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Introducció

Durant molts segles, ca la Torre ha estat la casa pairal més important de 
Vandellòs i bona part de les activitats econòmiques i socials dels veïns d’aquest 
municipi han estat relacionades, directament o indirectament, amb la família 
Vernet, propietaris d’aquesta casa.

Era previsible que ca la Torre guardés un important arxiu familiar. Quan 
l’any 2006 l’Ajuntament va comprar la casa pairal, vaig tenir accés a l’arxiu, i les 
previsions foren superades amb escreix: la documentació conservada a la casa 
era molt important, tant per al coneixement de la gènesi i el desenvolupament 
de la mateixa història familiar com pel que fa referència a la història local. 
Aquest segon aspecte és molt valuós, ja que l’Arxiu Municipal fou pràcticament 
destruït durant la Guerra Civil.

A l’arxiu de ca la Torre hi havia conservats una vintena de pergamins i una 
cinquantena de documents, que van des del principi del segle XV fins al final 
del segle XVII. No s’hi trobà documentació del segle XVIII, ja que les tropes 
franceses del general Souchet, que van saquejar Vandellòs durant quatre dies (a 
comptar des del 12 de juny de 1813), van malmetre part de l’Arxiu Parroquial i 
quasi tota la documentació de ca la Torre referent a aquest segle; així doncs, no 
ha estat possible reconstruir tota la genealogia familiar.

Era habitual que, a les famílies amb un patrimoni considerable, s’escriptu-
ressin tots els afers importants de la vida domèstica i patrimonial; per aquest 
motiu, l’arxiu de ca la Torre conté tota mena de documents notarials: capítols 
matrimonials, testaments, contractes d’emfiteusi, de rabassa morta, de maso-
veria, de parceria, d’arrendament de finques, capbreus, censals, àpoques, ven-
des a carta de gràcia, escriptures de compravenda, etc.

Des del segle XIX, es conserven tots els dietaris familiars, on anotaven les 
activitats econòmiques de la casa: despeses de conreus (llaurar, cavar, esporgar, 
segar, veremar, batre, etc.), produccions detallades de les collites de cada finca 
(cereals, vi, ametlles, olives, garrofes), activitats com la ramaderia i els produc-
tes del bosc (fusta, llenya i carbó), els forns (teuler, de calç, de guix i de quitrà), 
etc. També es guarden els albarans i les factures de la venda i l’exportació de 
cereals, ametlles, vi, aiguardents i, molt especialment, les misteles negres que 
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Ca la Torre de Vandellòs

cies, llibertats i immunitats d’altres vassalls del comtat de les muntanyes de 
Prades i baronia d’Entença”.

A Pere Vernet el va succeir com a hereu universal el seu fill Antoni Vernet, 
el qual l’any 1608 es va casar amb Esperança Antiga Jardí, “Verneta”, filla de 
Joan Jardí del mas de Genessies.11

Els seus fills foren: Àngela, Magdalena, Joan, Francesc, Damià i Josep.
Antoni Vernet va morir l’any 1636, quan encara era viu el seu pare. En el 

testament el va instituir hereu universal amb la condició que després nomenés 
hereu un dels seus fills, “aquell que coneixerà i serà més apte y bo a ma casa y 
bens y fincas”.

El següent hereu fou son fill Joan Vernet (major).12

De la resta de fills, sabem que Magdalena es va casar amb Bernat Oriol, 
membre d’una de les famílies més importants de Flix; Josep es va casar amb 
Esperança Monera, d’Ascó; Àngela, amb Joan Rosselló, de Benissanet; Francesc 
es va casar amb Bàrbara Pentinat, i Damià va fer la carrera eclesiàstica.

Joan Vernet es va casar en primeres núpcies amb Marina Rovira.

11 En l’època medieval i moderna, els noms de la dona en els documents normalment adop-
taven el cognom de l’espòs i moltes vegades el feminitzaven (Verneta, Jardina,etc.).

12 Fins al segle XIX, els noms solen anar acompanyats d’un sol cognom —el primer— i mol-
tes vegades l’apel·latiu major o menor, per diferenciar el pare i el fill homònims.

1565. Àpoca corresponent a l’herència que Pere Vernet ha rebut de son germà, Antoni Vernet, 
en concepte de llegítima paterna i materna. Testimonis: Joan Guiemet, del mas de Castelló, i 
Gabriel Guerau, del mas de Remullà.

Ca la Torre.indd   19 02/07/13   13:56



Joan Vernet i Borràs

10

van elaborar entre els anys 1890 i 1920. En aquests dietaris, quedaven anota-
des tots les relacions comercials amb les famílies del municipi: compra de les 
seves collites; venda a la menuda de productes del camp com vi, oli, aiguardent, 
bestiar, adobs; els pagaments de jornals de les diferents feines del camp i tam-
bé els préstecs de diners, ja que, en situacions de necessitat, molts veïns del 
poble es veien obligats a recórrer a ca la Torre. 

Una altra part important de la documentació fa referència al patrimoni fa-
miliar: cases, corrals, solars, horts, finques, boscos, etc.

A ca la Torre es va mantenir la tradició catalana de conservar, durant se-
gles, la figura de l’hereu, a fi de preservar el nom i els béns de la família. Les 
llegítimes dels fills cabalers i les filles es pagaven amb diners, gairebé mai amb 
finques, per no fragmentar el patrimoni. També, com era tradició, algun fill 
cabaler va seguir la carrera eclesiàstica.

A l’arxiu familiar de ca la Torre, s’hi conserven altres documents, no pròpi-
ament familiars, però que aporten dades molt valuoses pel que fa a la història 
municipal, ja que constitueixen, pràcticament, l’única font d’informació de què 
disposem. És per aquesta documentació que tenim notícia d’una talla de l’any 
1423, que representa el cens més antic del municipi; sabem de l’existència del 
castell de Vandellòs, al principi del segle XVII; coneixem informacions refe-
rents a l’Hospital del Coll de Balaguer i a l’església del poble, des del segle XVI; 
els enllaços familiars amb diferents famílies benestants del municipi (Parra, 
Salvador, Agustinet de Remullà, Genessies, Adzaet, etc.) i també amb altres 
famílies de Flix, Benissanet, Ascó, Móra d’Ebre, etc.; la construcció de la pre-
sa i els arranjaments de les conduccions de l’aigua del barranc de Remullà, al 
segle XIX. Per mitjà dels censals, coneixem l’origen de totes les cases del poble 
construïdes a partir del principi del segle XIX. També estan documentades les 
conseqüències de la fil·loxera al municipi i la vinguda de l’aigua de la font de 
les Basses al poble, l’any 1912; hi ha la relació de rabassaires, emfiteutes, ma-
sovers, arrendadors, jornalers, plegadores, etc., on queda palès que molts dels 
renoms del segle XIX encara són vius, actualment, a Vandellòs.

Vull agrair als germans Gil-Vernet Huguet (Emili, Lluís, Josep, M. Àngels i 
Ignasi) que, l’any 2006, en vendre la casa pairal a l’Ajuntament, posessin a la 
meva disposició tota la documentació conservada a ca la Torre. El Sr. Hèctor 
Fort em va transcriure el regest dels pergamins i documents antics escrits en 
llatí; mossèn Homedes i mossèn Serrano em van facilitar, amablement, consul-
tar l’Arxiu Parroquial. 

Des de l’Ajuntament, agraeixo la bona acollida de la Sra. Àngels Pérez, regi-
dora de l’àrea de Cultura, i l’ajut del Sr. Alexis Castillo. Ha estat molt satisfac-
tori per a mi que el Sr. Alfons Garcia, alcalde del municipi, doctor en Història i 
professor de la URV, valorés positivament aquest treball.
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La torre

La casa pairal més significativa del municipi, ca la Torre, pren el nom d’aquest 
element arquitectònic que conté. Es tracta d’una torre de vigilància i defensa 
del final del segle XVI i que, a banda de l’església parroquial, constitueix l’únic 
element històric del nucli del poble.

Des del segle XV, i fins ben entrat el XVIII, les costes de la Mediterrània van 
ser atacades per pirates, principalment berebers del nord d’Àfrica, però també 
provençals, florentins, portuguesos i, fins i tot, catalans. Des de Salou fins al 
delta de l’Ebre eren freqüents els atacs d’aquests pirates. La frase “moros a la 
costa” té el seu origen en aquestes escomeses pirates.

Hi ha documentats nombrosos desembarcaments de corsaris a les costes 
tarragonines: l’any 1562, tres “galiotes moresques” practicaren captures a Salou 
i el Perelló sofrí la invasió dels pirates desembarcats a l’Hospitalet de l’Infant;1 
Bru assenyala que, el 12 de maig de 1572, una trentena de moros acampats a la 
platja del Torn tingueren una forta lluita contra uns viatgers de Cambrils que 
es dirigien cap a Tortosa.2

Aquesta situació de ràtzies, freqüents a la plana del Coll de Balaguer, va 
motivar la necessitat de crear un sistema de fortificacions per poder protegir la 
població dels seus atacs: són les anomenades torres de moros. Aquestes torres 
de defensa es construïren prop de la costa i també a l’interior com a lloc de 
guaita i defensa contra els atacs dels pirates.3

Encara, en una descripció de la costa catalana de l’any 1812 hi trobem: 
“L’Hospitalet, a 3 llegües de Cambrils, d’on es troba separat per un desert ente-
rament deshabitat i sempre infestat d’escamots de bandolers…”4

Es van construir torres de defensa a Sant Jordi d’Alfama, al Torn, a Miami 
(dels Espanyols), a Mas Riudoms, a Vandellòs, al Mas de Genessies,etc.

1 Català Roca, Pere. De cara a la Mediterrània. Les torres del litoral català, p. 72-73.
2 Bru, Màrius. Fulls d’història de la vila de Tivissa, p. 184.
3 Català Roca, Pere. Els castells catalans, vol. IV, p. 195; Miravall, Ramon. Les torres de la 

regió marítima de l’Ebre, p. 40-41; Ferrer, Llorenç. La vida rural a Catalunya, p. 44.
4 Mercader, Joan. Una descripció de la costa catalana en 1812, p. 318.
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A l’arxiu familiar de ca la Torre s’hi conserva un document del 21 de no-
vembre de 1594 en què l’Ajuntament de Tivissa sol·licita permís per recaptar 
impostos per poder edificar fortificacions a fi de defensar-se dels atacs dels 
pirates: 

Nos humilment exposat i deduit, que com dita vila esta situada prop de la ma-
rina tinga lo terme y territori tan gran que en aquell y ha moltes masades y 
cases, les quals com entre si disten y no aga en la mateix terme torres ni altres 
fortalezes, alguns anys son tals oprimits dels mauritans o moros y altres ene-
michs de sa Magestat, lo que mes es de doldrens tantisimes vagades alguns dels 
poblats y habitants dites masades y cases de dits moros y enemichs son presos 
y portats en captivitat lo qual ve y redunda en gran mal dels habitants en dita 
vila y terme y ignominia en lo principat. Per los quals danys y perills […] tenen 
necessitat de fer y construir unes grans torres y fortalezes en dita vila en les 
quals ocorrent cas de necessitat ases persones se puguen defensar y amparar 
[…] suplicat dit sindic que a ell en dit nom o dita universitat y singulars de dita 
vila y terme de tevissa llicentia y facultat de imposar y statuir ympositions o 
siset, en lo pa, vi, oli, forment, farina, carns, peixos y altres vitualles y merca-
deries que en dita vila y son terme se compraran vendran entraran o eixiran y 
altrament de qualsevol manera se contractaran per algun acomodat temps. […] 
Nos empero sabent les coses suplicades esser veres segons nos ha constat per 
la informatio de nostre manament per lo benaurat y amat Conseller y Canceller 
Real Luís de Copons en drets doctor. A tenor de les presents de nostra certa 
scientia delliberadament y consulta a vos dit sindich jurats y promens de dita 
vila de tevissa junts y de necesidad consedim y donam, impartim llicentia y 
facultat que liberament y sens pena pugan y vos sia llicit per temps empero de 
trenta anys del dia present imposar y statuir dites impositions, o sises en pa, 
vi, oli, carns, peixos, blat, farina y altres vitualles y mercaderies que en dita vila 
y son terme se compraran, vendran entraran o sortiran o eixiran o altrament 
de qualsevol manera se contractaran y aquelles crexer y minvar una y moltes 
vegades a vostra voluntat. 

Cal recordar que, fins l’any 1818, Vandellòs era un agregat del terme de 
Tivissa. El document esmentat, conservat a l’arxiu familiar de ca la Torre, pot 
indicar que la seva construcció és realment del final del segle XVI. Bru remarca 
que, a Tivissa, molts particulars van obtenir autorització per construir torres 
a les seves masies. Els estadants de la masia s’hi podien tancar en situacions 
de perill.5

En una escriptura notarial de l’any 1631, a Joan Vernet se l’anomena per 
primera vegada com “de ca la Torre”. A partir de llavors tots els documents no-
tarials ja esmentaran els “Vernet de ca la Torre”; anteriorment se’ls designava 

5 Bru, Màrius. Op. cit., p. 112. 
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“del Castell”, ja que, segons la tradició, la casa pairal més antiga d’aquesta famí-
lia estava situada al començament del carrer Amunt (ca la Botifarrera).

 La torre, situada al començament del carrer Major, servia per vigilar i con-
trolar l’entrada al poble. Es tracta d’una torre quadrada de sis metres de costat. 
En el seu origen era exempta, però va quedar adossada a la casa pairal en les 
reformes i ampliacions del 1877 i a la casa nova de l’altre costat, de la mateixa 
família, possiblement construïda al final del segle XIX. Fins a l’actual reforma, 
la seva alçària només es podia apreciar per la cara de llevant, la que dóna al 
jardí. Emma Liaño, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat Rovira i 
Virgili, la cita com un edifici notable i la descriu com una torre de defensa de 
forma quadrada “de mampostería, con sillar en esquinazo, conservando sus 
matacanes”.6 

Les parets són de maçoneria de pedra amb argamassa, molt gruixudes a les 
plantes baixes, però que van minvant amb l’alçària. Els angles estan formats 
per carreus. El mur exterior del tercer pis de la façana que dóna a la plaça el 
conformen fileres de pedra plana.

Exteriorment té petites finestres a totes les plantes, possiblement obertes 
amb posterioritat a la seva construcció. Es conserven espitlleres (algunes ta-
piades) a les plantes baixa, primera, segona i també a la zona inaccessible, per 
damunt de la planta tercera. Es veuen restes del matacans a les tres façanes 
actuals.

A l’interior, el sostre de la planta baixa és de canó; el de la planta primera, de 
canó rebaixat; la planta segona tenia el forjat enderrocat amb restes d’un sos-
tre de fusta, i el de la planta tercera és de canó apuntat. A les plantes primera i 
segona hi quedaven restes d’escales.

A diferència de la torre de Masriudoms, aquesta no té merlets.
Es conserva documentació del paper que va tenir la torre en la defensa del 

poble durant les tres guerres carlines del segle XIX. Les cròniques de la darrera 
carlinada expliquen que, quan una partida visitava el poble, la milícia local es 
tancava “al fuerte” per defensar-se.

6 Liaño, Emma. Inventario artístico de Tarragona y su provincia, vol. III, p. 207-208.
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Genealogia

Malgrat que, des del principi del segle XV fins al final del XIX, es guarden 
una vintena de pergamins i uns cinquanta documents familiars, ha estat im-
possible poder fer l’arbre genealògic complet de la família per manca de docu-
mentació d’una generació de la meitat del segle XVIII, ja que no es conserven 
tots els testaments, capítols matrimonials i altres documents que podrien 
portar les referències que ens permetrien seguir l’evolució de la família. El 12 
de juny de 1813 les tropes franceses del general Souchet van atacar Vandellòs 
i van saquejar el poble durant quatre dies. En aquest saqueig van destrossar 
molts documents de l’Arxiu Parroquial.7

Referent a aquest fet, en un document de l’any 1825, Jaume Vernet expli-
ca que molts documents de ca la Torre “se traspapelaron o perdieron en los 
diferentes saqueos que por los franceses sufrió esta casa en la Guerra de la 
Independencia”.

Aquest saqueig i la consegüent destrucció de documentació va afectar ca la 
Torre i, pràcticament, no s’hi ha conservat cap document del segle XVIII.

Tampoc ens ha estat de gran ajuda l’Arxiu Parroquial, on els primers llibres 
sacramentals conservats són del final del segle XVII i en els registres sacramen-
tals només hi consta un sol cognom. També hi ha l’absència de bona part de 
les partides matrimonials de la família, ja que molts dels hereus de ca la Torre 
es casaren amb pubilles d’altres pobles i la inscripció quedava registrada a la 
parròquia d’origen de la núvia.

A l’Arxiu Notarial de Falset, només un document de l’any 1733 fa referència 
a ca la Torre, sense aportar cap informació nova, ja que es tracta del dot de Jo-
sepa Burata, de Tivissa, casada amb Joan Vernet.

A l’arxiu familiar de ca la Torre s’hi conserven tres documents del segle XV. 
El més antic, del 13 de desembre de 1412, és una àpoca (rebut) de 1.000 sous 
per liquidar un censal, de 83 sous i 4 diners de pensió, a pagar el primer dia 
del mes de setembre, pagat per Guillem Huguet i Arnau Huguet del mas de la 

7 Vernet, Joan. El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet al primer terç del segle XI, p. 15-16.

Ca la Torre.indd   15 02/07/13   13:56



Joan Vernet i Borràs

16

Molella. Aquest censal fou signat l’any 1374 per Joan, comte de les Muntanyes 
de Prades, davant de Pere Maymó, notari de Tivissa. 

En aquest pergamí s’hi esmenta Antoni Celoni de Tivissa i algun veí de 
“Valldellos” en una altra part del document deteriorada i il·legible.

El segon document és una talla del 6 de novembre de l’any 1423. Als muni-
cipis catalans, a partir del segle XIII, la talla era un impost veïnal de caràcter ex-
traordinari per satisfer les exigències financeres reials. Es tractava d’un impost 
directe, pagat segons el fogatge i proporcional a la riquesa dels veïns. En aquest 
cas es tractava d’un impost reial de 1.148 sous i 6 diners, a repartir entre tots 
els propietaris del poble. Aquest impost s’havia de pagar en dues vegades, una 
de les quals per la festa de Santa Marina. 

Representa el cens més antic de què es té notícia a Vandellòs; a causa del mal 
estat de conservació, alguns noms i quantitats estan estripats o són il·legibles. 
S’esmenten habitants a les masies de “Castelló”, “Lleixares” i “el Canyotell”.8

El tercer pergamí del segle XV fa referència a la venda d’un censal de 143 
sous per part de les comunitats cristianes i sarraïnes de Tivissa a Bernat Cerdà, 
de Gratallops. Representants d’ambdues comunitats acorden vendre aquest 
censal davant la manca de blat (“frument”). S’hi esmenten els noms de molts 
veïns de Tivissa i d’altres de “Valldellors”, i també els noms dels representants 

8 Aquest document és molt important perquè es tracta del primer cens conegut de Vande-
llòs. Els noms que s’hi poden llegir són:

Guillem Pallars
Mascares
Joan Pentinat
Bernat Guerau
Berenguer Escoda
Andreu Sanç
Ramon Sanç
[…]
… de Castelló (tres cases)
Marab del Canyotell
Guillem Bargalló
Guillem Boquera
Pere Boquera
[…]
Na Boquera, la profembra
Na Ollera
… Espelta
Antoni Macip de Naruyes
Ramon Perelló de Casayà
Domingo Escoda de Lleixares, per les terres que ha comprat a Domingo Escoda
Pere Marcó, per lo freginal que té n’Escoda a Valldellòs
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de la comunitat sarraïna de Tivissa. També aquest document està força mal-
mès i és en bona part il·legible.

En cap d’aquests documents del segle XV podem llegir el cognom Vernet, 
que és el de ca la Torre fins al segle XX. És molt probable que fos esmentat en 
la part deteriorada dels documents, així ens ho fa pensar el fet que tots tres 
documents formin part de l’arxiu familiar de ca la Torre.

El primer document en el qual trobem mencionat un membre de ca la Torre 
és el fogatge del 1496: es tracta d’Anthoni Vernet.9

En el fogatge del 1553 torna a aparèixer un Antoni Vernet, possiblement 
nét de l’anterior.10 

9 Bru, Màrius. Història de la vila de Tivissa i del seu territori antic, p. 195-200.
10 Iglésies, J. El fogatge de 1553 a Catalunya, vol. I, p. 198.

Primer cens conegut de Vandellòs, del 6 de novembre de 1423.
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–Joan, que va néixer l’any 1844 (a l’Arxiu Parroquial no hi consta la seva 
defunció, però va morir albat o molt jove).

– Maria Josepa, nascuda l’any 1845, es va casar amb Salvador Escoda Mar-
co, l’hereu de cal Salvador, i va morir l’any 1901.

– Jaume, nascut l’any 1847, fou l’hereu i va morir l’any 1922.
– Josep Maria, va néixer l’any 1850. L’any 1871 es va casar amb Magdalena 

Vernet Vallés, de la casa Sr. Ramon de la Serra d’Almos. Va morir l’any 1912.16

– Manuel, va néixer l’any 1852 i va morir el 1853.
– Agustí, va néixer l’any 1855 i va exercir de farmacèutic a Reus i Tarragona. 

L’any 1885 es va casar amb Josepa Oliveras Massó, de Tarragona, i va morir 
l’any 1907.17

– Maria del Carme, va néixer l’any 1857 i es va casar amb Joaquim Dalmas-
ses Piñol, fill de la joieria Dalmasses, de Móra d’Ebre.

– Isabel, va néixer l’any 1859 i l’any 1883 es va casar amb Josep Vernet, 
hereu de ca la Parra.

– Pere Joan, va néixer l’any 1862 i va morir l’any 1863.

Jaume Vernet Escoda (f) fou l’hereu. Va ocupar el càrrec de president de 
la Cambra de Comerç de la província durant catorze anys, per la qual cosa va 
traslladar el seu domicili al carrer Apodaca de Tarragona. L’any 1909 va renun-
ciar al càrrec a la Cambra per motius de salut i va tornar a Vandellòs.

Fins a la seva mort, l’any 1922, van tenir-ne cura els seus majordoms, Josep 
Gil Pascual (1865-1941) i Àngela Vernet Barceló (1866-1961), als quals va lle-
gar tot el seu patrimoni.

Així va aparèixer a ca la Torre el llinatge Gil-Vernet.
D’aquest matrimoni en van néixer set fills: Josep (1886-1965), Maria (1888-

1889), Àngela (1890-1891), Salvador (1892-1987), Jaume (1895-1954), Rafael 
(1898-1899) i Emili (1905-1970).

16 Se’n va fer ressò el Diario de Tarragona, 21-IV-1912.
17 Agustí Vernet Escoda regentava una de les principals farmàcies de Tarragona. La premsa 

local es va fer ressò de la seva mort. Diario del Comercio, 19-X-1907.
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Documents notarials

Segons Terradas, “pel que fa al cicle de la vida domèstica, els heretaments 
i d’altres pactes convinguts en testaments i capítols matrimonials regulaven 
afers importants, com ara les relacions de parentiu amb la propietat i el seu 
ús […], tots els contractes de conreu, les cessions temporals, les segregacions 
d’heretats, servituds, serveis i els pactes pecuniaris quedaven legalment es-
cripturats […] tant la família com el patrimoni fan “legalment” la seva història, 
escripturant fil per randa tots els passos mínimament importants de la vida 
domèstica i patrimonial […] el dret era com la gramàtica de la vida rural”.18

En el cas de ca la Torre es compleixen aquestes premisses, ja que en el seu 
arxiu familiar s’hi conserven tota mena de documents notarials, en els quals 
queda palès que qualsevol esdeveniment familiar quedava legalment escriptu-
rat: capítols matrimonials, testaments, censals, vendes a carta de gràcia, es-
criptures de compravenda, contractes d’emfiteusi, contractes de rabassa morta, 
capbreus, etc. Així mateix, hi ha altres documents com àpoques, contractes de 
parceria, de masoveria, diferents arrendaments, etc.

Tal com era habitual a Catalunya, a ca la Torre, com a grans propietaris, van 
mantenir al llarg dels segles la figura de l’hereu a fi de conservar el nom i el patri-
moni familiar. Als fadristerns o cabalers se’ls pagaven les llegítimes i els dots en 
diners i gairebé mai amb finques, a fi d’evitar la fragmentació del patrimoni.19

Testaments20

El testament, a més del relleu de l’hereu, representava la liquidació i l’acaba-
ment d’una generació. Era un document notarial o parroquial amb un format 
ben definit.

18 Terradas Saborit, Ignasi. El món històric de les masies, p. 111 i 128.
19 Cabaler o fadristern: qualsevol fill no hereu en el sistema dotal català.
20 Ferrer i Alòs, Llorenç. Op. cit., p. 584-595; Mas Solench, Josep M. El dret civil dels ca-

talans, p. 63-68; Maspons i Anglesell, F. El testament parroquial. p. 61-199, El règim successori 
català, p. 78-79.

Ca la Torre.indd   25 02/07/13   13:56



27

Ca la Torre de Vandellòs

– El 25 d’octubre de 1636 va fer testament Antoni Vernet.
Encomanava la seva ànima als patrons del poble, els sants Cosme i Damià. 
Nomenava marmessors Pere Vernet, son pare; Agustí Jardí, de Genessies, 

son cunyat, i el seu fill, Josep Vernet.
Llegava la quantitat acostumada per a misses d’òbit, lletania, vespres, mis-

ses de novena i cap d’any amb quatre capellans.
Deixava a la seva esposa, Esperança Antiga Jardí, 20 lliures i també “que sia 

alimentada i mantinguda tots los dies de sa vida tenint el meu nom”.
Nomenava usufructuari el seu pare.
Deixava 100 lliures a cadascuna de les seves filles, Àngela i Magdalena, en-

tre roba i diners, 5 lliures a Josep, el seu fill petit, i també 100 lliures per als 
seus fills, Joan, Francesc i Damià. 

Instituïa hereu universal el seu pare, amb la condició que aquest nomenés 
hereu un dels tres fills, “aquell que coneixerá i será més apte y bo a ma casa y 
bens y fincas”. Si es morís aquest fill, que passés als altres, i si es morien tots, 
llavors que l’herència passés a les filles.

1579. Testament d’Antoni Vernet. Institueix hereu el seu fill, Pere.
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