures, 

10 sous i dues gallines el dia de Sant Llorenç. L’escrivà és 

Josep Pins, rector de Teià. 

Es tracta del document més antic de l’arxiu on apareix el 

cognom Maristany. En aquest cas apareix escrit 

“Merestany”, possiblement per influència francesa: “Mer et 

êtang” (antigament, “Mer e estang”) (en occità “Mar e 

estanh”). 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 

  





12. Arbre genealògic de descendents 

de Vicenç Rogent 

1790–1820 

Paper 

Català 

Inclou anotació dels testaments i capítols matrimonials de 

les persones que hi apareixen. 

En aquesta època, la majoria d’arbres genealògics es feien 

per aclarir judicis per herències. De cada persona es diu si 

va fer testament, la data i en poder de quin notari està. 

També es pot veure que les persones que són hereves 

tenen un número correlatiu escrit a sobre (1, 2, 3, 4, 5...) 

Vicenç Rogent, taverner de Barcelona, va comprar el Mas 

Antic (actual Can Malet) i les seves terres en encant públic 

als marmessors de Caterina Antic, vídua de Martí Trilla, 

l'any 1703. En comprar-lo, el mas passà a anomenar-se 

Can Rogent. La seva hereva va ser Maria Antònia Rogent 

i Canyelles, muller de Bartomeu Cases, comerciant de 

Barcelona. Llur fill, Francesc Cases i Rogent, fou únic 

hereu, i casà amb Josepa Romanyà i Costa. A partir 

d’aleshores el mas passà a anomenar-se Can Cases. 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 





13. Establiment d'un tros de terra per 

construir una casa atorgat per Francesc 

Fàbregues, pagès, a favor de Francesc 

Soler, sastre, ambdós del Masnou 

21 de novembre de 1786  

Paper 

Català, llatí i castellà 

El tros de terra està situat al veïnat del Masnou, al lloc dit 

Roca de Xeix. Per l'establiment es pagarà anualment per Nadal 

un cens de 3 lliures. L'atorgant rep un pagament d'entrada 

d'un parell de gallines. Segueix firma de domini. 

Destaca el segell del “Govern de Catalunya”, amb les quatre 

barres de Catalunya acompanyades de l’àguila imperial 

napoleònica. Napoleó I, després d’envair el Principat durant la 

Guerra del Francès, va instaurar l’any 1810 un govern a 

Catalunya, mescla de l'antic règim català i el nou francès, amb 

una nova divisió territorial i cooficialitat del català i el francès. 

Aquest govern recuperà com a símbol les quatre barres, que 

havien estat en desús des del 1714, quan Felip V decidí deixar 

d’utilitzar-les en el seu escut reial i en els organismes reials de 

Catalunya. El Govern de Catalunya va desaparèixer l’any 1814, 

amb l’acabament de la Guerra del Francès, la retirada dels 

francesos i el retorn de Catalunya a la corona castellana. 

Col·lecció de l’Arxiu Municipal del Masnou 











14. Establiment atorgat Josep 

Fontanills, pagès, i la seva muller 

Teresa Riera, a favor de Joan Sensat, 

pescador, tots del veïnat del Masnou 

12 de setembre de 1706  

Paper 

Llatí i català 

   

Els atorgants estableixen un tros de terra erma de tinguda 

12 canes de llargària i d’amplària per edificar una casa 

situada al Masnou, al lloc anomenat la Mesquita. El cens 

anual serà de 3 lliures. No es coneix qui té el domini 

directe de la terra. 

Dos exemplars. Un exemplar és l’original i l’altre una 

còpia notarial feta l’any 1755. 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté 

  













15. Venda d'una casa atorgada per Rosa Lledó 

i Fontanills, muller de Francesc Elies, pagès del 

Masnou, com a procuradora de la seva mare 

Maria Fontanills, vídua de Pere Lledó, doctor 

en medicina habitant a Barcelona, a favor de la 

universitat de Teià 

1818 

Paper 

Català i llatí 

Feliu Móra i Gurri, Joan Nadalcreus i Miquel Pujades 

representen la universitat de Teià. L'atorgant ven una casa 

gairebé derruïda situada al Masnou, vora el mar. La casa 

pertany a Maria Fontanills com a filla única i hereva de 

Josep Fontanills, ajudant reformat de la infanteria 

espanyola; i a aquest per venda a carta de gràcia feta a ell 

per Maria i Miquel Riera, mare i fill, el 1691, i posterior 

redempció. La casa es té sota domini directe del senyor 

de la casa de Roudors de Teià al cens anual de 22 sous a 

pagar el dia de Nadal. El preu és de 100 lliures. Segueix 

firma de domini de Joan Fiveller, senyor de la casa de 

Roudors de Teià. Teià, 17 de setembre de 1756. És una 

còpia notarial de 1818. 

Fons Pere-Jordi Bassegoda i Musté  











 
 
Fotografia 1. Per les Seixanta Escales s’hi arriba 
al cim de la Roca de Xeix. La Roca de Xeix 
s’esmenta en els documents 2, 4 i 13. 
MAS-AMM-0248. Seixanta Escales. Teresa 
Torres. Arxiu Històric Municipal del Masnou - 
Família Vendrell. 
 



 
 

Fotografia 2. Llindar de Can Malet amb la data 
de 1736 i el monograma IHS que correspon a la 
capella de Sant Antoni de Pàdua, construcció que 
es va perdre en les successives remodelacions i 
ampliacions. La capella s’esmenta en el document 
6. 
Llindar de porta de Can Malet, 2014. Núria 
Duran. Ajuntament del Masnou. 
 



 
 

Fotografia 3. Can Malet, en origen la casa dels 
masovers. Can Malet s’esmenta en els documents 7 
i 12. 
Núm. 15.326. Casa–torre del Sr. Malet, còpia 
moderna de la postal de 1913. C. Orta. Arxiu 
Històric Municipal del Masnou - Montse Camps i 
Artur Pascual. 
 



 
 

Fotografia 4. Can Cases, en origen la casa pairal. 
Can Cases s’esmenta en els documents 6, 7, 10 i 12. 
Can Cases, 1890-1913. Josep de Cabanyes. Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. 


