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Resum

Pidelaserra, Serrallach, Serrafossà, Serr
antiquíssim cognom. 

Resumen: A partir de la documentación fiscal y censal del Archivo Municipal de Rubí (AMRU), en este artículo la 
autora investiga el desarrollo del apellido Serra en los siglos XVIII y XIX. En Rubí se han constatado los apellidos 
Pidelaserra, Serrallach, Serrafossà, Serra del Padró y Serra del Molí, que quizás son ramificaciones de un único y 
antiquísimo apellido. 

 

 

 

 

l cognom Serra és molt antic a Catalunya i també 
a Rubí, on al segle XVIII hi trobem un floriment 
de composts del nom Serra: Pidelaserra, 

Serrallach, Serrafossà, Serra del Padró i Serra del Molí. 

anti
després dividida en diferents masies, com fa pensar el fet 

banda de la riera amb Can Serra del Padró (ara Can 
Bertran) els propietaris de la qual van portar el cognom 
Serra fins al segle XVIII, i pel sud limitaven amb Can 
Claverí, dels Serrallach. Per altra banda, el nom de Can 
Serrafossà prové del casament de Jaume Serra del Molí 
amb Montserrat, pubilla de Can Fossà, cap al 1575.  

En aquest article esbrinem el desenvolupament del 

inicial era la recerca genealògica de la família de Can 
Serra del Molí en les seves diverses branques, però 

reçar les dades va superar les expectatives i va 
motivar un punt de vista més ampli. 

La font de la recerca ha estat bàsicament la 

Rubí. 

Per estudiar el segle XVIII ens han estat molt útils un 
cens exhau

cadastre de 1718 i la de 1796, junt amb altres documents 
fiscals de diversos repartiments pel sosteniment de 

cobrament 
pels tercis dels Miquelets en ocasió de la Guerra Gran el 
1795. Per estudiar el segle XIX hem consultat 
documentació fiscal del cadastre i de les contribucions 
extraordinàries per a la Guerra carlina entre 1836 i 1840; 
però sobretot ens han estat útils els nombrosos padrons 

riquesa de 1854, amb un detallat mapa; i especialment 
-1875, 1889 

i 1931.  

Hem consultat puntualment registres eclesiàstics de 

registres sagramentals de la parròquia de Sant Pere. De 
 

parroquial, que actualment també es pot consultar al 

Comarcal del Vallès Occidental.

E 



 

 

Descendents de Joan Serra del Molí, segons dades del cobrament de contribucions al segle XVII 

Ara be, les dades obtingudes a 
Rubí han estat suficients per traçar una genealogia 
apassionant on no importen només els noms sinó el 
avatars de les vides passades. En realitat la 
documentació consultada, pel seu abast i continuïtat 
cronològica, en han permès ressegu

 

El que hem pogut esbrinar és que el cognom Serra de 
Rubí prové principalment de la masia Serra del Molí. I 
hem pogut traçar una línia genealògica que va des de 
finals del segle XVII fins el segle XX. El cognom 

cognom Serra fins al segle XX.  

Per altra banda, també hem identificat altres famílies 
Serra sense un lligam conegut amb Can Serra del Molí,  
A més a més, hem trobat durant el segle XIX diverses  

Catalunya es van establir al poble, especialment per 
treballar a les fàbriques, i també van contribuir a 

 

Hem pogut constatar alguns detalls del context 
socioeconòmic en el que no aprofundim per limitacions 
metodològiques. Durant el segle XVIII, com es tradició, 

iure 
al poble, fins que a inicis del segle XIX també els hereus 
abandonen la masoveria de Can Serra del Molí i van a 

urbanísticament. Es conserva però el costum que el fill 
gran conviu amb els pares fins a la mort i hereta la casa.  

del XVIII els Serra són anomenats amb el nom complert 
de la casa, Serra del Molí, al segle XIX el cognom passa 
a ser senzillament Serra, i al menys durant dues 
generacions es generen recursos per diferenciar la branca 

 Segle XVIII  Segle XIX 

Repartiments, 
1740-1749 

Cobrament dels 
Miquelets, 1795-
1796 

Descendents Titulars segons 
 

Adreça segons els 
padrons del s. XIX 
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Miquel Serra 
del Molí 
(hereu)  

Magí Serra del Molí, 
hereu (fill de Miquel) 

Pau (fill de Magí, que 
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Josep Serra Llugany Creu, 14 

Pere Serra Torrella Sant Anton, 21 

Jaume Serra Torrella -- 

Jaume Serra Mir 
(segon fill de 
Miquel) 
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 Miquel Serra Rossinyol -- 

Josep Serra Rossinyol Xercavins, 12 

Miquel Serra Borrás Sant Muç, 29 

Anton Serra Rossinyol Masies i Roser, 6 

Ramon Serra -- 

Pau Serra Jaume Serra i 
Trullàs, cases del 
padró antes Atmatllé 
(fill de Pau ) 

 Magí Serra Ventalló Sant Anton, 25 i 
Creu 

Jaume Serra  Hereus de Jaume 
Serra major 

 



 

principal dels Serra del Molí de les secundàries, els Serra 
Mir i els Serra Trullàs.

el de pagès -cultiven vinya en peces de terra del poble i 
en alguns casos un hort propi-, tot i que progressivament 

treballar a les noves fàbriques tèxtils. 
 
 
LA MASOVERIA DE CAN SERRA DEL 

MOLÍ AL SEGLE XVIII 

La masia de Can Serra del Molí (ara anomenada 

Muç. Creuava les seves terres un rec, que devia moure 
un molí avui inexistent1. Era un gran casalot amb moltes 
terres de regadiu a tocar de la riera. El cognom Serra hi 
és testimoniat al segle XVI: Anton Serra del Molí és el 
pagès que hi viu segons un cens de 1553, un inventari 
parroquial de 1573 i diversos registres sagramentals. 

Aspecte actual de la masia de Can Serra, actualment seu del servei 
 

No hem esbrinat en quina data i circumstàncies la família 
Serra va perdre la propietat de la masia, o si mai van ser 
propietaris tot i portar-ne el cognom: el fet és que al 
finals del segle XVII els Serra hi constaven com a 
masovers. Pau Serra, casat amb Madrona, era el 
masover de la casa del Serra del Molí, amb els seus dos 
fills, Joan (nascut el 1671) i Jaume.  

1 Rufé, Miquel: Les 
masies de Rubí i la seva gent, Museu de Rubí, 1984, p. 101-
102. 

2 AMRU, Padró de 1717. 

Joan Serra Prunés es va casar al 1703 amb 
Maria Costa i van formar una gran família de set fills: 
Eulàlia (nascuda el 1709), Miquel (nascut el 1711), Pau 
(nascut el 1714), Jaume (nascut el 1717), Josep (nascut 
el 1717), Josepa i Rosa. Podem fer-nos una idea de la 

nou impost del Cadastre que gravava bens i persones. Es 
va censar tot el seu bestiar: tenia un par de bueyes para 
la labrança y un borrico para la casa, un vedell, una 
vedella, dues truges i 4 porcells2

ascendia a 4 lliures i 10 sous, i el de bestiar 1 lliura i 3 
sous, per3. També sabem que tenia un mosso, Mateu, i 
que ja no hi vivia el germà cabaler, Jaume, casat al 1707 
amb Magdalena Comas.  

En la següent generació va ser masover el seu fill Miquel 
Serra Costa4, conegut com a Miquel Serra del Molí, que 
es va casar el 1733, als 22 anys, amb Victòria Martinas, 
de Terrassa, la qual va morir després de donar-li un fill, 
Magí (nascut cap a 1735). Passats uns anys, Miquel es 

Eulàlia Brustenga de 
Can Mir, filla de Joan i Magdalena, propietaris, amb qui 
va tenir quatre fills més: Antònia, Rosa, Jaume i Miquel. 
Eulalia encara vivia, ja vídua, al 1766.  

Si fem una ullada a la documentació fiscal, veiem que 
com a cap de família Miquel va haver de pagar els 
impostos locals, unes 8 lliures anuals, pel Repartiment 
per adobar lo camí de Moncada el 1740, el de la palla 
el 1741, el  al 1741, per portar a Olesa al 1748, 
el Repartiment de 1747, el  de 1848, etc.  

Impost aplicat als habitants de Casa Serra del Molí al 1718. AMRU, 
carpeta 1404. 

L masoveria, Magí Serra del Molí, es 
 

Barcelona. Van tenir quatre fills: Pau, Miquel, Pere i 
Jaume. 

3 AMRU, carpeta 1404, Taxes 1718.

4 Dels germans de Miquel, anomenats Pau i Jaume Serra 
 



 

. 

 



 

La Guerra Gran va trasbalsar aquesta família amb una 
lleva de miquelets i el pagament de nous impostos. El 
1795 a Magí correspon pagar 8 lliures, 16 sous i 11 
diners pels diferents conceptes real camp, real vinyes, 
real de la casa Serra del Molí, real de bestiar i real de 
la casa del lloc. Ho va pagar per Bernat Bransí, ciutadà 
de Barcelona que devia ser el propietari del mas. El 
1796, pels miquelets Magí va pagar 3 lliures i 8 sous i el 
seu fill Jaume 2 lliures (el recull fiscal no diu res dels 
fills grans Pau -que ja era casat-, Miquel i Pere); també 
va pagar per Anton Termes, probablement un treballador 
o mosso5.  

 

ELS SERRA DEL MOLI AL SEGLE XIX: ELS 
GERMANS SERRA TORRELLA 

Cap dels quatre fills de Magí es va quedar a viure a la 
masia de Can Serra del Molí, sinó que van anar al poble6. 
Resseguim la descendència dels fills de Magí, els Serra 
Torrella. 

a) Pau Serra Torrella  Magí Serra Villà  Francesc 
Serra Riera, al carrer de Francesc Macià 50  

Pau Serra Torrella (nascut el aprox. 1770) conegut 
com Pau Serra del Molí es va casar ben jove i amb 

7, filla 

nenes: Paula, Antònia, Josepa i Maria. Vivien al carrer 
de Sant Jaume8. Paula Montmany va fer testament i va 

9, 
vídua de Gabriel Borrell i filla de Joan Villà i Gertrudis 
Escayol, masovers de Casa Bargalló, i van tenir un fill, 
Magí, nascut el 1807 a Sant Esteve Sesrovires10.  

5 AMRU, carpeta 1404, Cobrança dels Miquelets 1795 

6

recomptes fiscals (AMRU, carpeta 1404, Cobrança de les 
capitacions 1796-  ha de tenir 
algun motiu extern, perquè amb quatre fills nois la continuïtat 
estava assegurada. Potser es deu a un fet esdevingut durant la 
guerra, o a un canvi de propietat o a la progressiva substitució 
de la feina de pagès per la de les fàbriques. En un repartiment 

pot ser relacionada amb la incipient indústria la Llana 
(AMRU, carpeta 1404, Repartiments diversos 1814-1841). El 
1854 el propietari era Jaume Ferrer. 

7 Arxiu Capitular de Barcelona, , 157, 
164. Dispenses Matrimonials 111-1843, fol. 8. 

8 AMRU, carpeta 1404, Cobrança de les capitacions 1796-
1813

9 Arxiu Capitular de Barcelona, Llibre , 
167,197.  

Paula, es va casar el 1810 amb Jaume Puig  i un mes més 
tard amb el seu germà Domènec Puig, sabater de Rubí, 
fill de Josep, pastor, i de Coloma Rossinyol. Paula de 

de Sant Joan, 911.  

El fill del segon matrimoni de Pau, Magí Serra Villà (o 
Villar) es va casar prèvia dispensa amb la pubilla Maria 
Riera Aguilera, filla de Josep i Josepa, pagesos de Rubí. 
Van tenir set fills: Francesc (nascut el 1831), Josep 
(nascut el 1833), Isidre (nascut el 1835), Domènech 
(nascut el 1837) Maria (nascuda el 1839) i Francesca 
(nascuda el 1848). Magí va passar a formar part de la 
família Riera i habitava la casa dels seus sogres, al carrer 
de Sant Antoni (ara passeig de Francesc Macià) número 
1812. Continuava fent de pagès: cultivava set peces de 
terra13: dos censals a Can Roig i quatre peces a parceria 
(a Can Mir, a Can Carreras, a Papabous i a Can Barceló). 
Anys més tard Magí es va tornar a casar amb Paula 
Llansana de Falset i tingué una llarga vida. 

El seu fill gran, Francesc Serra Riera, es va casar amb 
Maria Batet i van tenir dos fills: Magí (1872) i Jaume 
(1874); vivien a la mateixa casa de Magí al carrer de Sant 
Anton 48 (ara Francesc Macià)14.  

Dels altres fills de Magí dits Josep, Isidre, Domènec i 
arxar de Rubí. Sí 

tenim dades de les germanes petites: Maria es va casar 
amb Joan Llugany Molins, i vivien al carrer de Sant 
Antoni15, i Francesca es va casar amb un tal Gaju i van 
tenir tres fills: Maria (nascuda el 1872), Teresa (nascuda 
el 1877) i Pere (nascut el 1881); vivien al carrer de 

 

 

10 No trobo aquesta família al cens de 1828 ni quan va morir 
Pau. 

AMRU, Padró de 1873. La vida dels joves Serra quedà 
trasbalsada per la Guerra 

consecutivament amb dos germans amb un mes de diferència, 
i el testament prematur i mort de dos joves. 

12 AMRU, Padró de 1842. En els recomptes fiscals  

13 AMRU, Amillarament de 1854. 

14 AMRU, Padrons de 1872 i 1873. Suposem que es tracta de 
la mateixa casa dels Riera abans número 18, després 48, i 
finalment 50. 

15 AMRU, Padró de 1872. 



 

 

Família Serra Batet, finals del s. XIX. Font: llibre Motius de Rubí, 
Grup Fotogràfic El Gra. 

El fill gran de Francesc, Magí Serra Batet, es va casar 
amb Mercè Salsas Soler (nascuda el 1874), de França, i 
vivien a la mateixa casa familiar, llavors dita del passeig 

el 1899) i Maria (nascuda el 1899). Els fills de Magí 
consten empadronats en la mateixa casa quan ja eren 
casats. Francesc Serra Salsas es va casar amb Joana 
Coll Milà, de Granollers, i van tenir tres fills: Maria Rosa 
(nascuda el 1926), Mercè (nascuda el 1927) i Francesc 
(nascut el 1929); mentre que Maria es va casar amb 

anya16.  

El germà de Magí, Jaume Serra Riera, es va casar amb 
Joaquima Jo i vivien al carrer de Barcelona 58-60. Van 
tenir un fill, Magí, que es va casar amb Rosa Serra. 

b) Miquel Serra Torrella  Josep Serra Llugany  
Isidre Serra Major, al carrer de la Creu, 14 

El segon fill de Magí Serra del Molí, Miquel Serra 
Torrella (nascut el 1780), es va casar amb Mariana 

17 i van tenir un fill, Josep 
(nascut el 1811). Poc després Miquel va fer testament i 
va morir ben jove, el 1812. 

Aquest fill Josep Serra Llugany es va casar amb Maria 
Major Martínez (nascuda el 1816). Van tenir cinc fills: 
Isidre (nascut el 1839), Anton (nascut el 1841), Eulàlia 
(nascuda el 1842), Mariana (nascuda el 1844 o el 1847) 
i Rosa (nascuda el 1848). Van canviar sovint 

16 AMRUPadró de 1931. 

17 Arxiu Capitular de Barcelona, , 169, 
88.

18 AMRU, Amillarament de 1854. 

19 AMRU, Padró de 1872. Maria es casarà amb Joaquim 
Morros  i viurà al carrer de Villacampa, 10 al 1931. No sé res 
dels altres tres germans. 

20 AMRU, Padró de 1872. 

7; el 1864 al de Sant Magí, i el 1872, al carrer de la Creu, 
14. Cultivava quatre peces de terra a parceria: a Can 
Serra del Molí, a Can Matarí, a Can Canyadell i a Can 
Casanovas18. Es va casar per segona vegada amb Maria 
Gaju Borràs (nascuda el 1814) i el 1889 encara vivien a 
la mateixa casa del carrer de la Creu. Per tant, Josep, a 
diferència del seu pare Miquel, va tenir una llarga vida 
(com el seu cosí Magí). 

Amb ells, al carrer de la Creu, 14 hi vivia el fill gran, 
Isidre Serra Major, el qual, del seu matrimoni amb 
Maria Juncà Ribas (nascuda el 1845), va tenir quatre 
fills: Josep (nascut el 1868), Daniel (nascut el 1871), 
Constança (nascuda el 1875) i Maria (nascuda el 
1878)19. 

no hi ha dades. Mariana (o Mariona) es va casar amb 

fills: Rosa (nascuda el 1872) i Ramon (nascut el 1873).  
Vivien al carrer Nou20. Aviat Mariana va quedar vídua i 
es va tornar a casar amb Pere Serrabogunyà, amb el qual 
va  tenir una altra filla, Àngela (1879).  

La filla petita, Rosa, es va casar amb Josep Brustenga 
Cortina i varen tenir dos fills: Isidre (nascut el 1874) i 
Maria (del 1884). Vivien al carrer de Sant Pere21. 

c) Pere Serra Torrella  Benet Serra 
Salvatella Bartomeu Serra Dalmau, al carrer de 
Francesc Macià, 19 

El tercer fill de Magí Serra del Molí, Pere Serra 
Torrella va néixer cap al 1786 i també va tenir una llarga 
vida. Es va casar al 1810 amb Roser Salvatella Vinyals 
(nascuda el 1797)22. Va ser allistat al 1819, data en que 
el seu domicili era al carrer de Baix, 7. Van tenir dos 
fills: Vicenta (nascuda el 1819) i Benet (1824). Durant 
uns anys va viure al carrer Vell, 20 (1829), i després al 
de Sant Antoni, 4223, prop del seu nebot Magí. Pere 
cultivava una peça de terra a parceria a Can Ramoneda i 
dos censals a Can Roig24. 

La dificultat es va fer molt present en aquesta família. 
Amb Pere vivia el seu fill Benet Serra Salvatella, casat 
el 1847 amb Maria Dalmau25 i amb els seus tres fills 
Mercè (nascuda el 1846), Bartomeu (aprox. 1850) i Rosa 

21 AMRU, Padró de 1889. 

22 Arxiu Capitular de Barcelona, Llibre , 170, 
70. 

23 AMRU, Padró de1842. Entenem que la numeració va 
canviar al 21 (Padró de 1872) i després al 19 (Padró de 1931) 

24 AMRU, Amillarament de 1854. 

25 Arxiu Capitular de Barcelona, , 192, 
350L. 



 

(1860). Però Benet va quedar vidu i incapacitat, ja el 
1872. Aleshores el seu fill Bartomeu Serra Dalmau es 
va casar amb Maria Escayol Casadevall, amb la qual va 
tenir un fill, Jaume (1873). Per això quan Pere va fer 
testament el 1875, ho va fer a favor del seu net 
Bartomeu. Pere va morir molt vell. 

Bartomeu, Mercè es va 
casar amb un tal Roig amb qui va tenir dos fills: Josep 
(nascut el 1874) i Agustí (nascut el 1876); quan va 

carrer de Sant Cugat26. La germana petita, Rosa, es va 
casar amb Isidre Pla Manyora, i van tenir una filla, 
Vicenta (nascuda el 1882); vivien al carrer de Narcís 
Menard27. 

 

 

El fill de Bartomeu, Jaume Serra Escayol es va casar 
amb Maria Llunell i vivien a la mateixa casa, passeig 

Josep 

26 AMRU, Padró de 1889. 

27 AMRU, Padró de 1889. 

28 Del quart fill de Magí, Jaume Serra Torrella (nascut cap al 

Escayol i després amb Margarida Xercavins el 1805, de qui el 
1812 va tenir un fill, Josep.  El 1829 vivien al carrer de Santa 
Maria, 11. Cultivava una peça de terra a Can Ramoneda (com 
el seu germà Pere) i una altra a Can Falguera. 

29 AMRU, carpeta 1404, Cobrança dels Miquelets, 1795.  

Pel que fa als germans de Jaume Serra Mir, no en saben res 
de Miquel però sí de les dues germanes. Antònia es va casar 

Serra Llunyell (nascut el 1900) es va casar amb Isabel 
Mulé i va tenir una filla, Eulàlia (nascuda el 1928).28

ELS SERRA MIR: ELS GERMANS SERRA 

ROSSINYOL 

Reprenem ara una branca familiar que hem deixat de 
banda. Del segon matrimoni de Miquel Serra del Molí 
va néixer el 1749 Jaume Serra Brustenga, dit Jaume 
Serra jove per diferenciar-lo del seu oncle, i Jaume 
Serra Mir pel nom de la casa materna Can Mir. Es va 
casar al 1780, amb 31 anys, amb Rosa Rossinyol 
Escayol, filla de Josep, espardenyer, i Maria. Van tenir 
cinc fills: Josep, Miquel, Anton, Ramon i Antònia. 
Sembla que vivien al carrer Nou29.  

fill Josep i el seu nebot Miquel Serra Torrella, 
segurament en relació amb el conflicte bèl·lic de la 

sobrevisqué més enllà del 1828, i ja vídua vivia a casa 
del seu fill Josep al carrer de Xercavins. La seva 
descendència és la història dels Serra Rossinyol30. 

a) Josep Serra Rossinyol  Miquel Serra Borràs  
Miquel Serra Puig, al carrer de Sant Muç 

Josep Serra Rossinyol, conegut com a Josep Serra Mir, 
nascut cap a 1790, va testar ben jove, el 1812, al mateix 
temps que ho feia el seu pare. Tres anys després, el 
181531, es va casar amb Francesca Borràs Font (nascuda 
el 1793) i va tenir quatre fills: Anton (nascut el 1820), 
Miquel (nascut el 1821), Mariana (nascuda el 1828) i 
Antònia (nascuda el 1832). Vivien al carrer de 
Xercavins, 832, que es correspon amb el número 9 de 
1825 i al número 7 de 1842. Va acollir a la seva mare 
vídua Rosa ja el 1825, que encara vivia el 1829. Josep 
era pagès: treballava dues peces de terra a Can Domènec 
i Can Ximelis33.  

El fill gran, Anton Serra Borràs, es va casar amb Rosa 
Guix el 184434 i va tenir dos fills: Jaume i Joaquima. No 
es va dedicar al camp sinó que era teixidor, és a dir, va 

al 1766 amb Llorenç Carreras Magrià (van tenir dues filles: 
Eulàlia, casada amb un tal Roig, i Antònia, casada amb un tal 

a germana Rosa es va casar amb Miquel 
Montmany Serrafossà al 1775. 

31 Arxiu Capitular de Barcelona, , 
172,85. 

32 AMRU, Allistament de 1819. 

33 AMRU, Amillarament de 1854 

34 Arxiu Capitular de Barcelona, , 192 i 
200. 



 

 

 
 
 



 

treballar en la incipient indústria tèxtil. Testà al 1858, 
molt jove. Els seus fills segurament van marxar de Rubí, 

Miquel Serra Borràs, es va casar amb Caterina Puig el 
184335 i va tenir un fill, Miquel (nascut el 1855). Vivien 
al carrer de Sant Muç, 29 amb la mare vídua, Francesca, 
molt vella36, a una casa anomenada popularment Cal 
Miquel de Bonic, on encara els trobem al 1889. Miquel 
sí que feia de pagès, encara que treballava una sola peça 
de terra, a parceria, a Can Carreras.  

El seu fill Miquel Serra Puig es va casar amb Lluïsa 
Pidelaserra Roca i vivien al carrer de Sant Muç amb els 

 

Pel que fa a les filles de Josep Serra Rossinyol, la 
Mariana es va casar amb Climent Torras (nascut el 
1822), de Sant Vicenç. No van tenir fills i vivien a la casa 
veïna dels pares, al carrer de Xercavins, 12, habitatge 
que compartien amb una germana de Josep, Teresa i el 
seu marit Joaquim Campderrós amb els fills37. 

ntònia es va casar amb Pere Vilarnau, teixidor, 
nascut a Sallent, i va tenir quatre fills: Josep al 1866, 
Climent al 1867, Dolors al 1868 i Francesca al 1869; els 
trobem vivint al 1872 al pla de Can Cabanyes i al 1873 
al carrer de Cervantes. 

b)Anton Serra Rossinyol  Miquel Serra Pujol  Josep 
Serra Aguilera 

Anton Serra Rossinyol 
Mariana Pujol Miquel (nascuda el 1802), originària de 
Matadepera però veïna de Rubí. En un inici van viure a 
la masia de Can Bosch38, on van tenir cinc fills: Rosa 
(nascuda el 1824), Miquel (1826), Francesca (1828), 
Antònia (1832) i Josep (1834). Llavors van marxar a 
viure a Sant Quirze, on van néixer dues filles més: 
Eulàlia (1837) i Maria (1834). Finalment el 1842 van 
tornar a Rubí a la masia de Can Feliu39, on va néixer el 

que no en sobrevisqueren ni Rosa ni Josep; de Francesca 

pagès: cultivava quatre peces de terra: dos a parceria a 
Can Bosch i una a parceria i un censal a Can Roig 
(mentre que els seus germans Miquel en cultivava tres; 
Josep, dos, i Ramon, una)40. No sabem quan va morir 

35 Arxiu Capitular de Barcelona, , 192 i 
104. 

36 AMRU, Padrons de 1872, 1873 i 1875. 

37 AMRU, Padrons de 1872 i 1889. 

38 AMRU, Padró de 1829. Com a propietari (?), amb 3 mossos. 

39 AMRU, Padró de 1842. Segurament són els masovers 
posats pels nous propietaris Viver Oriol (del Mas Oriol), que 

. 

Mariana, però sí que Anton encara vivia el 1869; per tant 
va morir vell.

El fill gran Miquel Serra Pujol es va casar amb Caterina 
Aguilera Juncà (nascuda el 1839), amb qui va tenir tres 
fills: Agna (nascuda el 1866), Dolors (nascuda el 1869) 
i Josep (nascut el1871). Vivien al carrer del Roser, 4, 
després 641. Miquel es va tornar a casar amb Rosa Riera 
(nascuda el 1835), de Sant Quirze.  La seva filla gran 
Agna Serra Aguilera es va casar amb Joan Roig i vivien 
al carrer de Sant Gaietà, amb el seus fills Miquel (nascut 
el 1887) i Rosa. Rosa es va casar amb Climent Escayol. 
El seu fill Josep Serra Aguilera es va casar amb Júlia 
Vila i vivien al carrer de Ruiz Zorrilla, 442.  

un tal Arís i van tenir dos fills: Pere (nascut el 1864) i 
Maria (nascuda el 1866). Vivien a la casa dels Arís, amb 

nt Gaietà, 7. Però aviat 
Eulàlia va quedar vídua i va acollir a casa seva la seva 
germana Maria (potser en morir el pare, Anton)43. 

 

Anton Serra Pujol 

El fill petit Anton Serra Pujol (nascut el 1843), el qual 
encara trobem a Rubí al reclutament de 186344, va 
marxar a Sant Martí de Provençals per treballar-hi de 

40 AMRU, Amillarament de 1854. 

41 AMRU, Padrons de 1864, 1873, 1880 i 1889. 

42 AMRU, Padró de 1931. 

43 AMRU, Padrons de 1872, 1880 i 1889. 

44 osep Ramoneda firmà un llistat de 18 nois que 
feie  



 

Guardas, de Sallent, filla de jornalers, i van tenir dos 
fills: Emili (nascut el 1873) i Antònia (del 1881). Va 

 Anton va morir vell: 
testà i morí el 1911. Anton mai va perdre el contacte amb 
la família de Rubí. De fet la seva filla Antònia es va casar 
amb un Aguilera, i van tenir dos fills: Josep (nascut el 
1913) i Eulàlia (nascut el 1914); vivien al carrer de Sant 
Jaume de Rubí, a on Antònia retornà. Enviduà aviat. 

El seu fill Emili Serra Mas es va casar el 1893 amb 
Montserrat Sian Rovirosa, de Gràcia, filla de Miquel 
Sian  Laffont
i van tenir tres fills: Joan  (nascut el 1895), Anton i Rosa 
(nascuda el 1903). Vivien a la fàbrica tèxtil que van crear 

 
 

Joan Serra Sian es va casar amb Teresa Espasa Rius, 
de Barcelona, i va tenir cinc fills: Maria Teresa, 
Montserrat, Joan, Emili i Núria. Rosa es va casar amb 
Marià Vallès Moragas, de Barcelona, i tingueren un fill, 
Marià45 

ELS SERRA TRULLÀS / SERRA PAGÈS 

Tornem al segle XVIII perquè encara podem parlar de 

del Molí, els descendents dels germans Pau i Jaume 
Serra Costa. El cognom no ha perdurat a Rubí per 
aquestes línies. 

Pau Serra Costa, nascut encara a la masia Serra del 
Moli, anomenat jove, es var casar amb Paula Trullàs 

Josepa i Jaume. Vivien a una casa a la zona de la riera, 
tal com figura als documents de pagament de les 
contribucions municipals com el Repartiment de 1747, 
el  de 1741 i 1749 i el  de 
174846.  

El seu fill Jaume Serra Trullàs es va casar el 1789 amb 
Rosa Ventayol Maspons de Terrassa47 i va tenir dos  fills: 
Magí (nascut el 1790) i Jaume. Vivien a les cases del 

45 Sembla que Miquel Serra Rossinyol es va casar amb Maria 
Graner (nascuda al 1808), van tenir dos fills: Joan (1824) i 
Antònia (1836), i vivien a la plaça Major, 6. Cultivava dos 
peces de terra i un hort. Ramon Serra Rossinyol també era 
pagès. 

46 Pel que fa a les germanes Serra Costa, Rosa es va casar 
amb Pau Llugany el 1748, i Josepa amb Sebastià Roig el 

. 

47 Arxiu Capitular de Barcelona,  
96.

48 AMRU, Carpeta 1404, Cobrança dels Miquelets, 1795. I 
d  

Padró48 i, anys més tard, al carrer de Sant Antoni, 3. 

Estella, de Sant Quirze, el 1771.  

Dels dos fills de Jaume sabem que Magí Serra 
Ventayol, dit Jaume Serra Trullàs, es va casar amb 
Francesca Pagès (nascuda el 1796) i van tenir vuit fills: 
al 1814 va néixer Rosa, al 1816 Eulàlia, al 1820 Josep, 
al 1821 Paula, al 1824 Maria, al 1827 Caterina, al 1832 

42 
els trobem al carrer de Sant Antoni, 44. Magí testà el 

Jaume Serra Ventayol, també 
anomenat Serra Trullàs, només sabem que va ser reclutat 
al 1819 i que el 1822 es va casar amb Maria Planas 
Montmany.  

Dels dos fills de Magí, el gran Josep Serra Pagès es va 
casar amb Francesca Perich (o Pinell) de Terrassa 
(nascuda el 1841), i van tenir una filla, Inés (nascuda el 
1869). Vivien al carrer de Sant Antoni, 2549.  

El fill petit Magí Serra Pagès es va casar amb Eulàlia 
Rossinyol Roses (nascuda el  1835 o el 1841) i van tenir 
tres fills: Àngela (nascuda el 1867), Maria (nascuda el 
1869) i Salvi (nascut el 1877). Vivien al carrer de Sant 
Josep, 16. Magí era pagès: cultivava quatre peces de 
terra50. Testà al 1887. El seu fill Salvi Serra Rossinyol es 
va casar amb Dolors Roca i varen tenir una filla, Carme 
(nascuda el 1913)51. Vivien al carrer de la Creu, on es 
traslladà la seva mare Eulàlia quan enviduà52.  

De les filles, Àngela Serra Pagès es va casar amb Ramon 
Salvatella i va tenir dos fills, Ramon i Jaume. Al seu 
habitatge del carrer de Sant Pere acolliren la seva 
germana Maria, vídua de Perich, i també hi vivia el fill 
Jaume, casat amb Concepció Monforte, amb el seu fillet 
August (nascut el 1885)53. Una altra germana vídua, 
Paula, vivia a la baixada de Sant Joan. De les altres 
germanes Rosa, Eulàlia i Caterina no en sé res54.  

b) Jaume Serra Costa, també nascut a la masia, dit 
Jaume major per diferenciar-lo del seu nebot Jaume 
Serra Mir, jove, es va casar al 1743 amb Esperança Plans 

49 AMRU, Padró de 1873. 

50 AMRU, Amillarament de 1854. 

51 AMRU, Padró de 1931. 

52 AMRU, Padró de 1889. 

53 AMRU, Padró de 1889 

54 AMRU, Padró de 1889. Potser Rosa és qui es va casar amb 
Isidre Aguilera (nascut el 1800), que ja vidu testà el 1870; fills 

Aguilera Serra. O potser és Rosa Serra Pujol o bé Rosa, filla 
de Jacint i Eulàlia? 



 

Llunell, que va morir després de donar-li un fill, Jaume. 
El trobem pagant les contribucions, com la , el 
1741. Després de deu anys es va casar de nou, amb Maria 

1781. Jaume va morir el 1785, als 70 anys. El seu fill 
devia morir aviat, ja que en el cobrament dels Miquelets 
de 1795, es cita els hereus de Jaume Serra major per una 
vinya.  

 

Fotografia de 1919, autor desconegut, El carrer de la Creu 

Can Bertran, ara desapareguda. 

 
 
ALTRES FAMÍLIES SERRA NO PROCEDENTS 

DE LA CASA SERRA DEL MOLÍ 

 

Segons els documents fiscals de 1718, hi havia altres dos 
caps de família amb el cognom Serra, en aquest cas 
propietaris. 

Un és Josep Serra Torras major. Nascut cap al 1677, es 
va casar amb Rosa i va tenir tres fills: Francesca 
(nascuda el 1702) Josep (nascut el 1704) i Francesc 
(nascut el 1710). Tenia 2 bous, 2 mules, 30 ovelles i 24 
xais. Té un jornaler vidu, Joan Xercavins, un mosso per 
als bous i una criada de 16 anys. El seu fill Josep, que als 
12 anys figura com a estudiant, es va casar amb 

descendents. No sé si són els de Can Serra del Padró, que 
van perdre el cognom pel de Mitjans.   

55  que es va 
casar amb una alt Isidre i Maria 
Torrents, la qual  va casar el 
1747 amb Joan Majó, vidu, de Valldoreix. 

 Serra conegut com Serra i Puigventós, 
nascut a Sant Pere de Vallhonesta (ara Sant Vicenç de 
Castellet). El seu pare Jaume, conegut a Rubí com Jaume 
Serra de Dalt
vídua de Benet Puigventós (de Can Carreras?). Valentí 
Serra de Dalt (nascut el 1653 o el 1662) es va casar el 
1703 amb la seva germanastra Mariana Puigventós55, 

més tard, el 1719, Jaume ja dit Serra Puigventós es va 
tornar a casar amb Madrona Pons, de Terrassa, quan ell 
tenia 54 anys i ella 24, i no van tenir fills. Tenien un 
jornaler o pastor, Lluís Picasso.  

En una altra documentació fiscal es nomenen més 
persones de cognom Serra que no hem pogut classificar. 
De mitjans segle XVIII, trobem citat als Repartiments 
(1740-1749) Miquel Serra, que paga per adobar el camí 
de Moncada i per terrallons (camins). Possiblement és 
algú de la branca dels Serra del Molí. Es va casar amb 
Anna Maria Major, de Castellbisbal. El seu fill Francesc 
es va casar amb Teresa Carreras Magrià i varen tenir 
quatre fills; podríem identificar descendència de tres 

d, però en qualsevol cas 
femenina. També es cita als Repartiments un tal Victu de 
casa Serra, que paga diverses recaptacions el 1740, de 
qui no hi ha altres referències56. 

A finals de segle XVII, en el document de Cobrament 
dels Miquelets (1795-1796) es cita Joaquim Serra antes 
Juan Puig, de qui no sabem res. Pot ser és el mateix 
Joaquim Serra nascut el 1757 a Igualada, fill de Llorens 
i Anna Maria Aguilera, que treballava com a 
espardenyer a Rubí al 1780. Com es va casar amb 

alment Serra Parera 
per diferenciar-lo dels altres Serra. Tingueren dos fills: 
Jacint (nascut el 1784) i Josep (nascut el 1788). Encara 
vivien al 1829, al carrer de Santa Maria, 1. La 
descendència dels seus fills Jacint i Josep va ser 
nombrosa. Els dos ere
de 1854 i vivien al carrer de Sant Jaume, 13 i al de Santa 
Maria, 1. 

Josep Serra Mas
1854, que vivien al carrer de Xercavins, 8 i 12 
respectivament, fills de Pere Serra i Teresa; i dels 
germans Joan i Miquel Serra Bogunyà, procedents de  

56 També trobem als documents fiscals de 1741, 1748 i 1749 
Anton Serra (o Serra i Trias), que viu a la zona del Padró. Però 
pels altres documents sabem que era Serrallach: al Cobrament 
dels Miquelets (1795- Casa Serra 
Llach, antes Anton. 



 

 



 

La plaça Major (actual del Dr. Guardiet
segle passat. Fons Marroyo/Arxiu Nacional de Catalunya 

 

Valldoreix, que el 1829 treballaven de mossos a Ca 
Oriol. Anys més tard Joan viu al carrer de 

Terrassa 40, amb la seva dona Maria Arís Escayol i els 
seus fills Joan i Maria. 

b)  Serra nouvinguts al segle XIX 

Durant la segona mitat del XIX arribaren a Rubí noves 
famílies Serra procedents de diferents contrades de 
Catalunya, atretes per la feina a les fàbriques. 

Els germans Serra Soler provenien de Sant Feliu de 
Lluelles (Montmajor). Al padró de 1872 es registraren 
un jove matrimoni, Climent Serra Soler, teixidor, i 
Dolors Panella, de Moià, ambdós de 24 anys. Tingueren 
dos fills: Joan (nascut el 1875) i Josep (nascut el 1878). 
Vivien al carrer de Sant Francesc, 4. En enviduar, 
Climent es va tornar a casar amb Maria Marcet, amb la 
qual visqué al carrer de Sant Bonaventura (actual de 
Maximí Fornés)57. El 1872 trobem també dos germans  

57 AMRU, Padró de 1889. 

de Climent convivint a casa seva, Joan, de 26 anys i peó, 
i Josepa Serra, de 18 anys i teixidora. Joan es va casar 
amb Teresa Roig Sala i va tenir tres fills: Joan (nascut el 
1880), Eulàlia (nascuda el 1883) i Josep (nascut el 1888). 
Josepa es va casar amb Ramon Ferrer Torrent, nascut a 
Arbúcies, i tingueren tres fills: Segimon (1882), Enrica 
(nascuda el 1885) i Dolors (nascuda el 1887).  

Un altre cas és el dels germans Serra Varoy, procedents 
de Sallent. Ramon Serra Varoy (nascut el 1826 a Berga)  

era teixidor i estava casat amb Magina Ramoneda Lluch, 
amb la qual va tenir una filla, Maria (nascuda el 1861 a 
Valldoreix); el 1864 vivien en una fàbrica de Rubí. En 
aquell any trobem Anton Serra Varoy al carrer de la 
Creu. Josep Serra Varoy, el 1872, amb 39 anys58, estava 
casat amb Lluïsa (o Elvira) Calvet Norta, i tenia cinc fills 
petits: Maria (nascuda el 1865), Ramon (nascut el 1867), 
Carolina (nascuda el 1870) i Marta (nascuda el 1872), 

58 AMRU, Padró de 1872. 



 

peti
i es va casar amb la rubinenca Lluïsa Llunell Ramoneda 
(nascuda el 1849), amb la qual va tenir un fill, Frederic 
(nascut el 1872). El 1875 trobem els tres germans, 
Ramon, Josep i Joan, vivint junts en una casa de la plaça 
Major (actual del Dr. Guardiet), 7, amb la seva mare 
vídua Maria Varoy Viladomat i amb les seves dones i 
fills59. A finals de segle Joan esdevingué vidu i vivia al 
carrer de Sant Joan, a casa dels cunyats Llunell, mentre 
el seu fill Frederic era a Barcelona estudiant. El seu 

guerra de Cuba). El 1931 les filles Maria i Pilar vivien 
juntes a la Plaça de Palet (actual del Dr. Guardiet), 2.  

Altres Serra arribats a Rubí en aquests anys varen ser 
Salvador Serra Torrentó
carrer de Llobateras, i  Isidre Serra Soler, de Cardona, 
que ho va fer al carrer de Sant Isidre. 

reals. 

Rubí ens ha permès accedir a una microhistòria i des 
 

una societat industrial. 

Els arxius públics són els grans aliats de les persones que 

del seu passat familiar. Precisament el que dóna sentit a 

posant els documents en fàcil disposició per a la 

Municipal de Rubí, la seva paciència i orientacions per 
localitzar i consultar els documents necessaris, i espero 
que aquesta recerca serveixi per despertar la curiositat i 

59 AMRU, Padró de 1875. 


