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1. Introducció 

L’anàlisi del capbreu d’Enric de Sentmenat ens informa de dos dels grans trets 

definidors de la realitat social i econòmica del Dosrius cinccentista i dels segles 

durant els quals va continuar en vigor el règim senyorial corresponent a l’Antic 

règim. En primer lloc el predomini al territori de la unitat d’explotació 

econòmica coneguda com a mas, concretada a nivell material per la masia, els 

seus corrals i els camps on els pagesos conreaven els cereals. En segon lloc, 

l’aclaparadora persistència del règim feudal de propietat i possessió de la terra, 

el principal actiu i mitjà de producció en una economia tan dependent dels 

productes del camp com la de la societat preindustrial.  

En ple segle XVI, el baró de Dosrius i senyor 

de Canyamars, o el senyor del Castell, com 

és anomenat en el capbreu, voldria deixar 

constància escrita i notarial dels drets que 

ostentava com a titular del senyoriu 

territorial de bona part dels immobles de 

Dosrius i Canyamars. Eren temps de canvis 

demogràfics (creixement vegetatiu, 

immigració preferentment dels camps del 

Vallès Oriental, però també de França) i de 

recuperació econòmica, vehiculada en 

l'erecció de nous temples parroquials. 

La sentència arbitral de Guadalupe (1486), 

que possibilitaria l'alliberament dels pagesos 

de remença i la consolidació del contracte 

emfitèutic, que establia un nou marc jurídic 

de possessió dels factors de producció, 

permetrien l'inici d'una etapa de prosperitat al camp català que es 

materialitzaria en el sorgiment d'una poderosa aristocràcia pagesa. 

Una pagesia benestant que s'hauria format als darrers segles de l'Edat Mitjana 

gràcies l'assimilació de terres i masos abandonats i a la consolidació patrimonial 

que va impulsar la institució de l'hereu. De forma que si per una banda 

                                                           
1 Aquest estudi és la segona part del treball "El capbreu d’Enric de Sentmenat. Dosrius a finals del segle 
XVI (I). Transcripció i toponímia", adosrius.wordpress.com. 
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l'Església va vehicular els excedents d'aquesta nova etapa de prosperitat 

econòmica en forma de noves fàbriques eclesials, els nous senyors de la terra, 

els pagesos grassos, derivarien les rendes no delmades per l'estament nobiliari i 

eclesiàstic cap a les masies i els masos, aquestes "catedrals" del camp que els 

pagesos bastirien de nou, més grans, més espaioses, més simbòliques del 

paper que aquesta part del tercer estament havia de jugar en els nous temps. 

2. El capbreu 

En aquest marc econòmic i social de l'Antic Règim en què els pagesos de 

Dosrius i Canyamars havien passat de ser serfs del baró de Dosrius a ser 

súbdits de la Corona i de remences a pagesos lliures, la capbrevació tindria la 

funció de deixar constància documental del règim de propietat i possessió 

(domini directe i domini útil) que vinculava jurídicament al senyor i els pagesos 

per una part, i als mateixos pagesos entre sí per una altra. Les pretensions 

d'alguns d'aquests pagesos grassos com els Vallmajor2 que volien sostreure’s de 

                                                           
2 Sembla que les disputes per la titularitat del domini directe d’algunes de les parcel·les dels Vallmajor 
venien de lluny. Ja a l’any 1238 el monestir de Sant Pere de Casserres i Guillem de Cartellà (els senyors i 
el castlà) qüestionaven que els Vallmajor consideressin com a alous divuit peces de terra. SUBIÑA i COLL, 
Enric, “Els Vallmajor en el Dosrius de l’Edat Mitjana”, pàg. 25, dins de “Els Vallmajor de Dosrius, una 
nissaga entre l'Edat Mitjana i l'Edat Contemporània", Col·lecció documents i estudis maresmencs, núm. 
4.  
El contingut del plet, datat el 13 de juliol de 1238, es va traslladar a altres documents: un primer del 14 
d’abril de 1276; un segon de 3 de març de 1474 i un tercer de 20 de març de 1571. Arxiu Comarcal del 
Maresme (ACM): ACM70-172-T2-20 i ACM70-172-T2-54. 
El contingut d’aquest darrer document, transcrit per l’Arxiu Comarcal del Maresme, és el següent: 
Qüestió entre Manasse, prior del monestir de Sant Pere de Casserres i Bernat de Cartellà d'una part 
contra Bernat de Vallmajor, Bernat Massaguer i Carbonella de Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de 
Dosrius, sobre la propietat d'uns alous en aquesta parròquia i en la de Sant Esteve de Canyamars, que els 
Vallmajor reclamen com a pròpies. Aquests alous eren:  
- Prat de Canalies, que afronta amb l'alou de Sant Martí, just a la serra, a migdia amb el Puig de 
Llobatera, al límit dels homes de Valldeix i per altra part amb l'aigua de "Puntarron".  
- Camp de Semaler, que afronta amb honor d'en [Llibra], per altra part amb l'illa de Centelles de l'honor 
d'en Llibra, per migdia amb el mas Rimbles i per ponent amb honor d'en Bernat Isarn.  
- Camp d'en Gel i d'en Rimbles, que afronta a llevant amb honor d'en Canyamars, a migdia amb honor 
d'en Dolçet de Canyamars i a ponent amb honor d'en Gel.  
- Camp de Vilamartell, que tenen sobre l'olivera, i afronta a llevant amb el torrent de Bau, amb el coll de 
l'Arca, amb honor d'en Alsina, a migdia amb el camp de Tapioles.  
- Camp sobre el marge, que afronta a llevant amb honor d'en Noguera, a migdia amb camp de Rogers, a 
ponent amb la riera de Llibra.  
- L'illa de Rodoreda, que afronta [...] amb la riera de Canyamars, a ponent amb honor del mas Anglès, a 
migdia amb honor del mas Pellper.  
- Camp de Santa Eulàlia, que afronta a llevant amb la riera de Canyamars, a migdia amb honor d'en 
Bruguera, a ponent amb honor del mas Carbonell.  
- Camp de Gavarra, que afronta a llevant amb la riera, a migdia amb honor del mas Carbonell, a 
tramuntana amb honor d'en Ramon Batlle, a ponent amb honor del mas Carbonell.  
- L'alou de Cornudelles, que afronta a llevant amb honor d'Arnau Mir, a migdia amb el torrent de 
Maians, a ponent amb honor d'en [...] Pi i a tramuntana amb honor d'Arnau Mir.  
- L'honor de Morera, que afronta a llevant amb honor del mas Puig, a migdia amb honor d'en Ramon 
Batlle, a ponent amb honor del mas de Vallposat i a tramuntana amb honor d'Arnau Mir.  
- Feixa en el forn de Canyamars, que afronta a llevant amb honor d'Isarn, a migdia amb la riera de 
Canyamars, a ponent amb honor d'Isarn i a tramuntana [...] .  
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la jurisdicció territorial de l'estament nobiliari, justificarien l'elaboració del 

capbreu i la confessió per part dels emfiteutes que gaudien del domini útil de 

bona part dels béns immobles (masies, cases, gleves, boscos, vinyes, molins,...) 

de la baronia, el domini directe dels quals era del senyor del Castell. 

Aquest cadastre senyorial incloïa una part molt important dels béns vinculats a 

la baronia dels veïnats de Dosrius i Canyamars, quedant exclosos els béns 

arrels del veïnat del Far, que en aquells moments pertanyia a la baronia de 

Llinars del Vallès. Els emfiteutes feien confessió a Enric de Sentmenat, senyor 

del Castell de les parròquies de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i de Sant 

Esteve de Canyamars, dels immobles dels quals havien tingut la possessió en 

un moment o altre per la cessió del domini útil per part de l’estament nobiliari. 

La capbrevació es va fer sobre un total de 325 immobles: 37 (11%) feien 

referència a un mas, les seves dependències i a la seva parcel·la de conreu 

dependent; 17 (5%) a cases o habitatges de tota índole, inclosa una casa de 

fusta; 1 (0,3 %) molí fariner i la resta, 270 (83%), correspondria a peces de 

terra, horts o quintanes de superfície molt diversa. Tots aquests immobles 

quedaven agrupats per 49 confessants diferents (alguns confessants apareixen 

repetits en diversos passatges del capbreu), dels quals es detallaven els 

immobles o finques que posseïen. 

Si exceptuem als membres del clergat secular i regular, el capbreu inclouria a la 

pràctica totalitat dels caps de casa de Dosrius i Canyamars. Si considerem que 

cada confessant era el cap d’una família de cinc membres, la població de 

Dosrius durant aquells anys seria aproximadament de 245 habitants. Aquesta 

població i especialment la dedicada a les tasques agrícoles, viuria 

predominantment lluny dels nuclis urbans construïts a redós dels dos edificis 

parroquials. Tenint en compte que el nombre de masos habitats i no rònecs era 

de 33, la població que habitava a les masies se situaria al voltant de 165 

habitants, el que representaria el 67% de la població total, xifra que 

                                                                                                                                                                          
- Quintana que afronta a llevant amb honor d'en Ramon Batlle, a migdia amb el mas "Gemanganté", a 
tramuntana amb el puig de Guardiola i a ponent amb un camí mercader que va a Granollers.  
- Camp de "Foneyet", que afronta a llevant amb la riera de [Porta], a migdia amb la resclosa del castell, a 
ponent amb honor d'Arnau de Terrades i a tramuntana amb el torrent del Coll.  
- Camp de Carreres, amb la seva muntanya, que afronta a llevant i migdia amb honor d'en Ramon Batlle, 
a tramuntana amb la coma de "Captavaris" i a ponent amb honor d'en Oliver.  
- Camp de Moió, que afronta amb honor d'en "Gemanganté", a migdia amb el puig de Moió, a ponent 
amb honor d'en Ramon Batlle i d'en Carbonell i a tramuntana amb honor d'en Fonollet.  
- Plana que surt al torrent de Gel, que afronta a llevant amb l'aigua de Ports, a migdia amb el torrent de 
la Coma d'Arics i a ponent amb honor de Coll.  
- Coma de Rials, que afronta per llevant amb l'honor del castell mitjançant un marge, a migdia amb 
l'aigua de Ports, a ponent amb el torrent de Gars que es separa de l'honor del Coll i va al Montpedrós i a 
tramuntana amb l'honor del Far i la punta de Lladó.  
- El camp de Carreres, que afronta a llevant amb l'honor d'en Batlle, a migdia amb honor d'en Ramon 
Oliver. 
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probablement seria major si consideréssim que el nombre d’habitants per cada 

masia seria superior al del nombre d’habitants de les cases del nucli urbà. 

Els confessors eren en la seva majoria els titulars dels drets que tenien sobre 

els béns confessats. En un sol cas els confessants actuaven en representació 

d’un pubill3. Així Gaspar Hereus i Esteve Ferrer, àlies Rovira, actuaren com a 

representants o tutors del pubill Antoni Ferrer, fill i hereu de Pere Ferrer de 

Dosrius. 

El redactat de les confessions seguia una estructura molt regular. S’iniciava 

identificant al confessor, amb el seu nom, la seva professió i el mas que 

posseïa: “Jaume Nogueras pagès, senyor del Mas Nogueras, terras i 

possessions d’aquell, situat en dita parròquia de Dosrius...”. A continuació es 

feia referència a la confessió al baró i la forma jurídica del domini útil: 

“...confessà al noble senyor Don Enrich de Sentmanat, com a senyor del Castell 

de dita parròquia i de la parròquia de Canyamàs, que en força de carta precària 

a ell feta lo dia present en poder del dit notari, té i posseheix en dita parròquia 

de Dosrius...”. La confessió del mas s’acabava amb les característiques del mas, 

com les dependències que tenia, la seva superfície i les particions amb altres 

finques: “...i en lo lloch dit Mayans, dit Mas Nogueras ab sos corrals, i corts i 

una pessa de terra en què dit mas és construït, de tinguda de tres quarteras de 

forment sembradura ab alguns arbres, que afronta dita pessa de terra en què 

dit mas és edificat a solixent en honor d’en Arenas; a mitgdia, part en honor de 

dit Arenas, i part en honor d’en Vallmajor; a ponent ab honor de dit confessant 

i part ab honor d’en Vallmajor; i a tremuntana ab dit confessant”. 

A continuació i en paràgrafs diferents, es llistaven els altres béns immobles 

confessats i en el darrer es feia la confessió del domini directe per part del 

senyor. Així Antoni Comas acabava la seva confessió manifestant que “Lo qual 

mas i pessas de terra té baix domini directe de dit senyor del Castell a cens de 

set cortans de forment, catorse cortans de sivada, pagadors per Sant Pere i 

Sant Feliu, i d’un parell de gallinas per Nadal: La tasca i demés com sobre està 

dit, com més llargament consta de dita confessió en dit capbreu als 2 d’agost 

1570.” 

No de totes les finques s’informa de la superfície. El sumatori de totes les 

informades ascendeix a 3.148 quarteres de forment, el que significarien unes 

1.049 hectàrees de superfície confessada, una quantitat molt significativa si 

prenem en consideració que la superfície actual de tot el municipi de Dosrius, 

incloent el Far (exclòs del capbreu), és de 4.000 hectàrees. 

3. Els menestrals 

Com no podia ser d’una altra manera, la majoria dels confessants eren pagesos. 

Hi havia però alguns menestrals que també gaudien del domini útil de diversos 

béns. En Pau Rovira, Salvador Mir i Barthomeu Ferrer eren sastres, Pere 

                                                           
3 Pubill: minyó, jove; menor d'edat. Institut d’Estudis Catalans. (IEC). 
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Estaper era candeler de cera4, Jaume Mir era ferrer, Sebastià Porta i Bernat 

Estaper eren sabaters. 

Tots ells tenien una casa a la sagrera de la parròquia de Dosrius i cap d’ells 

vivia a Canyamars. És de suposar que exercirien el seu ofici a la mateixa vila de 

Dosrius formant una comunitat de menestrals al servei dels vilatans, els 

pagesos i els religiosos. 

Pau Rovira, el primer sastre, pagava 50 sous de cens anual a Antoni Terrades, 

per una part de casa amb un portal que llindava amb la casa de Salvador Mir. 

En Pau també posseïa dues parcel·les, totes dues establertes pel baró: una 

peça de terra plantada de vinya de 7 jornals de superfície i una segona peça de 

terra de 2 quarteres de forment. 

Salvador Mir, el segon sastre, vivia en una casa establerta pel pagès Pere 

Tarau, a raó de 22 sous de cens anual. També gaudia de dos establiments: una 

peça de terra de 6 quarteres per part del sabater Estaper i una vinya de 24 

jornals per part dels pagesos Comas i Fonallet. 

Barthomeu Ferrer i Mir, el darrer dels 

sastres, vivia en una casa relativament 

gran, amb 3 portals i eixida, a la mateixa 

plaça del poble, amb 2 quartans de 

terreny. A més disposava per establiment 

del senyor d’un hort de la mateixa 

extensió i una peça de terra boscosa de 

25 quarteres, a raó de 18 sous de cens. 

Pere Estaper, el candeler, viuria en una 

casa sobre un solar d’un quartà i mig de 

superfície, gràcies a un establiment fet pel 

sabater Bernat Estaper, per la mòdica 

quantitat de 6 diners. 

Jaume Mir era el ferrer. Viuria en una casa 

amb eixida o hort que posseïa per 

l’establiment fet per Barthomeu Fonallet a canvi d’un cens de quatre gallines. 

Gràcies a Miquel Ferrer, en Jaume tenia també una parcel·la, parcialment 

dedicada a la vinya, de 4 quarteres que li costaven 10 sous. 

Sebastià Porta, el primer dels sabaters, vivia en una casa a la plaça del poble, 

d’un portal i amb eixida, a més d’una vinya de 25 jornals a canvi de 30 sous. 

El segon dels sastres i darrer menestral analitzat, vivia a la sagrera en un 

conjunt de diverses cases amb tres portals i una eixida comú, a canvi de lliurar 

al senyor 2 capons el dia de Nadal. Posseïa també una peça de terra de 20 

                                                           
4 De candelers hi havia de dues classes: els que fabricaven ciris de cera i els que utilitzaven el greix 
animal per fer ciris de sèu. 

Rajola de ceràmica amb ofici de candeler 
(artdelaterra.cat) 
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quarteres, que tenia plantada parcialment de vinya, gràcies a una compra a 

carta de gràcia feta a Pere Tarau i un terreny de 16 quarteres per un 

establiment del senyor a raó de 3 sous. 

De les confessions dels menestrals es desprèn que la majoria vivien en cases 

subestablertes per altres menestrals o pels pagesos, devent pagar quantitats 

que oscil·len entre les quatre gallines i els 50 sous. Els menestrals disposaven 

en tots els casos d’una eixida o d’un hort contigu a la seva residència habitual, 

però també una parcel·la de terreny (entre les 2 i les 25 quarteres) que en 

bona part dels casos es dedicava al conreu de la vinya (entre els 7 i els 25 

jornals). I és que les vinyes no serien només objecte d’interès dels pagesos, 

atès que el vi, en aquell moment un producte agrari per a l’autoconsum, 

formaria part de la dieta de bona part de la població.  

4. La vinya 

En cap cas les confessions ens informen dels productes que els pagesos 

conreaven a les seves terres. Només podem especular sobre aquest aspecte i 

referir-nos al tipus de cereal que servia per pagar els censos. El forment seria 

de llarg el conreu predominant. De fet la majoria de les mides agràries de les 

parcel·les es fan en quarteres o quartans de forment de sembradura (de la 

mida de Dosrius) i bona part dels censos utilitzen aquest producte en el seu 

pagament en espècie. L’ordi, la civada i l’espelta també hi estan presents de 

forma marginal en el pagament de censos, sempre acompanyant al forment 

com a producte principal. 

Bona part dels pagesos i també els menestrals disposaven d’una parcel·la on es 

conreava la vinya. La descripció de la finca no ens permet delimitar la superfície 

ocupada per aquest conreu, perquè en la superfície total s’inclouen sovint 

terrenys boscosos o dedicats al conreu del cereal. A les confessions trobem 

ceps plantats per tot el territori, però és a Manyans (amb una desena de 

parcel·les dedicades parcialment), al sud-oest de la població, a on especialment 

els dosriuencs hi tenien plantada vinya. 

Més precisos podem ser quan la peça de terra és dedicada enterament al 

conreu de la vinya. El pagès Joan Inell posseïa per carta precària una de 36 

jornals a Lantigal. Antoni Ferrer, fill i hereu de Pere Ferrer de Dosrius, tenia una 

de 10 jornals, també a carta precària, a Les Costes. Pau Rovira, el sastre, amb 

el mateix tipus d’establiment i al mateix lloc, una peça de terra de 7 jornals. 

Salvador Mir, el segon sastre, una peça de 24 jornals a Manyans. Sebastià 

Porta, sabater, posseïa una peça de 25 jornals per la qual pagava un cens de 

30 sous. Una peça plantada de vinya la tenia a rabassa morta Pere Daviu, amb 

una extensió de 15 jornals. Barthomeu Ferrer, el tercer sastre, per un altre 

contracte de rabassa morta, explotava una parcel·la de 20 jornals. 

A partir d’aquestes informacions, podem concloure que diversos habitants del 

municipi, especialment els menestrals, tenien parcel·les dedicades en exclusiva 
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a la vinya, mentre que els pagesos plantaven vinya en possessions dedicades a 

altres usos, com el conreu i el bosc. Les superfícies van des dels 7 jornals (0,28 

hectàrees) fins els 36 jornals (1,44 hectàrees), una superfície molt gran que 

podríem assimilar a la superfície de tres camps de futbol5. Farem notar que el 

cens que el sabater Porta pagava per la seva parcel·la de vinya, 30 sous, era 8 

sous superior al que el sastre Salvador Mir pagava per la seva casa al poble de 

Dosrius. 

Cal destacar que els masos, especialment els dels pagesos benestants, tenien 

dintre de la seva explotació una part del terreny dedicat a conrear ceps. 

L’extensió que en alguns casos tenien els masos (el Mas dels Bruguera tenia 

300 quarteres de sembradura, unes 100 hectàrees), permetria dedicar una part 

de la superfície a la producció de vi. Per nomenar uns quants, tenien vinya al 

Mas Vallmajor, al Mas Galceran, al ja esmentat Mas Bruguera, al Mas Gel, al 

Mas Figueras o al Mas Cot. 

Ja al segle XVI, la vinya era explotada sota la figura jurídica del contracte de 

rabassa morta. En el capbreu de Dosrius apareixen diversos contractes i en 

alguns casos els censataris o eren pagesos de fora de Dosrius o eren els 

menestrals de Dosrius ja estudiats. El primer el feia el pagès Antoni Rovira a 

Pere Daviu sobre una parcel·la de 10 jornals al Coll de Manyans. En Pere era 

una pagès de Valldeix que vivia porta per porta amb el sabater Sebastià Porta i 

que explotava diverses parcel·les, entre les quals una peça de terra de 4 

quarteres al Polell per compra a carta de gràcia. El segon pertanyia al mateix 

sastre, per un establiment fet per Barthomeu Fonollet d’una peça de 3 

quarteres a raó de 30 sous. El mateix Fonollet establia a rabassa morta al 

pagès Pere Tarau una peça de terra plantada de vinya de 10 jornals per 20 

sous i una altra també de 10 jornals també a Barthomeu Ferrer pel mateix 

cens. Finalment, en Benet Abull de Vilassar, posseïa una peça de vinya de 12 

jornals establerta per Narcís Oms. 

5. Els Masos 

Durant bona part de l’època preindustrial, les parròquies de Dosrius i 

Canyamars eren terra de masos i masies disperses pel territori, sovint a prop de 

les rieres que proporcionaven als pagesos les vies de comunicació naturals per 

desplaçar-se i l’aigua per a les seves explotacions agrícoles6.  

                                                           
5 Un jornal equival a la zona a uns 400m2.  
6 Sobre els masos i les masies, vegeu SERRA, Assumpta, “Masia i família pagesa a Catalunya entre el 
segle XVI i el començament del XX”, Catalan Historical Review, 9, pàgs. 169-180 (2016). Institut d’Estudis 
Catalans; GIFRE RIBAS, Pere, “Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d’un grup social 
pagès (vegueria de Girona, 1486-1730)”, Fundació Noguera, Estudis, 63, Barcelona 2012; i especialment, 
FERRER i ALÒS, Llorenç, “Sobre el origen y evolución de las masías en Cataluña”, DD.AA., Habitat 
disperso y desarrollo rural, CEDDAR, Zaragoza, pp. 195-228. 
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Aquest model de distribució 

de la població i de la 

producció agrícola es faria 

durant bona part de l’Edat 

Mitjana en el marc del domini 

jurisdiccional i territorial del 

monestir benedictí de Sant 

Pere de Casserres, que els va 

adquirir a l’any 1074. El 

domini jurisdiccional passaria 

a mans de la Corona a l’any 

1397 i el terme de Dosrius va 

passar a continuació a 

convertir-se en carrer de 

Barcelona7. 

El 6 de desembre de 1448, 

van ser “... convocats a la 

plaça o sagrera de Dosrius, 

amb repic de campanes i so 

de viafora, els homes de les parròquies de Sant Iscle de Dosrius i Sant Esteve 

de Canyamàs, terme del castell de Dosrius, diòcesi de Barcelona, per 

manament de Guillem Maltes, àlies Illa, batlle del dit terme, i amb llicència de 

Gabriel Lleó, porter reial, també present.”  

                                                           
7 Un capbreu datat el 19 i 20 de gener de 1356 ens informa d’alguns dels pagesos de poblacions veïnes i 
de les parròquies de Dosrius i Canyamars. Arxiu Comarcal del Maresme: ACM70-172-T2-46. 
Transcripció de l’Arxiu Comarcal del Maresme: 
Capbreu de les terres que estan sota domini únic de Galceran de Cartellà, i altres sota domini compartit 
dels Cartellà i dels Vallmajor, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, confessades per dotze emfiteutes, 
situades totes elles al terme del castell de Dosrius. Els confessants són:  
1. Guillem Maltes, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa tres peces de terra.  
2. Bernat Berenguer, de la parròquia de Sant Martí de Mata, que confessa sis artigues de terra.  
3. Guillem Flaquer, de la parròquia de Sant Martí de Mata, que confessa quatre peces de terra.  
4. Guillem Ferrer, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, que confessa una tinença de terra.  
5. Bernat Bastit, de la parròquia de Sant Martí de Mata, que confessa una peça de terra. Bernat Morot, 
de la parròquia de Santa Maria de Mataró, que confessa una peça de terra.  
6. Guillem Ilella, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa un camp de terra.  
7. Ramon Gel, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa dos camps de terra.  
8. Guillem Maltes, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, que confessa una peça de terra.  
9. Pere Osona, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, que confessa dues peces de terra.  
10. Bernat Ollina, àlies Tapiol, fill d'Alexandre d'Ollina, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, que 
confessa una feixa de terra amb una casa construïda, al lloc dit "Tapioles", per la qual és home propi de 
Galceran de Cartellà.  
11. Guillem Estaper, fill d'altre Guillem Estaper, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, que confessa 
unes cases amb un tros de terra situades a la sagrera de Dosrius, per les quals és home propi de Galceran 
de Cartellà, i una peça de terra.  
12. Bernat Olivera, fill de Pere Olivera, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, que confessa tenir una 
borda anomenada Olivera i un mas rònec anomenat Cabot, pels quals es home propi de Galceran de 
Cartellà, i també una peça de terra. 

Pàgina dedicada a la reunió dels remences de Dosrius i 
Canyamars (1448) 
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La reunió dels pagesos de Dosrius era una de les quatre-centes reunions que el 

sindicat de remences de Catalunya va organitzar a l'empara de la reial provisió 

dictada per Alfons el Magnànim a l’any 1448, en un clima d'enfrontament 

continuat entre senyors i camperols, en el qual aquests demanaven la supressió 

dels mals usos a través de la intervenció de la Corona. 

La llista dels pagesos assistents a la reunió era la següent: Guillem Maltes, àlies 

Ilella, batlle, Bernat Terrades, Antoni Llibre, àlies Llull, Bernat Oliu, Esteve 

Ferrer, Salvador Figuera, Esteve Padró, Esteve Noguera, Jaume Mir, Bernat 

Gavarra, Antoni Morera, joventut, Guillem Fenollet, Jaume Batlle, Antoni 

Esteper, Bartomeu Regent. 

La majoria d’aquests pagesos eren els senyors útils dels masos que apareixen 

als seus testaments8 però en la seva qualitat de serfs de la gleva i com un dels 

mals usos que afectaven al camp català, probablement no podien abandonar el 

seu mas sense redimir-se del senyor feudal pagant una quantitat variable en 

funció de les característiques del mas. Abans que esclatés la guerra civil 

catalana i el seu conflicte remença associat, els pagesos de Dosrius passarien a 

formar part del domini directe i alodial de la família Sentmentat quan la vídua 

de Galceran Montserrat de Sentmenat, Elisabet de Cartellà, va comprar-lo a 

l’any 1453 per 10.200 sous al Monestir de Sant Pere de Casserres. 

La sentència arbitral de Guadalupe (1486) convertiria als remences de Dosrius 

en pagesos lliures, però el domini directe de les seves terres i els seus masos 

continuaria estant en mans de la família Sentmenat a través dels contractes 

emfitèutics. 

Dos documents de finals del segle XV ens parlen dels pagesos i dels masos de 

Dosrius i Canyamars abans que el segle XVI consolidés demogràfica i 

geogràficament el camp català. Els canvis produïts durant les crisis polítiques i 

poblacionals dels segles XIV i XV configurarien masos més grans i pagesos més 

forts que se sentien propietaris de les seves masies i finques i que gràcies al 

sistema hereditari de l’hereu únic serien capaços de mantenir units els seus 

patrimonis9. 

La primera font és el fogatge de l’any 149710. Sabem del cert que el nombre de 
focs era de 30, però 6 dels noms són parcialment il·legibles. Molts dels 
relacionats són els pagesos protagonistes de la història econòmica del municipi 
fins ben entrat el segle XIX. Els Vallmajor serien els pagesos grassos del veïnat 
de Dosrius, amb una consolidació del seu patrimoni al llarg de l’edat mitjana; 

                                                           
8 SUBIÑÀ i COLL, Enric, “Dosrius al segle XV (un estudi a través dels testaments)” a les II Jornades 
d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, Grup d’Història del Casal, Mataró, 2003. De les 10 
masies detallades a l’estudi de Subiñà, com a mínim 7 estarien en mans d’algun dels remences de la 
reunió: Can Terrades, Can Figueres, Can Nogueres, Can Maltes, Can Llibre, Can Rogent i Can Pedró. 
9 FERRER i ALÒS, Llorenç, “La formació d’una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella 
(segles xvi-xix)”, Manuscrits. Revista d’Història Moderna 33, 2015, pàgs. 77-78. 
10 Josep Iglésies, “El fogatge de 1497. Estudi i transcripció”, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 
Barcelona, 1991, 2 volums. 
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els Llibre es convertirien, durant els segles XVI-XIX, en els grans hisendats del 
veïnat de Canyamars; la nissaga dels Gel de Canyamars continuen amb 
l’explotació agrícola i ramadera en ple segle XXI. Cal afegir que la majoria dels 
pagesos que aquí apareixen ho fan també com a emfiteutes del capbreu de 
1570. 
 
Mossèn 
Johan 
Vicari 

En Libra 
En 

Rogent 
En Maltes En Gel En Pedró 

En 
Figueres 

En Homs 
En 

Canyamàs 

En 
Gavarra? 
(il·legible) 

En Batlle? 
(il·legible) 

En 
Vallmajor 

En Goel En Staper En Comes En Farrer 
En 

Tarrades 
En 

Miquel 
En Mir 

En 
Fenollet 

En 
Getimir 

En Puiol 
Mestre 
Johan 
Tarau 

Barthomeu 
Parera 

      

Taula 1. Relació de noms al fogatge de 1497 

 

 
Fogatge de Dosrius i Canyamars (1497) 

El segon document és la “Memòria de les tasques de la parròquia de Canyamàs 

i escribana del Castell de Dosrius”11. El document ens informa dels diversos 

pagesos que estaven obligats a satisfer la tasca, una de les modalitats de 

pagament de la renda senyorial i que acostumava a ser l’onzena part de la 

collita. És una font documental molt interessant perquè fa una relació de 

pagesos sotmesos a l’exacció feudal però també i especialment, perquè la tasca 

estava vinculada a la possessió d’un mas. A la memòria s’inclouen també les 

delimitacions de cada honor i la llista de parcel·les que els Vallmajor al·legaven 

tenir en alou. 

                                                           
11 Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Llinatge Sentmenat, Marquesos de Castelldosrius, 1122.11.1. 
Capbreus generals de la baronia. Agraïm a Anna Spa la transcripció d’aquest document.  
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Nom del mas Posseïdor Consta al capbreu de 1570 

Mas Agell Guillem Agell No 

Mas Alset 
 

No 

Mas Anglas 
 

No 

Mas Armengol 
 

No 

Mas Carbonell 
 

No 

Mas Castelar12 
 

No 

Mas Cayadel13 Guillem Cayadel No 

Mas Fonollet 
 

Sí 

Mas Galzeran Galzeran de Aulero Sí 

Mas Isart Pere Isart No 

Mas Lesera Pere Lesera No 

Mas Lledó Guillem de Lledó Sí 

Mas Manresa Vallmajor No 

Mas March Guillem March No 

Mas Palibiri 
 

No 

Mas Pedro Guillem de Pedro Sí 

Mas Pi 
 

Sí 

Mas Puig 
 

No 

Mas Rimbles 
 

Sí 

Mas Rogent Bernat de Rogent Sí 

Mas Rupit (Mas Julia) Pere Rupit Sí 

Mas Terrades14 
 

No 

Taula 2. Masos relacionats a la Memòria de les tasques de la parròquia 
de sant Esteve de Canyamars i del castell de Dosrius 

La memòria fa referència explícita a un total de 22 masos, alguns dels quals 

vinculats a famílies que tindrien un llarg recorregut al llarg de l’època moderna 

(Galceran, Rimbles, Rogent, Rupit, Terrades,...) però la majoria a masos que no 

tornem a trobar amb el mateix nom al capbreu de 1570. Desconeixem el grau 

d’exhaustivitat d’aquest registre i també ignorem l’evolució que els masos 

presents a finals del segle XV tindrien al llarg del segle XVI. Només podem 

formular preguntes. Què va passar amb una part d’aquests masos durant 

aquest segle? Van desaparèixer o es van convertir en masos rònecs? Van 

canviar de mans i el nom històric que tenien va deixar pas a un nou nom o al 

nom de la nova família? Quanta concentració parcel·laria es va produir durant 

aquest període? 

Ja al segle XVI que estem analitzant, el fogatge de 1515 ens proporciona la 

llista d’afocats a Dosrius i Canyamars. Es tractaria de la primera relació 

exhaustiva de què disposem dels caps de casa dels dos veïnats. A més del 

                                                           
12 Castelar (Castellar) faria referència a la serra Castellar, al veïnat de Canyamars i a una peça que al 
1570 pertanyia a Polit Llibre. 
13 Cayadel (Canyadel o Canyadel) fa referència, al capbreu de 1570, a un lloc a Canyamars. 
14 El cognom Terrades (Tarrades) apareix sovint al Capbreu. No s’ha localitat el Mas Terrades, però sí una 
casa a nom d’Antoni Tarrades. 
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mossèn, de dos mestres de cases, d’un sastre i un ferrer, trobem fins a un total 

de 35 pagesos amb cognoms que trobarem en fogatges i capbreus posteriors.  

La llista de noms és la següent: Celoni Terrades, 

Gaspar Jofre, Mestre Jaume, mestre de cases, 

Guillem Ferrer, Bernat Comes, Jaume Arenes, Antoni 

Estaper, [?], Jaume Sabater, Guillem Vallmajor, Joan 

Pera del castell, Antoni Batlle, Mestre Roig, mestre 

de cases, Joan Aramunt, Bernat Gemmir, Bartomeu 

Fonollet, Antoni Mir, Mestre Gaspar, sastre, El ferrer 

Jutglar, Guerau Rovira, Salvi Bruguera, Miquel Roig, 

Esteve Gavarra, Joan Bruguera, Baltassar Estaper, 

En Canyamars, Joan Gel, Antoni Padró, Gaspar 

Figueres, Esteve Canyamars, Joan Oliver, Bartomeu 

Lladó, Joan Galceran, Bartomeu Nogueres, Pere 

Ilella, Jaume Rogent, Joan Llibre, Joan Maltes, Joan 

Bruguera, àlies Rimbles, Mossèn Apoloni Anglada, 

vicari15. 

 

Haurem d’esperar al fogatge de 155316 per trobar una segona relació al segle 

XVI dels habitants dels veïnats i abans del capbreu de 1570. En aquest cas el 

recompte de focs és de 53, molt superior als 40 de 1515. L’increment de 13 

focs podria explicar-se per un major rigor en la recol·lecció de la informació 

però també per un increment demogràfic i una major implantació al territori en 

forma de masies i masos. Aquí ens trobem amb un mossèn, un sabater, dos 

sastres i un nombre indeterminat de ferrers17. I probablement alguns 

immigrants: Berenguer Genoves, Guinard de Sossers, Joan Picard i Bertomeu 

Genoves. 

Caldria parlar doncs d’un nombre de menestrals similar al del fogatge de 1515, 
tot i que han desaparegut en el de 1553 els mestres de cases. Per tant, dels 53 
afocats, ens trobem a mitjan segle amb un total de 49 pagesos i 4 persones, 
com a mínim, dedicades a la seva assistència material i espiritual. 
 

Dosrius (39 focs) 

Mn. Berenguer Genoves vicari 

En Guinard de Sossers 

En Bruguera 

N’Astaper 

Joan Picard 

                                                           
15 Transcripció copiada de SUBIÑA i COLL, Enric, “Els Vallmajor en el Dosrius de l’Edat Mitjana”, dins de 
“Els Vallmajor de Dosrius, una nissaga entre l'Edat Mitjana i l'Edat Contemporània", Col·lecció 
documents i estudis maresmencs, núm. 4. 
16 Josep Iglésies, “El fogatge de 1497. Estudi i transcripció”, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 
Barcelona, 1991, 2 volums; Josep Iglésies, “El fogatge de 1553. Estudi i transcripció”, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, Barcelona, 1979, 2 volums.   
17 Atès que Ferrer és un cognom força comú a les nostres comarques, és probable que ho sigui també de 
persones a qui podríen assignar l’ofici. No és el cas del sabater o del sastre. 

Fogatge de Dosrius i Canyamars 
(1515) 
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En Gavarra 

En Roig 

En Balle 

Jaume Arenas qui esta al Castell 

En Leget 

En Bernat Sabater 

En Fonayer 

En Mir 

En Rovira 

En Salvi Bruguera 

En Jaume Mir 

En Terrades 

En Joffre 

En Teran 

En Vany Ferrer 

Lo sastre Mir 

Miquel Ferrer qui esta en la casa den Antoni Bruguera 

Joan Petit 

En Comas 

En Noguera 

Bernat Ramon 

N’Astaper de Plassa 

Gabriel Ferrer 

N’Arenas 

En Vallmajor 

En Marganat 

En Mandri 

N’Asteva Farrer 

En Narcis Quot 

En Pere Sastre 

Na Sabatera viuda 

Bernat Terrades qui esta al Moli 

Bertomeu Genoves 

Pere Roig 

Canyamars (14 focs) 

En Rogent 

En Libre 

En Maltes 

En Bruguera de les Planes 

En Bruguera de Ribelles 

En Gell 

En Pedro 

En Figueres 

En Hom 

En Canyamas 

En Ledo 

En Galçeran 

En Miguel Ferrer 

En Nogueres 

Taula 3. Relació de noms al fogatge de 1553 

Aquesta quantitat de 53 afocats s’aproxima als 49 confessors diferents en el 

capbreu de 1570. Cal insistir que el capbreu era un instrument jurídic que 

interessava tant a l'estament nobiliari com als propis pagesos. Els primers 

aconseguien el reconeixement per part dels pagesos del domini directe sobre 

les terres i aquests veien confirmat el domini útil de les seves possessions18. 

Partim de la hipòtesi que el capbreu inclouria a bona part dels caps de casa, 

                                                           
18 "El capbreu és font de drets per als senyors directes, en la mesura que certifica l'exercici del domini 
directe i les percepcions que per aquesta raó ha de percebre i ho és també per als senyors útils en la 
mesura que atorga el dret per accedir a la terra, amb les corresponents prestacions, però drets, al cap i a 
la fi." GIFRE i RIBAS, Pere, "La consolidació d'un grup pagès: els senyors útils i propietaris de masos 
(1486-1730)", pàg. 560. 
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tant d'aquells que vivien als nuclis urbans com els que vivien a les masies o 

cases de camp escampades pel territori. 

A banda de subratllar l'increment 

poblacional ens interessar especialment 

analitzar aquest patró residencial de 

masos i masies que quallaria al llarg del 

segle XVI i que es mantindria estable 

durant tota l'edat moderna. Dels 325 

immobles confessats, 33 corresponen a 

masos habitats mentre que 4 estaven en 

runes o deshabitats. Aquests masos 

s'ubicaven especialment a Canyamars i 

eren els següents: els masos Rupit, Julià i 

Bertran (Canyamars) pertanyents a Pere i 

Joan Montalt i relacionats en una sola 

confessió; el mas Novell (Dosrius) de 

Nicolau Batlle i; els masos casa Nafanera i 

Mas Bataler (Canyamars) declarats pel 

pagès Polit Libre19. 

 

 

El mas era l'immoble més important dels emfiteutes i el primer de la llista 

d'immobles en les seves confessions. Cada confessant disposava del seu i únic 

mas i portava el seu nom20, a excepció de dos pagesos: Jaume Batlle explotava 

directament el mas Vallmajor i declarava com a propi el mas Padró, establert 

als hereus d'Esteve Padró; Pere Tarau era el posseïdor del Mas Tarau a prop de 

la riera i d'un segon mas Tarau (anomenat anteriorment Estaper) per compra a 

carta de gràcia21. Existia a més un mas, Mas Ferrer, que estava establert per 

Gabriel Ferrer a dos emfiteutes: a Narcís Codina i el germà d'aquell, Miquel 

Ferrer. 

Tot això ens dibuixa una estructura de la propietat al segle XVI amb una 

identificació molt intensa entre els emfiteutes i els seus masos, dels quals 

segurament ja se sentirien plenament propietaris, independentment del títol 

que els atorgava el domini útil. 

                                                           
19 Aquests masos rònecs continuarien deshabitats al llarg dels segles si tenim present que no apareixen a 
la documentació història posterior ni a la toponímia. L'excepció correspon al Mas Rupit. 
20 Hi havia però algunes excepcions: el mas Mandria havia estat establert per Bernat Estaper al pagès 
Arnau del Rei; el mas Mir del Camí, propietat de Gerònim Bruguera; el Mas Rimbles pertanyia al pubill 
Thomas Bruguera. 
21 La compra s'havia fet a carta de gràcia a Eulària Estapera, vídua de Joan Estaper. Era un mas 
relativament gran (34 quarteres) i Tarau es comprometia a ocupar la masia sota l'antiga fórmula de "... 
no menos confessà ser home propri solit, i efocat de dit senyor per rahó de dit mas i promet tenir afocat 
aquell i per rahó del mateix mas prestar sagrament i homenatge...". 

Fogatge de Dosrius de 1553 
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A on eren i com eren aquests masos?  D'entrada cal dir que els masos estaven 

força ben repartits entre Dosrius (18 masos) i Canyamars (15 masos). De les 

característiques físiques de la masia i la zona immediata tenim pocs detalls. La 

majoria tenia un portal, corts i corrals. Hi havia altres que tenien dos, tres (Mas 

Rovira) i fins a quatre portals (Mas Estaper de Munt), tots dos a Dosrius. 

El mas estava integrat doncs, per la masia, els corrals i les corts, però sens 

dubte amb parcel·les o peces de terra que constituïen les terres aglevades on el 

propietari del mas tindria la zona d'explotació agrícola i forestal més immediata. 

Aquest seria el seu espai natural de treball tot i que molts pagesos tenien altres 

parcel·les en zones d'influència d'altres masos. 

La superfície d'aquests masos no està informada en tots els casos. Només 

disposem del nombre de quarteres de forment de sembradura en 24 dels 33 

casos. La superfície total dels masos de Canyamars era de 486 quarteres 

mentre que la de Dosrius era de 536,5. La mitjana global de la superfície dels 

masos amb informació era de 42,60 quarteres (unes 14 hectàrees de terreny), 

amb una mediana de 35 quarteres, el que situaria la seva extensió en la part 

alta de la forquilla de 10 a 17 hectàrees que Eva Serra adjudica als masos del 

Maresme de l’època22. Per veïnats, els masos de Canyamars (48,6 quarteres) 

eren de mitjana lleugerament més extensos que els de Dosrius (38,32 

quarteres). 

Tres masos dels analitzats disposaven d’una superfície igual o superior a les 100 

quarteres: el mas Bruguera de Dosrius, de Jaume Bruguera, amb 300 quarteres 

repartides entre camp, vinya i bosc; el mas Canyamàs, de Barthomeu 

Canyamàs, de 100 quarteres, repartides d’igual forma; i el mas Llibre, de Polit 

Llibre de Canyamars, també de 100 quarteres i amb la tríada esmentada. Altres 

però, no passaven de les 5 quarteres, el que representaria disposar de molt poc 

terreny per considerar-lo un mas: el mas Comas de Dosrius, d’Antoni Comas, 

amb 1 quartera de superfície que era més que una altra cosa un hort que 

disposava d’aigua de reg; i el mas Lletget d’Antoni Lletget de Dosrius, que havia 

estat comprat a carta de gràcia per un dels Bruguera i que tenia la minsa 

superfície de mitja quartera. 

Evidentment, com veurem més endavant, aquests masos i els seus senyors útils 

disposaven d’altres parcel·les que conreaven directament o havien subestablert 

a altres pagesos. Però quina era la figura contractual que els permetia el domini 

útil del mas? En bona part dels casos (23 dels 33 masos) el domini era gràcies a 

la carta precària atorgada pel baró de Dosrius i senyor de Canyamars. 

Segons el mateix Llorenç Ferrer la carta precària seria l’antecedent de 

l’establiment emfitèutic, una forma contractual de cessió a llarg termini del 

domini útil anterior a la sentència arbitral de Guadalupe que dificultava la 

                                                           
22 SERRA i PUIG, Eva, “La propietat. Mercat de la terra i evolució de la renda (segles XVI i XVII)” dins 
“Història Agrària dels Països Catalans”, vol.III. Edat Moderna, pàg. 521. 
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transmissió de la terra entre els pagesos. L’emfiteusi permetia aquesta 

transmissió però també compensava al propietari del domini directe amb 

diversos drets, com el de fadiga, el lluïsme i el d’entrada23. Parafrasejant a Eva 

Serra, la capbrevació permetia als senyors, a través de les cartes precàries, tant 

tornar a deixar constància escrita de la relació feudal existent amb vells 

emfiteutes (especialment quan els contractes s’havien perdut) com evitar 

l’erosió de la renda feudal24. 

Utilitzant igualment la carta precària, alguns dels masos havien estat 

subestablerts entre els pagesos. Així trobem el cas de l’Arnau de Rei, posseïdor 

del mas Mandria, establert pel Bernat Estaper per un cens de dues gallines i 6 

sous o el cas de Jaume Nogueras que tenia el mas Nogueras més una peça de 

terra per un establiment fet pel mateix Bernat Estaper a cens de 2 quarteres de 

forment. 

Cal destacar també el cas del mas Padró de Canyamars, un mas que existia ja 

durant el segle XV. Al capbreu de 1570 el mas era propietat dels Vallmajor qui 

cobraven als hereus de la família un cens de 19 quartans de forment. 

Hi ha també alguns casos de possessió per altres figures jurídiques. És el cas 

d’un establiment antic que els propietaris del mas Mirgrós havien fet als 

Bruguera; o el Mas Saver, rebut en establiment pels Oms i els Canyamàs; o 

finalment, el mas Tarau, Estaper o Resclosa, que Pere Tarau havia adquirit per 

carta de gràcia de mans de la família Estaper. 

6. El senyor i els pagesos 

Tot sembla indicar que la totalitat o bona part de 

les terres, masos i parcel·les de conreu de les 

parròquies de Dosrius i Canyamars estaven sota el 

domini directe del senyor del Castell, el baró de 

Dosrius. A manca d'estudis que ho corroborin, 

aquest règim jurídic pseudo-feudal de la propietat 

continuaria en els segles següents fins que les 

reformes liberals del segle XIX convertissin als 

emfiteutes en propietaris dels immobles que 

posseïen. D'aquest domini directe del senyor del 

Castell s'escaparien les terres i edificis vinculats al 

patrimoni de l'Església (temples parroquials, 

ermites, horts,...) i potser alguna parcel·la sota el 

domini territorial d'algun altre noble, cosa que 

sembla poc probable. 

Els vestigis del domini directe per part dels 

                                                           
23 FERRER i ALÒS, Llorenç, “La formació d’una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella 

(segles xvi-xix)”, Manuscrits. Revista d’Història Moderna 33, 2015, pàgs. 73-74. 
24 SERRA i PUIG, Eva, “Notes sobre els orígens i l’evolució de l’emfiteusi a Catalunya”. 

Masia de Can Net (Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya) 
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Sentmenat es poden trobar encara en diverses finques del municipi. Així, els 

Marquesos de Castelldosrius (els descendents dels barons de Dosrius) o els 

seus familiars eren propietaris a principis del segle XXI del Castell i la parcel·la 

col·lindant i de la masia de Can Batlle i fins a l'any 1980 eren els titulars de la 

masia del Marquesat (o de Can Net) just a tocar de l'església parroquial de 

Dosrius, a on sembla que els nobles feien estades puntuals. 

Atès que els barons no residien al municipi i no explotaven directament les 

terres, des de molt antic havien estat interessats en cedir el domini útil als 

pagesos perquè les treballessin. Després dels canvis del segle XV que hem 

comentant més amunt i en un procés que venia de la mateixa Edat Mitjana, 

diverses famílies pageses s'haurien convertit en els senyors útils dels masos i 

terres que treballaven. De forma que al segle XVI la pagesia dosriuenca (però 

també alguns menestrals) ocupaven i explotaven la terra en una complexa 

xarxa de petites propietats. 

De l'anàlisi de les freqüències de les finques amb informació sobre la seva 

superfície en quarteres (un total de 239, en què s'inclouen els masos i es 

descarten les poques finques amb superfície informada en jornals), podem 

concloure que més de la meitat de les finques se situava en una superfície 

d'entre les 2 i les 10 quarteres (53,14%) i que aproximadament les quatre 

cinquenes parts de les finques (79,08%) no superaven les 15 quarteres (unes 5 

hectàrees). Minoritàries eren les finques amb una extensió superior a les 50 

quarteres (5) i anecdòtica la finca del Mas Bruguera amb més de 100 quarteres. 

Superfície Freqüència 
Freqüència 
acumulada 

Proporció 
(%) 

Freqüència 
acumulada 

(%) 

Menor d’1 quartera 18 18 7,53% 7,53% 

Entre 1 i 2 quarteres 25 43 10,46% 17,99% 

Entre 2 i 5 quarteres 60 103 25,10% 43,10% 

Entre 5 i 10 quarteres 67 170 28,03% 71,13% 

Entre 10 i 15 quarteres 19 189 7,95% 79,08% 

Entre 10 i 20 quarteres 17 206 7,11% 86,19% 

Entre 20 i 30 quarteres 8 214 3,35% 89,54% 

Entre 30 i 50 quarteres 19 233 7,95% 97,49% 

Entre 50 i 100 quarteres 5 238 2,09% 99,58% 

Més de 100 quarteres 1 239 0,42% 100,00% 

Taula 4. Freqüències de superfície de les parcel·les de Dosrius i Canyamars (1570) 

Cal concloure doncs la significativa parcel·lació del territori de les parròquies de 

Dosrius i Canyamars i la reduïda superfície de bona part de les finques, fet que 

obligaria a molts pagesos a una explotació molt dispersa i poc productiva de les 

seves possessions. 

Ja hem vist que a més dels pagesos titulars de les parcel·les existien altres 

pagesos o vilatans que conreaven la vinya sota el contracte de rabassa morta. 

Però també estava molt estesa la parceria. No és una modalitat que estigués 
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subjecta a confessió, però que podem trobar en la informació que proporcionen 

les delimitacions de les finques. 

La parceria, de la qual encara no tenim detalls del seu funcionament a Dosrius, 

seria una opció més per al conreu de la terra. Probablement serien els pagesos 

més rics els que posarien en mans d’altres pagesos o pròpiament parcers, 

extensions dels seus “dominis” a canvi d’una part de la collita. Seria una 

pràctica que tindria major recorregut en segles posteriors però que ja es 

practicava al segle XVI a Dosrius, especialment a Canyamars i possiblement 

com una degeneració de la pròpia emfiteusi i resultat dels processos 

d’endeutament als quals estaven sotmesos molts pagesos, que portaria a 

processos de diferenciació de classe entre la pròpia pagesia25. 

Tot i la manca de detalls, sabem que dos dels pagesos del Far (de la baronia de 

Llinars), en Pere Bosc i en Pere Arenes, tenien parcers a les seves terres. A la 

parròquia de Canyamars trobem parcers ara i adés a terres dels grans 

emfiteutes: els Galceran, els Oms, els Nogueras, els Gel,... A Dosrius, 

destaquen els parcers d’en Gavarra i no trobem cap parcer dels Vallmajor. 

A mig camí entre els parcers que treballaven la terra dels altres i els pagesos 

grassos com els Vallmajor, que les cedien en subestabliment a altres pagesos 

més modestos, els camperols devien lluitar per la supervivència patrimonial i 

financera. 

És el cas de Joan Inell, propietari del seu mas, de dues peces de 7 quarteres en 

total i d'una vinya de 36 jornals, tot a carta precària per part del senyor. O 

d'Antoni Ferrer, pubill, els avantpassats del qual havien establert totes les seves 

terres a carta precària a Nicolau Batlle o el d'Antoni Lletget, que havia cedit en 

concepte de carta de gràcia o carta precària pràcticament tots els seus béns 

immobles, inclòs el seu mas. 

La situació dels pagesos benestants era ben diferent, tot i que el règim de 

propietat i d'explotació podria també variar entre ells. Existien pagesos com els 

Vallmajor que retenien part del seu patrimoni a les seves mans, mentre que la 

resta el tenien cedit a canvi d'un cens. Altres explotaven totes les seves finques 

i farien servir parcers o jornalers per a mantenir actives les explotacions. 

Els Vallmajor, el cap de família dels quals era Jaume Batlle, tenien bona part de 

les seves terres subestablertes a diversos camperols. En Jaume Batlle, un pagès 

de Dosrius, s’havia convertit en el senyor del Mas Vallmajor gràcies al seu 

matrimoni amb la pubilla Eufraïna Vallmajor, amb qui va tenir 9 fills (8 filles i 1 

fill). 

                                                           
25 Vegeu SERRA i PUIG, Eva, “Notes sobre els orígens i l’evolució de l’emfiteusi a Catalunya”. 
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El cognom Vallmajor el trobem ja al segle XII (1143) quan Joan Vallmajor, 

cavaller del Sant Sepulcre, fa testament26. Amb el pas dels segles, els Vallmajor 

serien els senyors del Mas Vallmajor, una explotació amb la seva masia en un 

dels punts estratègics als afores de Dosrius, paret per paret amb la finca del 

baró i amb una extensió considerable si fem cas de les partions amb altres 

finques. 

 

La masia dels Vallmajor (centre de la fotografia) en un panoràmica del poble de Dosrius de l’any 1929 

“...tenen i posseheixen en dita parròquia de Dosrius en dits noms, tot 

lo mas anomenat Vallmajor ab dos portals, corts i corrals i una pessa 

de terra en la qual està construïda la casa de dit mas, que és part 

campa, part herma, part de vinya plantada, part boscosa i 

montanyosa, que afronta a solixent ab lo camí anomenat lo camí 

Mercader, que va a la vila de Granollers, i part ab Camp de la Rectoria 

de dita Iglesia, i part ab na Arenas, mediant camí, que va al torrent, 

camí que ve a son molí; a mitgdia ab an Pere Tarau, part ab la riera 

de Dosrius, part ab an Comas, part ab Esteve Ferrer, part ab an 

Tarrades, mitjantsant una rasa; a ponent ab dit Tarrades, i part ab an 

Jofre de Dosrius, part ab na Arenas, part ab an Fonallet, i part ab lo 

senyor de dit Castell, mediant un torrent, i part ab dit Fonallet i part 

ab dit Jofre, i part ab un marge, que termina ab dit Jofre, i ab an 

Martí del Coll, i ab dit senyor del Castell, part ab dit Martí, part ab dit 

senyor del Castell, part ab an Font del Coll, mediant un torrent, que 

prevé la aygua exint del terme del Coll mediant un torrent que ix del 

Far i de Linás; i a tremuntana ab honor d’en Pruna del Far, i part ab 

los parcers d’en Gavarra que posseheixen los hereus d’en Estaper de 

Munt, part ab an Batlle, part ab dit confessant, que va serra avall, i 

termina ab dit confessant, i ab an Gavarra, que posseheix an Noguera 

de Mayans, i també termina ab lo senyor de dit Castell, i va detràs i 

                                                           
26 SUBIÑA i COLL, Enric, “Els Vallmajor en el Dosrius de l’Edat Mitjana”, dins de “Els Vallmajor de Dosrius, 
una nissaga entre l'Edat Mitjana i l'Edat Contemporània", Col·lecció documents i estudis maresmencs, 
núm. 4. 
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també termina ab lo turó del Pi d’en Pallamí i va ab lo camí anomenat 

Mercader, que va a Granollers i termina ab dit Nogueras i també ab 

dit confessant, i també ab lo senyor de dit Castell i va per dit camí 

Mercader fins a las Rocas de la Sal, i puja al turonet del Castell, que 

divideix lo honor de dits confessants i del senyor de dit Castell, i lo 

honor d’en Soler, i part ab lo honor de Margenet, i part ab an 

Mandria, mediant un torrent...” 

Els Vallmajor tenien el mas en concepte de carta precària pel senyor del Castell 

i també una parcel·la al lloc del Perelló. Aquestes serien les dues propietats que 

explotarien directament. Sabem també que els Vallmajor van dedicar-se durant 

les darreres dècades del segle XVI a la compra de diverses finques a carta de 

gràcia. Fan un total de 6 finques comprades a diversos pagesos (Arenas, 

Nogueres, Lletget i tres a Jaume Terrades, àlies Tarau)27. 

Any 
Preu 

compra Lloc 

1564 40 lliures Moyo de Dosrius 

1588 55 lliures Senyols a Dosrius 

1597 18 lliures Camp d’en March 

1598 
 

La Quintana d’en Vallmajor 

1599 29 lliures Peça de vinya a mas Rovira 

1601 25 lliures La Quintana d’en Vallmajor 
Taula 5. Finques comprades pels Vallmajor (1564-1601) 

No sabem si aquestes peces les van comprar els Vallmajor per explotar-les 

directament o si simplement la compra a carta de gràcia encobria un préstec, 

com passava molt sovint a l’època, atès que els préstecs usuraris no estaven 

permesos. 

                                                           
27 CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra, “De Dosrius a Mataró. Els Vallmajor a l’època moderna”, dins de 
“Els Vallmajor de Dosrius, una nissaga entre l'Edat Mitjana i l'Edat Contemporània", Col·lecció 
documents i estudis maresmencs, núm. 4. 
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Establiment dels Vallmajor a Antoni Soler (1560) 

Però els Vallmajor eren també els grans censalistes de les parròquies de 

Dosrius i Canyamars. Cap senyor útil disposava de tants immobles subestablerts 

en règim de cens de nua percepció. Sumaven en total 17 censos, 10 dels quals 

es cobraven en espècie i 7 en metàl·lic. En aquests censos trobem peces de 

terra, però també dues cases (una a la plaça de Dosrius i una segona davant 

l’església, a on vivia Joan el sastre) i també un mas, el mas Padró, que hauria 

canviat de mans en un moment indeterminat. Els hereus de l’Esteve Padró, per 

capricis del destí, a finals del segle XVI, eren els masovers del mas dels seus 

avantpassats. 

Censatari Descripció de l’immoble 

Superfície 
(en quarteres de 

forment) Cens 

Bernat Bruguera Peça de terra a Lo Palau 3 6 quartans de forment 

Bernat Jofre de Dosrius Peça de terra a Luertet   
9 quarteres de forment i 
2 gallines 

Hereus d'Esteve Padró Mas Padró   19 quartans de forment 

Narcís Oms Peça de terra   4 quartans de forment 

Rogent de Canyamàs Peça de terra a Lo Parelló   3 sous i 6 diners 

Amador Picart de Dosrius 
Peça de terra a La Plana de 
Santa Eulària   4 quartans de forment 

Esteve Ferrer Peça de terra a Mas Rossell   1 quartera de forment 

Tarau Casa   10 sous 

Joan Sastre Casa   6 sous 

Joana Estaper Peça de terra a Maians   12 sous 

Arnau Rey, àlies Mandri Peça de terra a Vinyavella   16 sous 

Antoni Soler 
Peça de terra a La Plana d'En 
Oliver   6 sous 

Jaume Montornau Peça de terra a La Famada   5 quartans de forment 

Jaume Nogueras Peça de terra a Ayguasblancas   2 quarteres de forment 

Jaume Nogueras Peça de terra a Als Farares 20 1 sou i 6 diners 

Hereus de Joan Través de Dosrius 
Dues peces de terra a Lo 
Morró i Lo Vinyot   4 quartans de forment 

Hereus d'Antoni Comas de Dosrius Peça de terra a Lo Camppuig   7 quartans de forment 
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Taula 6. Subestabliments dels Vallmajor a l’any 1570 

Per totes aquestes propietats, els Vallmajor, els senyors útils, cobraven dels 

seus censataris, només en espècie, 46 quarteres de forment, o expressat d’una 

altra forma, 552 quartans. A canvi, els Vallmajor pagaven al senyor del Castell, 

els veritables senyors del domini directe, “...14 cortans de forment, 21 cortans 

d’ordi, pagadors en la festa de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost, un parella 

de gallinas i 2 sous en la Festa de Nadal.” 

Aquesta estructura de la propietat era la generadora d’un transvasament 

important de la renda agrària, no dels pagesos cap a l’estament nobiliari, sinó 

dels pagesos cap els graners dels pagesos grassos. 

Pagesos com en Joan Galceran, de Canyamars, no havia subestablert res. Era el 

senyor útil d'un mas, un molí fariner, un forn de calç i 20 parcel·les amb una 

superfície total de 264 quarteres. Per tot plegat pagava de cens al senyor: 2 

gallines, 1 sou, 14 quartans de forment, 2 quartans d'ordi i 2 quartans de 

civada. 

Altres, com Barthomeu Canyamàs, explotava directament el seu mas i 20 de les 

seves parcel·les, amb una superfície total de 340 quarteres. Però tenia algunes 

de les seves parcel·les subestablertes, una de les quals, de 8 quarteres de 

forment de superfície, al pagès Antoni Picart, a raó d'una quartera i mitja de 

forment de cens. En Barthomeu, en contrapartida als diversos censos que rebia 

d'altres pagesos (Saver, Guitart, Francesc Bosc del Far i l'esmentat Picart) i al 

gaudi de les aproximadament 100 hectàrees de superfície, havia de pagar al 

senyor del castell: 14 quartans de forment, 2 quartans de civada i un parell de 

gallines, una quantitat que superava la del seu subemfiteuta Picart. 

Aquest model d'establiments del senyor del castell a un senyor útil en 

condicions molt favorables respecte les que aquest darrer aplicava als seus 

"arrendataris" es repeteix en diversos casos de pagesos amb grans possessions: 

és el cas de Narcís Oms (259 quarteres de superfície; 12 quartans de forment i 

2 gallines en concepte de cens) o el de Joan Nogueras (210 quarteres de 

superfície; 14 quartans de forment de cens). 

7. Conclusions 

A l’inici de l’estudi hem destacat la importància del capbreu que Enric de 

Sentmenat va encarregar confeccionar a l’any 1570 i que abastava les 

parròquies de Dosrius i Canyamars. Es va elaborar arran d’una concòrdia entre 

el baró de Dosrius i els síndics de la Universitat de les parròquies de Dosrius i 

Canyamars i la seva preparació es va perllongar durant onze mesos. 

Després de dos segles de marasme demogràfic, Dosrius assistiria durant el 

segle XVI a l’augment de la seva població, fenomen que es traduiria en la 

construcció o remodelació dels seus edificis religiosos. 
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El capbreu de Dosrius i Canyamars ens ha permès conèixer la toponímia 

cinccentista, bona part de la qual ha desaparegut amb el pas dels segles. Hem 

constatat la fixació del topònim Dosrius i el del Far, mentre que hem subratllat 

la transformació que al segle XX va tenir el de Canyamàs. El document fa 

referència a diverses rieres i torrents, però poques són les al·lusions a 

l’orografia. Altres topònims ens parlen d’un camí que conduïa a Granollers o de 

la sagrera i de la plaça de Dosrius i d’elements tan importants per a l’economia 

local com els molins fariners. 

L’estudi de la capbrevació és especialment interessant des del punt de vista de 

la història del món agrari català. La sentència arbitral de Guadalupe que va 

donar sortida a les reclamacions dels pagesos remences suposaria el seu 

alliberament i la formació d’una nova classe pagesa benestant que bastiria la 

seva hegemonia a través de la figura de l’hereu únic i a l’adquisició de moltes 

de les terres abandonades com a conseqüència de les crisis demogràfiques. 

Això es traduiria en el predomini a la Catalunya vella de les unitats d’explotació 

agrària conegudes com a masos, que incloïen la masia i altres dependències 

agràries. 

Les 325 confessions ens parlen del domini útil que els nous senyors, els 

pagesos, tenien sobre masos, masies, cases i tota classe de béns arrels. Bona 

part d’aquests confessants eren pagesos, però també trobem diversos 

menestrals que vivien a la sagrera de Dosrius en cases establertes pel baró de 

Dosrius o per altres pagesos. En molts casos, aquests menestrals al servei de la 

societat pagesa tenien un hort al costat de casa o una vinya a on conrear 

directament el raïm. 

La vinya seria en aquell temps un conreu marginal, dedicat a l’autoconsum, 

mentre que la producció més important estava protagonitzada pels cereals, 

especialment el forment. Les vinyes estaven plantades per tot el territori, però 

abundaven especialment a les terres de Manyans. Quan les parcel·les estaven 

dedicades només a la vinya, la superfície se situava entre el quart d’hectàrea i 

l’hectàrea i mitja. La vinya també era present a bona part dels masos, tot i que 

no sabem la superfície que els pagesos hi dedicaven. Sabem també que la 

relació contractual dels menestrals amb els estabilients s’efectuava mitjançant 

la rabassa morta a canvi d’un cens que oscil·lava entre els 20 i els 30 sous. 

Bona part del protagonisme del capbreu l’assumeix la propietat principal dels 

pagesos: el mas. Diversos documents anteriors del capbreu ens parlen dels 

pagesos de Dosrius, que passarien de remences a emfiteutes o senyors útils del 

seu mas. Existia un total de 33 masos habitats, mentre que 4 eren masos 

rònecs. Els masos es distribuïen de forma uniforme entre Dosrius i Canyamars i 

la majoria tenia un portal, corrals i altres dependències. La superfície de la 

parcel·la annexa al mas tenia una mitjana de 14 hectàrees, una quantitat 

sensiblement inferior a la d’altres indrets de Catalunya, amb una superfície 

mitjana superior a Canyamars respecte a Dosrius. 
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Bona part dels establiments fets pel senyor del Castell en favor dels pagesos es 

feia mitjançant carta precària i en alguns pocs casos apareix simplement el 

concepte establiment. A més del masos, els pagesos eren els senyors útils de 

diverses finques que complementarien l’explotació del mas. La superfície 

d’aquestes finques era de mitjana inferior a la superfície dels masos: quatre de 

cada cinc no superava les 15 quarteres, unes 5 hectàrees. Algunes d’aquestes 

parcel·les, les dels pagesos més importants, eren treballades per parcers; 

d’altres pertanyien a pagesos que disposaven de molt poca terra per conrear. 

Alguns dels pagesos que havien sortit exitosos dels canvis produïts al camp 

català disposaven de moltes parcel·les i gaudirien del drenatge de la renda 

agrària dels seus propis emfiteutes. Els Vallmajor a Dosrius explotaven el seu 

mas i havien establert la resta de les seves parcel·les a canvi de rebre en 

concepte de cens 552 quartans de forment; per la seva banda, els Vallmajor 

pagaven 35 quartans al senyor del Castell. 

Altres pagesos, com els Galceran o els Canyamàs retenien bona part de les 

seves terres per explotar-les personalment, però aquelles que subestablien 

suposaven igualment una forma similar d’augmentar la seva posició 

hegemònica en la societat agrària dosriuenca28. 

 

                                                           
28 I així seguiria durant una parell de segles. Deixarem per a un altre estudi l’anàlisi de l’estructura de la 
propietat i de la renda agrària durant els segles XVII i XVIII. Només volem apuntar ara que a una relació 
d’establiments conservat a l’Arxiu Parroquial de Dosrius i que porta per títol “Cathalogus omnius 
stabilimentorum in suis resp. manualib annorum serie servata”, es detallen els subestabliments que 
feien els pagesos de Dosrius i Canyamars. A bona part d’aquests contractes s’estableix que la senyoria 
(domini directe) pertany al Marquesat de Castelldosrius, però en altres no es pot establir el domini. 
Sumen un total de 135 establiments, datant el més antic de 1445 i el més modern de 1736. Els subtotals 
per a períodes de 50 anys són els següents: segles XV (1); 1500-1549 (8); 1550-1599 (20); 1600-1649 
(58); 1650-1699 (22); 1700-1736 (26). Entre els estabilients destaquen els administradors de la confraria 
del Roser amb els obrers de Dosrius (1623, 1626, 1638) i entre els censataris a diversos francesos 
(Esteva Peres, 1512; Joan Prats ferrer, 1578; Bertran Casadasus, 1623). 
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Annex 1. Mapa planimètric de Dosrius de 1914 
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Annex 2. Relació d’emfiteutes amb les seves confessions (Capbreu de 1570) 

Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 

Censatari / Cens  
Rabassaire / Rabassa morta  Immoble 

Superfície en 
Quarteres de 

Forment 

Superfície en 
Quartans de 

Forment 

Superfície 
(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

1 Pere Tarau Pagès 

Senyor útil i 
propietari del Mas 
Tarau i Estaper 
abans Resclosa   Carta de gràcia Eulària Estapera Mas Tarau, abans Estaper 34     

2         Carta de gràcia Bernat Estaper Peça a Lo Perelló 1 10   

3         Carta de gràcia Antoni Mirgrós Peça de terra a Manyans 3     

4         Carta precària Barthomeu Fonollet Peça de terra de vinya 3     

5 Pere Tarau Pagès 
Senyor del Mas 
Tarau   Carta precària Senyor del Castell Mas Tarau cerca la Riera 6     

6 
Pere Montalt i 
Joan Montalt Pagès 

Senyors i 
propietaris dels 
masos Rupit, Julià 
i Bertran   Carta precària Senyor del Castell Masos Rupit, Julià i Bertran       

7 Joan Inell Pagès 
Senyor i propietari 
del Mas Inell   Carta precària Senyor del Castell Mas Inell       

8         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Aygua Blancua 3     

9         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Manyans 4     

10         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Lantigal     36 

11 Antoni Ferrer Pubill 

Fill i hereu de 
Pere Ferrer de 
Dosrius   Carta precària Nicolau Batlle Mas Ferrer       

12         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra. Horta d'En Estaper 2     

13         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Rogés 6     

14         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Las Costas 10     

15         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Rupit 4     

16         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Vernet 3     

17         S.I. (Sense informació) Nicolau Batlle Peça de terra a Camp Puig 1     

18         Carta precària Nicolau Batlle Mas Novell       

19         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Colell 3     

20         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Polell 10     

21         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Polell 4     

22         Carta precària Nicolau Batlle Peça de terra a Las Costas     10 

23 Jaume Nogueras Pagès 
Senyor del Mas 
Nogueras   Carta precària Bernat Bruguera Mas Nogueras a Manyans 3     

24         Carta precària Bernat Bruguera Peça de terra a Manyans 3     

25         Establiment Anton Rubira Peça de terra a Los Tres Camins       

26         Establiment Bernat Mirgrós Peça de terra a Aigues Blancas       
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Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 

Censatari / Cens  
Rabassaire / Rabassa morta  Immoble 

Superfície en 
Quarteres de 

Forment 

Superfície en 
Quartans de 

Forment 

Superfície 
(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

27         Establiment Bernat Mirgrós Peça de terra a Lo Analà 20     

28         Establiment Bernat Mirgrós Peça de terra a La Horta 4     

29         Establiment Antoni Mirgrós Peça de terra Al Fayador       

30         Establiment Antoni Mirgrós Peça de terra Ayguas Blancas       

31         Establiment Antoni Mirgrós Peça de terra Ayguas Blancas       

32         Domini directe Senyor del Castell Quintana de terra 3     

33         Domini directe Senyor del Castell Peça de terra a Manyans 6     

34         Establiment Vallmajor Peça de terra a Sayols 25     

35 Antoni Comas Pagès 
Senyor del Mas 
Comas   Carta precària Senyor del Castell Mas Comas 1     

36         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra Camp Puig 9     

37         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Puvira       

38         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Las Costas       

39         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra 4     

40         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Manyans 10     

41         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Colell 2     

42         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Manyans 8     

43         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Roca blanca       

44         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Manyans       

45         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Rogés 10     

46         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Lo Vinyet de Munt 10     

47         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Lo Rech 6     

48         Carta precària Senyor del Castell Peces de terra a Torn 4     

49 Antoni Letget Pagès 
Senyor i propietari 
del Mas Letget   Carta precària Senyor del Castell Mas Letget 0,5     

50         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra 10     

51         Carta de gràcia Damià Matamalella (comprador) Peça de terra a Virol 10     

52         Carta de gràcia Narcís Cot (comprador) Peça de terra 3     

53         Carta de gràcia Narcís Cot (comprador) Peça de terra 3     

54         Carta de gràcia 
Barthomeu Estaper de Munt 
(comprador) Peça de terra 1,5     

55         Carta de gràcia Pere Daviu (comprador) Peça de terra a Polell 4     

56         Carta de gràcia 

Jaume Bruguera, Salvador Codina, 
Pere Deviu i Damià Matamalella 
(compradors) Peça de terra 20     

57       Cens Carta de gràcia Esteve Ferrer Peça de terra a Las Costas       
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Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 

Censatari / Cens  
Rabassaire / Rabassa morta  Immoble 

Superfície en 
Quarteres de 

Forment 

Superfície en 
Quartans de 

Forment 

Superfície 
(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

58       Cens Carta de gràcia Barthomeu Guinart Peça de terra a Torn       

59 Gerònim Bruguera Pagès 

Senyor i propietari 
del Mas Mir del 
Camí   Carta precària Senyor del Castell Mas Mir del Camí 14     

60         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Lo Colell 5     

61         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Palau 3     

62         Carta precària Senyor del Castell 
Peça de terra al Turó de Sant 
Sebastià       

63         Establiment Antich Lletget Peça de terra a Lo Mas Rovira       

64 Gabriel Ferrer Pagès   Cens Carta precària Salvador Codina Part del Mas Ferrer       

65       Cens S.I. Miquel Ferrer Part del Mas Ferrer       

66       Cens Carta de gràcia Narcís Codina Caseta       

67       Cens S.I. Narcís Codina Petita peça de terra       

68         Carta precària   Peça de terra a Rogés 4     

69 Pau Rovira Sastre   Cens Carta precària Antoni Terrades Casa       

70         Carta precària Senyor del Castell Peça de vinya a Las Costas     7 

71         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra 2     

72 Salvador Mir Sastre     Carta precària Pere Tarau Casa       

73         Carta precària Bernat Estaper Sabater Peça de terra a Vernet 6     

74         Carta precària Antoni Comas i Barthomeu Fonallet Peça de vinya a Manyans     24 

75 Pere Estaper 
Candeler de 
cera     Establiment Bernat Estaper Sabater Petita peça de terra 1 1,5   

76 Antoni Roig Pagès     Carta precària Bernat Terrades Hort a Vernet 1 3   

77         Carta precària Antoni Comas i Barthomeu Fonallet Peça de terra a Rocablanca 3     

78 Jaume Mir Ferrer     Carta precària Barthomeu Fonallet Cases       

79         Carta precària Miquel Ferrer Peça de terra a Manyans 4     

80 
Catharina Tiona 
Petita S.I. 

Muller deixada de 
Joan Petit   Carta precària Gabriel Ferrer Caseta ab un hort contiguo       

81 Beneta Estaper S.I. 

Vídua de 
Barthomeu 
Lletget   Carta precària Senyor del Castell Mas Estaper de Munt 40     

82         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Rogés 10     

83         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra d'en Salvi Bruguera 2     

84         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra lo Polell       

85         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra Vernés 10     

86         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra Las Planas 6     

87         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra Torn 3     
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Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 

Censatari / Cens  
Rabassaire / Rabassa morta  Immoble 

Superfície en 
Quarteres de 

Forment 

Superfície en 
Quartans de 

Forment 

Superfície 
(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

88         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra Torn 3     

89         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Torn 3     

90         S.I.   Peça de terra del Mas Lletget 2     

91         S.I.   
Peça de terra del Mas Estaper de 
Plassa 5     

92         Carta de gràcia   Peça de terra del Mas Lletget 1 12   

93         Carta de gràcia Nicolau Batlle Peça de terra del mas Gavarra 9     

94         Carta de gràcia   Peça de terra del mas Gavarra 8     

95 Nacís Cot Pagès     Carta precària Jaume Bruguera de Dosrius Casa 1,5     

96         Carta de gràcia   Peça de terra 1,5     

97         Domini directe Senyor del Castell Peça de terra lo Prat de Canyamàs       

98 Thomas Gavarra Pagès 
Senyor del Mas 
Gavarra   Carta precària Senyor del Castell Mas Gavarra 50     

99         Carta de gràcia Andreu Roig (comprador) Peça de terra 3     

100         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 9     

101         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 10     

102         Carta de gràcia Barthomeu Estaper (comprador) Peça de terra 8     

103       Cens S.I. Pere Tarau Peça de terra a Perelló 1 7   

104         S.I. Senyor del Castell Peça de terra al torrent de Serdans 2     

105 Arnau de Rei Pagès 
Senyor del Mas 
Mandria   Carta precària Bernat Estaper Mas Mandria       

106         Carta precària Barthomeu Fonallet Peça de terra a Atoyó 10     

107 Barthomeu Ferrer Sastre     Constitució i carta precària Antiga Mir Casa 1 2   

108         Domini directe Senyor del Castell Hort 1 2   

109 Sebastià Porta Sabater     Carta precària Senyor del Castell Casa       

110         Establiment Eulària Fonallet Peça de terra     25 

111 
Benet Guinart de 
Torn Pagès 

Senyor del Mas 
Guinart   Carta precària Senyor del Castell Mas Guinart 3     

112         Domini directe Senyor del Castell Peça de terra a Torn 12     

113         Establiment Joan Tramunt, àlies Letget Peça de terra       

114         Establiment Barthomeu Fonallet Peça de terra a Torn 4     

115         Establiment Jaume Bruguera Peça de terra 2     

116 Thomas Bruguera Pubill     Domini directe Senyor del Castell Mas Rimbles 40     

117 

Salvador 
Canyamàs, àlies 
Rogent Pagès     Carta precària   Mas d'en Rogent       
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Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 

Censatari / Cens  
Rabassaire / Rabassa morta  Immoble 

Superfície en 
Quarteres de 

Forment 

Superfície en 
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Forment 

Superfície 
(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

118         Carta precària   Peça de terra 5     

119         S.I.   Peça de terra a Lo Torelló 6     

120         S.I.   Peça de terra a Rimbles 20     

121 
Barthomeu 
Canyamàs Pagès 

Senyor útil i 
propietari del Mas 
Canyamàs   Carta precària Senyor del Castell Mas Canyamàs 100     

122         S.I. Senyor del Castell Peça de terra al Pla d'En Guilar 10     

123         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Hortes 10     

124         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Bosch 8     

125         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Maluta 40     

126         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Cangall 20     

127         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Soler 50     

128         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Creu 8     

129         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Casenbarbucla 6     

130         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Rimbles 8     

131         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Valls 2     

132         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Tapioles 4     

133         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Al Aigual 18     

134         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Cancant 3     

135         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Milans 8     

136         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Alfoguer 12     

137         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Castellar 3     

138         S.I. Senyor del Castell Peça de terra Al Xest 4     

139         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Parús 12     

140         S.I. Senyor del Castell 
Peça de terra al Torrent de 
Taxoneras 1,5     

141         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Badalius 12     

142       Cens S.I. Miquel Saber Diverses peces de terra 66,5     

143       Cens S.I. Antich Guitart Peça de terra a Aygua Dasens       

144       Cens S.I. Francesc Bosch del Far Peça de terra 3     

145       Cens S.I. Antoni Picart Peça de terra 8     

146       Cens Carta de gràcia T. Guinart de Dosrius Peça de terra       

147 Antoni Guitart Pagès     Establiment Hereus de Mas Canyamàs Peça de terra a Aygua Dasens       

148 Miquel Saver Pagès     Establiment 
Hereus del Mas Homs de Canyamàs / 
Mas Canyamàs Mas Saver 40     
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Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 
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(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

149         Establiment   Peça de terra a Canyadell 6     

150         Establiment   Peça de terra a La Figuereta 15     

151         Domini directe Barthomeu Canyamàs Peça de terra a La Figuereta 2     

152         Establiment Mas Homs Peça de terra 2     

153         S.I. Mas Homs Peça de terra       

154         Venda Nicolau Ninella de Canyamàs Peça de terra a Abosch 12     

155 Antoni Cot Pagès     Carta precària Senyor del Castell 
Peça de terra Lo Camp de Cal 
Quintana 10     

156 Joan Bruguera Pagès 
Senyor del Mas 
Bruguera   Establiment Predecessors del Mas Mirgrós Mas Bruguera 50     

157         Establiment Predecessors del Mas Mirgrós Peça de terra a Puigcalnou 12     

158 Bernat Estaper Sabater     Carta precària Senyor del Castell Cases a La Sagrera       

159         Carta de gràcia Pere Tarau (comprador) Peça de terra a Manyans 20     

160 Bernat Estaper Sabater     Establiment Senyor del Castell Peça de terra a Plana de Carreras 16     

161 Antoni Rovira Pagès 

Senyor del Mas 
Rovira, abans 
Comas Miquel   Carta precària   Mas Rovira, olim Comas Miquel 15     

162         Carta precària   Peça de terra a Mas palau 9     

163         Rabassa morta Pere Daviu Peça de terra a Coll de Manyans     15 

164         S.I.   Peça de terra a La Serrallongua 14     

165         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Arroger 9     

166         Establiment Antoni Mirgrós Peça de terra 3     

167 
Barthomeu 
Fonollet S.I. 

Senyor del Mas 
Fonollet   Carta precària Senyor del Castell Mas Fonollet 10     

168         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Mas Pi 8     

169       Cens S.I. Jaume Mir Ferrer Casa       

170         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Las Pomeras 10     

171         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Mas Novell 6     

172         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Manyans 40     

173         Carta de gràcia 
Bernat Vidal, àlias Fonollet 
(comprador) Peça de terra a Polell 12     

174         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Bassal 10     

175         S.I. Senyor del Castell Peça de terra       

176         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Rogés 6     

177       Cens S.I. Joan Belvení Peça de terra a Manyans 4     

178       Cens S.I. Arnau Mandria Peça de terra a Majó 10     
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179 Pòlit Libre Pagès 
Senyor del Mas 
Libre   Carta precària Senyor del Castell Mas Libre 100     

180         S.I. Senyor del Castell Mas Casa Nafanera 70     

181         S.I. Senyor del Castell Mas Bataler       

182         S.I. Senyor del Castell Peça de terra Las Illas 2     

183         S.I. Senyor del Castell Peça de terra Castellar       

184 
Bernat Oller, àlias 
Maltas Pagès     S.I. Senyor del Castell Mas Maltas 20     

185         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 50     

186         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Aygua Dasens 4     

187         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Rimbles 8     

188         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Augual 1,5     

189         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Badalius 9     

190         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Albinyà d'en Maltas 6     

191 
Salvador Bruguera 
dels Planells S.I. 

Senyor del Mas 
Planells   Carta precària Senyor del Castell Mas Planells       

192         S.I. Antoni Llorens Mas 
Peça de terra a la Hera de 
Moncorda       

193         S.I. Antoni Llorens Mas Peça de terra a Salsivé       

194         S.I. Antoni Llorens Mas Peça de terra a Puig de la Mallola       

195         S.I. Antoni Llorens Mas Peça de terra a Las Planas       

196         S.I. Barthomeu fonollet Peça de terra       

197         Alou Senyor del Castell Peça de terra a Tortellar de Munt       

198 Miquel Ilella Pagès 
Senyor del Mas 
Ilella   Carta precària Senyor del Castell Mas Ilella 20     

199         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Caldeny 6     

200         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Al Llor 3     

201         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Alauguey 3     

202 Antoni Cot Pagès 
Senyor del Mas 
Cot   S.I. Senyor del Castell Mas Cot       

203         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Castellar 10     

204         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Pessa del Ague       

205         S.I. Margarida Fontrodona Peça de terra a La Cunilella 15     

206 Llorens Fornell Pagès     Establiment Narcís Oms Caseta de fusta 5     

207 Esteve Figueras Pagès 
Senyor del Mas 
Figueras   S.I.   Mas Figueras       

208         S.I.   Peça de terra a Pedrasila 40     
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209         S.I.   Peça de terra a Salou 9     

210         S.I.   Peça de terra 59     

211         S.I.   Peça de terra a Loberas 5     

212         S.I.   Peça de terra a Allor 10     

213         S.I.   Peça de terra a Sota Lo Castellar 6     

214         S.I.   Peça de terra a Taxoneras 2     

215         S.I.   Peça de terra a Abadalies 19     

216         S.I.   Peça de terra a Alesvals 5     

217         S.I.   Peça de terra a Aballó 5     

218         S.I.   Peça de terra a Alesperelludes 3     

219 Andreu Roig S.I. 
Senyor del Mas 
Roig   Carta precària Senyor del Castell Mas Roig 10     

220         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Viral 8     

221         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 1     

222         S.I. Senyor del Castell 
Peça de terra al Camp de Santa 
Eulària 12     

223         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Torn 10     

224         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Creu de Guillar 5     

225         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 1,5     

226         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 3     

227         Carta de gràcia   Peça de terra a Canyellas 2     

228         Carta de gràcia   Peça de terra a La Quintana 6     

229 Pere Gel Pagès 
Senyor del Mas 
Gel   Carta precària Senyor del Castell Mas Gel 50     

230         Carta de gràcia Esteve Padró Peça de terra a La Oliva 30     

231         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 30     

232         Carta de gràcia Bruguera dels Planells (comprador) Peça de terra a Las Marradas 20     

233 Antoni Terrades Pagès     Carta precària Senyor del Castell Casa 1 1   

234       Cens S.I. Pau Rovira Casa       

235 Salvador Cudina Pagès     Establiment Gabriel Ferrer Casa 0,5     

236         Carta de gràcia Antich Lletget Peça de terra a Turruneda 12     

237 Joan Nogueras Pagès 
Senyor del Mas 
Nogueras   Carta precària Senyor del Castell Mas Nogueras 40     

238         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Languet 25     

239         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Ginesta 9     



El capbreu d’Enric de Sentmenat. Dosrius a finals del segle XVI (II). Masos, censos i pagesos grassos 

35 
 

Item Confessor/s Professió 
Descripció de 

l'emfiteuta És un cens? Títol de possessió 

Venedor / Carta de gràcia 
Estabilient / Carta precària 
Estabilient / Establiment 

Censatari / Cens  
Rabassaire / Rabassa morta  Immoble 

Superfície en 
Quarteres de 

Forment 

Superfície en 
Quartans de 

Forment 

Superfície 
(Vinya) 

en Jornals 
d'Home 

de cavadura 

240         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Milans 20     

241         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Las Illas 2     

242         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Barbolla 4     

243         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Codony 5     

244         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Miusblera 6     

245         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Lepadoras 3     

246         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Planas 4     

247         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Bolló 2     

248         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Torrella 12     

249         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Rogés 10     

250         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Plana 4     

251         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Larich 12     

252         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Puigoriol 50     

253       Cens S.I. Jaume Lladó Peça de terra a Pessa de Bordito 2     

254 Jaume Bruguera Pagès 
Senyor del Mas 
Bruguera   S.I. Senyor del Castell Mas Bruguera 300     

255       Cens S.I. Benet Guinart Peça de terra a Torn       

256       Cens S.I. Benet Guinart Peça de terra a Les Hortes       

257       Cens S.I. Amador Picart Peça de terra a Lo Rossell       

258       Cens S.I. Narcís Cot (comprador) Peça de terra a Lo Polell       

259       Cens S.I. Jaume Nogueras de Maians Peces de terra       

260       Cens S.I. Ciprià de Dosrius Peça de terra a Los Tres Camins       

261       Cens S.I. Antich Lletget Tres peces de terra       

262 Narcís Oms Pagès 
Pagès del Mas 
Oms   Carta precària Senyor del Castell Mas Oms 36     

263         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Los Planells 40     

264         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Toncau 4     

265         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Rimbles 10     

266         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Devans 30     

267         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Avellar 3     

268         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Los Hortes 50     

269         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Marruta 20     

270         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Plana 5     

271         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Codony 5     
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272         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Cuscunella 25     

273         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Camí Glau 2     

274         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Ginerar 1 7   

275         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Tapaneras 4     

276         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Cayguet 10     

277         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Languell 12     

278       Cens S.I. Miquel Saber Tres peces de terra a La Pineda       

279       Cens S.I. Llorens Fornells         

280         S.I.   Peça de terra a Capmeda 2     

281 Miquel Ferrer Pagès     Establiment Gabriel Ferrer Casa 1 2   

282 Barthomeu Ferrer Sastre     Establiment Mirgrós Peça de terra 25     

283         Establiment Bernat Estaper Peça de terra a Lo Vassall       

284         Establiment Bernat Vidal, àlias Fonollet Peça de terra a La Illa     20 

285 Joan Galceran Pagès 
Senyor del Mas 
Galceran   Carta precària Senyor del Castell Mas Galceran 40     

286         Carta precària Senyor del Castell Molí fariner       

287         Carta precària Senyor del Castell Peça de terra a Lo Pla d'en Aguilar 18     

288         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Marruca 40     

289         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Loberas 30     

290         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Salou 6     

291         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Codolar 12     

292         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Taxoneras 2     

293         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Camp de la Roca 7     

294         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Alfoghier 3     

295         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Castellar 20     

296         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Parer 10     

297         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Languet       

298         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Les Planas 8     

299         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a La Creu 10     

300         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Rimbles 10     

301         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Las Vals 18     

302         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Molí d'en Gel 3     

303         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Las Tapiolas 15     
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304         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Hort d'En Padró 1 6   

305         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Dellor 10     

306         S.I. Senyor del Castell Peça de terra 1 3   

307 
Jaume Batlle, àlies 
Vallmajor Pagès     Carta precària Senyor del Castell Mas Vallmajor 264     

308         S.I. Senyor del Castell Peça de terra a Lo Parelló 1     

309       Cens S.I. Bernat Bruguera Peça de terra a Lo Palau 3     

310       Cens S.I. Bernat Jofre de Dosrius Peça de terra a Luertet       

311       Cens S.I. Hereus d'Esteve Padró Mas Padró       

312       Cens S.I. Narcís Oms Peça de terra       

313       Cens S.I. Rogent de Canyamàs Peça de terra a Lo Parelló       

314       Cens S.I. Amador Picart de Dosrius 
Peça de terra a La Plana de Santa 
Eulària       

315       Cens S.I. Esteve Ferrer Peça de terra a Mas Rossell       

316       Cens S.I. Tarau Casa       

317       Cens S.I. Joan Sastre Casa       

318       Cens S.I. Joana Estaper Peça de terra a Manyans       

319       Cens S.I. Arnau Rey, àlies Mandri Peça de terra a Vinyavella       

320       Cens S.I. Antoni Soler Peça de terra a La Plana d'En Oliver       

321       Cens S.I. Jaume Montornau Peça de terra a La Famada       

322       Cens S.I. Jaume Nogueras Peça de terra a Ayguasblancas       

323       Cens S.I. Jaume Nogueras Peça de terra a Als Farares 20     

324       Cens S.I. Hereus de Joan Través de Dosrius 
Dues peces de terra a Lo Morró i Lo 
Vinyot       

325       Cens S.I. Hereus d'Antoni Comas de Dosrius Peça de terra a Lo Camppuig       

 


