
1 
 

 

“Xafarderies” dels Vallmajor 

Josep Ramis Nieto 

adosrius.wordpress.com 

(v. 1-10/05/2018) 

A mitjan segle XIX Pau Vallmajor i Modolell era un gran hisendat de Dosrius però vivia a 
Mataró. Periòdicament en Pau recorria les finques dels seus parcers per cobrar les seves 
rendes. Tot anava bé però calia tornar a Mataró amb els diners i els lladres de la zona 
coneixien el moviments d’en Pau. Quan l’hisendat sortia de Dosrius i arribava al torrent 
dels Lladres de Mayans, els malfactors exigien el seu botí. Amb el temps en Pau 
aprendria el que és l’impost revolucionari i abans de sortir de Dosrius preparava una 
bosseta amb els diners que amablement lliuraria als seus atracadors, no fos que li passés 
com a Josep Gallifa, el fabricant i hisendat de Mataró, qui va ser raptat, torturat, 
assassinat i abandonat també a Mayans. Els seus assassins serien detinguts i ajusticiats 
a garrot. 

La mateixa sort va córrer Rosa Boix Freginas, qui va ser jutjada i condemnada a mort a 
l’any 1896 per l’enverinament del seu marit Ramon Juvany, àlies El Budell. Sembla que 
la Rosa havia encarregat a un missatger (el que a l’època anomenaven ordinari) que 
comprés arsènic a Mataró, segons li va comentar per matar les rates. En realitat va 
barrejar el verí amb la farina amb què va preparar el bacallà que va matar al Budell. La 
Mercè Calvó Brossa, dona de Joaquim Vallmajor Recoder, hauria pogut sentir la 
conversa entre la Rosa i l’ordinari i la Mercè seria interrogada per la policia. 

La convicta va ser ajusticiada en un patíbul molt a prop de la presó. Va ser una execució 
que va consternar moltes famílies. Per altres, serviria d’escarment. Alguns pares de 
família portarien als seus fills a l’acte i els donaven una bufetada una vegada complerta 
la sentència perquè no oblidessin mai les conseqüències dels pecats. 

A principis del segle XX, Joaquim Vallmajor hauria perdut l’interès per les seves terres 
de Dosrius, a diferència del seu pare Pau. Li agradava sobretot agafar el tren per anar a 
Barcelona i gaudir de les maniobres i desfilades militars. La masia de Can Vallmajor a 
Dosrius seria l’escenari de grans dinars als quals assistien sovint els membres de 
l’estament castrense. Això influiria, a ben segur, en el seu nomenament com a caporal 
del districte dels sometents. 

En Joaquim també estaria orgullós de l’aigua que brollava de la Font del Sot, de la qual 
era propietari. Sembla que en el seu temps, un rètol al costat de la font, deia: 

D’aquesta aigua se’n beurà, 

fins que en Vallmajor voldrà. 

Els Vallmajor eren grans propietaris i nedaven en l’abundància. Als seus terrenys s’alçava 
el Pi de la Teula, un dels arbres més alts del Maresme i que per encerclar-lo calien els 
braços de tres persones. Dos dels fills d’en Joaquim, van ser obsequiats per Reis amb un 
cavall i el seu carro. 
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Però els Vallmajor també destacaven en les relacions socials. Menció especial mereix 
una de les filles de Joaquim Vallmajor, la Pilar Vallmajor, qui pel que sembla portava de 
cap a la parròquia masculina. Directora del cor de l’Associació de Filles de Maria, era 
famosa per la seva bellesa. Sembla que el mateix Josep Prats i Ferrer, l’estiuejant 
barceloní i ocupant de Can Galceran a finals del segle XIX, s’escapava de nit de la seva 
casa a Canyamars i creuava rieres i torrents per contemplar a la Pilar que s’estava a 
Dosrius. 

Tot indica però que la Pilar decantaria el seu amor per en Joaquim Matas. Durant el seu 
prometatge i per tenir certa intimitat, la Pilar deixava el mas amb els seus nebots 
bessons agafats de la mà i caminava fins a la Roca del Cul de Vaca per festejar amb en 
Joaquim, qui venia a cavall des de Llavaneres. 

El seu encant també seria conegut dels pagesos de Dosrius i Canyamars que li dedicarien 
una curta poesia que deia: 

 

El ser tan alta i bella 

i el tenir tanta vivor 

per dolcíssim nom li deien 

la Pilar de Vallmajor. 
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