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Resum: Dins l’Arxiu de Can Monmany de Valldoreix, antic terme de Canals (Valldoreix) i antiga-
ment parròquia de Santa Eulàlia del Papiol, es troba un document excepcional, escrit i dibuixat per 
Francesc Oliver Monmany i Mir, des de Ceuta el 1828. L’objectiu d’aquest treball és contextualitzar 
el document titulat “Geneologia (sic) de la Casa de Oliver”.

Paraules claus: Monmany, Valldoreix, Papiol, Ceuta, liberal.

***

Resumen: En el interior del Archivo de Can Monmany de Valldoreix, antiguo término territorial 
de Canals (Valldoreix) y históricamente parroquia de Santa Eulàlia del Papiol, se encuentra un 
documento excepcional, escrito y dibujado por Francesc Oliver Monmany i Mir, desde Ceuta, el 
1828. El objetivo de este trabajo es contextualizar el documento titulado “Geneologia (sic) de la 
Casa de Oliver”.

Palabras claves: Monmany, Valldoreix, Papiol, Ceuta, liberal.

***
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Abstract: Within the Archive of Can Monmany of Valldoreix, old territorial district of Canals 
(Valldoreix) and formerly parish of Santa Eulàlia del Papiol, is an exceptional document, written 
and drawn by Francesc Oliver Monmany i Mir at Ceuta in 1828. Th e subjective goal of this work 
is to contextualize the document entitled “Genealogy of the House of Oliver”. 

Keywords: Monmany, Valldoreix, Papiol, Ceuta, liberal.

***

Résumé: Dans les archives de Can Monmany de Valldoreix, ancien quartier de Canals (Valldoreix) 
et ancienne paroisse de Santa Eulàlia del Papiol, on trouve un document exceptionnel, écrit et 
dessiné par Francesc Oliver Monmany i Mir, depuis Ceuta en 1828. L’objectif de ce travail est de 
contextualiser le document intitulé «Geneologia (sic) de la Casa de Oliver.»

Mots-clés: Monmany, Valldoreix, Papiol, Ceuta, libéral.
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Anys de quietud camperola

Entre l’estiu de 1814 i l’any 1821 Francesc Oliver Monmany i Mir, després d’haver lluitat a 
la Guerra del Francès està a Can Monmany i participa de l’activitat d’explotació de la fi nca. 
Els seus coneixements comptables el fan òptim per portar els comptes de la casa. El 1816 
el pare, en Miquel Oliver, pateix un atac de feridura i fa poders a favor de la seva esposa 
Maria Mir, habilitant-la per fer totes les compres, hipoteques i préstecs. L’administració 
de les propietats de Monmany, juntament amb el Mas Roig no era fàcil, tenia un total de 
724.576,97 m2. Al Mas Roig tenien establert com a masover a Pau Gener Bover que es 
cuidava dels conreus d’aquest mas.  

La producció de Monmany se centrava en vi, oli, cereals i l’explotació del bosc. També 
produïen mel per consum domèstic. Del bosc treien fusta que venien a les fàbriques de 
Barcelona i treien les escorces dels pins per als tintorers de Barcelona. Com a pastor tenien 
a Joan Major i d’ajudant a un mosso anomenat Pere Bover.

Eren anys tranquils, res fora del dia a dia, de les collites, de les gelades a l’hivern i dels estius 
secs i calorosos. 

Però per què Francesc Oliver-Monmany i Mir, una persona inquieta, culta i amb interès 
polític es refugiava a Monmany? 

El 4 de maig de 1814 el rei Ferran VII havia decretat il·legals les Corts de Cadis i la Cons-
titució de 1812. 

Després de la derogació de la constitució de 1812 “la Pepa”, els militars liberals van ser tras-
lladats i arrestats a l’Àfrica. Un d’aquest militars liberals era Francesc i a Monmany restava 
segur, sense participar en conspiracions.

El trienni liberal 1820-1823. L’ingrés a la Milícia Nacional

L’1 de gener de 1820, el coronel Riego a Las Cabezas de San Juan (Sevilla) va proclamar la 
Constitució de Cadis. A Galícia es van produir diversos aixecaments que es van unir a la 
proclamació de la vigència de la Constitució de 1812. El 7 de març, els revoltats i el poble 
van ocupar els voltants del Palau Reial de Madrid, forçant el rei a acceptar la Constitució.

El nou govern va restaurar la Constitució de Cadis, va excarcerar els liberals, civils i mili-
tars, i van tornar de l’exili bona part dels quasi 4.000 afrancesats.

El 1820 la rutina es trencava a Can Monmany, les notícies que arribaven del sud, portaren 
a l’inici de l’estiu inquietud i por, la febre groga s’anava propagant des d’Andalusia i ja 
havia creuat tot el Llevant, sobretot la por se centrava en Teresa Coll, la dona de l’hereu 
Josep, que estava embarassada, com era costum van recórrer a la Mare de Déu de la Salut i 
li cantaren els seus goigs:
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De tercianes i quartanes, 
de febres i de tot mal,
en totes nostres desgranes
sou Vos remey cordial.

El dijous 26 d’octubre la família s’ampliava amb el naixement d’un fi ll de Josep i de Teresa 
Coll, aquesta de 39 anys. El padrí fou Francesc Oliver-Monmany i Mir, oncle del nen, li 
posaren per nom Francesc de Borja Oliver-Monmany i Coll. 

Francesc Oliver era un liberal, un d’aquells que lluitava contra l’absolutisme i que ara amb 
la proclamació de la Constitució tornaven a l’escenari polític. 

El 1821 moria el pare, en Miquel Oliver-Monmany i Palet. El portaren des de Monmany 
a l’església de Santa Eulàlia del Papiol per a ser enterrat en el fossar familiar, a l’interior de 
l’església, davant l’altar del Roser. El funeral va ser ofi ciat per 20 sacerdots, i a la capella de 
la casa familiar es van fer dos ofi cis amb 7 sacerdots que van costar 7 sous i 6 diners, així 
mateix s’encarregaren 300 misses i 4 ofi cis de difunts al cap d’un any. 

Com a herència del pare, Francesc rebia 1.000 lliures, una habitació a Can Monmany amb 
escriptori, còmoda de roba, i totes les escriptures de la casa, del Mas Roig i Can Canyelles, 
així com els contractes d’arrendaments. 

L’1 de gener de 1822 amb 29 anys Francesc Oliver s’allista com a soldat del 3r Batalló de 
la Milícia Nacional de Voluntaris de Barcelona on estarà fi ns a la capitulació de la plaça. 
El seu expedient militar diu: “1823. Se halló con su Batallón en cuantas acciones tubo con los 
franceses sitiadores de la plaza de Barcelona, y con el asedio que sufrió hasta la capitulacion”1

El 7 d’abril de 1823, França envaïa Espanya amb un exèrcit al 
qual es denominarà els Cent Mil Fills de Sant Lluís, amb l’única 
resistència de l’exèrcit liberal de Catalunya, del que forma part 
Francesc Oliver. “En los años 22 y 23 sirvió de granadero voluntario 
en el 3r Batallón de Milicia Voluntaria de Barcelona por lo que fue 
condecorado con una cruz de distinción”.2

El govern liberal fuig a Andalusia i es refugia a Cadis, mantenint 
a Ferran VII com a ostatge. Assetjats pels francesos, el govern le-
gítim negocia la rendició a canvi de la jura pel rei del respecte als 
drets dels espanyols, cosa que fa el monarca. L’1 d’octubre Ferran 
VII signa el perdó general dels liberals, però l’endemà mateix fa 
marxa enrere. El 7 de novembre s’executa al general Riego i a fi -
nals de l’any 1823 les disputes sobre l’amnistia als liberals, fa que 
el govern del Marqués de Casa Irujo es trenqui entre absolutistes 

1. ACMV. Fons Milícia Nacional, Núm. 1, pàg. 3. Expedient de Capitania General de Cataluña; ACMV. Fons Mi-
lícia Nacional, Núm. 4, pàg. 2.
2. ACMV. Fons Milícia Nacional, Núm. 3, pàg. 1. Biografi a. 1849.

Medalla. Creu de distinció
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moderats i els ultres, encapçalats per l’infant Carlos. Un altre cop la causa liberal perd en-
front de l’absolutisme i els liberals són empresonats o depurats.

El gener de 1824 s’inicien les purgues polítiques, es prohibeixen els diaris no ofi cials i els 
d’agricultura i es crea ofi cialment el cos de policia. L’1 de juny de 1824 s’amnistia als que 
haguessin comès excessos en les persones i béns dels liberals, tornant a l’absolutisme.

Francesc Oliver-Monmany i Mir torna a Monmany i un cop més deixa de participar dels 
esdeveniments per centrar-se en l’ambient domèstic i rural de Monmany. Durant l’any 
1825 tot està calmat, però al febrer de 1826 arriben notícies de l’afusellament de liberals 
capturats a Alacant. 

A principis de novembre de 1826 el cap de Casa Monmany, el seu germà Josep cau malalt 
i pocs dies després, el dia 15 mor, tenia 43 anys. A la casa queden la vídua Teresa de 45 
anys, la mare Maria Mir de 65 anys, l’hereu Francesc de 6 anys i Francesc de 34, que es 
converteix en cap de casa de facto, i en tutor del seu nebot i fi llol, l’hereu de Monmany. 
Teresa estava embarassada quan va morir el seu marit, poc temps després nasqué una nena 
a la que posaren per nom Peronel·la, però morí essent una nena.

L’agost de 1827 es produeix l’aixecament dels “malcontents”, que on pocs dies després de 
prendre Manresa, on establiren la Junta Superior provisional del Govern del Principat, 
publiquen el diari “El catalán Realista”. Pel novembre era afusellat a Tarragona un dels caps 
dels malcontents: Rafi  Vidal. Tota aquesta situació feia que el present i el futur immediat 
no fos esperançador. 

L’any 1828 moria la germana Maria. A Catalunya era nomenat Capità General el Comte 
d’Espanya, que va perseguir els liberals i va fer executar en massa a liberals a Barcelona. 

La presó

Francesc és denunciat per dos veïns de Canals, i es passa 7 mesos incomunicat a la presó 
de la Ciutadella de Barcelona, essent condemnat a 8 anys de presidi a Ceuta. “Sufrió por 
el Sr. Conde de España después de siete meses de incomunicado en la carcel pública la condena 
de ocho años de presidio permaneciendo en él, hasta el Real Decreto de amnistía por el cual se 
puso en libertad.”3

No sabem la data exacta de l’estada de Francesc Oliver a la presó però el seu trasllat a Ceuta 
degué ser cap a inicis de la tardor. “En los años de 28, 29, 30, y 31 perseguido por el ex conde 
de España fue sin formación de causa deportado en Africa hasta el año 32 que Su Majestad se 
dignó conceder el Real Decreto de Amnistía y pudo entonces regresar á su patria después de tanto 
sufrimiento por el qual se le concedió otra cruz de distinción”.4

3. ACMV. Fons Milícia Nacional, Núm. 1, pàg. 5. Expedient de Capitanía General de Cataluña.
4. ACMV. Fons Milícia Nacional, Núm. 3, pàg. 1. Biografi a. 1849.
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Durant els inicis del seu captiveri escriu una carta a la família, però no és sols una car-
ta és molt més, apareix la casa de Monmany (Oliver) dibuixada, tal com ell la recorda 
perfectament, i dibuixa els membres de la família com a columnes d’un mateix edifi ci, 
Monmany. Si una de les columnes cau, tota la família tremola i l’edifi ci de la casa Oliver, 
pot ser derruït. 

La presó de Ceuta era diferent a d’altres, de fet els presoners vivien per tota la ciutat en fun-
ció del seu grau. Allà la població reclusa és molt variada: “¿quiénes eran los confi nados?. De 
todo había en la “viña del Señor”: asesinos, homicidas, secuestradores, timadores, falsifi cadores, 
ladrones, etc; de cualquier clase social: campesinos, soldados, marineros, eclesiásticos, hombres 
de letras y trabajadores manuales. Incluso el caleidoscopio de razas era deslumbrante: blancos, 
negros, mulatos, chinos, tagalos y muchos más lo componían. No debiendo olvidar que el Penal 
sirvió de base a los sucesivos gobiernos, para enviar al destierro a sus adversarios políticos; encon-
trándonos a nobles y políticos famosos, militares isabelinos, carlistas, cantonalistas, guerrilleros 
cubanos, etc.”5 

El document de la genealogia de casa Oliver

Després del seu trasllat a Ceuta, Francesc es posa en contacte amb la seva família per mitjà 
d’una carta. Tot i no estar datat, el podem documentar a la tardor de l’any 1828, al poc 
d’arribar a Ceuta. Aquest document es conserva doblegat durant molts anys entre els pa-
pers de la casa. El dibuix queda a la part interior i a l’exterior una part del poema, que anirà 
agafant pols i brutícia al llarg dels anys.

5. Martín Pérez, Eduardo. “El presidio de Ceuta: El correo de los confi nados. (Desde la segunda mitad del s. xix hasta 
el cierre del Penal)”. El Correo del Estrecho, nº 12.

Plan of the town and fortifi cations of Ceuta in Africa surveyed. Any 1820. Institut Cartogràfi c i Geològic de 
Catalunya
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Cap al 1980, Victoria Benito Moreno, esposa de l’hereu de Monmany, Lluís Gassó Oliver, 
recupera el document i l’emmarca, formant part d’una selecció de documents singulars de 
Monmany decorant la sala principal o sala del billar de la planta noble de la masia. L’any 
2006 la propietat de la masia és traspassada a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vall-
doreix i a l’Ajuntament de Sant Cugat. El mobiliari és repartit entre els diferents membres 
de la família. L’arxiu i aquest document queden custodiats per Carlos Gassó Benito.

La restauració del document

El mes de febrer de 2020 Carlos Gassó Benito decideix restaurar el document. Es decideix 
que les tasques de restauració les faci la restauradora Èlia López Regulant, especialista en 
conservació i restauració de document gràfi c i material d’arxiu.6 

Es tracta d’un document en paper, amb unes mesures de 210x296 mm. Els textos i dibui-
xos estan fets amb tinta i tremp. 

Abans de la restauració el document 
presentava brutícia de pols i restes 
d’altres materials. També hi havia 
taques marronoses de diferents di-
mensions i formes. A la part superior 
esquerra del revers les taques eren més 
fosques, i la superfície presentava un 
esgrogueïment general. Hi havia res-
tes d’adhesiu de cinta autoadhesiva 
comercial. En alguns punts es veien 
taques d’humitat que havien suposat 
l’esvaïment de les tintes.

El document conservava els plecs ori-
ginals, els quals presentaven un enfos-
quiment respecte la resta del suport. 
Hi havia petits estrips i forats en di-
ferents punts del suport, així com un 
estrip de tot el plec central de la dreta. 
En alguns punts del dibuix s’observa-
ven taques de tinta per contacte.

Els treballs de la restauradora Èlia 
López Reguant van consistir en: 

1. La documentació fotogràfi ca del document abans de la intervenció.

6. López Reguant, Èlia. Informe d’intervenció. Genealogia de la Casa d’Oliver. Inèdit. Febrer-Abril 2020.

Procés de restauració del document. Foto: Èlia López Reguant
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2. Es van fer proves físico-químiques de solubilitat veient que les tintes i tremp eren solu-
bles a l’aigua. 

3. Es va aspirar tota la superfície de paper amb un aspirador específi c i amb l’ajuda d’una 
paletina es retirava la brutícia superfi cial. 

4. Per tal d’eliminar la brutícia que no s’havia retirat amb l’aspiració, es va dur a terme una 
neteja mecànica. 

5. Es va fer una segona aspiració per eliminar les restes de la neteja mecànica. 

6. Per tal de minimitzar les taques del paper es va realitzar una neteja humida puntual amb 
aigua desionitzada. Es van fi xar les tintes per tal de no alterar-les. La neteja va consistir en 
l’aplicació d’aigua a la zona tacada i l’absorció de la taca a un paper absorbent mitjançant 
l’aplicació de calor amb l’espàtula calenta.

7. Es va realitzar un aplanat lleu del suport per tal de corregir deformacions que havien 
aparegut a causa de l’aplicació d’humitat. 

8. Per tal de recuperar l’estabilitat física del suport es va realitzar la consolidació dels estrips 
i la reintegració dels forats.

9. Es van acolorir les zones erosionades de la capa sustentada i les pèrdues per tal d’acabar 
el dibuix. 

10. Un cop acabada la intervenció es va fotografi ar de nou el document. 

Les parts del document

- El poema

Es tracta d’una Dècima o Dècima Espinela. Un tipus de composició poètica amb una mè-
trica de deu versos octosíl·labs que deuen rimar el primer amb el quart i el cinquè; el segon 
amb el tercer; el sisè amb el setè i l’últim, i l’octau amb el novè. La representació visual del 
seu sistema de rimes és: a/b/b/a/a/c/c/d/d/c.

Rep el nom de Dècima Espinela en honor al poeta del segle xvi Vicente Espinel, creador 
d’aquesta estructura mètrica. La Dècima és la forma mètrica més utilitzada, junt al sonet 
en la poesia anterior al segle xx.

La Dècima de Francesc Oliver es titula “Geneologia (sic) de la Casa de Oliver”. És un poema 
escrit en les llargues hores de presidi, on s’explica l’origen del seu presidi, els problemes, es 
demana la unitat familiar, l’auxili i a la vegada és un cant a l’esperança. El poema diu així a 
la part visible en el moment de rebre la carta:
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Disimulo con cordura

Amado y [sa]nto lector

No [se] de poeta ni pintor

Este papel sin fi nura

Sin [sent]ido de ternura

[Por ...] Dios [perdido]

De sus hermanos valido

Como claro lo veras

Con el papel que abriras

Desde África remitido 

A la cara principal la dècima segueix:

Dècima de Francesc Oliver al revers del document

Entre la envidia y maldad

De dos perversos vecinos

Trataron con desatinos

Perjuros en igualdad

Intentando con brevedad

Un edifi cio acometer

 Una familia extraer

 Todos juntos intrigar

Hacerla decayer

Solo pudieron lograr

Los uracanes del tiempo

Ar[r]ancaron la columna

Embarcando por fortuna

Hasta el ultimo cimiento

Pero ella con valimiento

Y del Dios poderoso

En Africa con reposo

Se mantiene de tal modo

Tan sana fuerte del todo

A Dios gracias que dichoso

La solidez y bondad

De las columnas que restan

Ellas solas protestan

Del  uracan la crueldat

Que todos con igualdat

Contribuyen a porfi a

Para que en algun dia

Ven a su lado otra vez

Y puesta en solidez

La columna decaida
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A Africa se enviará

Sustento para vivir

Pues se dexa inferir

Que nunca le faltará

Pues allí se enviará

Que podría suceder

Llegase a parecer

La columna de la Madre

Siendo muerta la del Padre

A la del hijo sostener

Lo pintado y referido

Los Hermanos conocerán

Las gracias recibiran

De su Hermano muy querido

Porque ellos sin olvido

Mirarán al inocente

Que la intriga solamente

Ha castigado sin rason

Llevandolo de sopeton

A Ceuta muy de repente

Dècima de Francesc Oliver
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- El dibuix

El dibuix està fet a tinta i tremp, és molt realista i acolorit, Francesc utilitza tinta sípia, 
negra i vermella i tremp vermell, blau, groc, verd, negre i marró.

- La família

A la banda central del document dibuixa els pares i germans. 

Tres dels membres de la família són morts, el pare, Miquel Oliver Monmany i Palet, el 
1821; el germà Josep, l’hereu, el 1826 i la germana Maria el 1828. El lloc del pare està ocu-
pat per la mort, representada en forma d’esquelet i amb una dalla a la mà esquerra. La seva 
columna s’ha encongit i el capitell torçat, iniciant la inclinació o caiguda de la casa fami-
liar. Els germans Josep i Maria són representats de cos present, dins un taüt, en un cadafal 
decorat en negre i amb quatre ciris ardents, amb la intenció de rendir honors fúnebres. El 
primer fa dos anys que és mort i la segona sols fa uns mesos. Aquesta distinció temporal 
queda marcada gràfi cament en les columnes amb els seus noms. Les fl ors de la de Josep 
són totalment pansides i al fust sols queda una de les fl ors ben pansida, al fust de la Maria 
queden sis fl ors pansides i dalt dels capitells de cadascú una fl or de vuit pètals pansida. Les 
columnes dels germans morts estan decorades amb unes garlandes amb una cinta vermella.

La mare i els germans vius són representats a la moda de l’època, la mare porta un gipó 
blau i les germanes Margarida i Francesca de color groc. Teresa porta un vestit groc amb un 
mocador gran. Les faldilles són llargues i folgades. La mare porta un davantal de color verd, 
lligat a la cintura. Les germanes porten davantals de colors lligats sota els pits. El davantal 
de Teresa és blau, i els de Margarida i Francesca grocs. Els davantals de les germanes estan 
decorats amb ‘madroñeras’ de color vermell. Al cap porten ret de ganxet. Les germanes 
porten arracades llargues d’or. Joan va vestit a la moda burgesa de la dècada de 1820. Porta 
una jaqueta curta per davant amb llargs faldons darrere, de color blau i negre, el coll de la 
camisa envaeix la mandíbula, porta pantalons blancs, barret de copa alta i ala ampla, bastó 
i el pentinat curt.

Dibuix de Francesc Oliver
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El germans vius són representats per columnes ornamentades al fust amb unes garlandes 
blaves,7 un color que dona confi ança i estabilitat, amb fl ors vives, al damunt dels capitells 
hi ha una fl or en esplendor. La columna de la mare sols està decorada per una cinta blava. 

La columna que representa a Francesc Oliver-Monmany i Mir està al centre de la casa. 
Està tombada cap a la dreta, té una cinta vermella amb decoració vegetal però sense fl ors. 
Per tal que no caigui, la mare i els 
germans Joan, Teresa i Margarida 
l’estiren amb unes cordes. La cor-
da que estira el Joan pràcticament 
no es veu. A l’altra banda, Fran-
cesca suporta la columna amb 
una perxa. De tots ells depèn la 
seva subsistència i supervivència. 
El color de la cinta que decora 
la seva columna és vermell8, un 
color vinculat a la destrucció i la 
mort, el mateix color amb el que 
representa els germans difunts. Se 
sent en perill de mort.

El pare

Miquel Oliver-Monmany i Palet. Nascut el 1752. Fill de Joan Oliver-Monmany i de Teresa 
Palet. El 1816 el pare en Miquel Oliver pateix un atac de feridura i fa poders a favor de la 
seva esposa Maria Mir. Al seu testament de 1819 escull com a marmessors “... a ma amada 
muller Maria Oliver Monmany y Mir, á Pere Mir y Porta, cuñat meu, á Magí Tubella, á Fran-
cesch Coll y á Jaume González, tots gendres meus.” Mor el 1821.

La mare

Va néixer el 1761 a Can Guineu, de Sant Sadurní d’Anoia. Filla de Josep Mir i Romaní i de 
Magdalena Porta i Castellà. Va fer capítols matrimonials el 1779. Va conviure molts anys 
amb la vídua del seu fi ll Josep, Teresa Coll Busquets. Va morir el 1839 amb 78 anys. Va ser 
enterrada, amb un permís especial a la capella de la masia.

Josep Oliver-Monmany i Mir

En el dibuix és representat de cos present, dins un taüt, en un cadafal decorat en negre i amb 
quatre ciris ardents, amb la intenció de rendir honors fúnebres. Era l’hereu i propietari de 
Can Monmany. Nascut el 29 de juliol de 1782, mor el 15 de novembre de 1826. Fa capítols 
matrimonials amb Teresa Coll Busquets l’any 1812. Era una persona de caràcter feble tal 
com queda constància en el testament del seu pare: “... y com dit Joseph Oliver Monmany y 

7. Pastoreau, Michel. Azul, historia de un color. Barcelona, Ed. Paidós, 2010.
8. Pastoreau, Michel. Rouge, histoire d’une couleur. París, Seuil, 2016.

Dibuix de Francesc Oliver
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Mir fi ll meu es de bonas intencions y de un cor molt franch, per tenirlo jo y altres persones de ca-
ràcter ben experimentat, tement que algun mal intencionat lo engaña es lo que me miro fàcil, per 
major be seu y de la sua família, privo al sobre dit Joseph Oliver Monmany y Mir mon hereu, lo 
poder vendrer y empeñar los meus bens; igualment lo privo de matllevar partida alguna de diners 
y fi rmar algun vale o altra obligació, a no ser que sia ab intervenció de ma muller.”9 

Casat amb Teresa Coll. Mor el 1826 quan el seu hereu Francesc té 6 anys. Té una altra fi lla, 
Peronella que neix quan ell ja és mort. 

Maria Oliver-Monmany i Mir

Nascuda el 1783. Casada el 24 d’agost de 1803 amb Francesc Recoder i Torres a Sant Genís 
de Vilassar. Va anar a viure a Vilassar de Dalt. Va tenir 9 fi lls: Francesc, Miquel, Domènec, 
Bruno, Josep, Pau, Lluïsa, Ignasi i Joan. El 1828 ja era morta. En el dibuix és representada 
 de cos present, dins un taüt, en un cadafal decorat en negre i amb quatre ciris ardents, amb 
la intenció de rendir honors fúnebres a la germana morta.

Francesca Oliver-Monmany i Mir

Nascuda el 1787. Casada el 1804 amb Magí Tobella i Margenat, de Can Tobella del Cai-
rat, d’Esparraguera. Va tenir dotze fi lls, Teresa, Josep, l’hereu; Miquel, Magdalena, Teresa, 
Mercè, Francesc, Joan, Josep, Josepa, Francesca i Magí.

Margarida Oliver-Monmany i Mir

Casada amb Francesc Coll. No tenim més dades sobre aquesta germana.

Teresa Oliver-Monmany i Mir

Nascuda el 1795. Casada el 1812 amb Jaume González Reiné.

Joan Oliver-Monmany i Mir

Nascut e 1797 a Barcelona. Adroguer, S’establí a Sants. Casat el 1821 amb Esperança Vi-
dal Tresserras. Té un fi ll, Francesc Oliver Vidal. Mor el 1853 i és enterrat a la catedral de 
Barcelona.

- La Masia

Es tracta d’una masia formada per un únic volum fruit de la unió de tres cossos, el central 
de majors dimensions i planta baixa, primer pis i golfes i els laterals de menor alçada i úni-
cament de planta baixa i primer pis, formant una masia de planta basilical. La teulada és 
de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i no és contínua, sinó que forma tres parts 
diferenciades ja que les teulades dels cossos laterals es troben a menor alçada que la del cos 

9. ACMV. Testaments. Testament de Miquel Oliver. 1819.
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central. Francesc dibuixa la façana principal, la que dona al migdia. La porta és d’arc de 
mig punt. Trobem dos rellotges de sol, un amb unes línies horàries que només valen per 
a hivern i primavera, 
i l’altre amb horàries 
que valen per a estiu i 
tardor. La planta baixa 
té tres fi nestres amb 
reixes. Al primer pis hi 
ha tres balcons amb ba-
ranes. A les golfes hi ha 
tres fi nestretes per a la 
ventilació. La masia ac-
tual poc té a veure amb 
aquesta de 1828.

La casa està inclinada 
2º per la banda dreta, 
la que ha de suportar la 
columna del pare mort.

- La capella

Durant el barroc les masies mostren la seva sumptuo-
sitat en l’aspecte religiós. Com altres grans masies de la 
zona, com Can Busquets o Ca n’Ametller es construï-
ren capelles particulars privades, que eren una mostra 
d’opulència.10 La porta d’accés és d’arc carpanell en el 
que hi ha la inscripció “JOAN OLIVE MOMANY 
ANY 1798”, aquesta inscripció no s’aprecia al dibuix. 
Hi ha també un òcul, avui dia desaparegut. La capella 
està coronada a la teulada de dues aigües per una creu.

A la capella se celebraren uns funerals del pare de Fran-
cesc, “... que l’endema mateix se celebre en la capilla de 
mi casa 2 ofi cios con 7 sacerdotes pagandoles 7 sous, 6 
diners,...”.11

A l’inventari fet el 1821, a la mort de Miquel Oli-
ver-Monmany es fa una descripció del que conté “En 
la capella lo altar de fusta, ab un Sant Joan de bulto, y 

10. Serra, Assumpta. “Masia i família pagesa a Catalunya entre el segle xvi i el començament del xx” Catalan Histori-
cal Review, 9 (2016) Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 175
11. ACMV. Testaments. Testament de Miquel Oliver-Monmany Palet.

Can Monmany. Dibuix de Francesc Oliver

Capella. Dibuix de Francesc Oliver
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lo demes pintat, dotze candeleros y creus de fusta del viacrucis, sis palmatorias de llauna, una 
palla, una pila de aigua beneita y una llantia de llautó tot usat. En la sagristia una calaxeira de 
noguera y a dins un calser y patena de plata, tres casullas de festa y una negra, dos albas, la una 
de cambray y la altra de tela, dos ainitos, dos purifi cadors, dos cababots, un singol, un faristol, 
un missal y un plat ab sas canadelles, tot usat.”12

- El vaixell13

Es tracta d’un xabec. És un tipus de vaixell molt emprat a la Mediterrània per a la nave-
gació de cabotatge. Era una embarcació molt ràpida, de veles llatines, amb una molt gran 
superfície vèlica, de tres pals, de buc de línies fi nes, de poca mànega i molt fort en la cons-
trucció. Estaven dotats de canons sobre la coberta que es disparaven abaixant unes portes 
practicades a l’orla.

12 ACMV. Inventaris. Inventari 1821.
13 Agraeixo les orientacions i ajuts per a la identifi cació del vaixell, de l’arqueòleg de la Ciutat Autònoma de Ceuta, 
Fernando Villada Paredes, als historiadors ceutís José María Hernández Ramos,  membre de l’Agrupación Filatélica de 
Ceuta i del Instituto de Estudios Ceutíes, José Luis Gómez Barceló, de l’Archivo General de Ceuta i Cronista Ofi cial 
de la Ciudad de Ceuta i Eduardo Martín Pérez, membre de l’Agrupación Filatélica de Ceuta i a Alberto Candela 
Lobato, capità de iot.

El xabec San Francisco de Paula, 1828. Dibuix de Francesc Oliver



146

La Genealogia de la Casa d’Oliver o Can Monmany de Canals (Valldoreix) 
de Francesc Oliver Monmany i Mir (1828)

Les condicions tècniques dels xabecs el feien un vaixell òptim per a certs viatges: “Per la seva 
innata qualitat de bons cenyidors i caminadors, els xabecs s’adaptaven bé a la llavors incipient 
demanda de transport ràpid, amb nòlits subvencionats o substanciosos, com el del correu ofi cial, 
l’establiment de línies regulars entre la Península i les Illes o el de les mercaderies més preuades o 
peribles.”14 També era idoni pel pas de l’Estret de Gibraltar.

El dibuix de Francesc és molt realista i es nota especialment amb les proporcions dels màs-
tils i de les veles “L’arboradura dels xabecs moderns també estava constituïda pels tres pals, el 
trinquet, el mestre (major) i el de mitjana (messana), el batallol, el botafora, les antenes de les 
veles majors i de les pitxoles i les vergues dels treus. Aquestes dues últimes, quan no s’empraven 
les veles corresponents, es duien estibades a coberta, com a fusta de respecte. Era una arboradura 
molt senzilla per a un velam considerable.”15

El bauprès que dibuixa Francesc Oliver és 
el propi dels xabecs moderns, “tenia una 
llargària d’unes 1,55 vegades la mànega. En 
corresponien 4/10 parts al bauprès pròpiament 
dit i les sis restants, al botaló de fl oc. Solia for-
mar un angle d’uns 7º amb l’horitzontal, i el 
seu gruix màxim era proporcional a la seva 
llargària, com el dels altres pals.”16 

Destaca també en el dibuix la botavara, la 
perxa més o menys horitzontal, subjecta al 
pal de proa i maniobrable per l’extrem de 
popa, a la qual es fi xa la vora inferior de la 
messana.

El buc està pintat de color verd i negre.

- La bandera

Dalt de la perxa del pal de messana del xabec sobresurt una bandera.

El rei Carles IV (1788-1808) havia promulgat les Ordenances Generals de l’Armada Naval 
de 8 de març de 1793, per les quals “Las Banderas de mis baxeles de guerra, como las de mis 
Plazas Marítimas, sus Castillos y otros qualesquiera de las Costas, será de tres listas, la de en 
medio amarilla ocupando una mitad, y la alta y baxa encarnadas iguales, esto es, del quarto de 
la anchura, con mis Armas Reales de solo los Escudos de Castilla y León con la Corona Imperial 
en la lista de en medio”. Posteriorment s’afegí: “Será la misma Bandera Real de mi Armada la 

14. Pla Bartina, Joaquim. Els Vaixells mercants d’aparell llatí a la Marina Catalana. Segles XVIII, XIX i XX. Quaderns 
Blaus, 33. Càtedra d’Estudis Marítims. Museu de la Pesca. Palamós, 2016, pàg. 38. 35-45.
15. Pla Bartina, Joaquim. Ídem, pàg. 39-40.
16. Pla Bartina, Joaquim. Ídem, pàg. 40.

Segell postal de Correos de España. Jabeque. 1964
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que se use y deba arbolarse en los Arsenales 
y Astilleros de ella, en los Quarteles y Ob-
servatorios de las Compañías de Guardia 
Marinas, en las Escuelas doctrinales de 
Artillería, y en otros puestos qualesquiera 
que dependan de la Marina”.

Els vaixells encarregats de portar la 
correspondència havien de fer servir 
aquesta bandera, carregada amb l’escut 
amb una palma i una branca d’olivera, 
enllaçades per una cinta d’atzur. Aquest 
pavelló s’havia de mostrar a la popa.

De quin vaixell es tracta?

El vaixell que dibuixa Francesc Oliver és el xabec correu que ha de transportar la seva carta 
a la família i segurament el que l’ha portat a Ceuta creuant l’Estret de Gibraltar. Des de 
la segona meitat del segle xviii Ceuta comptava amb dos xabecs correu. Se sap que des de 
fi nals del segle xviii a Ceuta hi havia un xabec anomenat San Francisco de Paula.17 No 
existeixen dades concretes de quins correus hi havia a Ceuta entre els anys 1822 i 1830. 
Els anys 1832-1833 Ceuta disposa de dos xabecs correu, el San Francisco de Paula i el San 
Fernando i un falutx correu com a dotació de la plaça. Aquests xabecs, com a transportistes 
del correu, tenien el privilegi d’arborar el pavelló de Correus Marítims. 

Uns anys més tard de l’estada de Francesc a Ceuta, “Durante los años 40 y 50 del siglo XIX, 
el correo era transportado por los jabeques de la Compañía de Mar de Ceuta. Posteriormente, el 
Estado contrató el servicio con armadores particulares, quienes realizaban la travesía trayendo 
la correspondencia con los barcos nombrados “María” y “Dos Hermanas”. En aquellos años, que 
señalan el ecuador del siglo, los correos llegaban a Ceuta los lunes y jueves, siendo despachados 
para la Península los domingos y miércoles. Si bien, durante los días de temporales rigurosos, la 
entonces difícil travesía del Freto Hercúleo podía ser demorada por las inclemencias meteoroló-
gicas y, por tanto, retrasar la llegada o partida del correo.”18

Tot i que a l’època hi ha d’altres xabecs correu, com el Santiago19, tot apunta que el xabec 
que dibuixa Francesc és el San Francisco de Paula.

17. Caramona Portillo, Antonio. Historia de una Ciudad fronteriza: Ceuta en la edad moderna. Ed. Sarriá, Málaga, 
1997. Pàg. 55.
18. Martín Pérez, Eduardo. “El presidio de Ceuta: El correo de los confi nados. (Desde la segunda mitad del s. xix 
hasta el cierre del Penal)”. El Correo del Estrecho, nº 12.
19. Lobato Valderrey, Tomás. Liberalismo, socialismo y pensamiento conservador en la España moderna. Fray Rafael de 
Vélez, vida y obra. Ed. Autor. Ceuta, 2006. Pàg. 108.

Bandera Correos Marítimos. Dibuix de Jaume Ollé
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El retorn a casa

L’any 1832 rep de la reina un Reial Decret d’Amnistia que l’hi permet sortir del presidi i 
retornar a casa. Se li concedí una condecoració, la “Creu de distinció”.

Aquell mateix any és escollit alcalde de Canals essent alcalde durant dos anys consecutius. 
Al llarg d’aquest període és comissionat del govern de la Capital i presta serveis d’estat. “Al 
llegar á su pueblo fue elegido Alcalde y desempeñó dicho encargo dos años consecutivos con varias 
comisiones del govierno de la Capital y servicios importantes en favor de la justa causa”.20

L’any 1833 visita la presó de la Ciutadella de Barcelona per veure un dels seus veïns, un dels 
que l’havien delatat el 1828 “No hay incoveniente por mi parte en que se permita a Francisco 
Oliver hablar con Jose Barba de Madrona. Barcelona 14 de mayo de 1833. El Comandante 
fi scal. Ramon Dominguez.”21

Participà a la Primera Guerra Carlina. L’any 1834: “en 13 de mayo de 1834 siendo alcalde 
de su pueblo y capitan del 7º Batallon Ligero de Milicia Nacional Voluntaria de Llobregat, el 
Gobierno le ofi ció, avisandole la fuga de los presidiarios del Fuerte Pio, y tomó tan acertadas 
providencias con 25 nacionales de su Compañia, que logró presentar al General W. Cabo á las 
24 horas, el número de 22 de los indicados presidiarios, y por tan singular servicio, en ofi cio de 
19 del mismo, este jefe se dió las mas satisfactorias gracias. En 30 de diciembre del mismo año 
desempeñó la comision de acompañar con su sola Compañia un comboy de la Division Portu-
guesa á Villafranca”.22

Conclusions

El document fet per Francesc Oliver-Monmany i Mir, des de la presó de Ceuta, és un do-
cument excepcional. És un document de memòria familiar, un dibuix, un poema,... però 
per damunt de tot això, és el refl ex de la personalitat i els coneixements de Francesc. En el 
document hi ha un virtuosisme de disciplines com la poesia, la cal·ligrafi a, les matemàtiques, 
la geometria, el dibuix, etc.

És un document ple de sentiment, d’amor per Monmany i d’una crida desesperada d’ajut a la 
família. La salvació de Francesc signifi cà la salvació i prosperitat de Can Monmany. Va fer de 
tutor del seu nebot, transformant la masia en una colònia agrícola, creà una empresa d’obra 
pública Oliver, Canet y Compañía, continuà la seva carrera militar, va ser alcalde del municipi 
de Canals i moltes coses més. Si Francesc hagués mort a Ceuta, la història de Can Monmany i 
del municipi de Canals (Valldoreix) hauria estat molt diferent. No hi ha cap dubte que Fran-
cesc és l’home cabdal en la història de Can Monmany, tot i no haver estat l’hereu i cap de casa.

20. ACMV. Fons Milicia Nacional, Núm. 3, pàg. 1. Biografi a.
21. ACMV. Fons Francesc Oliver i Mir.
22. ACMV. Fons Milícia Nacional, Núm. 1, pàg. 3 Expedient de Capitanía General de Cataluña. ACMV. Fons 
Milícia Nacional, Núm. 4, pàg. 3.
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