
Descripció de documents seleccionats de la col·lecció de pergamins i documents en 

paper del Mas Vallmajor de Dosrius (Arxiu Comarcal del Maresme) 

Josep Ramis Nieto 

adosrius.wordpress.com 

(v. 1-06/12/2018) 

Testament 1 de gener de 1143 (ACM70-172-T2-3) 

Es llega 3 quarteres d’ordi i 1 de blat a Sant Iscle de Dosrius i el mateix al seu prevere. I 4 sous a 

la confraria de Sant Iscle. 

Testament de 27 de juny de 1227 (ACM70-172-T2-6) 

Llega 5 sous a Sant Iscle [de Dosrius]; 12 diners a la confraria. 

Nomenament d’un procurador l’1 de març de 1350 (ACM70-172-T2-44) 

Pere Vallmajor, té com a àlies Castellar. 

Testament a 17 de gener de 1489 (ACM70-172-T2-58) 

Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura i els llegats, de les quals 1 sou a cada altar de 

l'església de Dosrius; 6 diners a cada bací; 33 sous per un Trentenari de Sant Amador celebrat a 

Dosrius. 

Testament de 9 de gener de 1497 (ACM70-172-T2-59) 

Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura i els llegats, de les quals 1 sou a cada altar de 

l'església de Dosrius per una missa; 1 sou a la capella de Sant Llop de Santa Eulàlia, construïda en 

l'esmentada parròquia, per una missa; 6 diners a cada bací; 5 sous als seus marmessors. Mana es 

celebri un Trentenari de Sant Amador a Dosrius. 

Testament de 12 de juny de 1515 (ACM70-172-T2-64) 

Demana que se li faci un trentenari de Sant Amador pel rector o vicari de Dosrius, pel qual destina 

33 sous. Llega 6 diners a cada bací de l'església de Dosrius; un sou per una missa celebrada pel 

rector en la capella de Sant Llop i Santa Eulàlia; 5 sous als seus marmessors. Mana que 

anualment, per Santa Eulàlia de febrer, es faci una missa pels difunts i pels seus predecessors del 

mas Vallmajor. 

Testament de 2 de gener de 1597 (ACM70-172-T2-103) 

Demana es celebri un trentenari en l'església de Dosrius. Funda un aniversari de valor 10 sous 

anuals a celebrar cada any el dia de la seva mort, destinant 10 lliures de Barcelona. Llega 2 sous 

al bací de l'obra de Dosrius; 3 sous al bací de les ànimes del Purgatori de Dosrius; 6 diners a la 

resta de bacins; 3 sous a la capella de Santa Maria del Corredor. 

Establiment en emfiteusi a 14 de novembre de 1416 (ACM70-172-T2-1) 

Pere Ilella i la seva muller Constança, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, estableixen 

en emfiteusi a Joan Gel, de l'esmentada parròquia, una peça de terra que sota domini de Guillem 

Vallmajor tenen a Canyamars, al lloc dit "camp de Permanyer", amb la muntanya contigua. 

Afronta a llevant amb honor del mas Rimbles, a migdia amb honor del mas Nogueres, a ponent 

amb honor d'en Ramon Batlle i part amb honor del mas Rimbles i a tramuntana amb la riera de 

Rimbles. El cens a pagar per Sant Pere i Sant Feliu d'agost serà de mitja quartera de forment a 

mesura de Dosrius. Entrada: 30 sous. 
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Venda a 30 de desembre de 1161 (ACM70-172-T2-4) 

Bernat Pujol i la seva muller Tringurs, el seu germà Pere Vives i la seva muller Riesen, venen a 

Carbonell de Canyamars i la seva muller Gille, un molí que tenen per meitats al seu mas anomenat 

Pujol, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, amb tots els seus arreus, pel preu de 10 sous. 

Establiment de 26 de març de 1271 (ACM70-172-T2-10) 

Guillem Batlle de Dosrius i la seva muller Margarida, estableixen a Guillem Vallmajor i la seva 

muller Geralda, i Arsenda, mare de Guillem, una casa amb terra que tenen sota domini de Sant 

Pere de Casserres a la parròquia de Dosrius, sobre l'església. Afronta a llevant amb un mas sota 

tinença de l'església, a migdia amb honor de la ferreria i amb el fossar de l'església, a ponent amb 

la casa del clergue i a tramuntana amb honor dels Batlle. Cens d'un parell de gallines anualment 

per Nadal. 

Repartiment d’una peça de terra a 30 de març de 1287 (ACM70-172-T2-13) 

Gerald Vallmajor i Guillem Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, es parteixen el 

camp de "Pineda" que tenen per indivís en dita parròquia, sobre l'ermita de Santa Eulàlia (actual 

ermita de Sant Roc). Gerald es queda la meitat de llevant i Guillem la de ponent. 

Establiment en emfiteusi a 3 d’abril de 1329 (ACM70-172-T2-35) 

Guillem i Bernat Vallmajor, germans i hereus de Berenguer Vallmajor, difunt de la parròquia de 

Sant Iscle de Dosrius, estableixen en emfiteusi a Bernat Ferrer, de dita parròquia, una peça de 

terra erma amb arbres al lloc dit "as Palau", de Dosrius, sota domini del monestir de Sant Pere de 

Casserres i de Galceran de Cartellà, senyor del castell de Dosrius. Afronta a llevant amb tinença 

d'en Guillem Alier i amb una rasa, a migdia amb tinença d'en Bernat Fonollet, a ponent amb 

tinença dels venedors i a tramuntana amb tinença d'en Bernat Mir. El cens serà de sis octaus de 

forment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost i l'entrada de 14 sous. 

Establiment en emfiteusi de 5 de maig de 1488 (ACM70-172-T2-51) 

Gaspar Maimó, cavaller, Batlle General de Catalunya, estableix en emfiteusi a Pere Vallmajor, 

pagès de la parròquia de Dosrius, la facultat de construir en exclusiva a les parròquies de Dosrius i 

de Canyamars, taules de carnisseria amb ganxos i teulat, i poder vendre carns de bou, d'ovelles o 

cabres i de porc. El cens serà de 3 sous anuals per Sant Miquel de maig a pagar al Patrimoni Reial 

i al rei, com a senyor directe del terme de Dosrius. Entrada de 40 sous. 

Establiment en emfiteusi el 13 d’abril de 1458 (ACM70-172-T2-53) 

Angelina, vídua de Bernat de Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, i Pere Vallmajor, 

fill de dits cònjuges, estableixen en emfiteusi a Bernat Gavarra, de Dosrius, una peça de terra que 

tenen en alou a Dosrius, al lloc dit "lo sarral de Domenega". Afronta a llevant i a tramuntana amb 

el marge d'un honor del castell de Dosrius, i a migdia i a ponent amb honor dels Vallmajor. Cens 

de 18 diners anuals per Nadal. Entrada de 10 sous. 

Establiment de 16 de setembre de 1487 (ACM70-172-T2-56) 

Pere Vallmajor i el seu fill Pere Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, 

estableixen de nou a Jaume Rogent, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, una peça de 

terra part campa de cinc jornals de bou d'extensió, que tenen en alou a Canyamars, al lloc dit 

"casa na Perellona", on antigament hi havia una casa. Afronta a llevant amb honor d'en Galceran i 

part amb honor d'en Gel, a migdia amb honor d'en Maltes, a ponent amb honor d'en Maltes i part 

amb en Galceran i en Gel i a tramuntana amb un torrent. Paga de cens 3 sous i 6 diners per la 

festa de Nadal. Entrada: 20 sous. 

Establiment en emfiteusi de maig de 1488 (ACM70-172-T2-57) 

Gaspar Maimó, cavaller, Batlle General de Catalunya, estableix en emfiteusi a Pere Vallmajor, 

pagès de la parròquia de Dosrius, la facultat de construir en exclusiva a les parròquies de Dosrius i 

de Canyamars, taules de carnisseria amb ganxos i teulat, i poder vendre carns de bou, d'ovelles o 

cabres i de porc. El cens serà de 3 sous anuals per Sant Miquel de maig a pagar al Patrimoni Reial 

i al rei, com a senyor directe del terme de Dosrius. Entrada de 40 sous.  

 



Establiment en emfiteusi a 10 d’abril de 1507 (ACM70-172-T2-60) 

Joan Bruguera, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, estableix en emfiteusi a 

Francesc Alsina, de Palautordera, una peça de terra que té a Dosrius, a l'alou d'en Vallmajor, al 

lloc dit "la quintana d'en Rossell". Afronta a llevant amb la riera, a migdia amb honor del mas 

Batlle i amb alou del castell de Dosrius, a ponent amb la capella o l'honor de Santa Eulàlia i amb 

honor del mas Roig i a tramuntana amb la peça de Santa Maria i amb honor del mas Ferrer. Cens 

anual d'una quartera de forment a mesura del castell de Dosrius per Sant Pere i Sant Feliu 

d'agost. 

Establiment en emfiteusi a 18 de juny de 1529 (ACM70-172-T2-70) 

Pere Vallmajor, fill i hereu de Guillem Vallmajor, difunt de la parròquia de Sant Iscle i Santa 

Victòria de Dosrius, estableix en emfiteusi a Bernat Bruguera, teixidor de draps de lli de la dita 

parròquia, una peça de terra on hi ha una casa que fou feta amb el consentiment previ de Guillem 

Vallmajor, la qual haurà de tenir habitada. La terra la té en alou, i està situada prop de l'església i 

la rectoria de Dosrius. Afronta a llevant amb la casa i terres d'en Berenguer Sabater, a migdia 

amb el corral i terres d'Antoni Estaper mitjançant el camí que ve de Canyamars, a ponent amb el 

cementiri de Dosrius i amb la rectoria mitjançant el camí que ve del Vallès, a tramuntana amb el 

pati de la casa d'en Gaspar Vidal, notari de Dosrius. Cens de 6 sous anuals a pagar per Sant Pere i 

Sant Feliu d'agost. Entrada d'un cabrit. 

Establiment en emfiteusi a 22 d’agost de 1529 (ACM70-172-T2-71) 

Guillem Vallmajor, pagès de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, estableix en 

emfiteusi a Guillem Ferrer, pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra situada a Dosrius, 

al lloc dit "Baranguer", sota domini del mas Vallmajor. Afronta a llevant amb la riera de 

Canyamars, a migdia amb honor del mas Pi, a ponent part [...] i part amb honor del mas Castellar 

i a tramuntana amb honor del mas Ferrer, propi de l'establert. El cens a pagar seran 2 sous per 

nadal. Entrada un parell de pollastres. 

Venda el 17 de setembre de 1557 (ACM70-172-T2-87) 

Bernat Estaper, propietari del mas Estaper de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, hereu dels béns del difunt Joan Estaper segons consta del seu testament fet davant del 

notari Miquel Juglar el 14 de maig de 1447, ven a carta de gràcia a Jaume Terrades, pagès de 

Dosrius, una peça de terra situada a Dosrius, al lloc dit "la quintana des Vallmajor", avui dit "la 

casa den March", de dos quarteres d'extensió. Afronta a llevant amb honor d'en Guillem Vallmajor, 

a migdia amb honor d'en Pere Vallmajor, a ponent amb un torrent d'en Guillem Vallmajor i a 

tramuntana amb honor del mas Manresa, que avui és dels hereus Vallmajor. Està sota domini del 

benefici de Sant Miquel, fundat a l'església de Sant Martí de Pertegàs, àlies de Sant Celoni, al cens 

d'una quartera de forment a mesura de Dosrius. Preu: 26 lliures de Barcelona. 

Establiment en emfiteusi el 10 de març de 1560 (ACM70-172-T2-88) 

Jaume Batlle, àlies Vallmajor, usufructuari mitjançant el seu matrimoni amb Enfrasina Vallmajor, 

propietària del mas Vallmajor de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, estableix 

en emfiteusi a Antoni Soler, pagès de Sant Pere de Canet, habitant a Dosrius, una peça de terra 

de 3 quarteres que té en alou al lloc dit "la plana den Oliver". Afronta a llevant amb honor d'Antoni 

Batlle, a migdia amb honor de l'establert, que abans fou d'en Estaper de Plaça, a ponent amb 

honor de mossèn Sentmanat (Senyor del castell de Dosrius) i a tramuntana amb honor d'Antoni 

Batlle. Cens de 16 sous anuals, a pagar el darrer dia de març a la casa d'en Vallmajor. 

Establiment en emfiteusi el 24 de gener de 1562 (ACM70-172-T2-107) 

Bernat Estaper, pagès de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, propietari del mas 

Estaper de Plaça, estableix en emfiteusi a Jaume Terrades, moliner de Dosrius, una peça de terra 

campa de dues quarteres i mitja de forment a mesura de Dosrius que per títol de venda feta al 

mateix Terrades té a Dosrius, al lloc dit "la quintana des Vallmajor", avui dit "la casa den March", 

de dos quarteres d'extensió. Afronta a llevant amb honor d'en Guillem Vallmajor, a migdia amb 

honor d'en Pere Vallmajor, a ponent amb un torrent d'en Guillem Vallmajor i a tramuntana amb 

honor del mas Manresa, que avui és dels hereus Vallmajor. Està sota domini del benefici de Sant 

Miquel, fundat a l'església de Sant Martí de Pertegàs, àlies de Sant Celoni, al cens d'una quartera 

de forment a mesura de Dosrius que pagarà Jaume Terrades. Li pertany com a successor de 

Guillem Estaper, difunt de la parròquia de Dosrius, que ho tenia per establiment fet per Arnau 



Noguera, prevere, beneficiat de Sant Miquel de l'església de Sant Martí de Pertegàs, el 3 de juliol 

de 1367 davant de Jaume Font, notari de Barcelona. Cens de dos diners per Nadal i entrada de 78 

lliures de Barcelona. 

Venda a carta de gràcia el 22 de febrer de 1601 (ACM70-172-T2-110) 

Venda a carta de gràcia feta i firmada per Jaume Terradas àlies Tarau a favor de Jaume Balle àlies 

Vallmajor, pagès, d'una peça de terra, situada a la Quintana d'en Vallmajor, per preu de 25 lliures 

6 sous . Acta firmat a Granollers el 22 de febrer de 1601 i en poder de Jaume Tristany notari de 

Granollers. 

Establiment en emfiteusi el 3 de juliol de 1367 (ACM70-172-T2-47) 

Arnau de Nogueres, prevere de Barcelona, beneficiat del segon presbiterat de l'altar de Sant 

Miquel, construït en l'església de Sant Martí de Pertegàs, àlies de Sant Celoni, en nom del dit 

benefici i amb autorització del bisbe de Barcelona, estableix en emfiteusi a Guillem Estaper, de la 

parròquia de Sant Iscle de Dosrius, una peça de terra que per indivís té en alou a Dosrius, al lloc 

dit "sa quintana den Vayl Maior". Afronta a llevant amb honor d'en Guillem Vallmajor, a migdia 

amb honor d'en Pere Vallmajor, a ponent amb un torrent d'en Guillem Vallmajor i a tramuntana 

amb honor del mas Manresa. Cens d'una quartera de forment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost a 

mesura del terme de Dosrius. Entrada de 30 sous.  

Testimonis: Bernat Riambau i Guillem Muntanyans, Flaquer, ciutadans de Barcelona.  

El 27 de juliol de 1367 en Guillem de Puig, rector de Sant Iscle de Dosrius i Pere Canyet, rector de 

Sant Esteve del Coll, estableixen en emfiteusi a Guillem Estaper, de la parròquia de Sant Iscle de 

Dosrius, una peça de terra que per indivís tenen en alou a Dosrius, al lloc dit "sa quintana den 

Vayl Maior", al cens d'una quartera de forment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. 

Àpoca de 16 d’octubre de 1508 (ACM70-172-T2-63) 

Bartomeu Canyamars i el seu fill Esteve Canyamars, de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars, reconeixen haver rebut de Guillem Vallmajor, de la parròquia de Dosrius, 100 lliures 

de Barcelona i una caixa amb robes per la dot d'Eulàlia, germana de Guillem i muller d'Esteve, de 

les quals 60 lliures foren pagades per Pere Vallmajor, pare d'Eulàlia i de Guillem, i les restant 40 

lliures en diferents pagaments. 

Àpoca de 13 de març de 1524 (ACM70-172-T2-66) 

Joan Tarau, teixidor de lli de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, reconeix haver 

rebut de Guillem Vallmajor, 35 lliures de Barcelona, una caixa i joies per la dot de Margarida, 

muller de Joan Tarau, filla de Joan Vallmajor i neboda de Guillem. 

Àpoca de 24 de juliol de 1557 (ACM70-172-T2-86) 

Joan Galceran i la seva muller Montserrat, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, 

reconeixen haver rebut de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle i Santa 

Victòria de Dosrius, 135 lliures de Barcelona i una caixa amb joies promeses pel dot de 

Montserrat, muller de Joan i filla de Jaume. 

Notari: Berenguer Genovès, vicari de Dosrius i Canyamars, per Pere Pau Saragossa, rector de 

dites. 

Àpoca de 25 de febrer de 1571 (ACM70-172-T2-96) 

Bernat Mascaró i el seu fill Bernat Mascaró, de la parròquia de Sant Andreu de Vallgorguina, 

reconeixen haver rebut de Magdalena Vallmajor, muller de Bernat, menor, en presència de Pere 

Pujades, vicari de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i del notari infrascrit, per mans de Jaume 

Batlle, àlies Vallmajor, pagès i actualment batlle de dita parròquia, pare de Magdalena, 120 lliures 

de Barcelona de dot.  

Testimonis: Miquel Castellar, prevere i rector de Vallgorguina i Joan Vilar, cavaller domiciliat a 

Vallgorguina.  

El 19 d'agost de 1571 Bernat Mascaró, menor, també confessa haver rebut una gonella, una 

jaqueta de grana i les següent joies, en una caixa de fusta: una cadena d'or d'11 lliures de valor; 



unes arracades d'or de 24 sous de valor; unes manegues d'or negra i un "jaquer" i unes manegues 

d'or vermell; un brial sense aigües i una gandalla d'or. 

Àpoca de 19 d’agost de 1571 (ACM70-172-T2-97) 

Bartomeu Daviu i el seu fill Pere Daviu, pagesos de la parròquia de Santa Maria de Llinars, 

reconeixen haver rebut de Jaume Batlle, àlies Vallmajor, pagès, actualment batlle de la parròquia i 

terme de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, en presència de Joan Nicolau Seguí, escrivent de 

Mataró i del notari infrascrit, 180 lliures de Barcelona i una caixa de fusta amb joies com a dot 

d'Elisabet Vallmajor, muller de Pere i filla de Jaume. 

Àpoca de 27 de gener de 1577 (ACM70-172-T2-100) 

Joan Palau i el seu fill Antoni Palau, pagesos de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, 

reconeixen haver rebut de Francina Vallmajor, muller d'Antoni i filla de Jaume Batlle, àlies 

Vallmajor, pagès i d'Enfrasina, de la parròquia de Dosrius, per mans de l'esmentat Jaume Batlle i 

en presència de Jaume Pellicer, prevere i del notari infrascrit, 280 lliures de Barcelona de dot, 

segons consta dels capítols matrimonials signats davant del notari infrascrit el 13 de desembre de 

1576. 


