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El 21 d’agost de 1294, els procuradors del noble Jofre, vescomte de 
Rocabertí, concedeixen al noble Ponç Huc, comte d’Empúries, la 
potestat dels castells de Cabanes i de Molins junt amb els seves 
jurisdiccions, entre les quals hi ha Vilarnadal. 
El 25 de maig de 1295, el vescomte de Jofre de Rocabertí reconeix a 
Ponç Huc, comte d’Empúries i vescomte de Cabrera, la potestat que se 
li donava sobre el poblat de Vilarnadal, entre d’altres llocs.

AGCDM. Secció Empúries  

El 25 de novembre de 1336, Jofre de Rocabertí, senyor del Castell de 
Peralada, fa donació de la jurisdicció civil i criminal del territori de 
Vilarnadal a Pere de Canadal i a Guillem d'Avinyó. 
Uns cent anys tard, el 2 de setembre de 1432, Dalmau de Rocabertí, 
vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada, referma la donació, en 
aquest cas només a Berenguer de Canadal, i li confereix el títol de 
senyor del Castell de Vilarnadal, en atenció als serveis militars prestats 
en la conquesta de l'illa de Gerba (Tunísia). El vescomte fa donació de 
tota la jurisdicció civil i criminal i de tota la directa senyoria i feu del 
lloc, terme i Castell de Vilarnadal, així com també del bosc anomenat 
"La Resclosa", situat en el terme de Cabanes. El document va ser signat 
a Gerba.

Fons del Marquesat de Moja

Vilarnadal, entitat de població del municipi de Masarac (Alt Empordà),
es troba al peu del turó d’Altrera, a la vora de la riera de Vilarnadal,
afluent per la dreta del riu Llobregat d’Empordà. 
Al cens de 1842, comptava amb una població de 38 cases i 170 
persones, mentre que l’any 1857 ja no apareix a les estadístiques 
perquè, des del 8 de juny de l’any 1846, formava part del municipi de 
Masarac. 
Segons Joan Badia, el nom «vilar» a l’Edat Mitjana, s’aplicava a un 
casal o casa gran, mentre que Nadal és nom de persona. La paraula 
Vilarnadal es podria interpretar, doncs, com a «El vilar o la casa d’en 
Nadal».

Can Pol, la finca propietat de la família Pagès-Gou, ocupa l’edificació 
de l’antic Castell de Vilarnadal i part de les terres que conformaven 
l’antiga heretat.

Antònia Gimbernat. Cabanes, 2021



____ EL CASTELL DE VILARNADAL ___

El castell es troba situat dalt d’un turó a l'extrem sud-est del nucli urbà de la població de
Vilarnadal i  al  sud-oest  del municipi de Masarac al que pertany.  Fou transformat en
masia però encara conserva alguns vestigis de la construcció original. La Llei 9/1993 de
Patrimoni Cultural Català, d’acord amb el Decret de 22 d’abril de 1949, va declarar
que el Castell de Vilarnadal – fortalesa-palau - documentat a partir de l’any 1327, està
considerat com a Bé Cultural d’Interès Nacional - categoria Monument Històric - i va ser
inventariat amb el número R-I-51-5956.
No es troba informació clara del seu origen però, en documents dels segles XIII i XIV, ja
és esmentat com a castrum Villarnatallo, en parlar del camí que de Molins anava fins al
Castell. 
Antoni Egea Codina afirma que, al segle XIV, estava sota el domini dels Canadal:

La notícia més reculada és de l’any 1388 on consta que el senyor del poble
era Bernat de Canadal. No retrobem cap més notícia fins l’any 1554 quan
el baró local era Ponç de Malla. Un nou salt en el temps ens porta al 1636
en què trobem ocupant aquest títol a Francesc de Cartellà i en l’any 1688
ho era Lluís de Cartellà Desbach i Descatllar.

No hi ha referències de qui n’era el senyor el 1327, any en què és citat per primera
vegada, però el més probable és que estigués sota el domini dels Rocabertí, en virtut
dels reconeixements signats, el 1294 i 1295, entre el comte d’Empúries i el vescomte de
Rocabertí.  Precisament  el  1295  un  dels  procuradors  del  noble  Jofre,  vescomte  de
Rocabertí,  era  Guillem  de  Casanadal,  segurament  del  llinatge  que  després  va  ser
anomenat Canadal.
Tampoc es pot determinar la cronologia exacta de les diferents transmissions patrimo-
nials de l’edificació.  Des del segle XIV, al llarg de més de 500 anys, la propietat es va
transmetre  per via matrimonial i/o hereditària, dels Canadal, als Malla, als Cartellà i
finalment al Marquesat de Moja, fins arribar a l’any  1865, quan Josepa de Sarriera i
Copons i Cartellà va morir sense descendència. Llavors va ser la primera vegada que el
canvi de propietari va ser motivat  per una compravenda. El 1866, Rafel Jordà i Pont
comprava la propietat als marmessors de la marquesa de Moja i l’any 1964, van ser els
néts de Rafel Jordà els qui vengueren el castell a Joan Pagès Gratacòs i la seva esposa.
És gràcies al Fons del Marquesat de Moja que podem fer una petita cronologia del que
ha estat la història del castell i dels seus senyors des del segle XIV fins al segle XIX.

Senyors del Castell de Vilarnadal
1. Els Canadal, senyors del castell de La Jonquera (s. XIV-XV)
2. Els Malla, originaris d’Osona (s. XV-XVI)
3. Els Cartellà, llinatge gironí (s. XVI-XVIII)
4. El Marquesat de Moja, procedents de l’Alt Penedès (s. XVIII-XIX)
5. Els Jordà de Pont de Molins (s. XIX-XX)
6. Els Pagès de can Pol (s. XX-XXI)
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____ SENYORS DEL CASTELL ___

1) Els Canadal - Primers senyors documentats (s. XIV-XV)

Es troben diferents hipòtesis sobre l’origen del castell de Vilarnadal. Mentre hi ha qui
defensa  que  originàriament  el  castell  pertanyia  al  llinatge  dels  Vallgornera  que
s’estengueren per l’Empordà i  Sicília,  Ferran del Campo i  Jordà  apunta que podrien
haver estat els Canadal - una nissaga de senyors feudals - qui aixecaren el castell o, si
més no i és el més probable, que ells fossin els primers castlans gràcies a la seva relació
amb els vescomtes de Rocabertí, senyors de Vilarnadal des del 1294/95. 

Els Canadal eren senyors de l’antiga parròquia del mateix nom dedicada, abans a Santa
Cristina i ara a Sant Jaume, i situada a l’extrem occidental del terme municipal de la
Jonquera.  El  nom de Canadal,  antigament  Casa Natalis  i  Casalnadal  o Casanadal,
significaria  «la  casa  d’en  Nadal»  i  ja  els  relacionaria  amb Vilarnadal  «la  vila  d’en
Nadal».

Gràcies al «Fons del Marquesat de Moja»  sabem que, des del segle XIV, els Canadal
gaudien de privilegis sobre el terme i castell de Vilarnadal. Si bé no van accedir a la
senyoria i feu del Castell fins a l’any 1432, des de 1336, ja gaudien de la jurisdicció civil
i criminal del municipi.

Cabanes, Vilarnadal, el castell de Canadal i altres pobles i castells de la
comarca depenien de la jurisdicció del vescomte de Rocabertí.

El 25 de novembre  de 1336,  Jofre  de  Rocabertí  senyor  del Castell  de Peralada,  fa
donació a Pere de Canadal i a Guillem d'Avinyó de la jurisdicció civil i criminal, fins a
vessament de sang, del territori  de Vilarnadal.  Cent anys  tard,  el  2 de setembre de
1432, Dalmau de Rocabertí, vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada,  referma la
donació, en aquest cas només a Berenguer de Canadal,  ja amb el títol de senyor del
Castell de Vilarnadal, en atenció als serveis militars prestats en la conquesta de l'illa de
Gerba (Tunísia). El vescomte li fa donació de tota la jurisdicció civil i criminal i de tota la
directa senyoria i feu del lloc, terme i Castell de Vilarnadal, així com també del bosc
anomenat "La Resclosa", situat al terme de Cabanes. El document va ser signat a Gerba.

Dalmau (VIII) de Rocabertí i Ferrandis d'Híxar, vescomte de Rocabertí i de
Peralada, des de 1403 a 1454, i fill del vescomte Jofre VI de Rocabertí i de
Violant Ferrandis d'Híxar, era molt jove quan va morir  el  seu pare. En el
Parlament  de  Peralada  de  1410  foren  els  seus  cosins  els  Rocabertí  de
Cabrenys, Guerau Galceran de Rocabertí i Guillem Hug de Rocabertí, qui el
representaren, ja que n'eren els tutors. En un principi tots foren urgellistes,
però,  quan  s'entronitzà  la  nova  dinastia  Trastàmara,  no  tingueren  cap
problema en acceptar-la.

El 1420, Dalmau participà en l'expedició que sortí del port dels Alfacs sota
el  comandament  d'Alfons  el  Magnànim  i  que  es  dirigia  a  Sardenya  i
Còrsega,  on participà  la  flor  i  nata de la  noblesa catalana.  També fou
l'encarregat d'acomiadar el rei, el 1424, quan aquest marxà el primer cop a
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Nàpols. El  1432, ell  mateix, com a patró d'una galera, participà en una
armada que atacà l'illa de Gerba. Amb tot, aquests serveis militars al rei no
tenien el seu referent a les corts, on sempre es mostrà oposat als designis
reials, com la majoria de la noblesa, fet que li provocà fins i tot la presó en
les corts de 1447. El 1416, un cop morta la seva tia Joana de Rocabertí, el
rei Alfons li atorgà el castell de Requesens, la vila rossellonesa de Vinçà i la
baronia de Verges, per tal de renunciar a l'herència del comtat d'Empúries
que segons disposició testamentària havia d'anar a parar als Rocabertí.

La donació de «La Resclosa» va desencadenar un seguit de conflictes entre els diferents
llinatges del castell Vilarnadal i el poble de Cabanes que es van arrossegar fins al segle
XX. El 1700, aquesta donació encara va servir per avalar la defensa de Baldiri Closas,
pagès de Vilarnadal, quan va rebre el requeriment del comte de Peralada per haver
capturat dos veïns de Cabanes, dues escopetes i una burra, usurpant la jurisdicció del
comte.  Baldiri  va respondre  que,  per  gràcia  del  senyor  i  baró del  lloc  i  Castell  de
Vilarnadal, disposaven de jurisdicció, des de la donació feta a favor de Berenguer de
Canadal, l’any 1432. Possiblement Baldiri Closes actués com a masover o representant
del senyor del castell,  Pere  de Cartellà  i  Desbach, qui va ser  el  primer marquès de
Cartellà. 

Notícies relacionades amb els Canadal:

• El 1295, Guillem de Casanadal era procurador de Jofre, vescomte de Rocabertí.

• El 1344, un Pere Canadal fou tutor i marmessor del vescomte de Rocabertí. El
1346, Pere Canadal,  com a  tutor  del vescomte,  estableix  els llims i  branques
dipositats durant les inundacions als fossars de la torre de Masarac. AHG, Pe 45.
Per la data és difícil que sigui el mateix Pere de Canadal que el 1410 fou senyor
del castell.

• El 1396 ... , donzell,  senyor de Vilarnadal, fill  i  hereu de Bernat de Canadal,
també donzell,  consignà el  pagament de dot al  seu cunyat Guillem de Jafre,
també donzell, el seu dret  sobre un censal de 3.850 sous que Esclaramunda,
viuda de Jaume Negre, havia venut al seu pare ...  ADG, pergamins de Sant Feliu
de Girona, núm. 1.715.

• El 1408, a la  Relación de barones y caballeros  de Cataluña que suscriben la
cédula presentada en las Cortes del Principado en la sesión del 1 de octubre de
1408,  por  el  vizconde  de  Illa  y  Canet hi  apareix  un  Pere  de  Canadal,  de
Vilarnadal.

• Els  anys  1411 i  1420,  dues  àpoques  donen  fe  que  Guillem,  fill  de  Pere  de
Canadal, senyor de la casa Pich de la Jonquera ha adquirit del seu germà Pere
els drets sobre el dot de Jaumeta, muller de Pere. Biblioteca de Catalunya. Perg.
179, Reg. 18970

• El  1415,  un  Pere  de  Canadal,  major  de  dies,  reconegué  a Marquesa,  de  la
branca principal dels Canadal,  com a hereva de Bernat Guillem de Canadal.
Aquest personatge, de la branca dels Pich, coincideix pel nom i per l’època amb
el  donzell,  senyor  de  Vilarnadal,  fill  i  hereu de  Bernat  de  Canadal.  Pere  de
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Canadal  testà  a  Borrassà,  l’any  1413,  prenent  per  marmessors  el  cavaller
Dalmau, de Darnius,  i  els seus propis fills,  Pere i Guillem de Canadal,  també
donzells.

• El 1424 (29 de febrer i 1 de març), Ponç Arnau, Joan Mola, Bernat Mas, Pere
Badia, Guillem Pujolar (àlias  Llauró) i Pere Gener, tots propietaris del terme del
castell de Capmany (29 febrer), i Salvador Garriga, el Jove, propietari del terme
del castell de Vilarnadal (1 març), reconeixen senyoria, domini directe i censos a
Berenguer de Canadell (o Canadal), senyor del castell de Vilarnadal. Autentificat,
el 15 juliol de 1491, per Macià Figueres, notari públic del terme del castell de
Vilarnadal per autoritat senyorial de Ponç de Malla. Biblioteca de Catalunya. Perg.
328, Reg. 19466.

• Camprodon, 16 de maig de 1430. Pere de Canadal, abat de Camprodon i hereu
del seu germà Bernat Guillem, fa procura a Grimau de Canadal des Pich, de la
parròquia de Solans; Berenguer de Canadal, de Vilarnadal i Bernat Fabra, del
Voló, per acceptar l’herència. Pergamins de la Pia Almoina.

• Fra  Jofre  de  Canadal  (Espluga de  Francolí,  1420),  Gran Prior  de  l’Ordre  de
l’Hospital, en un clar cas de nepotisme, va destinar els diners d’un arrendament
del Gran Priorat  al pagament del dot  de  1.000 florins d’or d’Aragó de la seva
neboda  N’Hugueta  de  Canadal,  resident  al  mas  de  Vilarnadal,  on  fra  Jofre
s’hostatjava  temporalment  -  probablement  aquest  dot  anava  destinat  al  seu
casament amb Ponç de Malla. També disposà que es donessin uns altres 100
florins,  del  tercer  any  d’arrendament,  a  cadascuna  de  les  altres  nebodes,
l’Abadessa de Sant Feliu de Cadins i Na Geralda de Canadal, també monja del
monestir  (ACA: SJJ,  arm  25,  vol  II,  f.  189v.)  A:  Prim  Bertran  i  Roigé.  El  Priorat  de
Catalunya de l’Ordre de l’Hospital a principis del segle XV. Alguns Aspectes. Edicions Universitat
Barcelona, 1998

• Entre 1403 i 1425, a la comunitat de Sant Feliu de Cadins hi residien Gueralda
de  Canadal,  sagristana,  i  una  altra  Hugueta  de  Canadal  que,  en  tant  que
abadessa, va protagonitzar un enfrontament amb els pagesos de Llers. Les dues
eren nebodes d’Hugueta de Canadal, esposa de Ponç de Malla.

Devia ser pel juliol de 1407, quan l'abadessa de Sant Feliu de Cadins,
Hugueta  de  Canadal,  una  senyora  de  caràcter,  arrauxada  i  poc
disposada a deixar que li trepitgessin els seus drets, decidí, cansada de
reclamar  el  pagament  de la  tasca als  pagesos que treballaven terres
propietat del monestir, enviar gent de la seva confiança a traslladar les
garbes dels masovers del pla de Llers a l'era del convent.  

La  tasca  era  l’onzena  part  dels fruits i la recollida de les garbes era,
a judici de l'abadessa, l’única manera de cobrar el que li corresponia.

No cal dir l'esvalot que es va organitzar quan els pagesos s'adonaren de
la desaparició de les seves garbes. Reaccionaren amb violència i, encap-
çalats per un home de Llers,  Lluís de Perellons, cridaren venjança contra
Hugueta  de  Canadal,  considerant-la  responsable  dels  fets,  com  era
realment.
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Armats  i  formant  una host  acudiren al  monestir  i  en  trobar  les  seves
garbes  a  l'era,  les  van batre  immediatament.  Assabentats,  però,  que
l'abadessa ja  n'havia  fet  batre  d'altres,  van entrar  al  cenobi,  després
d'esbotzar la porta, i es van  emportar tot el blat i el pa que trobaren. Les
monges  protestaren  davant  la  justícia  i  es  plantejà  un  plet  del  qual
s'ignoren els resultats. Sembla, no obstant això, que els pagesos s'empor-
taren el pa i les  garbes i que es posà punt i final al conflicte. 

A: Narcís  Puigdevall i Diumé. Miscel·lània de Cadins. Revista de Girona, 115 (1992)

Els Canadal estan documentats a l’entorn de La Jonquera, des del segle XII. S’han pogut
trobar alguns dels personatges del llinatge que van viure al llarg del segle XIV i que
estaven relacionats amb Vilarnadal i el castell, però no ha estat possible definir la seva
línia genealògica.

És molt probable, però, que Hugueta de Canadal, com a hereva dels Canadal i Pich (o
DesPich) de La Jonquera, fos qui en casar-se, a principis del segle XV, amb Ponç Malla i
Mir donés lloc al traspàs del domini del castell de Vilarnadal des dels Canadal als Malla.

2) Els Malla – Originaris d’Osona (s. XV-XVI)

Els Malla  provenien d’Osona on hi ha un castell, conegut amb el nom de castell de
Malla o d’Orsal, que apareix citat a partir de l’any 924. 

Més endavant sorgí una família castlana que prengué el nom del castell com a cognom.
La culminació de l’ascens de la família es produí el 1373 quan el rei Pere el Cerimoniós
va vendre a Roger de Malla, uixer de l’infant Joan, el futur rei Joan I, no sols el castell de
Malla, sinó també el castell de Curull, la força del Vilar i el castell de la Vinyeta. Roger
de Malla, a més a més, heretà del seu germà Ponç de Malla, el castell de Tavertet.
D’aquesta manera els antics castlans del castell de Malla esdevenien els seus propis
senyors, encara que això motivà la pèrdua del domini que posseïen sobre el castell de
Malla, ja que els habitants del terme, l’any 1419, es redimiren i passaren a la jurisdicció
reial  i  els Malla es desvincularen totalment del terme de Malla,  si  bé el seu llinatge
perdurà  i,  el  1563,  es  refongueren  amb  els  Cartellà  que  més  tard  esdevingueren
marquesos de Cartellà.

Quan Marià Baig i Simon Bosch parlen dels Malla, darrers senyors del castell de Biure
de Queixàs, expliquen que el document de venda d’aquest castell els vincula a la força
de Vilarnadal. 

El primer Malla relacionat amb el castell de Vilarnadal fou Ponç de Malla i
Mir (+1436), fill de Guillem Malla i Constança de Mir. 
Guillem de Malla havia fet testament el 1390 on reconeix un fill anomenat
Gilabert i  l’hereu Ponç. Constança,  la seva muller, va testar  l’any 1396,
quan ja era vídua.

Ponç de Malla i  Mir (+1436) era donzell  de Vic i cavaller de la  Espuela dorada,  un
distintiu  de  noblesa  del temps  d’Alfons  V  d’Aragó.  Ponç  va  arribar  al  castell  de
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Vilarnadal  pel  seu  matrimoni amb  Hugueta  de  Canadal.  Abans  ja  era  senyor  dels
castells de Malla, de Curull i de Tavertet i batlle de Vic.  Després de la mort d’Hugueta,
Ponç va contraure nou matrimoni amb Gabriela de Pratnarbonès. El 1436, any de la
seva mort, Ponç havia assistit a les Corts de Barcelona. 

Dels seus fills tenim constància de Ponç Martí qui va continuar el llinatge casant-se amb
Aldonça de Castellet;  Roger de Malla i de Canadal que maridà Constança d’Avellaneda
i  Ricard,  senyora d’Orriols  i  que  entre els  anys 1473-79,  va assistir  a  les  Corts  de
Perpinyà i Barcelona i Leonor, casada amb Joan d’Orís, l’any 1446.

La coincidència  de noms que  es  van repetint  a  cada  generació i  les  poques dades
disponibles fan difícil d’establir la genealogia exacta dels Malla, des que accedeixen al
castell de Vilarnadal fins al moment  que s’integren al llinatge Cartellà, malgrat tot, es
troben uns quants personatges relacionats documentalment amb el castell.

• El 1414, un Jaume Ponç de Malla, fill de Ponç Malla, signa capítols matrimonials
amb Custòdia de Malla i rep el castell de Vilarnadal amb les seves jurisdiccions
civil i criminal, a més del castell i terme de Curull, la casa del Vilar, els delmes de
Sant  Andreu,  la  castlania  del  castell  de  Torelló,  un  molí  draper  i  altres
possessions. En el cas de no poder o no voler viure junts amb Ponç de Malla, el
seu pare, Jaume es reserva el castell de Vilarnadal com a residència. Ell  va ser
designat l’hereu del llinatge. El 1457, un altre Ponç de Malla testa a favor del seu
fill Ponç Martí de Malla.

• El 1480, el castell de Vilarnadal pertanyia a Gabriel de Malla qui, aquest mateix
any, comprava el castell de Biure de Queixàs. El 1486 Ponç de Malla, fill de Ponç
Martí  de  Malla  i  Aldonça,  signa  capítols  matrimonials amb Elisabet  Planella,
domiciliada a la sotsvegueria de Moja, i rep del seu pare, entre altres propietats,
el castell i terres de Vilarnadal. La seva filla Elisabet, el 1515 es casa amb Antoni
Vila, fill d’un mercader de Vic.

• El 1505, Gelabert de Malla, senyor de la torre de Vilafreser, fill de Ponç Martí de
Malla, domiciliat a Vilarnadal i d’Aldonça, testa a favor del seu fill Gabriel Joan
de Malla.

• El 1513, el procurador del vescomte de Rocabertí promet a Elisabet Malla, muller
de Ponç de Malla, cavaller, cedir els malfactors Pere Martí i Antoni Robador.

• El 1519, Ponç de Malla, cavaller i senyor del castell de Curull i de la casa del
Vilar, germà de Roger de Malla, elegeix sepultura a Vic, al Vilar o a Vilarnadal i
nomena hereu el seu fill Jaume Ponç de Malla

• Els  anys  1521  i  1526,  es  redacta  el  testament  de  Jaume  Ponç  de  Malla  i
l’inventari post mortem dels béns de Ponç de Malla. Jaume Ponç de Malla, senyor
del  castell  de  Vilarnadal,  elegeix  ser  sepultat  a  l’església  de  Sant  Pere  de
Vilarnadal  i  designa  com a  hereu  el  seu  fill  Joan  Ponç  de  Malla.  El  12  de
desembre de 1522, mossèn Jaume Ponç de Malla, senyor de Vilarnadal, consta
com a diputat de la sotsvegueria de Besalú.

• El 1521, es signa un contracte de venda de bestiar entre Ponç de Malla i Miquel
de Cartellà. Ponç, cavaller domiciliat a Vic, amb la intenció de satisfer el dot de la
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seva filla Magdalena Malla al seu gendre Miquel de Cartellà, li ven 200 vaques,
524 ovelles i 266 borrecs, per 80 lliures. Aquest mateix any  atorga poders a la
seva esposa Elisabet per tal que pugui cobrar rendes.

Amb aquest  matrimoni  es  dona el  primer  pas  per  al  traspàs  del
domini del castell de Vilarnadal des dels Malla als Cartellà, un fet
que sembla que encara tardarà uns 40 anys a acomplir-se

• El 1542, un Joan Ponç de Malla, fill de Jaume Ponç de Malla i de Custòdia, ja
difunts, signa capítols matrimonials amb Joana de Foix, filla de Joan Pere de Foix
i  Elisabet.  El  dot  d’Elisabet  és de  40.000  sous  a pagar en diferents  terminis,
mentre que Joan Ponç n’aporta 20.000. Després de la mort de Joana, el 1562,
Joan Ponç contreia nou matrimoni  amb Margarida Grimau,  filla  de  Francesc
Grimau, donzell de Perpinyà.

• El 1545, s’obre un procés informatiu pel manament de Ponç de Malla, senyor del
castell de Vilarnadal, en relació a l’empresonament de Guillem Puig.

• El 1546,  Joan Casals,  batlle  de Vilarnadal  per  l’autoritat  de mossèn  Ponç de
Malla, ordena a Baldiri Vicenç, arrendador del castell de Vilarnadal, que, sota
pena de cinquanta ducats, no tregui cap cosa del terme.

• El 1547, Jaume Ponç de Malla, com a senyor del castell i terme de Vilarnadal, rep
el capbreu de 14 emfiteutes.

• El 1549, Francesc Joher, notari de Figueres i jutge ordinari de la cúria del senyor
Jaume Ponç  de  Malla del  castell  i  terme  de  Vilarnadal,  després  d’exposar  el
procés seguit contra Joan d’Iran, acusat de rodamon, el condemna a ser assotat
pels llocs acostumats de Vilarnadal.

• Un document del 1562 encara cita a Ponç Malla com a senyor del castell de
Vilarnadal.  El  1563 s’obre informació judicial  per  la  mort  d’una cabra en  lo
corral del Padró de Vilarnadal. La cabra era propietat de Pere de Malla, senyor
del castell de Vilarnadal. Ells degueren ser els últims Malla, senyors del castell.

• El  1564  té  lloc  l’inventari  post  mortem dels  bens  de  Joan  Ponç  de  Malla  a
requeriment  de  la  seva  segona  esposa  Margarida  Grimau  el  qual  conté la
descripció del contingut moble i del bestiar dels castells de Vilar i Vilarnadal. Tot
sembla indicar que Joan Ponç va ser l’últim Malla senyor de Vilarnadal i que en
morir sense descendència l’heretat podria haver passat als hereus de la seva tia
Magdalena de Malla, casada amb un Cartellà.

No  s’ha  pogut  determinar  d’una  manera  fiable  l’ascendència  de
Magdalena Malla casada amb Miquel I de Cartellà i Sarriera, senyor
de la Torre de Cartellà. Sembla, però, que Magdalena seria filla de
Ponç de Malla i Elisabet Planella i seria plausible que ella no heretés
el castell, sinó que més endavant, per manca de descendència del
seu  nebot  Joan  Ponç  de  Malla,  l’heretat  passés  a  Miquel  II  de
Cartellà i Malla, fill de Magdalena Malla o al seu net Galceran. En
cap document consten els fills de Joan Ponç qui va morir poc després
del casament amb Margarida Grimau, la seva segona esposa.

10



El  1700,  Gertrudis  de  Cartellà,  descendent  de  Magdalena,  va
presentar al·legació per un fideïcomís establert per Ponç de Malla i
Elisabet Planella, els presumptes pares de Magdalena Malla. 
Entre  1799 i  1827,  a  l’església de Vilarnadal,  encara es  resaven
misses a favor d’un Ponç de Malla.

Tot sembla indicar que mentre els Malla tingueren el domini del castell de Vilarnadal,
l’edificació  va  ser  el  seu  habitatge  habitual  o  que,  si  més  no,  hi  residien  llargues
temporades. No va ser així quan, al segle XVI, els drets van passar als Cartellà, puix
aquests van fixar la seva residència, primer a Maçanet, després a Girona i posteriorment
a Barcelona, població on també residiren els marquesos de Moja, últims propietaris que
van rebre la senyoria per herència familiar.

Bibliografia:

• Fons Marquesat de Moja. Biblioteca de Barcelona (2016)
• BAIG I ALEU, Marià ; BOSCH I ESTANY, Simon.  El castell de Biure de Queixàs.

Origen del llinatge dels Biure de l’Empordà.

3) Els Cartellà – Llinatge gironí (s. XVI-XVIII)

Els Cartellà de Maçanet de la Selva, estan documentats des del segle XIII i van arribar a
Girona amb  Arnau  Benet  de  Cartellà  i  de  Camós  (?-1510),  casat  amb  Elionor  de
Sarriera (?-1510). El seu escut es conserva a la capella de la Torre Cartellà, senyal de
què en foren restauradors. L’any 1447, Arnau Benet va comprar la casa que actualment
ocupa el número 27 del carrer de la Força de Girona. Antigament havia estat l’habitatge
d’uns jueus i els Cartellà la van convertir en Palau, després d’annexionar-li altres edificis
veïns. Hi van romandre entre 1471 i 1733, aquest any, els frares Caputxins van comprar
la casa per 7.500 lliures i cap el 1753 la convertiren en el convent de Sant Antoni. El
1835, en motiu de la desamortització, els Caputxins van deixar el casal que, el 1841, va
ser destinat a Institut Provincial d’Ensenyament. L’any 1974, el Ministeri d’Educació va
cedir l’edifici a l’Ajuntament de Girona i, des del 1981, és la seu del Museu d’Història de
Girona. 

Entre 1507 i 1529, el Principat es veié immers en un seguit d’enfrontaments bèl·lics entre
les famílies principals de Girona. Aquestes bregues s´iniciaren a la força de Cartellà
com a resultat de les baralles nobiliàries entre els Agullana i els Cartellà, dues branques
del llinatge. Per una part hi havia Arnau-Benet de Cartellà i de Camós, maridat amb
Elionor de Sarriera i els seus fills, Benet, Pere i Miquel. A l’altra banda s’hi trobava Baldiri
d’Agullana  que,  des  del  1495,  posseïa  el  castell  de  Cartellà,  a  Sant  Gregori,  pel
casament amb Constança Ferrer, senyora de Cartellà, de Salt i de Tudela. 

El 1507, Miquel de Cartellà i Sarriera, el fill petit de la casa Cartellà de Maçanet, va
desafiar  amb una  declaració  formal  d’hostilitats (deseiximent)  a  Joan i  a  Bernat  de
Camós,  els  seus  parents  llunyans.  Segons  els  codis  de  l’època,  si  en  cinc  dies  no
arribaven  a  un  acord  les  dues  parts  tenien  el  dret  d’atacar-se  mútuament,  amb
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destrucció de collites i béns, podent arribar, fins i tot, a l’assassinat. Després d’uns anys
de bandositats entre els integrants de les dues famílies, el dia 20 de maig de 1510,
Benet de Cartellà, l’hereu  de la nissaga, pel que sembla, l’únic de la família que no
s’havia implicat en la lluita, va ser assassinat quan sortia de la seva casa de Maçanet, en
represàlia per  l’incendi de la torre de la vall  de Sant Daniel. L’autor  de l’assassinat,
Francesc de Cruïlles i Redon, baró de Llagostera, i gendre dels Agullana, va morir dos
anys més tard a mans d’uns 40 homes armats,  capitanejats per Miquel de Sarriera,
batlle general de Catalunya, emparentat amb els Cartellà. La guerra de bàndols no va
acabar fins el 1527.

El 1702 els Cartellà van rebre del rei Felip V el títol de marquesos.  A mitjans del segle
XVIII, el títol i el patrimoni va passar a la casa Moja, amb el matrimoni entre M. Lluïsa de
Cartellà, III marquesa, amb Josep de Copons, marquès de Moja de la Torre. El 1865, en
morir sense fills la darrera marquesa de Cartellà  i  de Moja,  Josepa de Sarriera i de
Copons, vídua de Pere Carles de Sentmenat, VI marquès de Castelldosrius, els patrimo-
nis dels Cartellà i els Moja van ser subhastats a favor de beneficència.

Després de l’assassinat de l’hereu dels Cartellà, Benet de Cartellà i Sarriera,
el  va succeir  el  seu  germà petit,  Miquel I,  que es  casà amb Magdalena
Malla, formalitzant la relació entre els dos llinatges, si bé, tal com ja s’ha
dit, sembla que els Cartellà no assoliren la plena propietat del castell de
Vilarnadal arran d’aquest matrimoni sinó una o dues generacions després,
probablement  per  manca  de  descendència  de  la  branca  principal  dels
Malla.

El matrimoni entre Miquel I de Cartellà i Sarriera i Magdalena Malla degué tenir lloc cap
el 1521, coincidint amb la venda de bestiar que va portar a terme Ponç Malla per pagar
el dot de la seva filla.  A Miquel i  Magdalena se’ls coneixen alguns fills,  Montserrat,
canonge de Vic qui, a mitjans del segle XVI, es va encarregar d’escriure un llibre amb els
baptismes i  defuncions  de la  família Cartellà,  esdevinguts  entre 1521 i  1555; Antic,
ardiaca de Besalú i Pere o Perot, prevere; mentre que l’hereu designat fou Miquel II, amb
condicions  de  fideïcomís  (amb l’encàrrec  de conservar  l’heretat  i  transmetre-la  a  un
tercer). 

Miquel I, que encara no consta com a senyor de Vilarnadal, demana ser  enterrat  a
l’església de Sant Llorenç de Maçanet. 

Durant el seu govern, l’any 1568, els Cartellà van arrendar la Força de Cartellà de
Maçanet de la Selva, per un període de quatre anys, a Joan Verger de Maçanet. Gràcies
a l’inventari fet abans de l’arrendament, sabem que en aquesta finca hi havia una caixa
decorada amb daurats  i  treball  pictòric  que representava les  armes dels  Malla i  els
Cartellà, emblemes de la parella.

Miquel II  de Cartellà i Malla  (?-1575), l’hereu de Miquel I  i  Magdalena, va maridar
Margarida DesBach (?-1571). Miquel, senyor de Malla i de Vidreres i veí de Girona, va
assistir a les Corts de Monzó de 1563. 
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Va fer testament el 9 de febrer de 1568. Al document demana ser enterrat a l’església
de Sant Llorenç de Maçanet i  nomena hereu el seu fill  Galceran. La parella va tenir
altres fills: l’ardiaca Benet de Cartellà, Frederic, Estàsia, Isabel i Paula.

El 1561 Miquel, actuant com a procurador del seu fill Galceran que llavors devia tenir 6
anys, denuncia el veguer de Besalú per haver emparat a Joan Riera, pagès de Vilarnadal
i vassall dels Cartellà. Aquest document ens podria fer pensar que sent un nen, Galceran
de Cartellà va rebre el  llegat de l’heretat  del castell  de Vilarnadal  però que,  en ser
menor  d’edat, la  gestió estava a càrrec del seu pare Miquel  II  de Cartellà  i  Malla.
L’Enciclopèdia Catalana, en canvi, no situa la fusió dels llinatges i heretats dels Malla i
Cartellà fins a l’any 1563.

Precisament el 1563 un Galceran de Cartellà, com a procurador de Ponç de
Malla va signar a favor d’Elisabet d’Ortofà i Jaume de Foix, mare i germà
de Joana de Malla, rebut de les robes i joies que foren de Joana, casada, el
1542, amb Joan Ponç de Malla. 

L’any 1566, Miquel II de Cartellà i Malla, donzell, havia donat 2.000 lliures
del  dot de la  difunta Joana de Foix, primera muller  del  seu cosí  també
difunt, mossèn Joan Ponç de Malla, donzell i senyor de Vilarnadal, com a
restitució del dot concedit el 1565. 

Si bé no és fins amb el seu fill  Galceran quan trobem documentat  que els  Cartellà
gaudeixen del domini del castell de Vilarnadal, aquests documents podrien ser  la clau
per  explicar  la  transició  entre  els  llinatges  Malla  i  Cartellà,  quan,  per  manca  de
descendència de Joan Ponç Malla,  l’heretat  va passar  als  seus  cosins,  els Cartellà  i
Malla.

Miquel va testar l’any 1568, llavors el senyor del castell ja no habitava a Vilarnadal, com
havien fet els Malla, sinó que la seva residència era a les parròquies de Vidreres i Sant
Llorenç de Maçanet. 

Una vegada vidu,  l’any 1571, Miquel degué contraure nou matrimoni amb Anna de
Terça, donzella, filla de Miquel de Terça, donzell, doctor en drets i regent del Suprem
Consell del rei, i Jerònima Boteller. Si bé no es pot documentar, sembla que Miquel va
morir l’any 1575, quan el seu fill Galceran encara era menor d’edat, llavors els seus
germans, Antic i Pere de Cartellà, van actuar com a tutors de Galceran, el seu nebot.

Com a dada curiosa cal destacar un document de 1576 on s’esmenta que temps abans,
Miquel, pare de Galceran Cartellà, havia comprat a Miquel Mercader, donzell d’Anglès,
una esclava de Granada per 120 lliures.

Galceran de Cartellà DesBach (1555-1620?), era fill de Miquel de Cartellà i Margarida
DesBach, senyor de Malla, Curull i Vilarnadal. 

Un document de 1579 informa que Galceran  resideix  a Maçanet de la Selva.  L’any
1585, essent veí de Girona, va assistir a les Corts de Monzó.  El fet que aquí es detalli
que era senyor de Vilarnadal, cosa que no havia passat amb el seu pare, podria avalar
la hipòtesi que va ser ell, el nét de Magdalena Malla, qui finalment va aconseguir el ple
dret del domini sobre el Castell de Vilarnadal. 
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Degué heretar quan encara era menor d’edat, puix l’any 1571, Antic Cartellà, ardiaca
de Besalú i Pere de Cartellà, rector de Palafolls, com a tutors i curadors de Galceran de
Cartellà, fill i hereu de Miquel de Cartellà, confirmaren l’inventari post mortem d’aquest.
El document redactat l’agost de 1575, contempla els béns heretats del seu pare que es
trobaven a les cases de Sant Llorenç de Girona i al castell de Vilarnadal. A la mateixa
data es nomenen els càrrecs del castell de Vilarnadal. Dos anys després, es formalitza
l’inventari dels béns de Galceran custodiats pel seu oncle Antic de Cartellà, ardiaca de la
Seu de Girona. S’hi fan constar diferents peces de roba, amb els seus colors i qualitats,
joies d’or i plata, amb perles i altres elements valuosos com una fruitera amb les armes
dels Cartellà, dotze culleres i fues forquetes de plata, entre d’altres objectes. També el
1577, Galceran de Cartellà, senyor de Vilarnadal, fill de Miquel Cartellà i Margarida
DesBac i ja hereu de ple dret, signa definició de comptes a favor de Pere Galceran de
Cartellà,  senyor  de  Falgons,  i  els  seus  oncles  Antic  i  Pere  que  li  reten  comptes  de
l’administració que van portar a terme mentre actuaven com a tutors.

L’any 1580, Galceran va rebre patent de capità d’infanteria atorgat per Francisco de
Montcada Cardona, marquès d’Aitona i lloctinent i capità general de Catalunya, per tal
de poder capitanejar  400 homes a sou del rei.  Alhora mantenia una causa judicial
oberta per Eugènia  Malla, monja de Montsió, probablement per la resolució de l’heretat
dels Malla.

Galceran es casà amb Àngela SaBastida. El 1584 tenien dos fills, Elisabet i Benet. Aquest
mateix  any va néixer Francesc,  el  futur  hereu.  Ben relacionats  amb l’ordre de frares
menors  de  Sant  Francesc  de  la  Corona  d’Aragó,  el  1604,  Galceran  és considerat
membre espiritual de l’odre, un acte que es repetirà per a tota la família, l’any 1623.
Galceran va fer dos testaments, el primer el 1598 i el segon el 1620, que podria ser la
data de la seva defunció o pocs anys abans.  Al document nomena hereu el  seu fill
Francesc i explica que, després d’enviudar, s’havia ordenat sacerdot. 

Malgrat que els Cartellà no residien a Vilarnadal, ni hi devien estar massa
vinculats, feien el seguiment de les seves propietats, mentre els veïns feien
via ....

El 1572,  els documents citen un mas anomenat  Mas Pedró. L’any 1578 la cúria de
Vilarnadal treballava en la causa entre Francesc Simon, natural de Biure, com a hereu
del  seu  germà  Miquel  Simon,  contra  Joana  Simon  i  Puig,  la  seva  vídua,  sobre  el
pagament dels drets dotals per la meitat de les millores que Miquel realitzà a la casa
que  Joana  aportà  com  a  dot.  El  1576,  Joan  Simon,  pagès  de  Biure  habitant  a
Vilarnadal,  testava a favor  del seu fill  Antoni,  nomenant marmessors  la seva esposa
Caterina i altres. 

El 1580, el jutge del castell de Vilarnadal rep una denúncia anònima contra Pere Padró
per haver  pegat  bastonades a  Joan,  pastor  de  Jaume Casals,  batlle  de  Vilarnadal.
Mentrestant Galceran de Cartellà fa donació de la rectoria de Vilarnadal, condicionada
a la lliure disposició del senyor, a favor de Felip Mirambell, que podria ser el rector de la
parròquia. 
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L’any 1582 s’obre un procés entre Galceran, senyor de Vilarnadal, i Quirze Ferrer, àlies
Vicenç, del castell  de Cabanes, sobre pastures de bestiar  al  terme de Vilarnadal per
haver portat a pasturar un ramat d’eugues,  per la qual cosa li  prengueren tres  dels
animals.

El 1583 s’obren diverses diligències judicials contra Anton Llarch, àlies Peirer, natural de
Marsella i mestre de cases, per lladre i per portar pedrenyals. Es deia que havia robat
diners  a  Pere Daymar,  prevere  de l’església de Vilarnadal;  que  no treballava i  que
circulava armat amb un pedrenyal curt i prohibit, i una espasa fora de mides; també se
l’acusava  d’haver  fugit  de  la  presó  del  castell.  Anton  Llarch  declarava  que  va  ser
denunciat pel pubill Simon i que estava empresonat injustament. També el 1583, Quirze
Ferrer, àlies Vicenç, de Cabanes, reconeix un deute de 18 lliures a favor de Galceran de
Cartellà per  les despeses ocasionades per  haver-li  pres unes eugues en el  terme de
Vilarnadal.  L’any 1584, Galceran de Cartellà i  Joan Bri,  batlle de Vilarnadal,  obrien
causa judicial a la Reial Audiència contra Pere Prats, notari i familiar del Sant Ofici, pels
drets dels delmes del castell i terme de Vilarnadal. El 1586, Gerard de Putó presenta
denúncia davant del jutge del castell de Vilarnadal, perquè un tal Carol va llaurar una
seva peça de terra que li havia establert Galceran de Cartellà.  

Entre 1580 i 1581, Galceran havia rebut el capbreu del terme i castell de Vilarnadal i
entre 1591 i 1614, Galceran i el seu fill Francesc, marquesos de Cartellà, com a senyors
del castell  de Vilarnadal  capbrevaven 39+35 confessions emfitèutiques.  El  1594, els
procuradors fiscals presenten denúncia al jutge del castell de Vilarnadal pel fet d’haver
recollit garbes sense pagar el delme i la primícia.  

El 1610, Galceran delega poders en el seu fill Francesc per resoldre les diferències que
tenia amb Francesc Bas Ferrer i la seva esposa, en motiu d’unes terres de Vilarnadal. El
1615,  li  confereix  el  poder  d’exercir  i  administrar  la  jurisdicció  civil  i  criminal  de
Vilarnadal.  Possiblement  les  seves  ocupacions  militars  i  polítiques  l’apartaven  de  la
gestió del patrimoni que va deixar en mans del fill.

El juny de 1614, Pere Simon, procurador de la seva esposa Anna Vicenç, filla i hereva de
Quirze Ferrer  i  Vicenç,  senyora útil  de les  cases  i  heretat  d’en Vicenç del  castell  de
Cabanes,  capbreva a  favor  de  Galceran  de Cartellà,  quatre  peces  de  terra de  les
Deveses, i reconeix a Galceran el domini directe d’aquestes terres. Aquest mateix any,
Joan Bertran,  Joan  Navarro,  T.  Vilar,  Baldiri  Clauset  i  altres  veïns  de  Masarac  són
encausats per llaurar un camp del senyor de Cartellà. Com a testimonis actuen Gerard
Terrades, masover  del castell  de Vilarnadal,  Pere Clotas,  Miquel Casals,  Baldiri  Puig,
pagesos, i també Andreu Triter, Jaume Tristany i Jaume Comte. A finals del 1614, Jeroni
Pujadas, un figuerenc doctor en lleis, autor d’un Dietari de l’època i més tard resident a
Castelló d’Empúries; Gràcia Prats i Corcoll, cabanenca, vídua de Rafel Prats, mercader
de Banyoles i avantpassada de la nissaga de Can Carreras, i Jaume Ramis, també de
Cabanes, reconeixen a Galceran i Francesc de Cartellà el domini d’unes peces de terra
de «Les Deveses», del terme de Cabanes. Més endavant, el 1703, els Cartellà viuran
diversos conflictes amb aquests i altres cabanencs que es negaven a capbrevar a favor
del senyor de Vilarnadal.

El  26 d’octubre  de 1615,  el  vicegeneral governador de Catalunya notifica al  batlle,
Antoni Maroi, i  als jurats de Cabanes que Galceran de Cartellà havia presentat una
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súplica on exposava que posseïa una devesa en el terme de Cabanes, anomenada «lo
bosch y  resclosa»,  donada pel vescomte Rocabertí  a  Berenguer de  Canadal,  un  seu
avantpassat; que aquesta devesa està tancada per poder-hi caçar i pasturar el bestiar i
que ara els cabanencs li volen usurpar, per això apel·la a la Reial Audiència per tal que
mani  al  batlle,  cònsols  i  veïns  de  Cabanes  que  no  «l’inquietin».  Les  disputes  van
continuar i el 12 d’octubre de 1618 tingué lloc la concòrdia entre Vilarnadal i Cabanes
pels  drets  de  pastura  del  paratge del  Corral  del  Comte.  El  document  descriu  els
personatges implicats i es fa esment a la donació feta per Dalmau de Rocabertí i a les
disputes que ja  havien tingut lloc en temps de Ponç de Malla. La concòrdia manifesta
que la donació no podia incloure les herbes salvatges atès que eren terres comunals dels
veïns castell  de Cabanes i acorden marcar els límits del bosc i  els drets d’ús que al
document de la donació no quedaven clars. 

Francesc  de  Cartellà  de  Malla  i  de  SaBastida (?-1660),  senyor  de  Malla,  Curull  i
Vilarnadal, va participar, com a noble, en les Corts de 1626 i en el Parlament de 1653.

Precisament, el 1626, per  tal  d’avalar la seva participació a les Corts, es va crear un
dossier amb la relació de serveis i mèrits del llinatge Cartellà en defensa de la fe de Crist
i del rei Pere II d’Aragó i Sicília i altres actuacions que havien quedat reflectits en diverses
cròniques, una de les quals la de Ramon Muntaner.

Casat amb Estàsia Viver,  filla de Serafí,  donzell  domiciliat  a Perpinyà i  d’Anna, l’any
1605, la parella va signar capítols matrimonials segons els quals, Francesc de Cartellà
va rebre del seu pare, entre d’altres possessions, la Torre o Força de Cartellà. Van tenir
dos fills, Jaume i Dalmau de Cartellà i Viver,  ambdós van assistir, com a nobles, a les
Corts de Monzó de 1626. 

El 1610, Francesc de Cartellà va redactar la genealogia del llinatge Malla, des el 1192
fins a Galceran de Cartellà, nét de Magdalena Malla. L’any 1616, com a procurador del
seu pare, Galceran de Cartellà,  manà al batlle  de Vilarnadal,  Guerau Terrades,  que
cada dia i fins a Corpus, acompanyat de sis homes de cap de casa, armats amb les
millors armes, havien d’anar als camins públics o collades per reconèixer i vigilar les
persones desconegudes i encarcerar els culpables de delictes. 

Al llarg de l’any 1623 es denuncia el robatori d’unes garbes de blat que Galceran de
Cartellà posseïa a Vilarnadal i Francesc de Cartellà, com a fill i procurador del seu pare,
denunciava a Jeroni Pere-Joan, pagès de Masarac, per haver llaurat un camí públic en
el qual es trobava la fita divisòria entre els dos termes.  En un altre document del 6
d’octubre de 1623, Francesc de Cartellà i  Malla, cavaller de Girona i  fill i hereu de
Galceran de Cartellà, senyor de Vilarnadal, reconeix al senyor de Cruïlles haver rebut
mitja quartera de forment, 3 quarteres de mestall, 3 quarteres de sègol i una quartera
d'ordi (Peralada Pergamins BNC). 

Les collites de raïms devien ser  importants dins  l’economia de Vilarnadal,  puix  entre
1623 i 1630 es fa el registre comptable de la producció de la vinya i del vi obtingut al
Castell. El 1626, Francesc de Cartellà i Pere Cases, prevere i prior de Nostra Senyora de
l’Om,  signen  una  concòrdia  establint  els  límits  dels  termes  de  les  jurisdiccions  de
Vilarnadal i Masarac. Amb data del 1630 es va fer una relació dels emfiteutes del castell
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de Vilarnadal que antigament havien capbrevat a favor de Berenguer de Canadal, amb
la descripció de les seves terres i límits i si prestaven delme. Aquest mateix any tenen lloc
quatre causes criminals obertes per la Cúria de Vilarnadal: K (pel robament de garbes),
M (contra Antoni Navarra, àlies Gatonat, veí de Peralada, per portar armes, ser home
de mala vida, lladre i matador d'homes-1634); N (contra Alonso de Barraga, Jaume
Costa i Antoni Albi per haver robat capes i una daga i dos ganivets a uns pastors-1639)
i D (contra Antoni Llarch per lladre de moneda). 

Durant el domini de Francesc de Cartellà, l’any 1632, la cúria de Vilarnadal denuncia el
batlle Joan Trasfort, per donar «butlleta» de sanitat a un viatger que venia del Rosselló
on hi havia la pesta i  a Joan Martí  per  contravenir  la  prohibició de  pasturar bestiar
estranger dins el terme.

El 1642 Francesc de Cartellà deixa constància de les obres realitzades al castell, durant
els mesos d’octubre i novembre descrivint els materials emprats: pots de pintura, guix,
claus  i  també els jornals del mestre de cases  i  els fusters i  el  1647 es  redacta una
memòria del  que  s’ha gastat  per  adobar les  tines  i  botes  del  castell  de Vilarnadal,
detallant l’import gastat en cairats, dogues i jornals del fuster Bernat Pi, de Vilarnadal. 

El  1645 Aniol  Simon,  batlle  de  Vilarnadal  i  Pere  Sumalla,  pagesos,  són  acusats  de
maltractar Margarida Gommar, mare de Ramon Gommar, la qual havia impedit al seu
fill sortir  del castell de Vilarnadal on es trobaven refugiats per anar a l’encontre dels
enemics castellans. 

El 23 d’abril de 1653 Francesc de Cartellà i Malla arrendava per un termini de 4 anys, a
Bartomeu Gelabert i a Jeroni Gorgot, paraires de Sant Llorenç de la Muga, les rendes
del Castell de Vilarnadal (640 lliures). L’any següent els arrendataris, davant la desfeta
econòmica provocada per la Guerra dels Segadors, sol·licitaven la renúncia, la qual no
va ser acceptada.  

Estàsia (o Anastàsia), esposa de Francesc de Cartellà, va signar testament l’any 1635.
Demana ser enterrada a la Catedral de Girona, explica que té una filla, Isabel, monja
de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i nomena hereu el seu fill Jaume. El 1660,
Francesc va morir al carrer Mercaders de Girona.

A més de Jaume, l’hereu, Francesc i Estàsia van tenir un noi, Joan (1617-1634) que va
morir jove i una filla, Francesca, casada el 1625 amb Joan d’Oms i de Santmartí, a qui
doten amb 6.500 lliures. 

Francesc de Cartellà  és cridat  diverses  vegades per  defensar  el  país.  El  1635,  Enric
d’Aragó, duc de Sogorb i Cardona i capità general, ordena a Francesc de Cartellà que
faci mostra de les seves baronies i que en el terme de quinze dies enviï la relació de gent
apta, amb les seves armes i municions. El 1638, Felip IV, davant el perill d’invasió de les
tropes del rei de França, convoca a Francesc per tal que es posi al servei del Capità
General de Catalunya. El 1648, el duc de Feria, lloctinent i capità general, ordena a
Francesc que  es  prepari  amb els  seus  vassalls  armats  per  acudir  a  la  defensa del
Rosselló.

A partir  de 1653, cada primavera i estiu, l’Alt Empordà, era ocupat per tropes
franco-catalanes que s’instal·laven a la comarca per assegurar Roses i consolidar
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posicions. Aquest any, un exèrcit descontrolat va provocar saquejos i incendis a les
parròquies de Cantallops, Siurana, Santa Llogaia d’Àlguema, Mollet de Peralada,
Masarac i altres rectories. Els pagesos, quan detectaven la proximitat dels soldats,
es refugiaven a l’església amb tot el  que tenien de valor creient que en ser un
espai sagrat hi estarien segurs, però els soldats, que no rebien cap paga, davant
la possibilitat de trobar diners, menjar i altres objectes valuosos no dubtaven en
esbotzar portes i destruir esglésies...

El juny de 1653, un exèrcit de quatre mil cavallers i més de set mil infants, sota el
comandament del mariscal francès Charles de Monchy, Marqués d'Hocquincourt,
va penetrar per l'Empordà. Aquest degué ser el motiu pel qual, el 17 d’agost de
1653 - mentre Francesc tenia el domini del castell - el rei de França va fer donació
del lloc de Vilarnadal a Joan de Bassedas, amb la possessió de la jurisdicció civil i
criminal i de les rendes. Dos anys després, Joan de Bassedas i de Biure, canonge
de la seu d'Elna i de Girona, era senyor útil del Castell de Vilarnadal i en percebia
les rendes que li pagaven Bartomeu Gelabert Auger i Jeroni Gorgot. El maig de
1655, Aniol Simon, pagès i batlle de Vilarnadal prestava homenatge a favor de
Joan Bassedas, senyor del castell de Vilarnadal. 

Després  del  Tractat  dels  Pirineus  (1659)  la  propietat  va retornar  a mans  dels
Cartellà.

El 1660, el batlle, nomenat pel senyor de Vilarnadal, havia ordenat el desterrament de
la germana de Baldiri Llahona qui demana que la dona es pugui quedar al municipi. El
juny  d’aquest  any,  poc  abans  de  morir,  Francesc  de  Cartellà,  llavors  síndic  de  la
universitat de Vilarnadal, exposava a la Reial Audiència que «per mercè de França», des
de 1655, Joan de Bassedas obtingué les rendes de Vilarnadal i que per tant és ell qui
està obligat a pagar les pensions dels censals. L’Audiència cita a Joan Bassedas explicant
que l’esmentat canonge fou «segrestador» - segrestar=dipositar una cosa en poder d'un
tercer - del castell, terme i baronia de Vilarnadal i collí els fruits del lloc corresponents al
senyor, des de 1655, i que d’acord amb el Tractat de Figueres de 1660, és ell qui està
obligat a pagar les pensions dels censals i no els veïns de Vilarnadal, ni tampoc Francesc
de Cartellà, els quals supliquen que es declari que ells no estan obligats al pagament
durant el temps que l’esmentat Bassedas ha posseït el castell. 

Joan de Bassedas i de Biur, canonge de la seu d’Elna, era originari de la
família  Bacedas,  Basedas  o  Bassedas,  que  trobem  com  a  paraires  i
mercaders a la Banyoles de la segona meitat del segle XVI. En varen sortir
dues branques importants, una que va seguir a Banyoles, i una altra que es
va establir  a  Figueres, des  de 1590 i  fins  1650, i  que va donar lloc a
mercaders, burgesos i cavallers establerts a Figueres, i que després culminà
amb un ascens cap a la notorietat i la noblesa, entroncant amb els Calvó
exiliats al Rosselló.

L’únic document que fa referència a les terres de Biart data del 1660, l’any de la mort de
Francesc. És un croquis del territori anomenat les Planes o Biart de Vilarnadal, un espai
encerclat entre el riu Llobregat i que alhora serveix de fita divisòria amb el terme de
Cabanes, al sud; el camí que va de Masarac a Cabanes i que alhora també serveix de
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fita divisòria amb el terme de Peralada, i el rec de l’estany Sort, amb informació dels
establiments i capbreus.

Jaume de Cartellà i de Viver, fill de Francesc i Estàsia, es va casar amb Maria d’Ahones
(o Aunes), filla del noble Joan d’Ahones,  senyor de les baronies de Rubió i carlanies
d’Alòs  i  Baldomar,  signant capítols matrimonials  l’any 1631. Malgrat  ser  l’hereu,  va
morir jove i no es va poder fer càrrec de propietat que va passar directament a la seva
filla Gertrudis de Cartellà i Ahones. 

Els Ahones eren una família natural d’Aragó, amb casa prop de Balaguer,
després d’emparentar amb els Alós i els Bac es van integrar als Cartellà.

Jaume, segons un document de 1650, vivia entre Girona i el castell del Vilar, a Sant Pere
de Torelló, l’antiga heretat de Curull propietat dels Malla. Aquesta devia ser una de les
possessions importants dels Cartellà on, després que el seu net va rebre el marquesat, es
va decorar l’edificació amb el seu escut.

Jaume  feu testament el 1652, vuit  anys abans de la mort  del seu pare. Demanà ser
enterrat a la Catedral de Girona i nomenà hereva la seva filla Gertrudis. Se sap que la
seva esposa Maria,  el 1657, ja vídua, reclamava al seu sogre 2.000 euros que se li
devien pels capítols matrimonials. El 1684 Maria de Ahones encara era viva però patia
de ceguesa.

Filla de Jaume de Cartellà i de Maria, Gertrudis de Cartellà i d’Ahones (1633-1724) va
néixer el 10 de juny de 1633. L’any 1654, es casà amb Lluís Desbach-Descatllar i Oms,
doctor en drets, fill  de Francesc de Desbach-Descatllar,  senyor d'Orriols i Magdalena
d'Oms i de SantMartí. 

Com a hereva del llinatge, Gertrudis va fer prevaldre el seu nom per davant
del Desbach-Descatllar del seu marit i tots els membres de la família van
continuar amb el cognom Cartellà. 

El 1661, la parella va ser investida pel feu del castell de Curull i la carlania del castell de
Torelló.  Lluís  Desbach,  conegut  com a  Lluís  de  Cartellà  (1626-1710),  essent  veí  de
Barcelona, el  1665, va arrendar per tres anys i  tres collites les rendes del castell de
Vilarnadal a favor de Josep Esponellà, fuster, i el 1687 va formalitzar l’arrendament de
les rendes de Vilarnadal, amb la meitat dels foriscapis - dret que rebia el senyor pel seu
consentiment perquè la finca passés del domini del censatari a un tercer - a favor de Pere
Antoni Simon Capmany, pagès de Biure, una família que va deixar petjada al poble. 

El  1668,  Lluís  pledejava  amb  la  vegueria  de  Girona  per  la  jurisdicció  del  castell
d’Orriols. Una memòria de l’any 1670  fa referència a un informe anònim relatiu als
drets del Lluís de Cartellà que són apropiats pels veïns de Cabanes, entre els quals es
troben la peça de terra de Les Deveses, el delme, el reconeixement del dret de capbreu i
el dret a tallar verns i altres arbres. 

Va ser durant el domini de Gertrudis i Lluís de Cartellà quan el 1677 els exèrcits francès
i espanyol campaven a l’entorn de Vilarnadal i el castell.
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Lluís i Gertrudis van tenir una filla, Teresa, monja al monestir de Sant Pere de les Puel·les
de Barcelona, qui el 1687 renunciava als seus drets de llegítima a favor del seu germà
Pere, l’hereu. Jaume, un altre fill, va rebre la tonsura l’any 1664. 

L’any 1687, es referma l’arrendament de les rendes senyorials del castell que Lluís de
Cartellà  havia  fet  a  Pere  Antoni  Simon  Capmany.  El  1689,  Pere  Joan  Trull,  pagès
habitant a Parets, signa contracte de masoveria de l’heretat del castell de Vilarnadal i
s’obliga a cultivar les terres de l’heretat del castell,  a ús i costum de bon pagès.  Entre
1698 i  1700,  Gertrudis  mantenia  una  causa  judicial  en  relació  amb  un fideïcomís
establert pels seus avantpassats, Ponç Malla i Elisabet Planella. 

Lluís va signar testament l’any 1685, el document va ser publicat el 1691, data de la
seva defunció. El gener de 1692, Gertrudis, la seva vídua que vivia a Girona, prenia
possessió  de  les  cases,  castell,  terres,  honors,  possessions,  delmes,  censos  i  altres
propietats del seu espòs. 

El 1700 Gertrudis i el seu fill i hereu, Pere de Cartellà i Desbach,  envien una súplica al
lloctinent de Catalunya. Es veu que el comte de Peralada els disputava la lliure possessió
de la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi del terme de Vilarnadal. Malgrat haver-
hi  una  causa  oberta  a  la  Reial  Audiència,  l’oficial  del  comte,  el  cabanenc  Josep
Casadevall i Puig, va capturar i empresonar a Baldiri Clotas, batlle de Vilarnadal, per la
qual  cosa els  Cartellà  demanen l’alliberament de  Baldiri.  El  1703,  el  sotsveguer  de
Besalú  requereix  a  Joan  Duran,  jutge  de  capbrevacions  de  Gertrudis  de  Cartellà,
senyora del lloc i terme de Vilarnadal que, sota pena de 100 lliures, no gosi procedir en
la demanda de capbrevació contra Miquel Sabater. 

El mateix 1703 hi ha una causa oberta al tribunal emfiteucari entre Gertrudis de Cartellà
i  Francesc Carreras i  la seva esposa Francesca -  de can Carreras  de Cabanes, però
llavors  domiciliats  a Castelló  d’Empúries  - pel  capbreu d’una peça de  les Deveses de
Vilarnadal. Josep Aguer, Rafel Ramis, Pere Aguer, Maria Roquí, viuda, i Joan Roqui, tots
pagesos  de  Cabanes,  presenten recurs col·lectiu  en la  causa de capbrevació oberta
particularment contra els cònjuges Carreras, però el recurs és desestimat. Entre 1703 i
1704, és el comte de Peralada qui obre causa contra Gertrudis de Cartella, a la Reial
Audiència per haver citat a capbrevar a Francesc Carreras i Reguer, Josep Aguer, Pere
Aguer, Rafel Ramis, Maria Roqui i Joan Roqui, Rafel Verga i Brugat, Francesc Casadevall,
Rafel  Martí,  Jaume Matas,  Miquel Matas,  Miquel Brugat i  Francesc Figueres i  Buach,
possessors de terres del terme i castell de Cabanes del qual és senyor jurisdiccional el
comte de Peralada i no el marquès de Cartellà.  Una altra vegada, el 1704, el capità
general de Catalunya notifica a Gertrudis de Cartellà la demanda de la universitat de
Cabanes per haver establert a Jaume Ventós, pagès de Vilarnadal, una gran peça de
terra, pròpia del terme de Cabanes. 

Gertrudis havia testat el 1685, el document va ser llegit el 1724, data de la defunció.
L’hereu de Lluís i Gertrudis va ser Pere de Cartellà, però la parella va tenir altres fills:
Benet,  canonge de la Seu de Barcelona; Maria de Descatllar,  marquesa de Besora i
Teresa de Cartellà, monja.
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Pere  de  Cartellà  i  Desbach (1655-1736),  senyor  de  Curull  i  nou  hereu del  llinatge
Cartellà, entre 1687 i  1697, estigué dins de l’organisme director  del Braç militar  de
Catalunya, primer com a conseller noble i després com a clavari i protector. 

El 1689, signava capítols matrimonials amb Emmanuela d’Oms. El  1701 i  1702, el
jesuïta  Joan  Rodríguez,  procurador  de  Pere  de  Cartellà  i  la  seva  mare  Gertrudis,
formalitzà establiment emfitèutic a favor de Miquel Lavall, treballador de Vilarnadal, de
dues peces situades als paratges Molí de la Sorda i Puig Llobersa, de Vilarnadal, per
poder-les convertir en hort i vinya respectivament i un solar per construir-hi una casa,
situat al Coll de les Saleres, també del terme de Vilarnadal. 

Pere  fou nomenat  primer  marquès
de Cartellà, per Felip V,  l’any 1702. 

Un temps després, al castell del Vilar
de  Torelló,  s’hi  va  instal·lar  l’escut
dels  Cartellà  decorat amb  quatre
camps:

  1) el propi del llinatge Cartellà, 
amb tres requadres amb les 
inscripcions Avemaría, Gratia Plena i
Dominus Tecum

  2) el dels Malla,  amb 4 línies de 
rombes

  3) el dels Ahones, amb una cam-
pana i tres banderes

  4) un altre amb sis creus que 
coincideix exactament amb el que es

troba al castell de Vilarnadal.

Tot  sembla indicar que aquest  escut
representa  els  Cruïlles,  un  llinatge
relacionat  amb  Lluís  Desbach  Des-
catllar i Oms, per la part dels Oms i
també un  dels  llinatges  de  la  seva
nora.  Ignasi  de  Cartellà  Oms
Desbach (1693-1773), fill de Pere, el
1728,  es  casà  amb  Maria  de
Sarriera i de Cruïlles. Qui sap si va
ser en  motiu d’aquest enllaç que es
va  posar  l’escut  al  castell  de
Vilarnadal.

Pere  va  viure  de  ple  la  Guerra  de
Successió.  En un document, datat el 1708, Gregori Matas informa  de l’ordre del rei
sobre el segrest de les hisendes i rendes dels desafectes al rei catòlic Felip V i que gràcies
a la intercessió del duc de Noailles, militar francès al servei de Lluís XIV de França, a
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favor  del  marquès de Cartellà,  les  seves  propietats  no van ser  confiscades.  Com a
partidari del rei borbó, Pere  havia partit de Catalunya i no va tornar fins després del
1714, essent nomenat regidor de l'ajuntament borbònic de Barcelona, el 1718. Malgrat
això, la guerra li ocasionà moltes pèrdues. Tenia unes cases al carrer de Portaferrissa, de
Barcelona, que van quedar afectades per les  bombardadas que patí  els anys 1713 i
1714.

Per pagar les despeses de reconstrucció, va vendre els censos i el delme del domini de
Curull a Hilari Vila. El 1719, davant la necessitat de satisfer 70 lliures per abonar la
reparació de la  casa del carrer  Portaferrissa,  afectada pel setge,  va vendre diferents
censos de la zona de Vidrà. Amb la guerra, també va quedar molt perjudicat l’entorn de
la Catedral de Girona on  hi tenia un casal i,  el  1733,  Pere i  el  seu fill  Ignasi, que
residien a Barcelona,  per  resoldre  les seves  dificultats  econòmiques,  van  vendre  als
Caputxins,  pel  preu de 7.500 lliures,  la  casa del carrer  de la  Força de Girona, un
immoble que tenien en propietat des de 1471.

Es  conserva  l’esborrany  d’un  escriptura,  datada  el 1705,  per  la  qual  Gertrudis  de
Cartellà, viuda de Lluís de Cartellà i Desbac i els cònjuges Pere de Cartellà i Emanuela,
per tal  de poder satisfer  unes llegítimes,  obtenir  el  canonicat  de Benet de Cartellà i
Desbac i pagar les despeses ocasionades pel setge del 1705 venen, a carta de gràcia, el
castell de Vilarnadal, amb els seus drets senyorials, a Joan de la Concepció, tutor de
Francesca, pubilla de  Francesc de Pujadas, un donzell veí de Barcelona. Donat que la
venda a carta de gràcia permet recuperar el bé venut, si el castell es va mantenir sota el
domini dels Cartellà hem de pensar que, o bé, no es va formalitzar la venda descrita a
l’esborrany o bé aviat els Cartellà van recomprar el castell.

En aquesta època vivia un Joan de la Concepció Mir Pujades (1640-1708),
nat a Figueres, fill de Jaume Mir, de Llers (Cerdanya), i d’Isabel Pujades, de
Figueres,  de  l’estament  dels  mercaders.  Estudià  a  Girona,  on  entrà  en
contacte amb els  carmelites descalços, i  d’aquí va fugir  a Barcelona per
ingressar al Carmel descalç, malgrat l’oposició familiar, que preferia per a
ell un futur més acomodat - el seu germà Jaume era burgès de Figueres i
ciutadà honrat de Barcelona el 1670. Malgrat tot, sembla haver existit una
reconciliació familiar, ja que el  seu germà Francesc, en testar, va deixar
estipulat que si la seva fillla i hereva moria sense descendència, hi havia
una deixa per a l’orde.    https://mcem.iec.cat/biografia.asp?id=59

No  s’ha  pogut  determinar  si  va  ser  aquest  Joan  de  la  Concepció  qui
pretenia  comprar  el  castell,  però  seria  possible  atenent  que  portava  el
cognom Pujades i que el seu germà es deia Francesc. També ho avala que
Joan de la Concepció sembla ser parent de Jeroni Pujadas a qui trobem
dins la documentació del castell de Vilarnadal   .

https://castellinterior.com/2020/04/27/dos-pujades-que-vestiren-lhabit-de-carmelita-
descalc-el-fill-del-cronista-pujades-i-el-seu-parent-bibliotecari-joan-de-la-concepcio

També hi va haver un altre Joan de la Concepció Alemany Descatllar (1625-
1700), però aquest ja havia mort quan es va redactar el document.
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Pere es casà amb Emanuela d’Oms i Cabrera. El 1712,  malgrat residir  a Saragossa,
actuava com a senyor de Vilarnadal i arrendà a Miquel Gallí, negociant de l'esmentat
lloc, per tres anys i tres collites, les rendes senyorials de Vilarnadal. Entre 1724 i 1728,
l’arrendatari de les rendes del castell de Vilarnadal era Francesc Ferrer.

L’any 1729, Pere va signar un testament on fa esment als problemes econòmics derivats
de la guerra per la qual cosa encomanà als seus marmessors que a vista de los ahogos
se troba en sa casa que per ço no se deixa missas empero ho deixa a la disposició d’ells.
Va morir l’any 1736.

A més d’Ignasi, l’hereu, Pere i Emanuela també va tenir una filla, Marianna, casada amb
Joan Manel de Sentmenat, l’any 1725.

El segon marquès de Cartellà, fill de Pere i Emanuela, va ser  Ignasi de Cartellà Oms
Desbach (1693-1773). 

Fou propietari de Torre de Bach de Fornells de la Selva, coneguda també com a Mas
Avellaneda  i  Can  Plantés,  una  heretat  que  la  família  Cartellà  adquirí  després  que
Gertrudis de Cartellà es casés amb Lluís Desbach-Descatllar i Oms. 

El 1725, Ignasi tenia el castell de Vilarnadal arrendat a Francesc Ferrer. 

El 1728 es redactà la proposta de capítols matrimonials amb Maria de Sarriera i de
Cruïlles, filla de Joan de Sarriera Gurb i de Rocabertí, II comte de Solterra i Maria Anna
de Cruïlles i Sitjar, segons els quals els marquesos de Cartellà nomenaven Ignasi el seu
hereu universal, mentre Joan de Sarriera i la seva esposa Maria Anna aportaven 18.000
lliures i dos baguls en concepte de dot per a la seva filla Maria. 

El 1730, després d’exposar la situació d’endeutament del patrimoni Cartellà, per censos
i censals i per la guerra, Ignasi signava concòrdia amb els seus creditors censalistes per
les rendes dels castells d’Orriols, Terradelles, els llocs del Vilar, Vilarnadal, Alòs i Rubió.

L’any 1741, gràcies als mèrits dels seus avantpassats, Ignasi rep del Rei la concessió, per
a dues vides, de dues escrivanies de la cambra de la Reial Audiència de Catalunya, a
més d’altres prebendes. 

L’any 1746, Ignasi va presentar a Miquel Lloberes, prevere de Vulpellac, per ocupar la
rectoria de Vilarnadal que estava vacant per defunció de Francesc Obrador.

El 1770, Ignasi, inicià un litigi contra els batlles i regidors de Vilarnadal i Terradelles.

Ignasi va fer dos testaments, el primer l’any 1750 i el segon el 1770, tres anys abans de
la seva  defunció.  Llavors  el  primogènit  ja  havia  mort  i  al  testament  declara hereva
universal  la seva filla  Maria Lluïsa de Cartellà-Desbac i  de Sarriera,  ja  casada amb
Josep de Copons, mentre cita també les seves altres filles, Ignàsia, esposa de Josep de
Xatmar i Marianna, monja al monestir de Sant Pere de les Puel·les. El testament es va
redactar a la plaça del Vi, de Girona, a la casa de Salvador de Puig Diem. Al document
demana ser enterrat a la Catedral de Girona.
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Maria Lluïsa de Cartellà-Desbac i de Sarriera, III marquesa de Cartellà (1731-1807?), el
1758 es casà amb Josep de Copons i Oms-Santa Pau (1719-1790), mariscal de camp
dels exèrcits de Carles III, IV Marquès de Moja - des de 1753 fins a 1790 - i baró de
Santa Pau. 

Josep era fill de Joan Agustí de Copons i de Copons, II marquès de Moja i VIII senyor
d'Espitlles, Gavà i Castelldefels, i de Gaietana d'Oms Cabrera Desbosc i de Sarriera,
baronessa de Santa Pau i Senyora de Vilassar. Josep havia accedit al marquesat de Moja
després que el seu germà i hereu del llinatge, Gaietà Lluís, casat amb Gaietana Xammar
i de Pinós, morís sense descendència, l’any 1753. 

Josep i Maria Lluïsa van tenir tres filles: Maria Josepa, Manuela i Mercè.

El 1763, Josep de Copons, domiciliat a Barcelona, estén poders per cobrar i escripturar
àpoques a favor de la seva esposa. 

Durant el seu domini, el 1779, a Vilarnadal es va projectar un nou rec. Es conserva un
croquis, datat el 17 d’octubre d’aquest any, amb la figura del nou rech fahedor en lo
castell de Vilarnadal propi de la il·lustre marquesa de Cartellà on s’explica que es vol
desviar un rec, afluent del Llobregat, pel seu pas per les terres del castell i es detalla el
llit del rec amb la seva amplada i superfície, les terres del castell i el cost de l’obra.  

El 1780, té lloc una súplica anònima demanant la prohibició de la cria de cabres a
Vilarnadal perquè suposen un abús de pastures per part de les persones que comercien
amb aquest bestiar, perjudicant l’agricultura. L’any 1784, s’obre un conflicte per alguns
delmes,  Joan Morera,  batlle  de Vilarnadal;  Jaume Puig,  regidor primer;  Pau Clotas,
regidor últim; Pere Fàbrega, síndic, i 21 veïns de Vilarnadal «consternats» pel fet que
Maria Lluïsa de Cartellà, marquesa de Moja i de Cartellà, els commina a pagar delme
de tots  els fruits,  inclosos les  veces i  els  tapissots  (llegum),  productes  no sotmesos a
dècimes, supliquen a la marquesa que no obri litigis. 

Entre 1772, 1773 i 1780 la marquesa de Cartellà i de Moja va realitzar pagaments per
satisfer  diferents obres de manteniment al castell  de Vilarnadal. També, entre 1775 i
1780, Josep Vergés,  masover  del castell  de Vilarnadal,  estén ordres  de pagament a
Ignasi Aloy de Figueres per abonar a un rajoler, un fuster i altres treballadors les feines
realitzades al castell de Vilarnadal. Altres documents de 1781-1785 fan esment a uns
pagaments a Pau Duran, fuster de Figueres, per les portes i finestres fetes en el castell;
pel  comta del  rech madral nou que s’ha fet al  castell  de Vilarnadal, pel pagament a
Ignasi Aloi dels jornals d’escatir oliveres, pel compte de les obres fetes al castell a l’abril
de 1785 i dels materials comprats: cairons, rajoles, calç, canyes, claus ... així com pels
jornals de feina. El 1790 es va pagar un fuster i un mestre de cases per refer el portal
del castell i el 1795 es compraren claus, panys i portes. També hi ha un inventari del
castell, fent incidència especialment en les botes que conté.

També el 1795, Ma Lluïsa de Cartellà, presentà a Narcís Llavanera, ecònom de Ventalló,
per ocupar la rectoria de Vilarnadal, després de l’òbit de Miquel Lloberes.

Maria Lluïsa de Cartellà va signar testament, l’any 1807. El document inclou tots els seus
títols  i filiació:  Maria Lluïsa de Copons, Cartellà, Descatllar, Desbach, Oms, Ahones i
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Malla, marquesa de Cartellà i  de Moja, filla d'Ignasi de Cartellà, Descatllar, Desbac,
Oms, Ahones i Malla, marquès de Cartellà i de Maria de Cartellà, Desbac i de Sarriera. 

Maria Lluïsa elegeix ser sepultada a l’església del convent de la Mercè de Barcelona i
determina diferents llegats per a la seva filla Manuela, soltera i  per a les seves nétes i
designa hereva universal la seva filla Josepa de Copons, vídua de Narcís de Sarriera.

Les  disputes  entre  Maria  Lluïsa,  marquesa  vídua  de  Moja,  amb la  seva  filla  Maria
Josepa, casada amb Narcís de Sarriera i Copons, i també amb la seva néta Josepa, poc
abans i  durant els desastrosos anys de la Guerra del Francès,  poden ser l’origen de
l’excepcional document “Llibre manuscrit format per una col·lecció de dinou plànols (s.
xviii) amb indicació cartogràfica dels dominis del marquesat de Moja, que representen
part del territori dels actuals municipis d’Argentona, Vilassar de Dalt, Mataró i Cabrera
de Mar”, datats al 1806. Es desconeix si aquestes baralles també van afectar la propietat
de Vilarnadal.

El procurador i administrador de la Marquesa per a la seves propietats a Vilarnadal era
Josep Farreró, pagès d’aquest poble. Aquest càrrec el va mantenir quan la propietat va
passar a Maria Josepa de Copons i de Cartellà, la nova Marquesa de Moja.

Amb  el  matrimoni  entre  Josep  de  Copons  i  Maria  Lluïsa  de  Cartellà,
l’heretat del castell de Vilarnadal va tornar a canviar de llinatge passant
dels marquesos de Cartellà al marquesat de Moja. 

Maria Lluïsa va ser qui va promoure la construcció del Palau Moja, actual
seu  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Les
primeres gestions per a la construcció del Palau Moja les havia iniciat l’any
1763 el marquès de Cartellà Pere Desbach, el seu avi, però va ser Maria
Lluïsa Descatllar, qui va començar les obres l’any 1774 en fer enderrocar
part de les seves propietats,  el sector de l’antiga muralla de la Rambla que
comprenia  la  Porta  Ferrissa  i  les  dues  torres  que  la  flanquejaven.  La
inauguració va tenir lloc al cap de deu anys amb la festa del casament de
la pubilla Moja, Maria Josepa de Copons i de Cartellà-Desbach. 
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• VINYOLES I CASES, Carme ; TORNS I VILA, Miquel ; LANAO I REVERTER, Pau. 
Castells vius. Diputació de Girona, 1993

• Castell del Vilar (o de la Vinyeta) a Sant Pere de Torelló. Residència dels senyors de
Curull i dels Malla. Conté el mateix escut que hi ha al castell de Vilarnadal. 
https://www.vallgesbisaura.com/territori/indrets-i-racons/indrets-i-racons-el-castell-del-vilar-
o-de-la-vinyeta/

• Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-
1301). Fundació Noguera, 2015

• Els Copons de Moià.
http://www.xtec.cat/~egrino/historia_arbre_copons_moia.htm

• Joan Santacana. Els darrers senyors de Calafell i la seva extinció. 
https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2020/02/y-els-senyors-es-van-
arruinar.html

• Museu d’història de la ciutat (Girona). El 1417, el casal va passar a ser propietat 
de la família de Cartellà, de Maçanet de la Selva. El llinatge dels Cartellà van 
romandre al casal gòtic del carrer de la Força fins el 1733. 
https://www.girona.cat/web/museuhistoria2/img/cataleg_edifici.pdf

• Museu d’història de Girona. 
https://www.pedresdegirona.com/separata_museu_historia_girona.htm

• Un palau de novel·la. Obrim les portes del Palau Moja 
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/un-palau-de-novella

• Palau Moja. Coneix. https://palaumoja.com/coneix/

4) Els Moja (segles XVIII-XIX)

Segons Enric Mitjana de las Doblas, el fundador de la família Copons fou Guillem de
Copons,  el  qual,  l’any  1153,  va  aconseguir  del  comte  de  Barcelona  el  castell  de
Copons. D'aquest llinatge de carlans en sorgiren diferents branques. 

Fins  l’any  1758,  arran  de  l'enllaç  matrimonial  entre  Josep  de  Copons  i  d'Oms,  IV
marquès de Moja, i Maria Lluïsa de Cartellà, III marquesa de Cartellà, en què neix una
sola línia  genealògica  Moja,  no  és  ajustat  parlar  d'una  història  sinó de  dues  línies
principals, amb altres d'emparentades. Les troncals corresponen als llinatges Copons i
Cartellà.

El títol de Marquesat de Moja concedit, el 1702, per Felip V a Ramon de
Copons i de Grimau, mort el 1710, va quedar inactiu després de la mort de
Josepa de Sarriera, el 1865, i no es va rehabilità fins el 1924, amb Maria
del Pilar de Ponsic i de Sarriera, la qual emparentà amb els comtes de Torre
Saura.
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Maria Josepa de Copons i de Cartellà-Desbach (1762-1822), IV Marquesa de Cartellà i
V Marquesa de Moja, entre altres propietats, va heretar el castell de Vilarnadal. 

L’any 1786, signava capítols matrimonials amb el seu cosí Narcís de Sarriera i Copons,
nat el 1744, fill de Narcís, IV comte de Solterra, i de Donya Marianna de Copons i Oms.
La  família  Sarriera  feu  una  donació  de  10.000  lliures  pels  drets  de  llegítima,  més
18.000  lliures,  mentre  els  Copons  van  oferir  24.000  lliures  i  dues  calaixeres.
Precisament la festa de les seves noces, el 1786, va servir per inaugurar el Palau Moja
de Barcelona. Amb aquest enllaç el marquesat de Moja passava del cognom Copons al
de Sarriera.

El 1773, Ignasi Aloi Prats  actua de  procurador de la marquesa de Cartellà i de Moja,
senyora del castell de Vilarnadal i com a tal, el 1790, signa rebut de 12 lliures a favor
de Bernat Grañer, treballador de Vilarnadal, a compte del lluïsme corresponent per la
compra d’una vinya feta a Ignasi Cardoner, de la Jonquera.

El 1780 es va redactar un nou memorial de la successió hereditària del llinatge des de
Ponç Malla fins a l’actual marquesa de Cartellà i Moja.

Maria Josepa que havia testat el 1821, va morir l’any següent, deixant dues filles, Maria
i Josepa de Sarriera i Copons i Cartellà. Al seu testament ja va determinar que en el cas
que Maria, l’hereva, no tingués descendència, la propietat havia de passar a la seva
altra filla Josepa.

Maria de Sarriera i Copons i Cartellà (1787?-1850),  casada, l’any 1813, amb Gaietà
d’Amat Cortada, III Baró de Maldà i Maldanell, fill de Rafel d’Amat Cortada, l’autor de
«Calaix de sastre» un gran dietari en 52 volums en què explica tot el que va succeint a
Barcelona i veïnat, des del 1769 al 1819. 

Malgrat ser encara una nena i orfe de mare, va ser en temps de Maria de Sarriera i
Copons quan el castell de Vilarnadal va ser cremat pels francesos en motiu de la batalla
del Roure, entre el 17 i el 20 de novembre del 1794. 

El 1795, just acabada la Guerra Gran, Esteve Milans i Fort, apoderat de la Marquesa,
redactava l’estat de comptes de les collites dels dominis de Vilarnadal i Orriols i també
esmentava les despeses ocasionades per el port d’oli, obres al castell de Vilarnadal, la
reedificació del molí de Bellvé, una imatge del Sant Crist i les misses celebrades.

El 1798 s’envia una carta de pagament de Felip González Vallejo, tresorer major de la
Corona, a favor de la marquesa de Moja i de Cartellà per 8.067 maravedís donats
voluntàriament al rei. 

Documents de l’any 1819 avalen que Josep de Farreró continua mantenint  el  càrrec
d’administrador del Marquesat de Moja a Vilarnadal i el 1835-1836 s’anomena a Josep
Farreró Ardit com a masover.  Els anys 1839-1841  és  Ramon Farreró,  hereu de Josep
Farreró Ardit,  qui presenta l’estat  de comptes  dels  terços  de les diferents  collites de
cereals del castell de Vilarnadal.

Maria de Sarriera no va tenir descendència i, seguint les indicacions del testament de la
seva mare, va llegar el marquesat  i les seves propietats  a la seva germana Josepa de

27



Sarriera i  Copons i  Cartellà,  VI  marquesa de Cartellà,  casada amb Pere  Carles  de
Sentmenat.

El 30 de desembre de 1850 quedà protocolitzat el testament de Doña Maria de Amat de
Sarriera y de Copons marquesa de Moya y de Cartellá en el qual:

... instituyó heredera suya a su hermana Doña Josefa de Sentmenat de todos sus
bienes entre los cuales la casa manso, antiguamente Castillo situada en el término
de Vilarnadal que linda por todos los límites con la misma heredera, menos una
pequeña parte por el de cierzo que linda con Francisco Cantenys, cuyo valor junto
con el de otras fincas es de ciento veintiocho mil ochocientos ochenta reales....

Josepa de Sarriera i Copons i Cartellà (?-1865). L’any 1818, es casà amb Pere Carles de
Sentmenat, VI marquès de Castelldosrius (?-1846), per això era coneguda per Josepa de
Sentmenat. Tampoc va tenir descendència. 

Pere Carles de Sentmenat havia heretat el marquesat de Castelldosrius i la
baronia de Santa Pau per mort del cinquè marquès i  fou diputat a corts
(1845). 

El  Marquesat  de Castelldosrius  va ser creat per Carlos  II,  rei  d’Espanya,
l’any 1696, essent el primer titular Manuel de Sentmenat-Oms de Santa Pau
y de Lanuza. L’última marquesa de Castelldosrius és la coneguda dissenya-
dora Ágatha Ruiz de la Prada y de Sentmenat, XII  marquesa de Castell-
dosrius, XXIX baronessa de Santa Pau i Gran d'Espanya (Madrid, 1960).

Pere i Josepa no tingueren fills.  A Pere el succeí el  seu germà, el  coronel Carles de
Sentmenat i de Riquer, mort el 1856, que fou segon tinent d’alcalde de Barcelona (1852)
i  besavi  de  Ramon  de  Sentmenat  i  de  Mercader,  mentre  que  la  major  part  de  les
propietats de Josepa, van ser venudes per destinar el seu import a beneficència. 

En el cas del castell de Vilarnadal, van ser els marmessors de Josepa, els preveres Julià
Maresma i Oller i Ramon Maria de Magarola i de Sarriera, qui van vendre l’heretat a
Rafel Jordà i Pont, de Pont de Molins.

Josepa  havia testat l’any 1860. El document detalla  el repartiment de les seves joies i
algunes possessions així com les quantitats destinades a beneficència:

Quiero  y es  mi voluntat  que mi  collar  de brillantes,  tres  sortijas  la  una de un
solitario con un brillante, la otra antigua de un diamante en el centro circuido de
otros pequeños y la otra de un diamante y siete más pequeños a su alrededor y un
ramecito de diferentes piedras, se destine al obsequio de nuestra Santísima madre
bajo el título de las Mercedes, que se venera en la parroquia de San Miguel de
esta ciudad ... si por cualquier motivo dejasen de aplicarse dichas alhajas al único
ornato de la precitada imagen deberán mis herederos custodiarlas ... hasta que se
puedan aplicar al citado objeto de culto. Lego al Hospital General de Santa Cruz
de esta ciudad mil libras catalanas; al de Nuestra Señora de Misericordia igual
cantidad de mil libras; a la congregación de caridad cristiana establecida en la
parroquia de S. Jaime de esta misma ciudad, otras mil libras; a la casa de infantes
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huérfanos, a la provincial casa de caridad y a la del retiro, todas de la misma,
quinientas  libras a cada una de las tres por una sola vez, siendo el  objeto de
dichos  legados  que  las  sobredichas  cantidades  se  apliquen  en  alivio  de  los
enfermos impedidos, huérfanos, desvalidos y pobres que se alberguen en dichos
establecimientos.  A  mas  quiero  que  se  distribuyan  mil  libras  entre  familias
necesitadas conocidas por vergonzantes cuya distribucion haran mis albaceas...
Lego al Ilustre Señor D. Miguel Cortas presbitero una onza de oro para que me
celebre una misa. Lego al Ilustre Señor D. Cayetano de Amat, mi cuñado, doce
cubiertos de plata. Lego a mis sobrinas hijas de los Marqueses de Castelldosrius, a
saber a Da. Mercedes un aderezo con sus correspondientes broches y un anillo
todo de diamantes, a Doña Carlota un aderezo con sus pendientes de coral y a
Doña Manuela un collar y un anillo tambien de coral en forma de fresa y a Doña
Piedad unos pendientes de zafiros y diamantes. Lego a mi sobrina y ahijada Doña
Luisa de Sentmenat y de Gallart, la casa que poseo en la calle de la riera de San
Juan  de  esta  ciudad.  Lego  también  a  la  misma  mi  sobrina  Doña  Luisa  de
Sentmenat y de Gallart un collar, unos pendientes, unos broches o tancas y un
anillo  todo  de  esmeraldas.  Lego  a  Doña  Dolores  de  Sentmenat  y  de  Gallart
sobrina mía el retrato de mi difunto esposo con su marco de diamantes. Lego a
Doña Josefa de Sentmenat y de Fontsdeviela, mi sobrina, un collar, pulseras de
grandes perlas y un anillo de brillantes. Lego a Doña Carlota de Fontsdeviela otra
sobrina mía dos collares de perlas el uno grandes y el otro pequeñas y a más un
sinquillo  (cinquillo,  anell,  aliança)  de diamantes.  Lego  a D.  Jaime Salvador  y
Maciá mi apoderado general ... dos mil libras por una sola vez. Lego a D. Pablo
Vilaró y Vadell todas la imágenes a excepción de la de la Bonanova y asímismo le
lego todos los libros que haya en la casa y en caso de su muerte, a D. Pablo Vilaró
y Gallart a quién le lego toda la plata labrada de que no haya dispuesto. Lego a
mi camarera Maria Ana Jou y Prats la cantidad de tres mil libras catalanas y a
más tres cómodas a saber las dos de caoba con guarniciones de plata y piedra
mármol encima y la otra en forma de escritorio de madera de nogal sin piedra con
las ropas y demás que dichas cómodas contengan y a más le lego la imagen de la
Bonanova y los vestidos propios de la misma imagen. Lego a cada uno de los
criados y criadas que en el día de mi fallecimiento estuviesen en mi casa y servicio
comprendidos los porteros de abajo y de arriba y Miguel Caslas estudiantes la
cantidad de cien libras  y asímismo las  camas en que duermen con las  sábans
ropas y cubiertas haciendo estensivo este pago a los que tal vez no durmiesen en
dicha mi casa. Y a todas las mugeres que estan a mi servicio al  tiempo de mi
muerte les lego todas las ropas de mi uso y porte. Y en todos los restantes mis
bienes de muebles como inmuebles presentes y venideros, créditos y derechos que
son libres por haber muerto en mil ochocientos cincuenta Doña Maria de Sarriera,
esposa del Ilustre Señor Don Cayetano de Amat, y hermana de quien soy heredera
nombrada en su último testamento y quedarme libre la otra mitad de que no pudo
aquella  disponer  y  me compete  su  libre  disposicion  en  virtud de  las  leyes  de
desvinculación,  instituyo  herederos  de  confianza  a  los  antedichos  Don  Julián
Maresma y Don Ramon de Magarola, presbíteros para que dispongan de ellos
como reservadamente les tengo encargado ... 
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En un codicil disposà que llegava al Reverendo doctor D. Ramon de Magarola presbitero
la cantidad de nueve mil libras ... que tiene en depósito voluntario en la caja general de
depositos de esta provincia de Barcelona ...

Josepa va morir el 22 d’abril de 1865. 

Poc després, el reverent Don Julián Maresma y Oller, de 63 anys, prevere i rector de
l’església de Sant Jaume de Barcelona i el reverent  D. Ramon Maria de Magarola y de
Sarriera,  de  35  anys,  prevere  beneficiat  de  la  mateixa  església,  com  a  hereus  de
confiança, van formalitzar l’inventari de bens de la difunta. Seguidament es van redactar
els plecs de condicions per a la subhasta o venda a públic encant de tot seu patrimoni:
La Torre de Cartellà i la Torre Xica o Mas Miquel, de Maçanet de la Selva; un molí fariner
de Martorell de la Selva; la Torre de Bac o Mas Avellaneda, de Fornells de la Selva; el
castell d’Orriols o Mas Andreu i el Mas Ventalló, d’Orriols; el Mas Xifreu, de Terradelles i
el  castell  de  Vilarnadal.  També  una  casa  a  Vilafranca  del  Penedès  i  les  heretats
anomenades Casa Gran de Moja,  Mas Granell,  Espitlles,  La Muntanyeta,  Sagarrulls,
Cogullada, Castell de Llorenç, així com una casa-celler a Calafell i diferents peces de
terra. La Torre de Cartellà va ser adquirida per un potentat lloretenc, en Josep Cabanyes
i Puig. La Torre de Bac, passà a Francesc Vergés i Ribas, de Torelló. El Palau Moja va ser
llogat al Fomento de la Producción Nacional, que l’ocupà un temps, fins que el 9 de juny
de 1870, fou venut al primer marquès de Comillas, Antonio López i López. 

Tots  aquests  tràmits  foren  executats  pels  marmessors  o  hereus  de  confiança  de  la
Marquesa, els quals també van executar la venda de l’heretat de Vilarnadal, que va tenir
lloc el desembre de 1866 

Era la  primera  vegada  que  la  transmissió  patrimonial  del  castell  de
Vilarnadal es feia per compravenda i no per herència. 

Des del 2016, la Biblioteca de Catalunya custodia el Fons del Marquesat Moja (1199-
1924), que integra la documentació produïda i aplegada per  les dues famílies que,  el
1702, obtindrien de Felip V els títols de Marquesos de Moja de la Torre i Marquesos de
Cartellà amb els seus llinatges emparentats. 

El marquesat de Moja integra el llinatge Copons i els patrimonis dels Oms i Desbosc,
emparentats a la vegada amb els llinatges Guimerà, Marimon, Gibert, Setantí i Vilagaia.
Per la banda del llinatge Cartellà apareixen els Malla i els Canadal a més dels Camós,
Ahones i Desbac, a la vegada emparentats amb els llinatges Desvern i Avellaneda. 

Dins d’aquest fons s’hi troba molta documentació referent al castell de Vilarnadal. Els
diferents apunts ens informen de qui eren els propietaris, anys en què es feien reformes i
altres temes d’interès dels municipis de Vilarnadal i Masarac.

A: Fons Marquesat de Moja. Arxiu. Biblioteca de Catalunya (2016)
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___ Fons del Marquesat de Moja (Biblioteca de Catalunya)
       Descripció d’alguns documents relacionats amb Vilarnadal i Masarac

• 1302, 25 de desembre. "Còpia simple del acte de Rodalia del terme de Masarac"
Dalmau de Rocabertí, senyor del Castell de Peralada, fa donació a Santa Maria
de l'Om i a Ramon de Puig, prior de Monestir de Vilabertran, de la jurisdicció civil
i criminal, mer i mixt imperi, del territori de Masarac comprès entre unes fites que
es descriuen. [Peralada (Alt Empordà)]. Còpia del segle XVII. [2] p. Llatí

• 1336, 25 de novembre. Escriptura de donació de la jurisdicció civil i criminal fins
a vessament de sang del territori de Vilarnadal atorgada per Jofre de Rocabertí a
favor de Pere de Canadal i Guillem d'Avinyó. 

Jofre de Rocabertí, senyor del Castell de Peralada, fa donació a Pere de
Canadal  i  a  Guillem  d'Avinyó  de  la  jurisdicció  civil  i  criminal  fins  a
vessament de sang del territori de Vilarnadal comprès entre unes fites que
es descriuen. Inclou una nota amb els regestos d'aquesta escriptura i de
l'atorgada  per  Dalmau  de  Rocabertí  a  Berenguer  de  Canadal  el  2  de
setembre de 1432. Peralada (Alt Empordà). 

• 1414, 9 d’agost. "Capítols matrimonials de mossèn Jaume Ponç de Malla". Ponç
de Malla, davant del matrimoni entre el seu fill Jaume Pons de Malla i Custòdia
de Malla, atorga escriptura d'heretament i donació per la qual dóna al seu fill el
castell i terme de Curull i tota la casa del Vilar, amb tots els seus censos, rendes i
bestiars; els delmes i rendes que cobra del lloc de Sant Andreu del mateix terme;
la carlania del Castell de Torelló amb tots els seus censos i rendes; la part a ell
pertanyent del delme de les parròquies de l'esmentat castell i de la parròquia de
Sant Llorenç Dosmunts; un molí draper situat en la parròquia de Roda; la Batllia
de la ciutat de Vic i els censos, lluïsmes i altres rendes que rep de la mateixa
ciutat; també li dóna el castell i terme de Vilarnadal amb les seves jurisdiccions
civil i criminal. La donació la condiciona a pactes, vincles i condicions: el donador
mentre visqui serà el senyor "poderós i usufructuari" de tots els béns donats i la
família del donatari l'haurà d'honrar i obeir; en cas de no voler o poder habitar
junts, Jaume Ponç de Malla podrà posseir el Castell de Vilarnadal; en cas que el
donatari mori en vida del donador el conjunt del patrimoni revertirà al donador.
Jaume Ponç de Malla accepta i agraeix la donació. 

Mossèn és un títol aplicat a clergues però també a senyors 
• 1432, 2 de setembre. Escriptura de donació de les jurisdiccions civil i criminal del

Castell de Vilarnadal atorgada per Dalmau de Rocabertí a favor de Berenguer de
Canadal.  Dalmau  de  Rocabertí,  vescomte  de  Rocabertí  i  senyor  de  Peralada,
dóna a Berenguer de Canadal, senyor del Castell de Vilarnadal, en atenció als
serveis militars prestats en la campanya de Gerba, les jurisdiccions civil i criminal
de  Vilarnadal.  Testimoni  notarial  estès  per  Joan  Francesc  Verneda,  amb  les
rúbriques  de  Josep  Vilamal  i  Salvador  Carreres,  tots  notaris  de  Barcelona.
Barcelona. [8] p. Llatí
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• 1432,  2  de  setembre.  "Còpia  de  la  donatió  feta  per  Dalmau  vezcompte  de
Rocabertí a Berenguer de Canadal del feu y jurisdictio de Vilarnadal y del bosc y
resclosa que es lo terme de Cabanes". 

Dalmau de Rocabertí,  vescomte  de  Rocabertí  i  senyor  de  Peralada,  en
atenció als mèrits militars prestats per Berenguer de Canadal, cavaller  i
senyor del Castell de Vilarnadal, en la conquesta de l'illa de Gerba, davant
Joan Montoll, secretari del rei i notari, li fa donació de tota la jurisdicció
civil i criminal i de tota la directa señoria i feu del lloc, terme i Castell de
Vilarnadal,  així  com també del  bosc  anomenat  "Resclosa",  situat  en  el
terme de Cabanes. Gerba. 

• 1521, 21 de novembre. Contracte de venda de bestiar  entre Ponç de Malla i
Miquel de Cartellà. Ponç de Malla, cavaller, domiciliat a Vic, amb la intenció de
satisfer  el  dot de la seva filla  Magdalena al seu gendre Miquel de Cartellà,  i
davant  els  testimonis  de  Joan  Bergadó,  prevere,  i  Pere  Arnaldo,  li  ven  200
vaques, 524 ovelles i 266 borrecs per 80 lliures.  [Vic (Osona)] Còpia simple. [2] p.
Llatí

• 1526, 21 de juny - 1521, 6 de desembre. Testament de Jaume Ponç de Malla i
inventari  post  mortem dels  béns  de  Ponç  de  Malla.  Dossier  amb  les  darrers
voluntats de Jaume Ponç de Malla, senyor del castell de Vilarnadal, per les quals
sentint-se malalt, nomena com a marmessors a Joan Pujol, canonge de Vic;  a
Bernat Joan Planella i a la seva esposa Custòdia; elegeix sepultura en el cementiri
de l'església de Sant Pere de Vilarnadal; deixa 80 lls. a l'església on el seu cos
sigui sepultat; fa altres deixes piadoses i familiars, i institueix hereu universal el
seu fill Joan Ponç de Malla o en el seu defecte el seu parent més proper en cas
d'absència de descendència directa. Segueix a continuació l'inventari post mortem
dels béns de Ponç de Malla redactat per Salvi Beulo, notari de Vic, a requeriment
d'Elisabet de Malla, viuda seva. Vic. 

• 1545, 25 d’agost – 1552, 31 de desembre. "Testimoni del procés en la curia de
Perelada, a instància del procurador fiscal de la mateixa contra Francesch Padró y
altres  de  Vilarnadal  per  abús  de  jurisdicció,  habent  pres  a  Guillem  Puig  de
Massarach y portar-lo a las presons de Vilarnadal, no obstant de ser del terme de
Perelada, jurisdicció del  visconde de Rocabertí..."  Causa judicial  seguida en la
Cúria del Castell de Peralada a instància del procurador fiscal contra Francesc
Padró,  batlle  de  Vilarnadal,  per  haver  pres  i  engarjolat  a  Guillem  Puig  de
Masarac.  Peralada (Alt  Empordà).  Còpia  autèntica estesa per  Pere  Farrer,  notari  de
Peralada, datada el 5 d'octubre de 1567. [364] p. Llatí i català

• 1547,  8-11  de  febrer.  Capbreu  amb  14  confessions  emfitèutiques  atorgades
davant Francesc Joher, notari  de Vilarnadal, a favor de Jaume Ponç de Malla,
com a senyor del castell i terme de Vilarnadal. 

El capbreu és  una escriptura pública on consta el  reconeixement que fa
l’emfiteuta  dels  drets  del  seu  senyor  directe  sobre  els  immobles  que el
primer té en domini útil

• 1566, 11 de març. Partida en la taula de canvi de Barcelona del depòsit de la
restitució del dot aportat per Joana de Foix. Miquel de Cartellà, donzell, deposita
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en la Taula de Barcelona 2.150 lliures a favor d'Elisabet Ortofà i de Foix, viuda de
Joan Pere de Foix, i al seu fill Jaumot per la restitució de 2.000 lliures del dot de
la difunta Joana de Foix, primera muller de mossèn Joan Ponç de Malla, difunt,
donzell i senyor de Vilarnadal; restitució acordada per concòrdia protocol·litzada
per Jaume d'Encontra el 13 d'octubre de 1565. [Barcelona]. 1 p. Català

• 1575, 17 d’agost – 1575, 18 d’agost. Inventari post mortem dels béns de Miquel
de Cartellà  Malla i  nomenament  de càrrecs  del Castell  de Vilarnadal.  Bernat
Caselles, notari de Girona, a instància de Galceran de Cartellà, fill de Miquel de
Cartellà i de Margarida, hereu universal del seu pare per testament protocol·litzat
per Jaume d'Encontra, notari de Barcelona, el 9 de febrer de 1568, i per consell i
voluntat  d'Antic  Cartellà,  curador  seu,  redacta  l'inventari  dels  béns mobles  de
Miquel de Cartellà trobats en la casa situada al carrer de Sant Llorenç de Girona i
al Castell de Vilarnadal. A continuació segueixen els nomenaments de càrrecs del
Castell de Vilarnadal.  Girona i Vilarnadal (Alt Empordà). Còpia autèntica. [23] p. (Moja
19/33)

• 1580, 24 de març - 1580, 7 de juliol. Patent de capità d'infanteria atorgat pel
lloctinent de Catalunya a favor de Galceran de Cartellà. Francisco de Moncada
Cardona,  marquès  d'Aytona  i  lloctinent  i  capità  general  de  Catalunya,  en
consideració que s'ha resolt crear dotze capitans extraordinaris d'infanteria perquè
cada un d'ells pugui capitanejar 400 homes a sou del rei, atorga a Galceran de
Cartellà  el  càrrec  de  capità  d'infanteria  i  ordena  als  veedors  (inspectors)  i
comptadors  que  anotin  el  nomenament  i  passin  a  fer  els  deguts  pagaments.
Inclou la diligència de l'assentament en els llibres del rei. Perpinyà. [2] p. Castellà

• 1580, 20 de juliol. "Acte de donació de la casa de la rectoria de Vilarnadal feta
per Galceran de Cartella ha favor del rector de Vilarnadal [sic] durant empero son
beneplasit  tant  solament y de sos successos". Galceran de Cartellà,  senyor del
terme i Castell de Vilarnadal atorga escriptura de cessió gratuïta, però temporal,
condicionada a la lliure disposició del senyor i dels seus hereus, de la casa de la
rectoria de l'Església de Sant Pere de Vilarnadal a Felip Mirambell.  Vilarnadal (Alt
Empordà). Còpia. [5] p. Llatí

• 1615, 26 d’octubre. Lletra citatòria de la Reial Audiència dirigida al batlle i veïns
de  Cabanes per  demanda de Galceran  de Cartellà.  Aleix  de Marimon Jafre,
vicegeneral governador de Catalunya, notifica al batlle, Antoni Maroi, i jurats de
Cabanes  que,  per  part  de  Galceran  de  Cartellà,  li  ha  estat  presentada  una
suplicació, que transcriu, en la qual s'exposa que té i posseeix una devesa en el
terme de Cabanes, anomenada antigament "lo bosch y resclosa" que, donada pel
bescomte de Rocabertí a Berenguer de Canadal, predecessor del suplicant, és
closa  de  poder  caçar  i  de  pasturar  bestiar  sens  llicència  i  que  ara  li  volen
perturbar i usurpar la possessió, motiu pel qual suplica mani al batlle i cònsols i
veïns de Cabanes que no l'inquietin; així, i evocada la causa a la Reial Audiència,
els insta a comparèixer davant el tribunal per respondre a la demanda. Barcelona.
1 p. Llatí i català 

• 1626, 13 d’octubre - 1626, 20 de novembre. "Concòrdia acerca la divisió dels
termens  de  Vilarnadal  y  Masarach,  ensemps  ab  transumpto  de  la  Bulla
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confirmativa de aquella". Pere Cases, prevere, com a prior del Priorat de Nostra
Senyora de l'Om senyor del terme i jurisdicció de Masarac, i Francesc de Cartellà
i Malla, senyor del castell, terme i jurisdicció de Vilarnadal, amb voluntat d'acabar
el  conflicte  per  raó  dels  límits  i  la  divisió  de les  jurisdiccions  dels  termes  de
Masarac i Vilarnadal, i que són objecte d'una causa judicial oberta en la Reial
Audiència,  amb  Jeroni  Senjust  com  a  relator  i  Jeroni  Bosch  com  a  notari,
concorden, amb la intervenció de Francesc Marsal i de Pere Terrats, la renúncia al
plet i estableixen els límits dels dos termes. Segueixen el decret i l'autorització del
bisbe  de  Girona i  la  butlla  de  confirmació  del  Papa Urbà  VIII.  Vilarnadal  (Alt
Empordà) i Roma. Còpia autèntica estesa per Onofre Caixes. [11] p. Català i llatí

• 1630.  "Memorial  dels  alous  y  di[r]ectas  sañorias  que  tenan  los  homans  de
Cavanas per lo senyor del Castell de Vilarnadal capbrebats al senyor Galseran de
Cartellà, senyor del castell  en l'any 1591".  Inventari  redactat,  possiblement per
Francesc de Cartellà, a partir d'un capbreu de 1591 en el qual es relacionen els
veïns de Cabanes, però també de Pont de Molins, Llers, Figueres i Vilarnadal, que
posseixen terres del senyor del Castell de Vilarnadal; la majoria en la partida de
terra anomenada les Deveses. Hom fa constar els límits de cada propietat i les
prestacions senyorials que satisfan al senyor. (Moja 74/69)

• 1653,  23 d’abril  -  [1654].  "Arrendament  fet  per  don Francesch de Cartellà  y
Malla a 23 abril  de 1652 a Barthomeu Gelabert y a Jhacinto Gorgot de Sant
Llorens de la Muga de las rendas del Castell de Vilarnadal" i "Requesta presentada
per lo procurador de Bathomeu Gelabert y Jherònim Gorgot, parayres de la vila
de Sant Llorens de la Muga a don Francesch de Cartellà y Malla". Dossier amb
l'escriptura d'arrendament de la recaptació de les rendes senyorials de Vilarnadal
i  requeriment dels arrendataris:  Francesc de Cartellà  i  Malla atorga escriptura
d'arrendament,  que és  protocol·litzada per  Joan Sarriera i  de Gurb, notari  de
Girona, de la recaptació per quatre anys i 640 lliures de les rendes senyorials del
lloc i castell de Vilarnadal a favor de Bartomeu Gelabert i Auger i Jacint Gorgot. I
els arrendataris, davant la desfeta econòmica provocada per la guerra, sol·liciten
la renúncia, la qual no és acceptada. Girona. Còpia autèntica estesa per Rafel Monràs,
notari de Girona, i còpia del requeriment amb l'esborrany de la resposta (Moja 54/49)

• 1655,  9  de  març.  Testimoni  notarial  de  l'escriptura  d'àpoca  de  la  terça  de
l'arrendament  de  les  rendes senyorials  del  Castell  de  Vilarnadal.  Benet  Abric,
notari de Perpinyà, transcriu l'escriptura d'àpoca que va protocol·litzar, per la qual
Jaume Bosch, ciutadà honrat de Barcelona i procurador de Joan de Bassedas i de
Biure, canonge de la seu d'Elna i senyor útil del Castell de Vilarnadal, reconeix
haver  cobrat de Bartomeu Gelabert  i  Jeroni Gorgot la  terça de l'arrendament
atorgat per  Francesc de Cartellà  del delme,  terços i  censos de la  parròquia i
terme del Castell  de Vilarnadal.  Llers  (Alt  Empordà).  Copia  autèntica rubricada  per
Francesc Reverter el 17 de març de 1656 (Moja 86/6)

• 1665, 15 de juny - 1669, 1 d’octubre. Escriptura d'arrendament de les rendes
senyorials de Vilarnadal atorgada a favor de Josep Esponellà. Francesc Domènec,
prevere  i  canonge  de  la  Catedral  de  Girona,  com a procurador  de  Lluís  de
Cartellà  i  Descatllar,  senyor  del  Castell  de  Vilarnadal  domiciliat  a  Barcelona,
atorga escriptura d'arrendament,  que és protocol·litzada per  Francesc Gayolà,
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notari  de  Figueres,  per  un  període  de  tres  anys  i  tres  collites,  sota  pactes  i
condicions que es transcriuen dels foriscapis i  delmes les rendes senyorials  de
Vilarnadal a favor  de Josep Esponellà, fuster. Segueix la diligència,  de data 1
d'octubre de 1669, d'haver-se assentat escriptura de terç.  Figueres (Alt  Empordà).
Còpia autèntica estesa pel notari autoritzant. [5] p. (Moja 54/53)

• 1687,  juny.  Arrendament  de  les  rendes  senyorials  del  Castell  de  Vilarnadal,
Bordils i d'un hort de la casa Cartellà. Nota amb els regestos de les escriptures
protocol·litzades  per  Ramon  Vila,  notari  de  Girona,  de  les  escriptures
d'arrendament de les rendes de Vilarnadal  amb la meitat  dels  foriscapis,  dels
delmes i batlliu de sach de Bordils i de l'hort que es troba "sota la miranda de
casa  Cartellà"  atorgades  per  Lluís  de  Cartellà  a  favor  de  Pere  Antoni  Simon
Capmany, pagès de Biure; a Joan Baptista Padrós i Pere Serra, de Girona, i a
Vicenç Cormarí, respectivament. [Girona]. [2] p.(Moja 74/90)

• [1700]  Súplica  de  Gertrudis  de  Cartellà  Malla  i  Pere  de  Cartellà  Desbac  al
lloctinent de Catalunya. Gertrudis de Cartellà Malla, viuda de Lluís de Cartellà i
Desbac, i el seu fill Pere de Cartellà Desbac supliquen al lloctinent que, malgrat
en la causa judicial oberta en la Reial Audiència reclamant la lliure possessió de
la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi del terme de Vilarnadal, disputada
pel comte de Peralada, i donat que Josep Casadevall i Puig, oficial de l'esmentat
comtat, va capturar i empresonar a Baldiri Clotas, batlle de Vilarnadal, disposi
sien  redactades  lletres  executòries  contra  els  oficials  del  comtat  de  Peralada,
manant així mateix l'alliberament de Baldiri Clotas. [Barcelona]. Còpia. [2] p. Català

• 1705. Escriptura de venda a carta de gràcia atorgada per Geltrudis de Cartellà i
el seu fill  Pere de Cartellà i  Desbac i  l'esposa d'aquest  Emanuela de Cartellà.
Geltrudis de Cartellà, Malla i Ahones, viuda de Lluís de Cartellà i Desbac i els
cònjuges Pere de Cartellà  i  Emanuela de Cartellà  amb la intenció de lluïr  un
censal 4.000 lliures de preu i 200 lliures de pensió, creat per pagar les legítimes
paterna i  materna i  part  de  creix  a Benet  de Cartellà  i  Desbac,  fill  i  germà
respectivament dels atorgants, i perquè també pugués obtenir un canonicat en la
Catedral  de  Barcelona,  així  com també pagar diferents  deutes  contretes  amb
motiu  de les  despeses  del setge  de  Barcelona de  1705,  venen a Joan de  la
Concepció,  tutor i curador de la pubilla Francisca Emanuela de Pujadas, filla i
hereva de Francesc de Pujades, el Castell de Vilarnadal i els drets senyorials del
mateix lloc. [Barcelona]. Esborrany. [9] p. (Moja 86/9). 

S’entén que per pagar les llegítimes i el canonicat del seu fill Bernat,
així com les despeses ocasionades pel setge de 1705, Gertrudis i el
seu fill venen el castell de Vilarnadal. Atenent que aquest document
és un esborrany i que el castell va continuar com a propietat de la
família, o bé  la venda no es va executar o bé es va tornar a comprar
al cap de poc.

• 1712, 6 d’abril. Escriptura d'arrendament de les rendes senyorials del lloc i terme
de  Vilarnadal.  Joan  Rodrígues,  procurador  de  Pere  de  Cartellà,  senyor  de
Vilarnadal  però resident  a Saragossa,  arrenda per  tres  anys  i  tres  collites  les
rendes senyorials de Vilarnadal a Miquel Gallí, negociant de l'esmentat lloc, sota
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pactes i condicions, que es transcriuen. Girona.  Còpia autèntica estesa per Raimon
Vila, notari, el 4 de febrer de 1717 (Moja 54/67)

• 1725, 8 de gener - 1727, 1 de febrer. Rebuts de pensions satisfetes a la Fundació
dels Aniversaris de l'Església de Vilarnadal. Francesc Orador, rector de l'església
parroquial, estén rebuts de les quantitats que Francesc Ferrer, arrendador de les
rendes del Castell de Vilarnadal, ha pagades per la pensió anual que presta el
marquès als Aniversaris. Vilarnadal (Alt Empordà). 2 unitats (Moja 54/84)

• 1728 –  1730 / 1779-1785 / 1796-1800 /  1820.  Dossier  amb relacions  de
rendes  i  de  despeses  corresponents  al  patrimoni  de  Cartellà  en  els  llocs  de
Vilarnadal,  Orriols  i  Terradellas:  llista  realitzada  per  Joan  Galí,  batlle  de
Vilarnadal,  dirigida a Ramon de Guiola dels errors existents en la relació del
marquès de Cartellà dels censos de 1723, 1724, 1725 i 1726; "Resposta feta per
lo Dr. Francisco Ferrer sobre lo que diu lo Sr. Batlle de Vilernadal de averi errors
ab lo compte entregat", "Resumen de las rebudas de Vilarnadal" (còpia dels rebuts
estesos per Francesc Ferrer, arrendatari de les rendes del Castell de Vilarnadal,
entre 1724 i 1728); "Compte del que tinch entregat a Francisco Vidal al il·lustre
marquès de Cartallà a compta dels  quatre anys dels  arrendaments  de Orriols,
Tarradellas,  Vilarnadal,  apart  dels  albarans  ha  firmats  dit  il·lustre  señor.";
"Quadern de comptes per la administració y procura de molt il·lustre marquesa de
Cartellà" (amb les despeses, entre altres, de fuster i mestre de cases en obres de
millora en el mas Xifreu i castells d'Orriols i Vilarnadal, sembra de vinyes i oliveres
i  entrades  corresponents  a  lluïsmes  i  foriscapis);  "Compte  de  lo  que  Joseph
Labrossa causidich de la vila de Figueras ha cobrat y pagat de las rondas de la
il·lustre señora marquesa de Cartellà y de Moya señora de Vilarnadal" (entrades
corresponents a lluïsmes i foriscapis i de despeses (amb dos rebuts); dos comptes
de diners avançats en millores i "Pago a la Sra. Marquesa de Moya la tersa del 1r.
Maig  1820,  que  és  la  primera  del  nou  arrendament...".  Girona,  Figueres  (Alt
Empordà), Vilarnadal (Alt Empordà). 11 unitats. [33] p. (Moja 86/30)

• [1795]  "Compte de  lo  cobrat  y  pagat  per  lo  Dr.  Esteve Milans  y  Fort  com a
apoderat de la il·ltre. Sra. Marquesa de Cartellà y de Moja". Esteve Milans i Fort
redacta estat de comptes en forma de doble partida, cobraments i pagaments, en
el qual es fan constar els resultats econòmics del producte del delme i dels censos
així com també de les collites del domini útil de Vilarnadal i Orriols; en concepte
de despeses, consten, entre altres, ports d'oli, obres en el castell de Vilarnadal i
per la reedificació del molí de Bellvé, per a una imatge de Sant Crist i per misses
celebrades. [Figueres] (Moja 54/88)

Les obres degueren venir motivades pels desperfectes ocasionats per
la Guerra Gran i la batalla del Roure

• 1818. Comptes presentats per Josep Farreró, apoderat de la marquesa de Moja i
de Cartellà, de l'administració del patrimoni de Vilarnadal. Josep Farreró redacta,
per un costat, la "Llista dels foriscapis cobrats per Joseph Farraró de Vilarnadal
com a procurador de la sua Sra. la marqu[e]sa de Cartellà y de Moya", en la qual
fa constar la data, el prestador i la quantitat cobrada; per un altre "Llista de lo
que ha pagat Joseph Farraró de Vilarnadal per sua sra. La marquesa de Cartellà y
de Moya per diferens gastos y pagos", en la qual, per anys, s'anoten les despeses
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derivades  per  obres  de  mestre  de  cases,  jornals  per  cuidar  oliveres  i  de
procuradors, notaris i rector. Inclou, separadament, dues llistes del pagat entre
1810 a 1814 a les tropes franceses (Guerra del Francès), una per anys i l'altra per
conceptes. [Figueres (Alt Empordà)]. 3 unitats. [9] p. (Moja 54/91)

• 1821, 2 d’agost. "Calcul tret per un quinquenni del produhit de las rendas que la
molt  il·lustre  Sra.  Marquesa  de  Moya  poseheix  en  los  pobles  de  Orriols,
Terradellas,  veynat  de Alvilar  y  Vilarnadal,  detret  lo  novè  y  desmera"  Taula a
columnes redactada per Anton Oliva dels delmes, terços i censos, amb un estat
desglossat dels diferents productes agrícoles gravats, de les terres situades en les
poblacions d'Orriols, Terradelles i Vilar, i Vilarnadal. Girona. 1 p. (Moja 54/117)

• 1823, 13 de novembre. Comptes dels cobraments i pagaments fets per Anton
Oliva, apoderat dels marquesos de Moja i de Cartellà, per les rendes de les terres
d'Orriols, Terradelles, Vilar i Vilarnadal de 1821 i 1822 (Moja 200/2)

Aquests comptes es repeteixen els anys següents
• 1828, 4 de juliol. Nota sobre els masos de Vilarnadal. Relació anònima amb els

noms dels masos de Vilarnadal proporcionats per un masover, en el qual es fan
constar: Mas Simon, Mas Simonet, Mas Farraró de Olivas de Lladó, Mas Puig y
Pujadas de Pere  Andreu,  Mas Casals  d’en  Fàbregas,  Mas  Biura,  Mas Bech  y
Closas i Mas Cabanyé. [Vilarnadal (Alt Empordà)]. 1 p. Català

• 1860, 17 de setembre – 1861, 22 d’octubre. Rendiments de les propietats de la
província  de  Girona  dels  anys  1857  a  1864.  Dossier  que  inclou  l'estat  dels
productes líquids de les heretats de Torre de Cartellà, molí de Martorell, castell i
masos d'Orriols, Torre de Bach, castell i masos de Sant Aniol, castell i molins de
Santa Pau, Castell de Vilarnadal i censos dels anys 1860 a 1864; una taula amb
el títol "Producto líquido de los patrimonios de la provincia de Gerona en los años
1857, 1858 1859" que conté els rendiments en diner i en detall de les finques
Torres de Cartellà, Torre de Bach, molí de Martorell, Orriols, Sant Aniol, Santa Pau
i Vilarnadal ... (Moja 48/2)

• 1862, 1 de maig – 1863, 1 de maig. "Cuentas de la administración de los bienes
de la Sra. Marquesa de Moya y de Cartellá, sitos en la provincia de Gerona, esto
es, en Massanet, Vidreras, Martorell de la Selva, Fornells, Orriols y Terradellas,
Vilarnadal,  Santa  Pau,  Sant  Aniol,  etc.  y  justificativos  de  dichas  cuentas"  ...
comptes i  rebuts justificatius de les despeses (amb un plec dedicat  a obres de
manteniment en el Castell de Vilarnadal) ... (Moja 194/3)

• 1866.  Plec  de  condicions  per  la  venda  a  públic  encant  del  patrimoni  de  la
marquesa de  Moja situat  en  la  província de  Girona procedents  dels  llinatges
Cartella i Desbac i les seves famílies emparentades: la Torre de Cartellà i la Torre
Xica o Mas Miquel (de Maçanet de la Selva), un molí fariner de Martorell de la
Selva, la Torre de Bac (abans anomenat Mas Avellaneda, de Fornells de la Selva),
el  Castell  d'Orriols  (anomenat  també Mas Andreu),  el  Mas Ventalló  (ambdués
propietats en el poble d'Orriols), el Mas Xifreu (en la localitat de Terradelles), i el
Castell  de  Vilarnadal,  en  el  terme  municipal  de  Masarac.  Esborrany.  [15]  p.
(Moja,348/5)
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• 1866, 1 de desembre – 1866, 16 de desembre. Lletres de Narciso Heras de Puig
a Magí Porta, administrador del Marquesat de Moja i de Cartellà. Dossier amb
missives de Narciso Heras de Puig (advocat) tractant de cultius i  propietats de
Vilarnadal.  Inclou  un  dictamen sobre  l'esborrany  de  l'escriptura  de  venda del
Castell de Vilarnadal. Girona. 4 lletres. [13] p. Castellà (Moja 103/31

• 1866, 5 de desembre - 1866, 7 de desembre. Lletres de Pere Jordà a Magí Porta,
administrador del Marquesat de Moja i de Cartellà. Dossier amb missiva de Pere
Jordà. Inclou un dictamen redactat  per  l'advocat Narciso Heras de Puig sobre
l'esborrany de l'escriptura de venda del Castell de Vilarnadal. Figueres (Alt Empordà).
1 lletra. 2 unitats. [6] p. Castellà

5) Els Jordà de Pont de Molins (segles XIX-XX)

Rafel Jordà i Pont (1845-1921) va adquirir l’antic castell de Vilarnadal i les seves terres
l’any 1867. 

Ferran del Campo i Jordà afirmava que a l’arxiu dels Jordà no hi havia cap document
d’aquesta adquisició,  per això suposava que Rafel el podria haver heretat  de la seva
mare Joaquima Pont de Vinyals (+1898), de la família Romaguera de Cabanes, qui el
1844 s’havia casat amb Llorenç Jordà Camps, de Pont de Molins.

Alguns documents de l’arxiu familiar de can Pol i també el fons del marquesat de Moja
ens  esclareixen  la  incògnita.  Rafel  Jordà  i  Pont  va  comprar  l’heretat  del  castell  de
Vilarnadal,  a principis de  l’any 1867, als marmessors de l’última marquesa de Moja,
després que ella morís sense descendència. 

Josepa de Sarriera i Copons i Cartellà, coneguda per Josepa de Sentmenat
(1796-1865) era la VI marquesa de Cartellà i la VII Marquesa de Moja.

D’acord amb la documentació del Marquesat de Moja, el 1866, es gestionà
el plec de condicions per  a la venda a públic encant del patrimoni de la
marquesa de Moja situat a la província de Girona  dins qual hi  havia  el
Castell de Vilarnadal. 

El desembre de 1866,  Narciso Heras de Puig  remet  a Magí Porta, administrador del
Marquesat de Moja i de Cartellà, un dictamen sobre l'esborrany de l'escriptura de venda
del Castell  de Vilarnadal,  mentre Pere Jordà,  tutor  de Rafel  de Jordà i  Pont,  llavors
menor  d’edat,  també  manté  contactes  amb Magí  Porta  per  tractar  sobre  aquest
l'esborrany.

Rafael Jordà i Pont  (1845-1921), hisendat i banquer, fill primogènit de Llorenç Jordà i
Camps (1808-1853) i Joaquima Pont i Vinyals, va quedar orfe de pare als 8 anys. El seu
tutor va ser l’oncle Pere Jordà Camps, casat amb Concepció Genover. Pere també va
morir jove, l’any 1867, quan tenia 50 anys, just després de fer-se càrrec de tramitar la
compra del castell de Vilarnadal a nom del seu nebot Rafel.
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El  1868,  Rafel  ja  tenia  el  domini  de  tota  la  propietat  dels  Jordà  i,  com  a  hereu
responsable, es va casar amb Ramona Fages i de Perramon, filla de Narcís Fages de
Romà,  advocat  i  personatge  destacat  dins l’economia  agrària  empordanesa  de  la
segona  meitat  del  segle  XIX.  Rafel  i  Ramona  vivien  al  casal  del  carrer  Muralla  de
Figueres. 

Van tenir vuit nenes, Pilar, Concepció -que va ser monja-, Montserrat, Maria, Josefina,
Carolina, Mercè i Carme i dos nens, Joaquim i Carles, dels quals Josefina, Joaquim i
Montserrat van morir massa aviat, sent infants o joves. Donat que els fills es van establir
a Barcelona, Rafel va tancar la Banca Jordà de Figueres i la família va traslladar la seva
residència a Barcelona, allunyant-se de la casa pairal de Molins, excepte els estius, fins
que, el 1911, morí Ramona Fages, als 63 anys. Les seves possessions, masies i terres,
havien quedat a cura de pagesos i masovers de confiança. 

Des del 1913, la masoveria del castell de Vilarnadal estava a càrrec de Francesc Pagès
Levèque i la casa ja va començar a ser coneguda per «Can Pol de Vilarnadal».

Rafel  Jordà va morir  a Figueres l’any 1921 i  va ser  enterrat  al  cementiri de Molins.
L’hereu de la hisenda havia de ser el seu fill Carles Jordà i Fages, però quan s’havia de
signar el testament, Carles estava implicat políticament i tenia problemes econòmics. Per
evitar possibles embargaments el pare, d’acord amb Carles, va nomenar hereva la seva
filla soltera, Carolina Jordà i Fages, i hereus de confiança les seves altres filles.

El seu fill, Carles Jordà i Fages (1883-1935), estava poc vinculat a la hisenda. Enginyer
industrial i  políticament compromès amb el catalanisme polític,  va formar part  de la
Lliga Regionalista de Catalunya, des del 1901, any de la seva fundació. Estudià a la
Universitat de Barcelona, també a la de Brussel·les, entre 1907 i 1909, quan va tornar
per casar-se amb Dolors Pons Bofill, filla d’un ric industrial barceloní, Alexandre Pons i
Serra, d’una família originària de Sarrià. 

Entre 1910 i 1931, Carles i Dolors van tenir 13 fills, 4 nois i 9 noies. A partir de 1920,
passada l’eufòria produïa per la primera Guerra Mundial, el sistema financer català va
començar a fer fallida i Carles Jordà va veure minvar les seves accions i el seu capital
fins que, el febrer de 1921, constatava que estava arruïnat i que les seves propietats
estaven en risc d’embargament. Va dimitir dels seus càrrecs a l’Ajuntament de Barcelona
i abans de l’estiu de 1921 va tornar a l’Empordà amb la seva família i es va instal·lar a
la casa pairal de Molins. 

Llavors tenien 7 fills, el més gran era una nena, Ma. Lourdes, de només 11 anys. Pocs
mesos després, a l’octubre, moria el seu pare i Carles  s’encarregava de la gestió del
patrimoni Jordà que havia heretat la seva germana Carolina. Aquest patrimoni format
per diferents masos cedits en masoveria contemplava, entre d’altres possessions, el mas
de Sant Llàtzer i el Sepulcre, a Peralada, el castell de Vilarnadal, un mas a Vilanova de
la Muga i la casa i terres de Molins. 

Carles  no  era  separatista,  però  demanava  el  reconeixement  del  dret  a  l’autode-
terminació, el reconeixement com a nació i el fet diferencial, per part de l’Estat espanyol.
Quan va tenir lloc el cop d’estat de Primo de Rivera (1923), Carles era a la casa de
Molins i amb els seus companys va condemnar el cop i el seu anticalanisme, per la qual
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cosa molts companys seus es van exiliar. Carles va ajudar a Nicolau d’Olwer a travessar
la frontera pel mas Quera de La Vajol i, el 1924, va viatjar a Ginebra per reunir-se amb
membres del catalanisme polític. En tornar va ser titllat de separatista i antiespanyol, va
ser detingut i posteriorment desterrat a Casp (Aragó) sota vigilància i amb prohibició de
sortir fins que, 4 mesos després, les autoritats li permeteren tornar a casa.

Des de llavors va renunciar a la política per centrar-se en la problemàtica de la pagesia,
dels productors i dels sindicats i cooperatives de pagesos. El 1930, acabada la dictadura
de  Primo  de  Rivera,  Carles  Jordà  va  ser  nomenat  vicepresident  de  la  Diputació.
L’arribada  de  la  segona  República  suposà  la  revisió  dels  contractes  agraris,  la
Generalitat oferí un pacte als propietaris per tal de reduir la quantitat que rebien dels
seus masovers. Carles, afectat per aquestes mesures, fomentà els avantatges del coope-
rativisme i va ser escollit unànimement com a president de la Unió Sindical Agrícola de
Catalunya (USA),  un organisme que defensava el productor  i que se situava entre la
radical Unió de Rabassaires i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, format per grans
propietaris, contraris a les demandes dels pagesos.

L’any 1934,  havent mort Eusebi de Puig propietari, entre d’altres, de l’heretat de can
Carreras  de  Cabanes,  Carles  va  ser  nomenat  president  de  la  Cambra  Agrícola  de
l’Empordà.  El  1935, després d’un viatge a Madrid  per entrevistar-se amb el ministre
d’agricultura per tractar del preu del blat, l’oli i el vi, va caure malalt d’una intoxicació,
oficialment es digué que fou tifus, però van córrer veus que deien que podia haver estat
enverinat. El 4 de setembre moria a Molins, als 52 anys, deixant 13 fills i 3 nets.

Mentre ell va ser el gestor de l’heretat dels Jordà, la masoveria del castell de Vilarnadal
va continuar a càrrec dels Pol de Vilarnadal.

Carolina Jordà i  Fages no va ser més que una propietària nominal ja que era
Carles, el seu germà, qui actuava com a amo i senyor, mentre es centrava en la
problemàtica  del  món  pagès,  allunyant-se  de  Barcelona  i  la  política,  però
mantenint l’esperit d’un nacionalisme lligat a una terra i una història comuna i a
les vivències del poble, sense distincions. 

Onze anys després de la mort del seu germà, l’any 1946, Carolina Jordà Fages,
va vendre el castell de Vilarnadal a la seva cunyada Dolors Pons Bofill, que en va
mantenir l’usdefruit, i als tretze seus nebots. Després que l’any 1963 morís Dolors
Pons, els seus fills van ser els encarregats de vendre l’heretat a la família Pagès,
els Pol, que ja feia 50 anys que n’eren els masovers. 

Carolina va morir a Pont de Molins, el 22 de desembre de 1974, quan tenia 92
anys.

Els tretze germans Jordà Pons i la seva mare Dolors Pons Bofill van gaudir de la propietat
des del 1946 fins que el 1963. Després de la defunció de Dolors Pons, es va procedir a
cancel·lar l’usdefruit i la propietat va ser venuda als seus masovers, Joan Pagès i Joana
Serra. El contracte de compravenda es va portar a terme a finals de l’any 1964.
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6) Els Pagès de Can Pol (segles XX-XXI)

El 1911, encara en vida de Rafel  Jordà  i  Pont,  Francesc Pagès Levèque es casava a
Cabanes amb Caterina Gratacòs Terrats i el 1913, 15 dies abans de néixer el seu hereu,
Joan Pagès Gratacòs, la parella es va traslladar al castell de Vilarnadal per fer-se càrrec
de la masoveria. 

Francesc  de Paula Pagès  Levèque,  era fill  de Francesc de Paula Carreras,  natural de
Vilabertran, i d’Annette Levèque. Va néixer a Chaville (França),  l’any 1887, i  se li va
donar el nom de François de Paule. Per evitar confusions, al pare se li deia François i a
ell Paule (Pol). Ja era gran quan va saber que realment es deia Francesc.

Francesc estimava la casa i l’heretat i esperava poder-la comprar algun dia. L’adquisició
es va portar a terme, però ell no ho va poder veure, va morir el febrer de 1963. El 13 de
juny d’aquell mateix any moriria Dolors Pons Bofill, vídua de Carles Jordà Fages. Llavors
va ser el moment de posar ordre dins el llegat dels Jordà i poc a poc els hereus van anar
venent  les  seves  finques.  El  comprador  del  castell  de  Vilarnadal  i  les  seves  terres
associades va ser el fill de Francesc, Joan Pagès Gratacòs i la seva esposa Joana Serra
Pujiula. Actualment és propietat dels seus descendents i el mas és conegut per Can Pol
de Vilarnadal en record de l’avi Pol que hi va entrar de masover l’any 1913, aviat farà
un segle.

__ DESCRIPCIÓ DEL CASTELL __

El  nucli  central  de  la  construcció  és  de  planta  rectangular,  format  per  tres  cossos
adossats en forma d'U, amb les cobertes d'una i dues vessants de teula i distribuït en
planta baixa i dos pisos. Presenta dues torres adossades a les cantonades nord-oest i
sud-est de l'edifici. Ambdues torres són de planta circular, consten de diferents pisos i
actualment estan cobertes amb teulades d'un sol vessant. A la planta baixa presenten
troneres, i als pisos, obertures quadrades i finestres rectangulars bastides amb carreus
desbastats,  de  cronologia  posterior.  L'antiga  façana  principal  d'accés  al  castell  està
orientada a ponent.  Presenta un portal  d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els
brancals bastits amb carreus escairats. Damunt de la clau hi ha un carreu de pedra
gravat amb un escut, que sembla ser que representa el llinatge dels Cruïlles. Al pis hi ha
les  restes  d'una  finestra  biforada  amb  les  llindes  d'arcs  trilobulats.  La  façana  està
coronada per quatre merlets i, damunt del portal, hi ha els suports d'un antic matacà
actualment desaparegut que protegia l'accés al castell. A l'extrem de migdia de la façana
hi ha dos cossos adossats probablement amb el canvi d'ús de la fortificació, donat que
fan la funció de paller i magatzem. La façana de tramuntana del conjunt presenta tres
sageteres a la planta baixa i dues obertures rectangulars, de cronologia posterior. L'únic
element destacable de la façana de llevant és el forn de planta quadrada, situat al nivell
del pis. Tant aquesta estructura com les obertures del parament corresponen a la masia.
La façana de migdia es correspon amb la façana principal de la masia.  Presenta un
portal d'arc de mig punt bastit amb maons, amb els brancals fets de carreus desbastats.
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La resta  d'obertures  són  rectangulars.  Destaca  un  balcó exempt  situat  a  l'extrem de
ponent de la façana i un rellotge de sol força degradat. L'interior del recinte presenta un
pati central descobert, on hi ha unes escales de pedra que donen accés directe al pis i
un pou circular.  Dins  l'edifici,  les  parets  són  de pedra desbastada i  suporten voltes.
També s'observa algun sostre cobert amb biguetes i revoltons.

La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides, maons i abundant
morter de calç. La façana principal de la masia i la torre d'aquella banda presenten els
paraments arrebossats.

El castell va ser reformat els segles XV i XVI i fou preparat per a armes de foc.

Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya: http://invarquit.cultura.gencat.cat

__ NOTÍCIES HISTÒRIQUES RELACIONADES AMB EL CASTELL _

El 17 d’agost de 1653, el rei de França va fer donació del lloc de Vilarnadal a Joan de
Bassedas, amb la possessió de la jurisdicció civil  i criminal i de les rendes. Dos anys
després, Joan de Bassedas i de Biure, canonge de la seu d'Elna i de Girona, era senyor
útil del Castell de Vilarnadal i en percebia les rendes.

El 6 de novembre de 1673 l’exèrcit francès entrà pel Pertús en represàlia al fets comesos
pels espanyols a Flandes, cremant i saquejant La Jonquera. El virrei espanyol va establir
una base a Maçanet de Cabrenys i això provocà l’ocupació constant de l’Alt Empordà.
Els francesos arribaven a la primavera i marxaven amb els primers freds, mentre el virrei
portava alguns regiments que juntament amb els “miquelets” provocaven la misèria del
país, tant per les guerres com pel fet que les vilatans havien de mantenir els dos exèrcits.

El  juny  de  1674  el  virrei,  abans  de  l’entrada  de  les  tropes  franceses  va  prendre
Bellaguarda, Ceret i altres places amb la intenció d’evitar l’ocupació francesa. El maig
de 1675 els francesos van ocupar Agullana i La Jonquera  i van saquejar les esglésies,
però no van demostrar tenir cap interès per  avançar i  van acampar entre Figueres i
Cabanes, fins que van tenir acabades les fortaleses de Maçanet i Bellaguarda, des d’on
el 1676 van ocupar l’Empordà.

El 1677 va ser el virrei qui s’avançà a les hostilitats i la situació dels empordanesos va
empitjorar  puix van  haver  de  mantenir  els  dos  exèrcits  acampats  a  l’entorn  de
Vilarnadal. Era el moment de la sega i se’ls van menjar tota la collita.  Aquest any,  els
exèrcits espanyol i francès lluitaren just davant del castell de Vilarnadal. 

El 1678, van ser els francesos els qui avançaren, però es van haver de retirar aviat,
després d’un temps d’estada a l’Empordà. La pau de Nimega (1678) no va representar
la pau a casa nostra i el juny de 1679 encara hi quedaven tropes franceses.

El 27 de juny de 1677, l’exèrcit espanyol acampava a Medinyà des d’on sortí cap a
Bàscara seguint el camí ral. Els francesos, assentats a Castelló d’Empúries, van tocar
retirada i el dimecres 30 de juny, els dos exèrcits es van trobar entre Peralada i Vilanova.
Els francesos es dirigiren al pla de Masarac, tenien el castell i el turó de Vilarnadal a la
dreta i Montpedrós a l’esquerra. Els espanyols passant el Llobregat van arribar davant
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del castell. Fins els dissabte a la nit, els dos exèrcits van lliurar diferents batalles fins que
el general Nouailles va poder sortir del lloc on estava i es va retirar cap a Espolla per
passar  a  França  pel  coll  de  Banyuls,  ja  que  no  ho  podia  fer  pel  Portús.  Quan  el
diumenge 4 de juliol  els espanyols els perseguiren van ser envoltats pels francesos al
barranc de Rabós. Després d’una forta lluita que durà de les 9 a dos quarts de 12 del
matí, només al barranc van morir 800 soldats espanyols i alguns dels seus caps, el duc
de Monteleón, el comte Fuentes i el vescomte de San Jorge. Joan de Descatllar i Gaspar
de Rocabertí, germà del comte de Peralada, van ser fets presoners. El resultat final va ser
de 4.000 espanyols morts o ferits i 800 presoners.

Convertit ja en casal agrícola, durant la Guerra Gran, el terme de Vilarnadal va ser
atrinxerat i després de la batalla del Roure del 20 de novembre de 1794, el casal fou
pres pels republicans francesos, saquejat i incendiat. Posteriorment va ser reparat de nou
per a usos agrícoles.

 ____ MASOVERS I PROCURADORS DEL CASTELL ___

1546. L’arrendador del castell de Vilarnadal és Baldiri Vicenç

1614. En una causa judicial s’hi esmenta a Gerard Terrades,  masover  del castell  de
Vilarnadal, i a Pere Antoni Simon Capmany, pagès de Biure

La nissaga dels Simon van ser batlles de Vilarnadal i arrendadors de les terres del
castell.  Tant  els  llibres  parroquials  com la  documentació  notarial  avalen  que,
malgrat ser originaris de Biure, estaven molt relacionats amb Vilarnadal i vivien en
aquesta població des de temps enrere on hi apareixen amb el cognom Simon i les
seves variants, Simona, Simonet i Simoneta, ja al segle XVI.

1652.  Francesc  de  Cartellà  i  Malla  arrenda  les  rendes  del  castell  de  Vilarnadal  a
Bartomeu Gelabert i Jacint Gorgot, de Sant Llorenç de la Muga

1655. El procurador de Joan de Bassedas i de Biure, canonge i senyor útil del castell de
Vilarnadal,  cobra  la  terça  de  l’arrendament  de  les  rendes  del  castell  a  Bartomeu
Gelabert i Jeroni Gorgot

1665/1669. Francesc Domènec, prevere i canonge de la Catedral de Girona, com a
procurador de Lluís de Cartellà i Descatllar, senyor del castell de Vilarnadal, arrenda les
rendes senyorials de Vilarnadal, per tres anys i tres collites, a favor de Josep Esponellà,
fuster

1687. S’arrenden les rendes senyorials del castell de Vilarnadal però no es coneix el
nom del masover

1689. Pere Joan Trull,  pagès habitant de Parets,  signa el contracte de masoveria de
l’heretat del Castell de Vilarnadal davant Salvi Barris, rector de Vilarnadal

1712.  Joan Rodrígues,  procurador de Pere de Cartellà,  senyor  de  Vilarnadal  llavors
resident  a  Saragossa,  arrenda  per  tres  anys  i  tres  collites  les  rendes  senyorials  de
Vilarnadal a Miquel Gallí, negociant de l'esmentat lloc
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1717/1775/1780/1781/1795.  Comptes  i  rebuts  d’obres  de  manteniment  i  millora
realitzades al castell i l’església de Vilarnadal. El masover del castell és Josep Vergés

1725. Francesc Orador, rector de l’església parroquial, rep de Francesc Ferrer, arren-
dador de les rendes del castell de Vilarnadal, la pensió anual que presta al marquès

1728-1758. Pere Feliu, com a  masover del castell i les terres que té el marquès de
Cartellà a Vilarnadal, i Joan Galí, en nom del marquès de Cartellà paguen els impostos
corresponents als regidors de Vilarnadal. 

1762. Masover del castell de Vilarnadal no identificat

1793. Ignasi  Aloi  i  Prats,  procurador de la marquesa de Cartellà i  Moja, cobra dos
quadriennis de l’arrendament de les rendes de Vilarnadal a Marturià Viñas

1819.  Trobem una escriptura de definició de comptes del període comprès entre 1800 i
1819, entre Maria Josepa de Sarriera i de Copons i Josep Farraró  procurador de Maria
Lluïsa, mare de la marquesa, i administrador de la marquesa de Moja. Devia ser Josep
Farreró Pujades. 

1823-1825. Anton Oliva, apoderat de la casa de Moja i Cartellà, té cura de les rendes
de Vilarnadal, Terradelles i Orriols

1830-1856. Josep Farreró Ardit passa comptes dels censos, delmes, ingressos senyorials
i despeses de les collites de Vilarnadal. Continua fins l’any 1850. L’any 1856 qui porta
els comptes dels ingressos senyorials és el seu fill, Ramon Farreró, encara que qui els
signi sigui Josep, que va morir aquell mateix any. 

El 1847 l'Ajuntament de Vilarnadal envia una carta a la marquesa de Moja amb
aquests termes:  Bonaventura Rodà, alcalde de Vilarnadal;  Vicent  Ferraró,  Joan
Faliu,  Josep  Farraró  i  Josep  Pujadas,  pèrits,  després  de  manifestar  la  forta
contribució impositiva a la qual es veuen sotmesos els immobles de Vilarnadal i
que és precís que l'Ajuntament de Vilarnadal faci un "apeo general" amb un nou
reconeixement pericial de les terres del terme a efectes de repartir equitativament
la carga, la qual cosa no és de l'aprovació de Josep Farraró i Ardit, procurador de
la marquesa, sol·liciten no posi inconvenients.

1860. Joaquim Artigas,  apoderat de Josepa de Sentmenat  de Sarriera i  de Copons,
marquesa de Moja, lloga a Gregori Farreró, menestral de Vilarnadal el camp anomenat
«Camp major petit» per cinc anys

1913. Francesc Pagès Levèque accedeix a la masoveria del Castell de Vilarnadal
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__ TRANSMISSIONS I COMPRAVENDES DEL CASTELL __

La relació entre els vescomtes de Rocabertí i  els Canadal de La Jonquera està docu-
mentada des del 1295, però no va ser fins uns quaranta anys mes tard, el 1336 quan
els  Rocabertí  cediren  a  Pere  Canadal la  jurisdicció  de  Vilarnadal  i  el  1432  els  hi
atorgaren la senyoria i feu del castell en motiu dels serveis prestats a la conquesta de
l’illa de Gerba.

Des del segle XIV fins al  segle XIX, els canvis  de propietat del castell de
Vilarnadal es van portar a terme per via hereditària. 

A principis del segle XV, amb el casament entre Ponç Malla i Hugueta de Canadal, la
propietat del castell passa als Malla que en gaudiran al llarg d’un segle.

El casament de Magdalena Malla amb Miquel de Cartellà i Sarriera, celebrat el 1521,
va  ser  determinant  perquè  la  propera  generació  dels  Cartellà poguessin  accedir  al
domini del lloc de Vilarnadal. Una propietat que, amb algun entrebanc ocasionat per les
guerres amb els francesos, la família va mantenir fins el 1758. 

Aquest any, Maria Lluïsa de Cartellà-Desbac i de Sarriera contreia matrimoni amb Josep
de Copons i Oms-Santa Pau, IV marquès de Moja, i el castell entrava a formar part del
domini del Marquesat de Moja.

A la segona meitat del segle XIX va tenir lloc la primera venda del castell de
Vilarnadal.

El 1866,  després  de la  mort  sense  descendència de Josepa de  Sarriera i  Copons  i
Cartellà, VII marquesa de Moja, Rafel de Jordà i Pont comprà l’heretat que el 1921 va
passar a la seva filla Carolina.

El 1946, Carolina Jordà i Fages, vengué el castell i camps annexos als seus nebots, fills
de Carles Jordà i Fages i Dolors Pons i Bofill que en percebia l’usdefruit.

Una vegada Dolors  Pons,  usufructuària de  la  propietat,  va  haver  mort,  els  germans
Jordà i Pons, el 1964, la van vendre als seus masovers Joan Pagès i Joana Serra.

___ Últims canvis de propietat 

- 1850 -
Maria de Sarriera i de Copons llega el castell a la seva germana Josepa

L’última translació de domini del castell, feta per via hereditària, va tenir lloc el desembre
de 1850 quan Doña Maria de Amat de Sarriera y de Copons, marquesa de Moya y de
Cartellá,  institueix  hereva de tots  els  seus  béns a la  seva germana  Doña Josefa de
Sentmenat, d’acord amb les disposicions testamentàries de la seva mare Maria Josepa
de Copons i de Cartellà-Desbach, morta el 1822.
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Entre altres finques, Josepa heretà:  la casa manso antiguamente Castillo situada en el
término de Vilarnadal que linda por todos los límites con la misma heredera menos una
pequeña parte por el de cierzo que linda con Francisco Cantenys, cuyo valor junto con el
de otras fincas, segun escritura, es de ciento veinte y ocho ochocientos ochenta reales ...
Així ho avala un certificat signat a Figueres el dos de juliol de 1866. 

- 1866 -
Els hereus de Josepa de Sarriera i Copons venen el castell a Rafel Jordà i Pont

Després que el 1865, Josepa de Sarriera i Copons i Cartellà, coneguda per Josepa de
Sentmenat, també morís sense fills, els seus marmessors van vendre les diferents heretats
per destinar el seu import a beneficència.

La Excelentísima Señora Doña Josefa de Sarriera y de Copons, Marquesa de Moya
y  de  Cartellá,  viuda  del  Excelentísimo  Señor  D.  Pedro  Carlos  de  Sentmenat,
Marqués de Castelldosrius, de edad sesenta y ocho años cuando falleció, vecina
de la ciudad de Barcelona, poseía la finca ... como heredera de su hermana la
Ilustre Señora Doña Maria de Amat de Sarriera y de Copons, marquesa de Moya y
de Cartellá, consorte del Ilustre Señor Cayetano de Cortada y de Amat, barón de
Maldá ... resulta que no sólo le pertenecía en virtud de dicho título, sí que también
en  calidad de sucesora a la  segunda  mitad  de los  bienes  vinculados  por  sus
ascendientes que quedó libre a la propia Doña Josefa de Sarriera en virtud de las
leyes  de desvinculación, como y  así  mismo por haber  purificado a su favor la
sustitucion que para el caso que se verifica de fallecer sin hijos la nombrada su
hermana Doña Maria de Amat de .... , ordenó su Señora madre común la Ilustre
Señora Doña Maria Josefa de Sarriera y de Copons en su testamento de 17 de
febrero de 1821, publicado el 22 de septiembre de 1822

El 1866, Pere Jordà i Camps, com a tutor i en nom del seu nebot Rafel Jordà i Pont, va
adquirir el Castell de Vilarnadal per 15.000 lliures. El gener de 1867 va ser inscrit al
registre de la propietat.

- 1921 -
Rafel Jordà i Pont llega al castell a la seva filla Carolina Jordà i Fages

D’acord amb el testament de Rafel Jordà Pont, després de la seva mort, l’heretat passà a
la  seva  filla  Carolina  Jordà  i  Fages,  hereva  nominal,  mentre  que  el  gestor  de  la
propietat, tal com estava acordat per la família, fou el seu germà Carles Jordà i Fages.
Com a hereus de confiança van ser designades les filles Pilar, Maria, Carme i Mercè
Jordà i Fages. La finca va ser inscrita al registre de la propietat el 26 d’octubre de 1922 

- 1946 -
Carolina Jordà i Fages ven el Castell als seus nebots

L’any 1946, Carolina Jordà va vendre el castell de Vilarnadal als seus nebots. 
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Dolors  Pons  Bofill,  vídua del  seu  germà Carles  Jordà Fages,  n’adquireix  l’usdefruit,
durant la seva vida i mentre es mantingui vídua i la propietat queda repartida a parts
iguals entre els seus fills: Maria Lourdes, Carme, Roser, Maria Isabel, Rafel, Joaquim,
Montserrat, Núria, Mercè, Maria Dolors, Alexandre, Jordi i Maria Josepa Jordà i Pons.
L’heretat va quedar inscrita al registre el 8 de setembre de 1846.

- 1964 -
Els tretze germans «Jordà i Pons» venen el castell

als seus masovers, Josep Pagès Gratacòs i Joana Serra Pujiula

El 1963 va morir Dolors Pont,  amb la seva defunció quedava anul·lat  l’usdefruit  del
castell de Vilarnadal i l’any següent Josep Pagès i Joana Serra compren la propietat, des
de temps coneguda com can Pol de Vilarnadal.

47



___ FAMÍLIES DE
VILARNADAL___

- Simon - Farreró - Jordà -
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___ Família Simon ___
       Batlles de Vilarnadal i arrendadors de les terres del castell

Tant els llibres parroquials com la documentació notarial avalen que els Simon, malgrat
ser  originaris  de  Biure,  estaven  molt  relacionats  amb Vilarnadal  i  vivien  en aquesta
població,  des  de  temps enrere,  on  hi  apareixen  amb el  cognom Simon i  les  seves
variants Simona, Simonet i Simoneta ja a finals del segle XVI.

• El 1576, Joan Simon, pagès de Biure habitant a Vilarnadal, testa a favor del seu
fill  Antoni.  L’any  1578,  la  cúria  de  Vilarnadal  treballava  en  la  causa  entre
Francesc Simon, natural de Biure,  com a hereu del seu germà Miquel Simon,
contra Joana Simon i Puig, la seva vídua.

• Un Aniol Simon, de Vilarnadal, fill d’Antoni Simon i Anna Terrades, es casà amb
Margarida Puig i amb Elizabet Genís. Podria ser l’Aniol Simon que el 1645 era
batlle de Vilarnadal, un càrrec que encara ostentava el 1655. El 1657, Francesc
Simon es casa amb Maria Pagès, de Bàscara.  El 1658, Baldiri Simon, pagès i
batlle del Castell de Vilarnadal, presta sacrament i homenatge a favor de Joan de
Bassedas, senyor del castell de Vilarnadal. Baldiri morí el 1706. El 1673, Pere
Simonet es casava amb Rosa Clos, de Vilarnadal. 

• En un document del Fons del Marquesat de Moja, de 1632, hi apareixen Aniol i
Baldiri Simon com a testimonis en les diligències obertes contra Joan Trasfort,
batlle  de  Vilarnadal,  per  donar  pòlissa  de  salut  al  mallorquí  procedent  del
Rosselló, Damià Ensenyat, quan no li podia donar per venir d’un país afectat per
la pesta.

• L’any 1667 va tenir lloc el casament de Joan Cervera,  negociant de la Selva de
Mar, i Francesca Simon, vidus els dos i el 1682 es casaven Joan Cervera, també
negociant de la Selva de Mar i Francesca Simon, solters, i possiblement fills dels
anteriors.

• El 1687, Lluís de Cartellà tenia arrendades les rendes de Vilarnadal amb la meitat
dels foriscapis a favor  de Pere Antoni Simon Capmany, pagès de Biure (Biure,
1650-1711?).  No  es  conserven  els  llibres  parroquials  de  Biure  i  no  es  pot
comprovar la seva genealogia però es probable que el 1687 es casés amb Teresa
Bruguera Piferrer, de Fortià i, una vegada vidu, el 1706, amb Teresa Vilanova,
filla de Galderic Vilanova, traginer de Maçanet de Cabrenys

• El 1698, a Vilarnadal, es casaven Jaume, fill de Francesc Simon, i Magdalena
Moner, també de Vilarnadal

• El 1712, era Francesca Simon qui es casava amb Pere Macià Clotas, també de
Vilarnadal
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___ Família Farreró ___
         Masovers i administradors del castell de Vilarnadal al llarg del segle XIX

El llinatge Farreró, si més no alguna de les seves branques,
va tenir un estret contacte amb els senyors del castell de Vilarnadal.

El 1819 trobem una escriptura de definició de comptes del període comprès entre 1800 i
1819, entre Maria Josepa de Sarriera i de Copons i Josep Farraró  procurador de Maria
Lluïsa, mare de la marquesa, i administrador de la marquesa de Moja. Devia ser Josep
Farreró Pujades. 

El seu fill, Josep Farreró Ardit, apareix sovint com a masover i administrador dels
senyors dels castell de Vilarnadal, entre 1830 i 1856. 

Després d’ell hi trobem un Ramon Farreró que segurament sigui Ramon
Farreró Ramis, net del primer administrador.

Si ens remuntem a principis del segle XVIII, trobem a Jaume Farreró i Caterina que vivien
a Capmany. Se’ls coneix dos fills casats a Vilarnadal, Josep, que va maridar la pubilla
del Mas Jordà, donant lloc a la nissaga que més endavant estarien relacionats amb el
castell de Vilarnadal i Caterina

Josep Farreró  (1682?-1762), pagès de Capmany, fill de Jaume Farreró i Caterina, el
1712, es casava a Vilarnadal amb  Francesca Jordà «Brunet»  (Vilarnadal,1697-1752),
filla  de Jaume Jordà «Aulet» i  Francesca «Brunet Mallol».  La parella es va establir  a
Vilarnadal on Francesca hi tenia casa. 

Al registre dels casaments d’alguns dels seus fills (anys 1742-1745), s’hi fa constar que
la mare, Francesca Jordà, era la pubilla del Mas Jordà. Amb això hem d’entendre que
aquesta branca del llinatge Jordà, amb la mort de Francesca, es va extingir per integrar-
se dins el llinatge Farreró provinent de Capmany. Ells serien els avis del primer masover
documentat del castell de Vilarnadal.
Jaume, l’hereu, va morir sense descendència masculina i la propietat va passar al seu
germà  Miquel.

Albert  Compte  i  Freixenet  al  seu treball  «Cabanes  al  segle  XVIII:  un  exemple
d’expansió  de  les  terres  de  cultiu  per  mitjà  d’establiments  imroturacions
d’aigualleixos i garrigues» explica que no ha  pogut identificar el mas Farreró o
Ferreró, situat no lluny del corral del Comte; el seu propietari, segons el cadastre,
era Francisco Oliva,  de Vilarnadal. Probablement  correspondria  a l’actual  mas
Bella o d’en Bella. Aquest Francesc Oliva podria seria un descendent dels Farreró.

Albert  Compte  també  explica  una  curiosa  anècdota  sobre  una  de  les
masoveres  del  mas  Farreró  amb  la  declaració  notarial  de  Pere  Costa,
“joven labrador de Masarach, de 23 años”,  que afirma que “...estando

50



dicha  Cecilia  Flotats  y  Bech,  natural  de  Vilarnadal,  en  la  heredad
nombrada  de  Farraró  sita  en  Cabanas,...  cogiendo  caragilates...  una
noche en la hera... dormí con dicha Cicilia... y también ohi decir a Pedro
Olivet, entonces joven labrador, a Gregori Pey... y a Esteban Alay, que cosa
de dos años a esta parte, dormieron juntos con dicha Cecilia en la misma
cama...(AHPG, “Prot. Perelada”, 1754-55, Ll. núm. 859, f. 251).

Miquel Farreró Jordà, nat el 1718, fill de Josep Farreró i Francesca Jordà, es casava,
l’any 1754, amb Gertrudis Pujades, natural de Vilabertran, filla d’Isidre Pujades i Maria
Dagas. Els registres hi diu que era negociant. El seu hereu va ser Josep, nat el 1754.

Josep Farreró Pujades, fill de Miquel i Gertrudis deu ser el protagonista d’una escriptura
del 1822 segons la qual un Josep Farreró, va actuar com a apoderat o procurador de la
marquesa de Moja i  de Cartellà,  és molt  probable que sigui Josep Farreró Pujades.
Josep es va casar tres vegades:

__ 1) El 10 de maig de 1778, es casava a Vilarnadal amb Teresa Vilanova Ferrer, de
Castelló d’Empúries. El 1781, Teresa va morir sense deixar descendència.

__ 2) El 1781, Josep es tornava a casar,  a La Jonquera,  amb Maria Ardit Brugat,
natural d’aquesta població. Maria va morir  el  novembre de 1795, amb 33 anys.
Abans va tenir uns quants fills, nats a Vilarnadal, excepte Josep que, excepcionalment,
va néixer a La Jonquera. Maria Ardit va morir, el novembre de 1795, a Cabanes on
s’havia  traslladat  degut  als  problemes  ocasionats  per  la  Guerra  Gran  i  va  ser
enterrada en aquest municipi. 

__ 3) L’octubre de 1796, Josep contreia nou matrimoni, a Vilarnadal, amb Clara
Sureda Melció, filla de Josep Sureda i Teresa, de Domeny i van tenir uns quants
fills. El 1810, possiblement en motiu de la Guerra del Francès es va cremar la casa
pairal i tota la documentació. 

Descendència del segon matrimoni de
Josep Farreró Pujades casat amb Maria Ardit

Hereus del llinatge

El 6 de gener de 1811, Josep Farreró i Ardit (La Jonquera,1787-Vilarnadal,1856), pagès
de Vilarnadal, fill i  hereu de Josep Farreró i Maria Ardit, es casava a Cabanes amb
Antònia Ramis Pont, filla de Rafel Ramis Clarà, hereu dels Ramis, i d’Antònia Pont Puig-
Casadevall, de la casa Romaguera, els dos de Cabanes. 

Joan, l’hereu, va morir d’accident als 23 anys i la propietat va passar a Ramon (1817-
1896) qui va continuar la tasca d’administrador del castell de Vilarnadal i que també
morí sense descendència.

La  seva  gestió  com  a  administrador  dels  senyors  del  castell  de  Vilarnadal  va  ser
polèmica.
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Hi  a  constància  que  Josep  Farreró  Ardit,  en  el  seu  paper  d’administrador  de  la
marquesa de Moja, va actuar contra la gent de Vilarnadal i els tractà despòticament. 
El 1832 els veïns van fer arribar una instància a la marquesa, demanant que li retirés les
atribucions i exposant els fets que li recriminaven:

• Els avantpassats de la marquesa van concedir als pobres la possibilitat de recollir
la llenya del paratge de la Serra i les Planes, per ser de poc valor. Ara Farreró ho
ha prohibit i ell se’n serveix per al forn de la seva rajoleria.

• Josep Rodó va rebre una garrotada quan va exposar que el cens que Farreró li
exigia era massa elevat

• Farreró es vol quedar dues peces de terra del seu germanastre,  Joan Farreró
Sureda, aprofitant que la documentació d’aquest s’havia extraviat degut als fets
de les diferents guerres, malgrat que Joan sempre ha pagat els censos

• El mateix vol fer amb una peça de Francesc Cabañé
• A diverses persones els ha demanat l’import dels censos poc després d’haver-los

satisfet correctament
• A Josep Puig li vol treure el pas a un camp
• A Baldiri Culubret li va treure un troç de terra. També ho intentava amb Joan

Biarnés; amb Josep Rivera, a qui també se li volia quedar el cànem que tenia en
remull i amb Joan Saguer. En tots els casos els amenaçava en arruïnar-los portant
els fets als tribunals.

• A Jaume Sorts, després d’haver pagat una gallina per un cens, li’n va exigir una
altra, aprofitant que no li havia fet rebut. També li va treure un troç de terra

• A Baldiri Cantenys se li vol apropiar d’un pas 
• A Josep Trilla li va treure un troç de terra per fer el camí que anava al mas Farreró

Els  veïns  feien  notar  que  totes  aquestes  activitats  les  feia  en  nom  de  la  marquesa
«vilipendiando su nombre y pintado a V.I.  en una perseguidora de la tranquilidad de
estos  moradores:  por  F[arrero] en  diciendo  sino  quieres  hacer  cuanto  yo  pretendo,
recurrire a la Marquesa y ella te arreglará». 
Els veïns també van enviar una carta a la marquesa  ratificant el que s’havia dit a la
instància. Es tornen a exposar els fets citant més perjudicats, més detalls i amb la firma
de les persones afectades. En algun cas és el seu germanastre, Josep Farreró Sureda,
qui signa en nom d’un veí que no sap escriure i en el seu propi nom alegant que «per
las guerras pasadas la casa se a cremat o per altres circunstancias los papes se han
perdud, tractan de posarmo en plet y reduirme en un estat miserable». 

Ramon Farreró Ramis (1817-1896).  Hereu de Josep i Antònia,  va continuar la tasca
d’administrador  de la  marquesa de Moja.  Es casà  dues vegades però  no va deixar
descendència i l’heretat passà als descendents del seu germà Joaquim.
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Descendència del tercer matrimoni de
Josep Farreró Pujades casat amb Clara Sureda

Enllaç amb una Jordà del llinatge de Pont de Molins

Josep Farreró Sureda, nat el 1804, era fill de Josep Farreró i la seva tercera esposa,
Clara Sureda Melció. El 13 de març de 1830, es casà amb Caterina Jordà Sanchs (o
Sans), filla de Pere Jordà i Justa, també de Vilarnadal.

Caterina Jordà Sanchs  era descendent  de Joan Baptista  Jordà  Garriga,
(Pont  de  Molins,1691-Vilarnadal,1752),  jove  pagès,  primogènit  de Rafel
Jordà  i  Isabel  Garriga.  Per  circumstàncies  derivades  de  la  Guerra  de
Successió,  Joan Baptista  no  va poder  accedir  a  l’heretat  i,  el  1724,  es
casava  a  la  parròquia  de  Llers  amb  Ignàsia  (Maria  Ignés)  Moner,  de
Vilarnadal, i passava a residir en aquesta població on va ser conegut per
Baptista Jordà. Probablement fos ell qui va donar nom a la casa de Can
Batista, de Vilarnadal.

___ Descripció del Fons de la família Ferraró de can Batista, de Vilarnadal
       Arxiu de Fons no ingressats de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. FONS ACAE112-343

El primer membre de la família que apareix en la documentació és una escriptura notarial
del  1777 de venda en què Miquel Ferraró, pagès de Vilarnadal, ven al  pastor Josep
Armadà una casa amb un tros de terra contigu per un preu de 150 lliures i informa com
té aquesta vivenda per herència del seu germà, Abdó Ferraró, segons el testament que va
fer set anys abans. El 1796 Josep Ferraró, fill de l'anterior i de Gertrudis Pujadas, es casa
en  [terceres] núpcies  amb  Clara  Sureda,  de  Domeny  (Sant  Gregori),  amb  un  dot
esponsalici de 250 lliures barceloneses, una calaixera i diversos vestits segons la moda
del  moment.  Els  veïns  de Vilarnadal  donaren fe  com el  1810 es  cremà  la  casa del
matrimoni Ferraró Sureda de tal manera que no conserven cap document de propietat
dels seus béns, segurament va ser alguna incursió militar de la Guerra del Francès a la
comarca, atesa la proximitat amb la frontera. L'hereu d'aquest matrimoni va ser el  fill
gran, Josep, del qual ha quedat constància escrita de diversos conflictes, ja que el 1842
el denunciaren per haver aixecat una paret il·legal que invaïa part d'una zona de pas i
que ocasionava que el carrer s'estretés en contra del pas de tot el veïnatge. Ell es defensà
amb la contractació de l'arquitecte i agrimensor Francesc Botiñà que dibuixà un plànol -
que encara conserven- on s'alineava amb el seu client. Més endavant, el 1856 el guarda
particular jurat Francesc Buscató Sureda el va multar amb deu rals per posar llaços per
caçar  conills.  Maridat  amb Caterina Jordà, del  mas Jordà de Vilarnadal,  i  segons el
padró de la contribució territorial rústica del 1862, declararen nou finques o peces de
terra, totes a Vilarnadal.

Josep Ferraró Sureda va ser apoderat o procurador general de la marquesa de Moya i de
Cartellà, segons escriptura feta a Barcelona a la notaria de Nicolau Simon el 1822

Josep Farreró Sureda havia nascut el 1804 i és difícil que li adjudiquessin
aquest càrrec amb només 18 anys i, per tant, menor d’edat. Possiblement
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el Josep Farreró, apoderat, que va signar l’escriptura citada fos el seu pare
Josep Farreró Pujades que no va morir fins l’any 1834.

Un  germà  seu,  Joan,  va  nomenar-lo  hereu  i  marmessor  i  no  va  deixar  cap  deixa
testamentària a la seva dona, Francesca Fayet Cantenys, atès  que explica com no el
cuida, encara que es troba malalt i semblaria, fins i tot, que no viuen junts.

Però, sense cap dubte,  el  personatge destacat  d'aquesta nissaga alt-empordanesa és
Josep Ferraró Ardit que acumula nombroses queixes pel seu despotisme i mal tracte amb
els pobres pagesos de Vilarnadal, tant de paraula com de fets; l'acusen de coaccionar a
tots els caps de casa per tal que firmin conforme havia estat un bon batlle de sac sense
haver posat cap multa, però ells mateixos declaren com van ser enganyats, ja que la
majoria no sabia llegir. L'acusen de ser 'un homo que vol lo del seu y lo dels demés' i
conjuntament arribaren a fer una instància col·lectiva adreçada a la marquesa de Moya
descrivint-li tot tipus de tropelies. També va ser col·lector del delme, a part de recaptador
d'impostos del poble. Segons un certificat del responsable de l'arxiu de la comtessa de
Peralada, Josep Ferraró va signar capítols matrimonials amb Antònia Ramis Pont. També
sabem va  ser  fidel  a  la  causa  d'Isabel  II  i  va  permetre  que  el  seu  fill  gran,  Joan,
s'incorporés al destacament de Bàscara, a més de fer d'informadors dels moviments dels
facciosos de Capmany i Sant Climent Sescebes.

El  municipi  de  Vilarnadal  des  del  8  de  juny  del  1846  passa  a  dependre  adminis-
trativament com a veïnat annexat a Masarac.

El matrimoni Ferraró Jordà va casar el 1855 el seu fill gran, Josep, amb Rosa Rotllant
Culubret, tots de Vilarnadal, amb un dot estipulat de 400 lliures barceloneses, a més de
roba de la llar i alguns mobles, com es feia normalment entre aquests petits propietaris
rurals. Va ser regidor a l'Ajuntament de Masarac.  Van tenir  almenys aquests  fills  que
arribaren a edat adulta: Francesc, el  més gran, que es  casà amb Catalina Montañà;
Maria, que maridà amb el pastor Esteve Galceran Ferrer; Àngela, que morí jove i sense
testament, de manera que el seu fill Carles tramità un expedient al Jutjat, gestions que féu
el  seu  pare,  Salvador  Burcet  Vilanova,  paleta  de  Figueres;  i  Úrsula,  que s'instal·là  a
Vilamalla casada amb Joan Escalé Casals. L'hereu, Francesc, es va enfrontar el  1910
amb Vicenç Amiel Colls que l'acusava de no haver cobrat la quota del ball a diferents
joves mentre va ser president de l'Associació de Socors Mutus 'La Fe' de Vilarnadal. El
testament del pare li exigia que atengués a la mare i al seu germà Josep que patia el mal
de Sant Pau o epilèpsia.

La seva filla gran, Catalina Ferraró Montañà , nascuda el 1896, es casa amb Josep Bret
Falgarona amb qui té dos fills, i en quedà vídua, més endavant, amb el germà Simó Bret
Falgarona, que al cap dels anys va fer de pastor a Vilanova de la Muga, i viuen a la casa
pairal de Vilarnadal i tenen un fill. El seu home signa el 1957 una llicència marital per tal
de  poder  legalitzar  davant  del  notari  la  compra  verbal  d'una  finca  de  l'empresari
industrial  figuerenc,  Lluís  Fita  Salvatella,  feta  el  1945  per  tres  mil  pessetes.  També
adquireix el mateix any dues peces de terra a la Closeta i al Camí de Figueres a Matetes
de Celestí  Diudé Tubert,  del  comerç de Masarac. És sòcia de la Cooperativa Agrícola
'Ricardell'  de  Pont  de  Molins  i  el  seu  home,  Simó  Bret,  forma  part  de  la  Comissió
organitzadora del Sindicat Agrícola de Vilarnadal, tal i com consta als estatuts impresos
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del 1931. La seva germana Dolors va anar a viure al poble veí de Mollet de Peralada on
es va casar amb Baldiri Riera Barris, pagès d'ofici.

El cognom Ferraró apareix escrit al segle XIX amb a, és a dir, Farraró, atès que la primera
vocal és neutra. També el cognom Rotllan és escrit amb t final i sense t.

Els Ferraró de Vilarnadal representen una microhistòria, la història petita que no surt mai
als llibres, però que tiren i han tirat endavant els nostres pobles, amb una forta vinculació
a la terra, heretada de l'esforç dels avantpassats.

___ Els Jordà de Vilarnadal ___
         Lligams entre els Jordà de Vilarnadal i els de Pont de Molins

El llinatge Jordà de Pont de Molins___

Al segle XVII, dins la nissaga dels Jordà de Pont de Molins, hi trobem:

- Rafel Jordà Ribas. El 1605 es casà amb Marianna Llobet
- Joan Jordà Llobet (1606-1687). Va contraure matrimoni amb Marianna
- Miquel Jordà (1642-1675). L’any 1667 es casà amb Maria Aguer Brugat, de Cabanes
- Rafel Jordà Aguer, casat amb Isabel Garriga, de Vilanant, l’any 1689. Morí el 1721

Els fills de Rafel i Isabel van donar lloc a tres nissagues. El primogènit inicià el llinatge
Jordà de Vilarnadal; el segon fill va formar a Pont de Molins una nova branca d’un nivell
social inferior i l’heretat Jordà passà al tercer fill.

1. Joan Baptista Jordà i Garriga (1691). L’any 1724 es casà amb Ignàsia Moner, de
Vilarnadal i es va establir en aquesta població, malgrat ser el primogènit. Ferran
del Campo formula la hipòtesi que degut a la Guerra de Successió no va poder
accedir a l’heretat. Dels 15 als 22 anys estigué allistat a les tropes de l’arxiduc
Carles. Després de la derrota de 1714 només podia anar a la presó o allistar-se
a l’exèrcit de Felip V. Quan va poder tornar a Molins, cap als 30 anys, el seu
germà  Pere  Joan  ja  portava  la  gestió  del  patrimoni  com  a  hereu,  amb  el
consentiment del seu pare. Joan Baptista no va poder fer res més que casar-se i
iniciar una nova vida a Vilarnadal, fora del casal familiar.

2. Jaume (1696) Segurament també va ser empresonat o es va haver d’allistar a les
tropes de Felip V i en tornar també es trobà el seu germà petit actuant com a
hereu. El 1724 es casà amb Mariàngela Lavall. La seva segona esposa fou Teresa
Comas. Jaume va donar lloc a la segona línia familiar  dels Jordà de Pont de
Molins. Va viure, com a treballador, a Molins però fora de la casa pairal. 

3. Pere Joan Jordà Garriga (1699).  Ell  va ser  el  primer en casar-se  pocs  mesos
després  de  la  mort  del  seu  pare  i  va  ser  designat  l’hereu  malgrat  tenir  dos
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germans  més  grans  que  ell,  Joan  Baptista  i  Jaume.  El  1721  es  casà  amb
Marianna Peya o Pella, de Castelló d’Empúries i van continuar el llinatge Jordà de
Pont de Molins amb: Rafel Jordà Peya, Joan Baptista Jordà Frigola, Rafel Jordà
Heras, Llorenç Jordà Camps, Rafel Jordà Pont i, finalment, Carles Jordà Fages.

El llinatge Jordà de Vilarnadal___

La primera vegada que trobem el cognom Jordà als llibres parroquials de Vilarnadal és
amb el casament entre Miquel Gommar, de Vilarnadal, i Margarida Jordà Llobet, nada
a Pont de Molins, el 1638. La parella va residir a Vilarnadal on van néixer els seus fills:
Els registres de bateig ens avalen la relació amb la família dels Jordà de Pont de Molins.

Però a Vilarnadal  hi  van viure altres Jordà. Una de les famílies,  fins  on s’ha pogut
arribar, venia de Santa Pau i després d’un temps a Pont de Molins va anar a raure a
Vilarnadal,  però no es pot saber quin és el  seu origen ni tampoc si  aquesta estada
temporal a Molins va ser casual o va ser perquè allà hi havia les seves arrels familiars.
L’altra família, avantpassats de can Baptista o Batista, sí que és originària dels Jordà de
Pont de Molins.
Ambdues nissagues, però, van emparentar amb els Farreró.

1) A finals del segle XVII, a Vilarnadal, hi trobem la família de Jaume Jordà
i la seva esposa Francesca que semblaria que procedien de Santa Pau i
Agullana, respectivament.

Jaume i Francesca es van establir a Vilarnadal on van tenir al menys quatre filles nades
entre  finals  del  1600  i  principis  del  1700.  Als  registres  es  constata  un  cert  nivell
econòmic.
Marianna, una de les seves filles, el 1708, es casava Francesc Capmany, de Biure. Una
altra filla fou Francesca Jordà Brunet, nada a Vilarnadal el 1697. El 1712, Francesca
Jordà, que llavors tenia 15 anys, es casava a Vilarnadal amb Josep Farreró. 

2) El 1724, a Pont de Molins, es casen Joan Baptista Jordà i Maria Ignès
Moner, de Vilarnadal i s’estableixen en aquest municipi. De Joan Baptista sí
que es pot assegurar que és fill del llinatge Jordà de Pont de Molins

El  23  d’abril  de  1724,  Joan  Baptista  Jordà  Garriga,  (Pont  de  Molins,1691-
Vilarnadal,1752), jove pagès, fill de Rafel, difunt, i de Isabel, es casava a la parròquia
de Llers amb Ignàsia (Maria Ignés) Moner, de Vilarnadal. 
Als llibres parroquials Joan Baptista Jordà Garriga sempre és citat com a «Batista Jordà».
D’aquí podria venir el topònim «Can Batista» de Vilarnadal.
Ignàsia Moner va morir l’any 1734, després del naixement del seu fill Lluís i Batista es va
tornar a casar amb Dionisia Defis, natural de Dosquers. 
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El seu hereu va ser Isidre Jordà Moner (1729-1783). El 1756 es va casar amb Maria
Burset  i,  el  1770,  contreia  nou matrimoni  amb Eugènia Canta Castanyer,  veïna de
Llançà. Els va succeir un noi del primer matrimoni, Pere.

Pere Jordà Burset va néixer a Vilarnadal l’any 1762. El febrer de l’any 1784, Pere es
casà a Vilarnadal amb Caterina Vergés Aguer, filla de Josep Vergés Barris i Margarida
Aguer Coll, de Cabanes (casats el 1748) i residents a Vilarnadal. Margarida era de la
nissaga dels Aguer de Cabanes.

El seu fill, Pere Jordà Vergés, es casà amb Justa Sanchs Sobrequés, de Peralada i la seva
neta Caterina Jordà Sanchs, el 1830, enllaçava amb els Farreró en casar-se amb Josep
Farreró Sureda.
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