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Els Bofarull, uns burgesos ennoblits 

Salvador-J. Rovira i Gómez 

Generalitats 

Els burgesos enriquits de Reus sentiren durant el segle XVIII la pruïja de 

l’ennobliment i per això es mobilitzaren per aconseguir un privilegi de noblesa. 

Per a tots aquests burgesos, l’ennobliment tenia: 

- el valor de la promoció social,  

- de situar-se per damunt del comú de la gent, 

- de poder gaudir, en definitiva, del reconeixement social del qual es 

consideraven mereixedors pels seus èxits econòmics innegables i que no els 

era reconegut a causa del seu origen sovint força humil, ja que eren 

descendents de peraires –Aixemús, Freixe, Miró i Nicolau-, boters –Bofarull-, 

mestres de cases –Garcia-, velers –Marc- o botiguers –Milà. 

L’ennobliment de la burgesia mercantil reusenca es produí en la segona meitat 

del Set-cents per obra i gràcia de la dinastia borbònica. 

La pruïja de l’ennobliment era sentida més que pel fet de la noblesa en si per 

l’ascens en la jerarquia social i els avantatges diversos que comportava, atès 

que la condició de noble permetia gaudir de privilegis fiscals i legals. Aquesta 

actitud davant la condició de noble, feia que molts dels components de la 

primera generació (la que havia aconseguit l’ennobliment, i, en alguns casos, 

fins i tot els de la segona) procuressin compaginar la seva nova situació de 

noble amb els negocis i activitats comercials i industrials que els havia enriquit; 

aquest comportament, no cal dir-ho, era mal vist per part de  la noblesa DE 

SEMPRE, d’alguna manera, dificultava la integració dels nouvinguts dins les 

files de la noblesa diguem-ne TRADICIONAL, com ens ho demostra el fet que 

continuessin casant-se entre ells, és a dir, entre els membres d’aquesta nova 

noblesa. 

Un bon prototipus del que acabem de dir és Salvador de Marc. El seu retrat, 

obra de Manuel Tremulles, que conserva el seu descendent el baró de la Torre 
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d’en Dolça, fa l’efecte, tot i que el personatge va abillat amb perruca, casaca, 

jupa, gorguera, punyets, calça i mitges, d’un pagès benestant i no pas d’un 

noble tot i dur la indumentària pròpia d’un d’ells. 

Molts dels personatges que assoliren la noblesa eren prototipus del que Werner 

Sombart denomina les “virtuts burgeses”, ja que foren ambiciosos, sense 

prejudicis, organitzats, eficaços i racionals, dotats d’un olfacte finíssim per a les 

bones operacions econòmiques, durs en les negociacions, però fidels amb els 

acords i la paraula donada. 

No cal dir que tots aquests burgesos ennoblits es manifestaren agraïts amb els 

sobirans que els havien elevat a la condició de nobles i alguns d’ells, com els 

Bofarull, ho volgueren testimoniar gràficament, així quan decidiren fer-se bastir 

un saló principal que deixés clar a tothom la seva categoria, volgueren fer un 

homenatge als reis als quals devien la noblesa i així feren representar en un 

lloc preferent, tot exaltant-los les figures, aCarles III, Carles IV i la seva muller 

Maria-Lluïsa de Borbó, mentre que als cantons del saló es col·locaren els busts 

dels monarques borbònics de Felip V a Carles III. El gest és, en definitiva,  tota 

una mostra d’adhesió i agraïment a la Casa de Borbó. 

El procés d’obtenció de la noblesa per part d’aquests burgesos presenta cinc 

etapes: 

- La primera es produí en la dècada dels anys cinquanta i en ella 

resultaren agraciats amb privilegis de noblesa els Marc, els Aixemús, els 

Freixa i els Miró. 

- La segona s’esdevingué els anys seixanta i té els Bofarull com a 

protagonistes. 

- La tercera tingué lloc els anys setanta. Aleshores entraren a formar part 

de l’estament nobiliari els Nicolau i els Sunyer. 

- La quarta es donà a la dècada del vuitanta amb els Garcia i els Sabater 

com a beneficiats. 

- La cinquena i darrera arribà els anys noranta amb la incorporació dels 
Milà i els Vignau. 

Tots aquests llinatges arribaren a la noblesa després de: 
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a) Acreditar fidelitat més o menys autèntica a la causa filipista durant la 

Guerra de Successió. 

b) Demostrar que es disposava de patrimonis i rendes més que suficients 

per mantenir el ritme de vida pròpia de l’aristocràcia. 

c) Fer valer serveis a la milícia per part d’algun familiar. 

d) Indicar les vinculacions amb llinatges nobles o acreditats per la seva 

puresa de sang, i 

e) Haver lliurat a Hisenda el donatiu corresponent. 

Aquests nobles nous presenten, en la majoria dels casos, avantpassats 

força humils d’artesans, botiguers o petits comerciants, que establiren amb 

treball i diligència les bases de l’èxit econòmic dels seus descendents, 

aconseguit gràcies a un ampli ventall d’activitats econòmiques que anaren 

del préstec i els arrendaments dels drets senyorials al comerç de tot tipus 

de mercaderies, tot passant per la participació en la boteria, negocis 

marítims, fàbriques d’indianes o companyies d’assegurances. 

Els Bofarull 

Són originaris dels Pallaresos d’on era Montserrat Bofarull que s’establí a 

Reus al segle XVI. 

Les cinc primeres generacions 

Després de Montserrat a qui podem considerar el genearca, segueixen tres 

generacions de Bofarull reusencs que permeten arribar a la cinquena 

generació representada pel boter Pere Bofarull i Llagostera que el 1693 es 

casà amb Teresa Gavaldà i Cabrer. 

Aquest Bofarull fou partidari declarat de Felip V i com a tal segons el 

testimoni de Joan Oriol, Joan Domènec i Jaume Estivil, davant del notari 

Jardí: fou perseguit, enquietat, molestat y molt mal mirat, y en sa persona y 

béns suportà dels maleffectes y poc lleals graves enquietuts, perturbacions 

y molestias (...) y no podia ser menos, pues en lo mateix any (1705) die de 

Sta. Tecla vintytrés de setembre, una quadrilla de miquelets se arrimaren a 

sa casa afí de saquejarla y matarlo (...) y certamen aurian lograt la ocasió a 

no tenir las portas tancadas (...) y semblant cas li succeí després en una 
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quadrilla de maleffectes que també arrimats a las portas de sa casa, que a 

vista de trobar aquellas també tancadas no pogueren lograr són fi, emperò 

lo cridaren des de lo carrer ab altas veus y baixa, traïdor que has de morir 

(...). Y després de ocupar las armas de nostre Rey [es refereixen a F. V] lo 

dit present Camp de Tarragona se li esdevingué que lo dia 25 de maig 1714 

a les quatre de la tarde poc més o menys, envestiren dins de sa casa tres 

voluntaris y encontrantse ell (...) en tal fatal ocasió en la escala de dita sa 

casa, vista que la necessitat no demanava més temps donà luego en fugir 

escala munt y li tiraren aquells dos colps de pistola (...) dels quals dits 

quedà lo dit Bofarull sens aver rebut dany... 

A la fi el seu botiflerisme li costà la vida, ja que fou mort, el 1719, a Alcover. 

La sisena generació  

Està representada pels germans Bonaventura i Josep Bofarull i Gavaldà, 

fills del suara mencionat Pere. 

Bonaventura és el més gran dels dos germans i fou l’hereu dels seus pares. 

Contragué matrimoni, l’any 1722, amb Paula Pàmies i Martí i fou el 

genearca de la branca dels Bofarull no ennoblits que no aconseguí l’èxit de 

la branca cabalera de Josep Bofarull i Gavaldà i els seus descendents. Es 

dedicà als negocis i restà en una posició econòmica més que espectable. 

Va fer testament el 22 d’abril de 1765 i en ell disposà que l’enterressin a la 

capella de la Mare de Déu del Carme, del convent de Sant Joan. 

Respecte de Josep Bofarull direm que el 1732, amb vint-i-un anys, es casà 

amb Maria Miquel i Pagès, filla del calderer Francesc Miquel, amb qui va 

tenir set fills, tres noies i quatre nois. Fou regidor i batlle de Reus, batlle de 

Mascalbó i sotsdelegat de Marina de Reus i Salou, càrrec que traspassà al 

besnebot Bonaventura Bofarull i Nolla, nét del seu germà Bonaventura. 

La pràctica del comerç a l’engròs li permeté fer-se amb una fortuna 

considerable la qual cosa s’evidencia, entre d’altres aspectes, en la 

constitució d’un extens patrimoni agrari, la construcció del palau familiar del 

carrer Llovera (si més no en la fase inicial) i del mas Bofarull, a la partida de 

la Roureda, i en el finançament graciós de diversos edificis a Salou. 
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L’èxit en el camp dels negocis l’arrodoní amb l’entrada a l’estament nobiliari 

gràcies a l’obtenció dels privilegis de ciutadà honrat de Barcelona (1760), 

cavaller (1772) i de noble (1774). 

El seu testament, atorgat el 18 de gener de 1779, fou obert el 15 de març 

d’aquell mateix any. Hom l’enterrà al vas familiar de la capella de Santa 

Magdalena de l’església conventual dels franciscans reusencs. 

Setena generació  

La representen Pere Bofarull i Pàmies i els seus cosins els germans Josep i 

Francesc de Bofarull i Miquel, fills de Josep Bofarull i Gavaldà. 

Pere Bofarull i Pàmies 

És el fill i hereu de Bonaventura Bofarull i Gavaldà. Nasqué els darrers 

mesos de 1722 o en els primers del 1723 ja que, el 9 d’octubre de 1752, 

declarà tenir 30 anys. L’any 1743 establí capítols matrimonials amb 

Magdalena Nolla i Freixa que li aportà un dot de 1.200 lliures, Morí el febrer 

de 1793. 

Josep de Bofarull i Miquel  

Nasqué a Reus l’any 1734 i hi morí el 28 d’abril de 1809. Fou l’hereu del seu 

pare de qui va continuar els negocis. Conragué matrimoni, el 1760, amb 

Maria Morell i Miró. Ocupà diverses vegades el càrrec de regidor degà de 

Reus i fou l’home del capità general a Reus. Continuà les obres del casal 

familiar i va fer decorar el saló noble al pintor Pere-Pau Montanya. 

Juntament amb el seu germà Francesc impulsà diverses actuacions 

culturals i socials com el Teatre de les Comèdies i l’Hospital dels pobres. 

Francesc de Bofarull i Miquel  

Vingué al món a Reus vers 1737. Es casà amb Teresa Mascaró i Salas, filla 

del comerciant Andreu Mascaró, i passà tota la vida a l’ombra del seu 

germà Josep. Entre les seves activitats destaquen la de síndic personer de 

Reus i la d’administrador de l’ermita de Misericòrdia i de l’Hospital local. 

Atorgà les darreres voluntats el 25 de juliol de 1791. 
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La vuitena generació 

Tenim a Bonaventura Bofarull i Nolla a Francesc-Policarp de Bofarull i 

Morell i a Francesc de Bofarull i Mascaró (També pertany a aquesta 

generació el cabaler Pròsper de Bofarull i Mascaró. Tenim, doncs, tres 

branques de Bofarull. 

Bonaventura Bofarull i Nolla  

És el primogènit de Pere Bofarull i de Magdalena Nolla. El 13 de juny de 

1769 establí capítols matrimonials amb Antònia Ferrer i Martí. Va ser 

subdelegat de Marina de Reus i Salou. Morí el febrer de 1812 

Francesc-Policarp de Bofarull i Morell  

Per mort del seu germà Joan acabà essent l’hereu i el continuador de la 

línia. Fou batejat el 27 de gener de 1771. El 1784 entra com a cadet en un 

regiment. Com a militar participà en les guerres Gran i del Francès i assolí 

el grau de coronel. L’any 1802 s’amullerà amb la barcelonina Maria-Antònia 

de Plandolit 

Francesc de Bofarull i Mascaró  

Contragué matrimoni, el 1802, amb Antònia Brocà i Jové, dotada pel seu 

pare amb 10.000 lliures. 

La novena generació 

Tenim a Josep Bofarull i Ferrer a Josep-Francesc de Bofarull i de Plandolit i 

a Francesc de Bofarull i Sunyer. 

Josep Bofarull i Ferrer  

És l’hereu de Bonaventura Bofarull i Nolla. L’any 1798 contragué matrimoni 

amb Maria- Anna Molins i Querol, filla del comerciant reusenc Joan Molins i 

Torrell, que li aportà un dot de 4.500 lliures. Fracassà en els seus negocis 

fins al punt que es veié obligat a vendre finques per un valor de 16.562 

lliures. 

Josep-Francesc de Bofarull i de Plandolit  
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Nasqué el 19 de desembre de 1803. L’any 1823 manifestà voler seguir la 

carrera militar, però no perseverà en la idea. El 15 de febrer de 1829 

contragué matrimoni amb la seva parenta Magdalena de Bofarull i Brocà filla 

de Francesc de Bofarull. La seva mare, que era l’hereva de confiança del 

pare, inicialment el volia fer hereu, però després se’n destí i repartí els béns 

familiars entre ell i els seus germans Policarp i Francesca (a ell li tocà la 

casa pairal que lloga a “El Olimpo”). L’any 1862 o abans es traslladà a viure 

a Tarragona on morí el 24 de novembre de 1869. 

Francesc d’Asís de Bofarull i Brocà  

Nasqué a  Reus el 2 de setembre de 1801. El 16 d’agost de 1831 es casà 

amb Teresa Sunyer i Borràs. Passà per dificultats econòmiques que es 

traduïren en demandes de prèstecs i alienacions de finques. Per aconseguir 

diners no dubtà pas, el 1837, a acceptar de la Junta de Beneficència el 

càrrec de procurador amb l’encàrrec de cobrar els seus rèdits a canvi de 

rebre 8 diners per lliura recaptada. 

 

La desena generació 

La integren Bonaventura Bofarull i Molins, Misericòrdia de Bofarull i de 

Bofarull, i Josep-Francesc de Bofarull i Sunyer. 

Bonaventura  Bofarull i Molins  

S’ordenà sacerdot, és el darrer de la línia. 

Misericòrdia de Bofarull i de Bofarull  

Nasqué l’any 1836 i morí el 15 de gener de 1893, essent enterrada a la 

sepultura que el Querol tenien a Torredembarra. L’any 1856 es casà amb 

Joaquim de Querol i Gatell, la parella fixà la residència a Reus on, el 18 

d’agost de 1857, els nasqué el fill Ferran, però en els primers anys seixanta 

es traslladaren a viure a Tarragona. 

Les relacions econòmiques 
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Els Bofarull tingueren una àmplia activitat comercial. Es dedicaren a la 

compravenda d’animals; al comerç de fruits secs; de pesca salada i, molt 

especialment, al negoci dels vins i els aiguardents; però curiosament,  al 

contrari d’altres nobles reusencs d’origen mercantil, no els cridaren l’atenció 

els arrendaments. 

Homes del seu temps, consideraren convenient invertir en la indústria del 

tèxtil i així, l’any 1779, es feren bastir un molí batà. 

Els negocis marítims també els atragueren i així invertiren considerables 

sumes de diners en la compra de parts de barques. 

Tampoc dubtaren en invertir en companyies privilegiades com la Companyia 

de la província de Santa Marta i la Companyia de Comerç de Barcelona. 

També els interessà tenir accions en companyies d’assegurances com la 

que a Barcelona dirigia Francesc de Milans. 

Potser per quedar bé davant les autoritats no dubtaren pas en adquirir 

accions del Banco de San Carlos. 

Com que els negocis els anaven bé una part dels guanys els invertiren en la 

compra de finques rústiques. Podem assegurar que com a mínim 

n’adquiriren per valor de 60.706 lliures. 

En el capítol de les despeses dels guanys no es pot oblidar la construcció 

del casal del carrer de Llovera, així com la compra de les dues llotges del 

Teatre de les Comèdies (les núm. 2 i 19), l’encàrrec a Francesc Bonifaç de 

tres retaules: el de la capella familiar del convent dels franciscans i els dos 

per a l’ermita de la Mare de Déu de Misericòrdia. 

Dir per últim que s’ha de tenir en compte, pel que fa a les 

inversions/despeses, la participació amb vint accions d’un centenar de 

lliures cadascuna en la balandra corsària Mare de Déu de Misericòrdia. 
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