
ELS TAFURER, SENYORS DE LA TORRE 
DE MONELLS, QUADRA DE LA 

BARONIA DE VILADEMULS 

Aquesta aportació a la genealogia dels Tafurer és fruit d'una 
recerca a l'important arxiu familiar del meu bon amic el marquès 
de Castelldosrius, gran d'Espanya, a qui agraeixo la seva gentilesa 
i les facilitats que sempre m'ha donat per a consultar la seva do
cumentació. També vull agrair a un altre bon amic. En Ferran Viader 
i Gustà, la informació que m'ha proporcionat sobre les tres prime
res generacions del llinatge que tractem. 

Sembla que el cognom Tafurer ve del nom comú tafurer, fre-
qüentador de cases de joc, i que és originari del comtat de Girona. 
Els seus membres apareixen al segle XV com pertanyents a l'esta
ment militar, concretament al grau de donzells. No n'hem trobat cap 
que hagués estat armat cavaller. El document més reculat trobat 
a l'arxiu Castelldosrius és del 21-VII-1412, i es tracta d'una com
posició entre Urbà de Turmo, pavorde de Fortià, del monestir de 
Sant Pere de Rodes, i Joan Tafurer, batlle de dit monestir a Castelló 
d'Empúries, sobre drets de la batllia. Els heraldistes donen als Ta
furer distintes armes, la qual cosa ens fa pensar que hi hagueren 
diferents línies d'aquest llinatge: camper de guies amb tres estrelles 
d'argent, i bordura d'or (Bernat Mestre i Francesc Tarafa); camper 
de guies amb un gos passant d'argent portant a la boca una canya 
o gaiata de sinople (Jaume Ramon Vila); camper d'argent (o d'atzur) 
amb una fura al natural (Josep Maria d'Alòs i de Dou). 

La genealogia que hem pogut establir és la següent: 

I. — JOAN DE TAFURER 

Es casà amb Clara de Palol, la qual fou dotada pel seu cosí-
germà, Joan de Palol, senyor de Vilopriu i de Valdevià, el 31-1-1460 
davant el notari de Torroella de Montgrí, Llorenç Proeta, amb 300 
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florins i la torre de Grava, situada a Valldevià. D'aquest matrimoni 
coneixem un fill: 

Galceran de Tafurer, que segueix. 

II. — GALCERAÍN; DE TAFURER 

Donzell senyor de la torre de Grava. Es casà amb Sibil·la (possi
blement fou ella qui aportà al llinatge la torre o quadra de Monells, 
situada dins el terme de la Baronia de Vilademuls). Tingueren al
menys dos fills: 

1. Francesc de Tafurer, que segueix. 
2. Bernat de Tafurer, que l'any 1499 era procurador dels béns 

disl seu pare. Potser caldria identificar aquest Bernat amb l'homò
nim que vers l'any 1500 era casat amb Anna de Montagut i de Llupià, 
filla del senyor de les Preses. 

IIIv — FRANCESC DE TAFURER 

Donzell de Bàscara i de Vilademuls, senyor de les torres de 
Monells i de Grava. 

Fou procurador del vescomte de Rocabertí, baró de Vilademuls 
vers el 1509. 

Es casà amb Elisabet Pere (o Pera o Peres o Pérez) i Veciat, 
filla del gironí Narcís Pere, propietari dels molins de blat de Pals, 
i de Caterina Veciat, i germana de Miquel Pere i Veciat (que testà 
el 1552), propietari de dits molins i hereu del seu pare. Foren pares 
de Miquel de Tafurer i Pere, que segueix. 

IV. — MIQUEL DE TAFURER I PERE 
(dit també MIQUEL PERE I DE TAFURER) 

Donzell de Giiona, senyor de la torre de Monells i propietari 
dels molins de Pals. Vengué la torre de Grava a Joan d'Olmera-Bianya 
i de Cruïlles, donzell de Montiró, el 18-1-1566. Testà a Barcelona, 
26-1-1571 en poder de Miquel Móra, notari. Es casà amb la seva co-
sina-germana Anna Pere i Terrades, filla i hereva de Jaume Pere i Ve
ciat, la qual morí intestada el 1584. Tingueren els següents fills: 

1. Antic de Tafurer i Pere, que segueix. 
2. Maria de Tafurer i Pere, que morí en 1602-10. Es casà —ca

pítols matrimonials en poder de Joan Miquel Gavarres, notari de 
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Girona, 30-11-1584— amb el noble Don Lluís de Blanes. Morí sense 
successió i féu hereva la seva germana Cecília. 

3. Cecília de Tafurer i Pere, que morí després del 1610. Es casà 
el mateix dia que la seva germana —capítols matrimonials, també el 
mateix dia i en poder del mateix notari, en els quals Antic donà a 
ambdues germanes seves un terçó que tenia a Bellcaire— amb el 
noble Don Antic Onofre de Blanes i de Torres, senyor de Fornells, 
a Girona populat, que ja havia mort el 1607. Cecília obrí una causa 
judicial contra el seu germà Antic perquè aquest li havia expoliat el 
mas Proeta, àlias màs Xifra, de la parròquia de Fornells, que li havia 
estat assignat, conjuntament amb la seva germana, en la repartició 
que els tres germans feren dels béns de llur pare. 

V. — ANTIC DE TAFURER I PERE 

Donzell de Girona, senyor de la torre de Monells (on vivia el 
1602) i propietari dels molins de Pals. 

En la divisió dels béns de la seva mare li tocà la casa del carrer 
de Ciutadans, de Girona. Fou l'hereu universal del seu pare i el pri
mer hereu SLibstituït de la seva tercera muller. Testà a Girona, 
27-9-1607 en poder de Joan Feixat, notari i codicil·là davant el mateix 
el 16-11-1607. 

Es casà primer —capítols matrimonials, 21-6-1578 en poder de 
Montserrat Móra, notari de Barcelona— amb Mencia de Junyent i 
d'Erill, filla del ciutadà honrat de Barcelona Miquel Joan de Junyent 
i Rovira, senyor de la casa de Palou, i de Jerònima d'Erill i d'Aragó. 
Contragué segon matrimoni —capítols, 16-4-1584 en poder de Fran
cesc Camps, notari de Ribes, en els quals ella aportà en dot 3.250 
lliures moneda barcelonesa— amb Francesca de Solanell i d'AIeraany-
Descatllar (filla de Jaume Joan de Solanell, donzell de Ribes, i de 
Lucrècia d'Alemany-Descatllar i Vila), la qual féu testament a Ri
poll, 12-3-1589 en poder de Miquel Pelegrí, notari, disposà d'ésser 
soterrada al vas dels Solanell, a la parròquia de Santa Maria de 
Ribes. Finalment es casà —capítols, 29.12-1592, en poder de Pere Ba
laguer, notari de Prats de Conflent— amb Rafaela de Luna (o Llu
na?), filla de Pere de Luna i de Joana (de Terreros?), habitants de 
Vilafranca de Conflent, la qual féu testament a la torre de Monells, 
3-7-1604 en poder de Miquel Metge, notari de Vilademuls, volent 
ésser soterrada al cementiri de Vilademuls. Ja era morta el 1607. 
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Fills: De la primera muller: 
1. Marianna de Tafurer i de Junyent, fou el tercer hereu subs

tituït del seu pare. Es casà —capítols matrimonials, 17-11-1602 en 
poder de Pere Carbonell, notari de Barcelona, i 12-10-1602 en poder 
de Francesc Pasqual, notari de Girona— amb el noble Don Hug de 
l'amarit i de Torrelles, senyor de Rodonyà, Puigpelat i Montferri, 
castlà de Montclar, de qui fou la segona muller. Sembla que heretà 
del seu germà, alm^enys part dels béns, ja que el 1672 els molins de 
Fals eren del seu fill Don Salvador de Tamarit i de Tafurer i con
tinuaren després en el llinatge dels Tamarit, avui representat pel 
marqués de Castellbell. 

De la segona muller: 
2. Francesc de Tafurer i de Solanell, que segueix. 
3. Francesca de Tafurer i de Solanell, morí a Vinçà, 18-3-1611. 

Fou l'hereva universal de la seva mare i del seu germà i el primer 
hereu substituït del pare. Testà, 11-3-1611 en poder de Miquel Fa
bra, notari de Vinçà. Es casà poc després del 1602 amb el noble 
Don Francesc d'Orís i de Vallgornera, baró d'Orís, senyor de Vall-
gornera, Pollestres, Vilarnau, Cortsaví, Nefiac i Rigardà, de qui fou 
segona muller. Tingueren descendència avui representada pel mar
qués de Castelldosrius. 

De la tercera muller: 
4. Rafaela de Tafurer i de Luna, hereva universal de la seva 

mare i segon hereu substituït del pare. Morí a Marcelona, 23-3-1654. 
l'ou monja del convent de Santa Clara de Barcelona. 

VI. FRANCESC DE TAFURER I DE SOLANELL 

Donzell, senyor de la torre o quadra de Monells. Fou hereu uni
versal del seu pare i primer hereu substituït de la mare. Féu tes
tament a la seva casa de Girona, 25-7-1609 en poder de Joan Feixat, 
notari, i en ell elegeix sepultura a l'església del monestir de predi
cadors de l'orde de sant Domingo, a la capella de Sant Miquel, del 
capítol de dit monestir, on era soterrat el seu pare; féu deixes a la 
seva tia Cecília i a la seva germana consanguínia Rafaela i nomenà 
primer hereu substituït el seu nebot el noble Don Josep de Tama
rit. Morí solter. 

ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA 

De l'Institut d'Estudis Gironins. 
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