APUNTS SOBRE EL MAS FOGUERAS DEL TORRENT '"
El mas Fogueras del Torrent és una antiga masia catalana dins el terme
municipal de Mataró, a les portes del que actualment s'anomena el centre històric
de la ciutat. Si ens remuntem a l'època en què Mataró estava tota envoltada per
muralles, el situaríem fora d'aquestes, dit en termes d'aquell temps «fora lo portal
de Valldeix».
Està situat a la baixada d'en Massot, un carrer amb força pendent i que des
de sempre ha estat un rial d'aigües de pluja, d'aquí el mot «el Torrent»; fins no
fa gaire també se l'anomenava «el carrer dels rocs», perquè era ple de grans pedres
o rocs que feien impossible el pas de vehicles i just el de persones. No va ser
fins a l'any 1968 que es va encimentar el carrer i així es féu transitable; sens
dubte encara trobaríem a Mataró molta gent gran que el reconeix per aquest nom.
Inicialment el mas Fogueras era una casa a quatre vents, com moltes altres
masies, però posteriorment, i degut a unes reformes, s'hi va edificar una part
nova «per la part de tramuntana, que comprèn des de la devallada fins quasi a la
mitad de la casa antigua, construïda a quatre vents, per haverse cremat quaranta
o cinquanta anys atras» (1). Aquesta descripció l'hem de situar a començaments
del s. xvni, possiblement durant els fets del 1714, tot i que el portal d'entrada,
des de la baixada o torrent d'en Fogueras, deu ser anterior a aquests fets, ja que
en la seva pedra central figura la inscripció «MAS FOGUERAS 1615».
Era una gran casa de planta baixa i dos alts, «tota circuhida de parets de
pedra y bon morter, safareig, pati y jardí», que avui encara es conserva en el seu
aspecte exterior tal i com era aleshores; en els anys cinquanta, i degut a qüestions
que ara no cal analitzar, s'hi varen fer unes reformes que varen malmetre el seu
estat interior en general.
Si ens remuntem al 1738, i concretament a un inventari notarial d'aquell
any, trobem una descripció de com era en aquell temps, i es pot veure que la
ressenya que en fa és tal i com es conserva encara. Ens parla de «tota aquella
casa gran, contenint en si quatre cossos ab dos portals obrints, lo un rodó y lo
altre quadrat, ab son barri al davant de aquella, y ab dos portals y portas en dit
barri, construïts y edificats ab sos panys y claus, ab sa hera, situada en lo terme
y fora las murallas de la present Ciutat de Mataró y en lo lloch dit la Cinia den
Fogueras» (2). És també a partir d'aquest document que podem saber com era el
seu interior; per tant ens anomena r«entrada, lo estudi, el menjador, lo pastador,
el celler, la cort o estable, la sala, la cambra de la capella que se troba sobre el
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menjador, la cambra anomenada del hort o del jardíj la cambra que dona a la
part de tramontana sobre el menjador, una cambra sobre lo estudi, una cambra
anomenada del migt, una sobre lo pastador y una altra sobre la cuina, així com
diversas golfes en el segon alt.»
El nom de «Fogueras» és degut a què durant molts anys, possiblement des
del segle xv o abans, fins a finals del xviii, el mas fou habitat per la família
Fogueras, pagesos importants de l'època, com ho demostren les propietats que
posseïen i diverses peces de terra dins el terme de Mataró; també per tenir com
a membres d'aquesta família diversos religiosos que pertanyien a la parròquia
de Santa Maria i pel fet que, malgrat que s'emparenten amb d'altres famílies
importants de la ciutat, sempre conserven el cognom intercalat.
Així veiem com l'any 1685 es casa «Maria Fogueras, dlla, filla d'Anton
Fogueras del Torrent, amb lo Mag. Joseph Portell, jove Burgès, fill de Salvador
Portell, Burgès, tots de Mataró», i posteriorment, l'any 1709, el casament de «Maria
Gertrudis Portell i Fogueras, filla de lo Mag Joseph Portell y Fogueras, Burgès
amb Lo Mag. Pere Jaume Massot, Ciutadà Honrat de Barcelona, procedent de
Juneda, (Lleida) fill de Jaume Massot, també Ciutadà Honrat de Barcelona». Malgrat
tot, el cognom Fogueras s'acabarà perdent per falta d'hereus, i els Massot passaran
-tal com hem vist- a ser els propietaris del mas; amb els anys a aquesta família
li passarà el mateix, concretament amb la mort del darrer, el doctor en Lleis Salvador
Massot Portell i Fogueras, ocorreguda l'any 1789.
El segle XIX és un període molt intens en la història d'aquesta casa. Passa
a ser propietari del mas el notari mataroní Antoni Torras i Mataró, que es casa
en segones núpcies amb la vídua de Salvador Massot, heretant per tant totes les
seves propietats. L'any 1816 hereta el mas el seu fill, el també notari Desideri
Torras i Golorons, personatge controvertit en la seva època, que va fer que la
fesomia de l'indret variés en poc temps, tal com veurem més endavant.
Durant l'etapa de la Guerra del Francès, segons sembla, el mas va patir
alguns desperfectes per part de les trofes franceses, ja que va ser destinat com a
quarter tant per aquestes tropes com per les tropes dels soldats espanyols.
L'any 1823, durant l'esmentada guerra, degut a què fou destruït el convent
dels frares caputxins de Mataró, el pare Guardià acudí al representant de la ciutat
per tal que se'ls assignés casa mentre el convent fos reedificat, passant a residir
durant un període de temps a «la vulgarment anomenada casa d'en Massot» (3).
Desconeixem el temps que va durar l'estada dels frares a la casa, però per informació
facilitada per familiars meus, actuals propietaris i residents, algunes estances, a
començaments d'aquest segle, encara es poden veure retolades amb noms de sants,
la sala de Sant Francesc, la de Sant Antoni, etc.
Posteriorment i sempre com a propietari en Desideri Torras, la casa
Massot també va ser utilitzada per ubicar una de les fàbriques més importants
116

de Mataró. L'any 1836 es creà a Mataró la factoria Busqueta i Sala, una filatura
de cotó que seria coneguda a la ciutat com la fàbrica de can Massot; durant cinc
anys s'establiren en aquest indret, passant després d'aquest període al carrer de
Sant Agustí, però tot i així, durant molt de temps, la gent encara coneixia aquesta
nova fàbrica com la de can Massot. (4)
El notari Desideri Torras i Golorons, durant el temps en què va ser propietari
de la casa Massot, «altrament dit lo Mas Fogueras», va convertir l'indret en ben
diferent del que havia estat fins aleshores. Tal com hem dit, per pròpia iniciativa
va començar a construir en terrenys de la seva propietat, al voltant de la casa,
sense permís municipal, tenint molts conflictes amb les autoritats locals de l'època;
però aconseguí d'obrir dos nous carrers, el de Cristina i el d'Isabel II, en honor
a les reines d'aquell temps, assegurant-se d'aquesta manera una quantitat de censos
perpetus per als «establiments otorgats» als nous residents dels dos carrers. (5)
El 16 de febrer de 1845 es formalitza la venda de la casa Massot al negociant
mataroní Joan Antoni Colomer i Riera, després que durant força temps ja no hi
residís ningú. Però aquest no la va comprar per a viure-hi, sinó com a fàbrica, ja
que en aquest mateix any va demanar una autorització municipal per poder fer
unes reformes «en su fàbrica sita en la Bajada de Massot»; volia obrir una porta
nova i diverses finestres, adjuntant-hi també un plànol de l'indret (6). Aquesta
activitat, però, no degué reeixir, ja que l'any 1852 es redacta un escrit i es fa un
planell de la casa, dirigit a les autoritats militars de Mataró, oferint la casa Massot
com a quarter de soldats, «donde podrían albergarse un escuadrón» (7). Sembla
ser, i és evident, que aquest escrit no va tenir l'èxit desitjat, ja que mai més no
s'hi varen hostatjar soldats.
El 1856 passa a ser propietari del mas en Joan Colomer i Ventura, fill de
l'anterior, utilitzant «tota aquella gran casa», segons sembla, com a magatzems
per a comerciants i industrials de la ciutat, llogant els baixos i les habitacions
per guardar diferents materials i caps de bestiar (animals per a l'escorxador,
materials per al forn del vidre, etc). Però el 1884, any de la seva mort, hereta la
casa el seu fill, en Joan Colomer i Noguera, comerciant, solter i tant sols amb 28
anys. La propietat li va durar poc temps, ja que tres anys més tard, el dia 2 de
novembre de 1887, es va morir, tot deixant en testament totes les seves propietats
a la parròquia de Santa Maria de Mataró per a una causa pia (8).
I, ja per acabar, el dia de Tots Sants de l'any 1889, un avantpassat meu, en
Jaume Bruguera i Rodon, el meu besavi, pagès, i que fins aleshores havia estat
masover de l'horta de can Boada, va llogar «tota aquella casa gran, anomenada
la Casa de Massot, altrament Mas Fogueras del Torrent y antiguament lo Mas
Campmajor», per poder allotjar-s'hi (9), tornant a donar a la casa, que durant
més de cent anys podríem dir que havia estat deshabitada, una nova activitat
familiar. El meu avi, en Josep Bruguera i Tramunt, la va comprar a la parròquia
de Santa Maria l'any 1923, i fins avui...
Jaume Bruguera i Castellnou
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NOTES.
1.-

AMM, notari Francesc d'A. Fins, 1821. Document de venda del mas Fogueras
-mitjançant pacte de carta de gràcia, per cert termini- entre Desideri Torras,
venedor, i Felicià Horta, comprador (31 de març de 1821).

2.-

AMM, notari Esteve Font, 1738. Inventari de la Sra. Maria Gertrudis Massot Portell
i Fogueras, vídua del Mag. Sr. Jaume Massot, ciutadà honrat de Barcelona (mort l'any
1731).

3.-

AMM, Acords 1923, llibre 39. Sol·licitud del pare Guardià dels frares caputxins,
«demanant se li entreguin les claus del convent i que se li senyali casa capaç per
poder habitar, fins que s'hagi reedificat l'antic convent, acordant passin a la casa
vulgarment anomenada de Massot».

4.-

FRANCESC COSTA, «La fàbrica Busqueta i Sala», Mataró Liberal J820-1856, pp. 171175.

5.-

FRANCESC COSTA, Mataró Liberal 1820-1856, p. 28. Albert Garcia; Manuel Guàrdia,
La construcció d'una ciutat: Mataró 1500-1900, p. 133.

6.- AMM, Acords 1845. Permís de l'ajuntament de Mataró per poder realitzar unes reformes
a la casa Massot, atorgat al Sr. Joan Antoni Colomer i Riera (20 d'agost 1845).
7.-

MASMM, Carpeta núm. 1 Casa Massot. Document manuscrit fent oferiment, per part
de Joan Antoni Colomer, de la casa Massot com a quarter de soldats (29 de març
1852).

8.- AMM. Notari Miquel Tufií. Testament de Joan Noguera i Colomer deixant totes les
seves propietats en benefici dels pobres o de cases de beneficència, o d'altres obres
de caritat (22 de setembre 1885).
9.- AMM, Acords 1889. Autorització de l'alcaldia concedida a Jaume Bruguera i Rodon
per traslladar a la casa núm. 7 de la baixada Massot un dipòsit de bestiar boví que
ja tenia a l'horta de Boada (31 d'octubre 1889).

N O T A FINAL.
L'any que bé, el dia de Tots Sants, concretament I'l de novembre de 1999, farà
110 anys que la meva família viu en aquesta casa, objectiu d'aquest petit treball. Per això
jo, que malauradament no vaig descobrir aquesta data fins no fa gaire, m'agradaria anar
nou anys enrera i imaginar-me que aquest és l'any del centenari, per així poder-ho celebrar. I la millor manera de fer-ho és donar a conèixer el que, des de ja fa quasi vint anys,
he anat esbrinant, sense presses però amb constància. No ho sé tot, ni molt menys, però
el que hi ha aquí escrit és el que conec.
Com heu pogut veure, el mot Fogueras l'he escrit sempre amb «AS»; això és degut
a què, tot i saber que no és correcte en català, he volgut mantenir la forma com s'escrivia
antigament.
Per acabar, voldria tenir un record per a la meva àvia «Cisca»; va ser ella qui em
va començar a explicar moltes coses d'aquesta casa, ja que se l'estimava, i a mi també
me l'ha feta estimar.
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L·iiUíida del mas Fogueras del Torrem, a la baixada d'en Massoi.
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