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ENRIC SUBINYA 

Carrer sant Sebastià de Qalt 
' finals del segle XVÏI, 

Ull cop esgotat el crei

xement per la banda 

• de llevant (dreta) del 

carrer Gran, fins arribar a prop de 

la capella, va decidir-se seguir el 

creixement per la banda de 

ponent , o sigui, al davant de la 

capella. Per això s'obrí un nou 

carrer, cl de la davallada de Sant 

Sebastià (actualment Sant Sebastià 

de dalt i de baix). Així, com veu

rem, podríem situar en el 1700 

l'any en que es va iniciar el carrer, 

tot i que la consirucció de les cascs 

podia haver trigar una mica més. 

Aquest carrer sempre s'ha conegut 

com a davallada de Sant Sebastià o 

bé Sant Sebastià de dalt, Í ni 

durant la dictadura de Prinio de 

Rivera, de la República o de l'èpo

ca fi"anquista va canviar de nom. 

Actualment és un carrer de 

sorra, que no té sortida amb vehi

cle, tot i que a peu es pot baixar al 

carrer Sant Sebastià de Baix. Està 

previst que quan s'urbanitzi el sec

tor del Collell, el carrer s'asfalti i es 

doni sortida als vehicles cap als 

nous carrers que s'obriran. 

Les cases que es construïren en 

aquest carrer eren amb parets mit-

geres de tàpia, façana i paret poste

rior d'argamassa, i sembla que les 

obertures no es feren de pedra, lle

vat d 'alguna excepció. General

ment tenien la cuina en la part 

posterior, donant al pati, on no era 

estrany tenir-hi animals. Així, per 

exemple, coneixem unes obres que 

es van fer a la casa número 9 el 

1848 en què es construí «Ui cort per 

lo tosino en la part de ponent».'^ 

Aquests terrenys pertanyien al 

mas Collell, que durant el segle 

XVll havia passat a mans de la 

família Fornells del Puig (Can 

Serra del Puig) per aliances matri

monials, i estava sota domini emi

nent dels Sarriera. Aquest mas, que 

el segle XVII constava ja corn a 

enderrocat, devia estar situat darre

ra de l'esmentat carrer, prop d'on 

avui hi ha Can Volart. En els esta

bliments de patis de terra d'aquell 

segle es fa molt difícil de destriar 

quins estaven situats a l'actual 

carrer de dalt Í al de baïx. Així el 

mateix 1700, s'iniciaria la formació 

del carrer de la davallada de Sant 

Sebastià, a m b l'establiment de 8 

cossos de casa, 1 cós el 1703 i 2 

cossos el 1705, 1707 i 1710 res

pectivament.^ Així, en el transcurs 

de 10 anys, s'hi establiren 15 cos

sos.^ Pensem, amb les dades que 

coneixem actualment , que tots 

aquests cossos formen part del 

carrer Sant Sebastià de Baix. El 

terreny on actualment hi ha el 

carrer de Sant Sebastià de Dalt 

sembla que fou establert, des de la 

casa núm. 1 a la núm. 9, al fuster 

d'Argentona Francesc Quin tana , 

pels volts de l'any 171 5, i aquest, al 

seu torn, aniria establint els cossos 

de casa a diferents persones. La 

resta s'establiria el 1724 a Jaiune 

Suari per Rafael Serra Í Cassanyes, 

que el 1722 havia comprat el mas 

Fornells del Puig. 

Les dades dels veïns de cada 

casa s'han extret dels llibres de 

padrons de l'Arxiu Municipal 

d 'Argentona, dels anys 1880, 

1885, 1907, 1915, 1935 i 1940.^ 

La casa número 1, que és la 

primera que t robem entrant al 

carrer i es coneix popula rment 

com a can NÍSOS, Té un bonic pati 

al costat i l'entrada per la paret de 

migdia, no així la resta de cases que 

tenen l'entrada pel mateix carrer. 

Exteriorment només conserva la 

finestra que dóna al carrer amb els 

brancals de pedra granítica Í és l'ú-

Visia actual 

del carrer Sant Sebastià 

1. Arxiu Rinkiilar Srj. Assump

ció Colom in as. Notari Ramon 

r<nii, l i (ic març de 1848. 

2. Vegeu "Siibinj i Coll. E., 

Argentona de la sagrcrj À 1» vila 

(1295-1900), pàg. 89". 

3 . Acnialmeni A1 carrer Sant 

Sebasiià de d.Jt lii h.i 8 tòssos de 

cm. i al carrer Sani Sebastià de 

baïx n'hi ha uns l.í. 

4. Arxiu Històric d'Atgentoiia, 

Població. Caixa 790 (1880 i 

1885). Cjixa 793 (1907). Caixa 

79-i (1915 i 1935) i Cawa795 

(1940)-
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5, Arsíi: Coni.iical de M.il.l-

ró(-ACM), Noi;iri ]o;ii]uJm 

Caluiies. 1 d'jgusí de 18')"'. 

6. ACM. Nor.iri l>iíderi Rcio-

ik-r. ( n k gcJior dl' 1HS6. 

nica obertura de pedra exterior que 

s'observa en tot el Girrer. 

Aquesta casa. com la resta de 

les dci aurcr, estava edificada en 

terrenys que foren de Francesc 

Qu in t ana . El primer propietari 

que podem certificar fou Tomàs 

Lladó i Criiclls, casat amb josefa 

VinyaLs i Creus, que al voltant del 

1820 tenia una casa de dos cossos, 

els actuals números 1 i 3. Pensem 

que Quintana es devia quedar a m b 

aquesta casa de dos cossos atès que 

era la primera venint del carrer 

Gran, i destinà la resta del terreny 

per edificar. Tomàs moria cl 1839, 

essent el seu hereu Francesc Lladó 

i Vinyals, casat amb Francesca Diví 

i Freginals. 

Els Lladó mantingueren la ca.sa 

de dos cossos fins que el 1856 la 

segregaren venent-se la ca,sa núm. 

3 , mantenint però la residència a la 

casa núm. I. El 1895 moria Josep 

Lladó Diví, hereu de Francesc 

Lladó i Vinyals, sense haver fet tes

tament, per la qual cosa la ca.sa 

passà ais seus cinc fills, essent usu-

fi-uctuària la muller Maria Canal i 

Diví. El 1897 la vendrien a Jaume 

Diví Comas, i aleshores es descri

via així: «casa de un cuerpoy unpiso 

con patio 0 salída detràs que radka 

en U calle de San Sebastian delpue-

blo de Argentona, senalada con el 

numero I, que linda por oriente con 

la carretera que de esta ciudad 

[Mataró] conduce a la viL· de Gra

nollers pasando por dicho pueblo 

[Argentona!, por poniente con la 

madre e hijo D. Magdalena Abril i 

D. José Serra AbrU, por cierzo con D. 

Salvador Serra i por mediodía con la 

callo*.'' Diví la va vendre el 1912 a 

Dionís Masferrer Í Roig, per 750 

ptes. de l'època. Tres anys després 

Masferrer la venia a NÍlo Masó 

Font, per 1.120 ptes. Masferrer, en 

morir el 1930, deixaria hereva a la 

muller Maria Antònia Miró Tre

pat, qui la vendria a la seva jove 

Agustina Maristany Gibernau, per 

5.000 ptes. Finalment, aquesta la 

venia el 1935 a Francesc Julià Í 

Serra. Acti:alment encara és de la 

fann'lia Julià, ara Trave.ssa Julià. 

Dels seus estadants sabem que 

el 1880 hi vivien els seus propieta

ris; Franciscà Diví Freginals, el seu 

fill Josep Lladó, la seva muller 

Maria Canal Í els seus quatre fills. 

El 1907 lli vivia la Maria Canal, ja 

vídua, i aleshores llogatera, la seva 

filla Francesca Lladó, el .seu mant 

Sadurní Anglada Torrens i els seus 

set fills. El 1915 aquesta ca,sa no 

surt al padró, i el 1935 els Lladó ja 

no hi vivien, hi havia uns altres llo

gaters: en Josep Domènec Diví, la 

seva muller Mercè Jordà Caso i els 

seus quatre fills. Els Julià, actuals 

propietaris, van anar-hi a viure cap 

als anys cinquanta. 

La casa número 3 . que alguns 

veïns la coneixen com a can Tabo-

la, formava una casa de dos cós,sos 

juntament amb la número 1. El 

1756 consta que era de Francesc 

Qu in t ana . Els Lladó, que com 

hem dit en foren propietaris poste

riorment, la van partir el 1856, 

venent Josefíi Vinyals Creus i el .seu 

fill Francesc Lladó a Salvador Serra 

i Reniu la casa que tractem. Ales

hores la casa es descrivia ctjm «casa 

de un cuerpo con su salida, de ancho 

cincuentn y sets palmos (al detràs), i 

L·rgo cicnto y una, sita en la calle 

San Salvador de dalt».'' En veritat la 

venda real es feu el 1818 per part 

de Tomàs Lladó Cruells, marit de 

Josefa Vinyals, a Joan Serra, pare 

de Salvador, però no s'escripturà 

per mort del venedor i comprador. 

Juntament a m b la casa van vendre 

tot el pati posterior de la casa 

número 1, per això aquesta casa 

actualment té dos cós.sos d'ampla

da en el pati. Salvador, trenta anys 

després, la ven a Miquel Rigola i 

Riera per 1.750 ptes. Q u a n el 

1902 moriria Rjgola, la va heretar 

el seu fill Esteve Rigola i Figueras, 

que en morir el 1914 la va llegar al 

seu fill Joan Rigola i Llibre, casat 

amb Rosa Rovira Nogueras, que 

moriria 8 anys després sense haver 

testat, resultant hereus els seus dos 

fills. Morts aquests dos, la casa 

pa.ssà a la mare Rosa, que es va 

casar de nou amb Jaume Rosselló i 

Gel, amb quí va tenir tres fills. 

Actualment la ca.sa és de Jo.scp Ros

selló i Rovira, conegut dibuixant 

de còmics, que encara hi viu. 

Ei 1880 encara hi vivien com a 

llogaters els Lladó que se l'havien 

venuda anys enrere: el cap de casa, 

que era Jaume Lladó Diví, amb la 

seva muller Maria Pujol Rigola, el 

de 
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seu germà Domingo Lladó Diví, Í 

els seus tres fiiis. El 1907 hi vivien 

els propietaris: FEstcve Rigola 

Figueras, de Dosrius, la mullers 

Dolors Llibre Muíïoz, i els seus tres 

fills. El 1915, lli vivia la mare 

Dolors Llibre, amb les seves filles 

Maria i Joaquima Rigola, aquesta 

darrera amb el seu marit Josep 

Mustarós Suari, i dos fills. Final

ment, el 1935, tornen els Lladó de 

llogaters, concretament en Jaume 

Lladó i Pujol i la seva filla Maria 

Lladó Casas. Els Rosselló s'hi tras

lladaren a inicis dels anys seixanta. 

D e la casa número 5, conegu

da com a can Pedaset, no en conei

xem el seu primer propietari. Sí 

que sabem que a la primera meitat 

dei segle XVll I era de Francesc 

Voiart de la Font, que la llega al seu 

fili Josep Voiart de la Font. Aquest 

la ven el 1756 a Maria Reixach i 

Fontané, muller del ferrer Joan 

March Reixach, per 200 lliures. 

Aleshores la descripció que se'n féu 

era: «tot aquell casalot de un cos de 

casa ab sa eixuL· o hort al detrds de 

aquell contigua, situat en dita Parrò

quia y en b carrer dit de Sant Sebas

tià».' Sabem, però, que les 200 

lliures no loren pagades fins al 

1773- Els conjugues Reixach van 

donar la casa a les seves dues filles, 

Maria Teresa, casada a m b el ferrer 

d 'Argentona Miquel Bosch, i 

Joana, casada a m b el també ferrer 

d 'Argentona Adjutori Pradella. 

C o m veiem, el gremi anava més 

enllà de les relacions professionals, 

ja que Joan March Reixach casaria 

les seves ducs filles amb dos ferrers. 

Aquestes la vendrien el 1776 a Ber

nat Fàbregues, treballador d'Ar

gentona. Aquest, casat amb Teresa 

Farrerons, mor í sense testar, dei

xant dos fills, Francesc i Joan, 

ambdós treballadors d'Argentona. 

Joan, finalment, comprà la part de 

la casa a! seu germà Francesc. Casat 

amb Antònia Cirés, feu testament 

ei 1857, i després de deixar certes 

quantitats a cinc fills seus, nomena 

hereu al pr imogèni t Francesc 

Fàbregues i Cirés, teixidor. 

Francesc Fàbregues, casat amb 

Eulàlia Tapias i Reniu, testà el 

1880 nomenant hereu al seu fill 

Fclicià Fàbregues i Tapias. Tot i 

això, la seva vídua Eulàlia Tapias, 

que havia acumulat molts deutes 

des de la mort del seu marit, va 

haver de vendre la casa el 1886 a 

Joan Fàbregues Í Macià, natural de 

Dosrius, i al seu cosí Josep Macià 

Poal, per 1.500 ptes. La casa no 

devia estar en gaire bon estat ja que 

hi van haver de gastar 1.735 ptes. 

en obres per millorar-la. El 1919 

moria Joan Fàbregues, fent hereu a 

la seva filla Filomena Fàbregues i 

Agustí. Actualment és de la seva 

filla Generosa Font i Fàbregues, 

que encara hi viu amb la seva filla 

Isabel Casanovas Í Font. 

El 1880 hi havia llogaters, atès 

que en Joan Fàbregues vivia a 

Mataró. Eren en Pau Ros Cusaya, 

la seva muller Maria Vinyals i els 

seus cinc fills. El 1885 els llogaters 

eren Jaume Gel Casavella i les seves 

filles Josefa i Maria Gel Puiart. En 

canvi, el 1907 ja hi vivia Joan 

Fàbregues Macià, a m b la seva 

muller Josefa Agustí, la seva filla 

Filomena Í el seu cosí Josep Macià. 

El 1915 també hi vivia Jaume Font 

Reniu, que portava el bar de Can 

Baixercs, Í estava casat amb la Filo

mena, i tenien dues filles. Final

ment el 1940 hi vivia la Filomena 

Fàbregues, la seves dues filles Pre

sentació i Generosa, i aquesta amb 

cl seu marit Joan Casanovas Lla

gostera i dos fills. 

La casa niimero 7, coneguda 

popularment com a Can Nones, 

que era el mal nom dels Giol, que 

hi van viure molts anys, ha estat 

remodeiada recentment (2004) . 

Tot i això, l'any 1970 es va ender

rocar l'antiga casa de cos i se'n va 

Casa nútn . 7 

(Can N o n c s ) 

als anys seixanta 

7. Arxiti particular Sra. Ceiiero-

sj Foiii, Notari. Esteve Foni, 19 

d'abril de 1 7 % . 
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8. Rcj;ïaire ilc b Piopií'i.ií. 

Argfinona, l'ïnca 27H, Tom H6. 

lolï 247. 

9. Arxiu Panitiilar Sra. AiSiinip-

tió Ccilorniíias, Noiari Nicolau 

VVrpis, 4 de ni.ii^ de 17')^, 

10. Atxiíi Particular Sra. 

.\.siLimj)i:ió t]<iIomÍnas. Noiari 

ti.i.spar Po)-, 10 de ttesenibre de 

1843. 

fer una de nova planta. 

Les primeres dades que conei

xem són per les afrontacions de les 

cases veïnes. Així sabem que a ini

cis del segle XVIII era de France.sc 

Quintana, Ristcr; a mitjan del segle 

seria de Marc Ricart, treballador, 

per passar a finals del segle XVIIl al 

també treballador Marc Suari. N o 

tenim més dades dins el 1866, Í 

provenen del Registre de la Propie

tat. Aleshores es fa aquesta descrip-

ci(> de la casa: «Casa sita en elpue-

hlo de Argentona compuestn de bajos 

y un solo alto, marcadü con el núme

ro siete en la calle IL·mada de San 

Sehastian de Dalt, lindtinte a orien-

te, derecha, con Rafael Molist, a 

mediodía, espalda, con joaquin 

Serra, a poniente, izquierda, con los 

herederos de Juan Suari, y a cierzo o 

frente con dicha calk»^ La casa era, 

a mitjan del segle XIX, de Francesc 

Valeri Suari i Rafanell, hisendat, 

veí de Barcelona, sens dubte des

cendent de Marc Suarí. Aquest, en 

el seu testament, tet cl 1847, la 

deixa als seus nou fills a parts 

iguals. Part dels heretis de la casa, 

que eren els fills o els .seus descen

dents , la van establir el 1888 a 

Jaume Serra i Maynou i la seva 

inullcr Eulàlia Famadas Í Casas, 

sota pensió de 30 pessetes anuals. 

Finalment , el 1916 els encara 

hereus Suari que tenien part de la 

casa la van cedir, sota certs pactes, 

a Joaquim Serra Famadas, hereu de 

J aume Serra, i la seva muller 

Dolors Terradas Clos. 

El 1880 hi vivien Joan Tapias 

Plandolir, la seva muller Dolors 

Coll Noc i els seus quatre fills. El 

1885 hi vivia Josep Gomis Puiart, 

la seva muller Maria Font Ros Í la 

seva filla Joseta. El 1907 era la Joa

quima Famadas Tapias, vídua, i els 

seus sis fills, i el 1915 la Joaquima 

amb quatre fills. El 1935 hi vivien 

en Joan GÍol Riera, la Francesca 

Suari Vergés, i el seu fill. 

El 1923 els conjugues Serra 

Terrades la venen a Josep Suari i 

Vergés, el qual ei 1949 la ven a 

Juan Alsina i Suari, paleta d'Argen

tona. Aquest, molt endeutar, va 

haver de vendre la casa judicial

ment a Teodor Soimi Batirés, de 

Barcelona, el 1955. Teodor Soum 

la va vendre el 1969 a Juan Mart í

nez, que era un conegut policia 

municipal d 'Argentona. Actual

men t , la casa és de qui escriu 

aquestes línies, que hi viu amb la 

seva muller Mireia Gurri i a m b les 

seves filles bessones Anna Í Maria. 

La casa número 9 és coneguda 

com a can Feló, que segons sembla 

era el mot del seu propietari a mit

jan de! segle XIX, Rafael Molist, 

conegut com a Rateló (feló). Ei 

pr imer propietari que coneixem 

era Francesc Quintana, e! 1726, 

quan la va establir a Francesc Mar-

genat. Aquest, en el seu tcstameiil 

del 1755, la llegava a la seva filla 

Maria, casada amb en Graner. 

Maria Margenat la va cedir al fií.s-

ter Vicens Massuet el 1 7 6 1 . i 

aquest la va vendre al corder 

Andreu Ravell, cl mateix 1761 . 

Aidreu la va llegar al seu fill Jaume 

Ravell, adroguer d'Argentona. 

El 1795 Jaume Ravell va ven

dre la casa al treballador d'Argen

tona Andreu Perajoan, per 175 

lliures. Aleshores la descripció de la 

casa era la següent: «casa de cos de 

vint y quatre oams de tou parets 

franau y de lUrgaria de b mateixa 

que te la casa dels hereus de Fran-

cesch Quintana, junt ab son hort o 

eixida aldetrasy a elL· contiguay ab 

un portal en lo carrer anomenat L· 

devallada de Sant Sebastià, la que 

afronta a solixent en honors del 

Magch. Ramon Picó, Ciutadà Hon

rat de Barcelona mediant lo camí 

que va de Argentona a h viU de 

Granollers, a mitg dia en honor deh 

hereus de March Ricart, treballador 

de dita, n ponent amb honor de 

Anton Serray Morera, pagès, y a tre-

muntana en honor de Jaume Suari. 

treballador de dita».''' Andreu la 

llegà a la seva néta Eulàlia Perejoan 

i Mas, muller de Rafael Molist i 

Costa. El 1843, Rafael Molist, que 

aleshores vivia en el veïnat de 

Clara, léu fer obres a la casa per 

valor de 100 lliures, que consisti

ren en edificar de nou la paret de la 

façana, arreglar la teulada, i recom

pondre les altres parets per deixar 

«lo tot de la casa en estat de poderse 

habitar»}^' La causa del mal estat de 

la façana era perquè «caiguéy se des

plomà ab lo temporal extraordinari 

que ocorreré en lo dia vint y nou de 

desembre del any mil vuit cents y 

cuaranta, habent precedit a dit tem

poral copiosas plujas». C o m es veu, 

i encara que no vingui a tom, els 

desastres meteorològics han oco

rregut sempre, tot i que no hi havia 

"canvi climàtic". 

Eulàlia Perejoan moriria el 

1851 nomenant hereu al seu fill 

Joan Molist i Perejoan, c;isaf amb 

Antònia Rabell i Vives. Aquest 

darrer moria el 1900 sense fer tes

tament, deixant quatre fills: An

dreu, Julià, Ramon i Maria Mercè. 

Morts Andreu i Julià, els germans 

Ramon i Maria Mercè la venen el 

1946 a Pasqual Güell i Calafell, el 

qual la ven mig any després a Nar

cís Co lominas Diví, marit de 

Maria Mercè Molist i Ravell. 

Aquest moria el 1951 fent hereu a 

la seva muller i aquesta, alhora, 

moriria el 1970 icux hereva a la 

seva íilla Assumpció Colominas 

Molist, que viu a la casa amb la 

.seva cosina Lourdes Colominas i el 

marit d'aquesta, Joan Capdevila. 

En aquesta casa sempre hi han 

viscut els propietaris. El 1880 eren 

Rafael Molist, vidu, el seu fil! Joan, 

la seva muller Antònia Rabell, i 

cinc fills. El 1907. hi vivia l'Antò

nia lí^tvetl, vídua, i els seus fills 

Andreu, Julià i Mercè. El 1915 

eren els germans Andreu i Julià, i cl 

1935 hi vivien els germans 

Andreu. Julià i Ramon. Els Colo-
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minas Molist s'hi van traslladar a 

inicis dels anys cinquanta. 

La casa número 11 es coneix 

popularment com a Cal Coronel. 

D'aquesta casa en tenim la història 

des de la seva edificació. El terreny 

fou establert el 1724 per Rafael 

Serra, propietari del mas Fornells i 

Collell, a Jaume Suari. Per herència 

la casa passà a Bartomeu Casavella, 

qui en testar cl 1835 la llegà aJ seu 

fill Joan Casavella Ros i Bramona, 

treballador d 'Argentona. Joan, 

casat amb Francesca Font i Llibre, 

testaria el 1859 nomenant hereu al 

seu fill Bartomeu Casavella í Font, 

casat a m b Antònia Diví 1 Masfe

rrer. Aleshores la casa es descrivia 

de la següent manera: «Guiï com-

puesta de bojos y un solo alto, mar-

cadii con el número once en iz calle 

Ikmada de San Sebastian de Dalt, 

lindame a oriente con U callet, a 

med'wdía con Rafael Molist, a 

poniente, con Bartomeu Gely a cier-

zo con Joseó PalL·rollas». Bartomeu 

Casavella va morir el 1921, nome

nant hereu al seu fill Joan 

Ca.savella i Diví. 

Joan Ca.savella i Diví la 

va vendre el 1924 al lloga

ter de la casa, Francesc 

Albert i Serra, treballador 

d 'Argentona, per 6 .000 

ptes. Aquest moriria el 

1976, nomenant hereva la 

seva muller Francesca Baró 

Roure, que en mori r el 

1982 la deixaria a la seva 

filla Milagros Albert Baró, 

casada a m b Ferran May-

nou i Petit. Actualment és 

l'única casa plurifamiliar 

del carrer, i hi viuen el 

mateix Ferran Maynou, els 

seu fill Joan i la seva filla 

Sònia a m b la seva família, i 

ims llogaters. 

El 1880 hi vivien els 

propietaris, la Francesca 

Font, vídua, el seu fill Bar

tomeu Casavella, la seva | Festa 

muller Antònia Diví, i tres fills. El 

1907 eren el Julià Albert Rigola, la 

seva muller Josefa Serra Moncau i 

els seus quatre fills, que encara hi 

cont inuaven el 1915, un dels 

quals, en Francesc, comprà la casa 

el 1924. El 1935, hi vivien en 

Francesc Albert , la seva muller 

Francesca Baró, Í la filla Milagros. 

La casa mimero 13 es coneix 

com a Cal Virat. Tenim una des

cripció de la casa del 1868 que diu: 

«casa de dos cuerpos y a un alto, con 

un pedazo de tierra a ella unido, sita 

en el pueblo de Argentona y calle de 

San Sebastian de dalt, senalada de 

número trece, lindante de por junto 

n mediodia con Bartolomé Casave-

IL·, a poniente con Bartolomé Gel, a 

norte con Andrés Puigy a ortente con 

la calle».'^ El primer propietari que 

en coneixem és Salvador Pallarolas 

i Lladó, casat amb Rosa Riera, a 

inicis del segle XIX. El seu fill 

Josep Pallarolas i Riera, pagès, 

havia casat el 1829 amb Joaquima 

Bramona i Morera, de Can Bra

mona de Pins. Josep la va llegar als 

seus cinc fills, que en un conveni 

fet el 1868 la cedeixen a un d'ells, 

Francesc Pallarolas i Bramona, 

casat a m b Antònia Pont Freginals. 

Aquest la ven el 1904 a Margarida 

Pallarolas i Pont, filla seva i muller 

de Francesc Noguera Í Boix, pel 

preu de 6.000 ptes. El 1941 passa 

al fill comú Jaume Nogueras i 

Pallarolas, que moria el 1953 no

menan t hereva a la seva muller 

Manuela Caurel Pérez. Actualment 

és de la seva néta, Juliana Julià i 

Nogueras. 

El 1880 hi vivien els propieta

ris, en Francesc Pallarolas, la 

muller Antònia Pont, i dos fills. El 

1907 s'hi estava la Margarita Palla

rolas, el seu oncle Francesc Pont, el 

seu marit Francesc Nogueras, i tres 

fills, igual que el 1915. El 1935 hi 

vivien la Margarita, el seus fills 

Jaume i Antònia, el primer a m b la 

muller Manuela Caurel. Des del 

1950, aproximadament, a la casa 

només hi han viscut estiuejants. 

11. Arxiu pariiciilar Sra. Jiiliaiu 

)iilià, Noiaii Manuel Scrrj i 

Xifra. 28 de Mtcmbrc de 1868. 

al carrer als anys seixanta 
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