
DE  CAN MATHEU  A  CA N'ALSINA 

 

L'any 1163 l'abat Ramon de Sant Cugat, cedeix a Rotllan i a la seva muller Maria les terres que 

té "des del camí que passa per Sant Martí de les Corts fins al mar i fins el coll de Montgat, i fins 

a la riera que va de Tiana al mar, cap a llevant", amb la condició que hi facin un mas, l'habitin, 

el conreïn i l'edifiquin.  Per la descripció que es fa, possiblement sigui el que posteriorment 

seria conegut com mas Truhit.   Uns anys més tard, el 1212, Beatriu de Barberà fa donació al 

Monestir de Sant Cugat dels seus drets dominicals sobre el mas Truhit, anomenat després mas 

Matheu i dels que en  Berenguer Matheu posseïa els drets d'establiment.   Amb aquest 

Berenguer Matheu iniciem una nissaga que s'ha perllongat fins els nostres dies. 

BERENGUER MATHEU, citat el 1212 en la donació de Beatriu de Barberà. 

Descendent: 

 

PERE MATHEU, cridat en la visita pastoral del 28-11-1342. 

Descendent: 

ESTEVE MATHEU, citat en els fogatges de 1515.  El 1536 ven la casa i mas Nadal (a) Cisa 

(anteriorment mas Mataró), situat a Llefià (Badalona) 

Filla: 

JOANA MATHEU, possiblement casada amb el 1508 amb Marc Planas Bruguera, de Badalona i 

el 1518 amb Joan Famades, de Teià. 

Fill probable: 

ANTONI MATHEU (a) NADAL, (+ 1575), citat en els fogatges de 1553.  Casat el 1548 amb 

Àngela Galceran de Dalt. 

Fill: 

 

JOAN MATEU I GALCERAN DE DALT, (+ 1612).  casat 5 vegades: amb Eulària n/n, Eulària 

Garriga, Eulària Guri,  Joana Lledó i Roldós i amb Elionor Mascaró.  Feu testament el 12-5-

1604. 



Fill: 

 

PERE MATHEU, (+ 1635), fill del primer matrimoni d'en Joan.  Casat el 1614 amb Elionor 

Garriga.  Feu testament el 11-8-1633. 

Fill: 

 

JOAN MATHEU I GARRIGA, (* 1616 + d. 1653).  S’estableix com a botiguer de teles a 

Barcelona.  Casat (CM. 10-7-1644 notari Ramon Batlle AHPB 687-16) amb Petronil·la Ramon, 

filla de Galceran Ramon, argenter de Barcelona, i de Mònica.        

Fill: 

 

JOSEP MATHEU RAMON (+ v. 1684/85), mercader i receptor del Sant Ofici de la Inquisició.  Es 

casa (CM. 9-2-1684 not. Jeroni Galí AHPB 792-23 pag. 112) amb Maria Rosa Galceran Salamó 

(* v. 1669), filla d’Esteve Galceran, escrivà de manament de Sa Majestat al Principat de 

Catalunya, i de Margarita.   En morir en Josep Matheu, sense fills, la heretat de Montgat passa 

a la seva vídua. 

Muller: 

 

MARIA ROSA GALCERAN SALAMÓ, es casa (CM. 22-6-1689 not. Antoni Riera AHPB 841-55 nº 

47) amb Magí Rochfinestres, ciutadà honrat de Barcelona, fill d’Antoni, adroguer, i de Victòria, 

a qui fa donació en concepte de dot la casa i terres de Can Matheu de Montgat, que havia 

rebut del seu primer marit.    

A partir d’aquesta data, 1684, no s’ha trobat documentació que permeti esbrinar com la masia, 

que durant la propietat dels Matheu barcelonins fou administrada per masovers,  passà del 

matrimoni Rochfinestres-Galceran als Alzina-Matheu vilassarencs.  

 

Potser la possible mort sense fills d’algun del dos cònjuges Rochfinestres-Galceran va 

comportar l’anulació de la dot, tal com era previst en les capitulacions, i el retorn de la 

propietat al parent més proper, per ordre de primogenitura.   Cal dir, però, que no deixa de ser 

una suposició, donada la mancança de documentació que ho constati. 

 

JACINT ALZINA I MATHEU, (* Vilassar 1640 - 1711),  fill de Gabriel Matheu i Lledó (germà d'en 

Pere Matheu) i de Mariàngela Alzina i Matheu.   Casat el 1665 amb Mariàgela Bosch, de 

Cabrera.  Es feu càrrec de can Matheu, malgrat continuà habitant a Vilassar.    Durant aquests 

anys la masia fou ocupada per masovers:  els Sunyol i els Codina.   

Fill: 

 

JACINT ALZINA I BOSCH, (Vilassar 1667 - 1706), casat el 1691 amb Mariàngela Puig Ribas, de 

Cabrera.   Al no sobreviure al seu pare, l'heretat passà directament d'aquest al seu nét. 

Fill: 

 

JACINT ALSINA I PUIG, (* Vilassar 1692 + Montgat 1762), casat el 1717 amb Teresa Campins 

Roura, de Cabrils.   Probablement fou el 1745 que deixà Vilassar per fer-se càrrec 

personalment de la casa i terres de Montgat, fins aleshores conreades per masovers.  Feu 

testament el 1762. 



Fill: 

 

ANTONI ALSINA-MATHEU I CAMPINS, (* Vilassar 1717 + Montgat 1796), casat el 1752 amb 

Esperança Sanpere i Regàs, d'Alella.  Administrador de la Confraria de la Mare de Déu de 

l'Alegria el 1766, 74 i 84.   Feu testament el 1795. 

Fill: 

 

PAU MATHEU-ALSINA I SANPERE, (Montgat 1775 - 1843), casat  el 1812 amb Maria Teresa 

Codina i Rovira, de Montgat.   Testà el 1843. 

Fill: 

 

CEBRIÀ MATEU-ALSINA I CODINA, (Montgat 1817 - 1890), casat el 1843 amb Eulàlia Umbert i 

Iglésias, de Montgat.   El 1847 ven la centenària masia a la companyia constructora del 

ferrocarril i n'edifica a poca distància una de nova. 

Fill: 

 

JAUME MATEU-ALSINA I UMBERT, (Montgat 1848-1904).  Morí sense descendència testant el 

1903 a favor del seu germà Alfons.  Feu construir la "Sala Alsina", edifici que actualment 

alberga la seu del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat. 

Germà: 

 

ALFONS MATEU-ALSINA I UMBERT, (Montgat 1854 - 1922), casat el 1901 amb Rosa Prats i 

Soley.    

Fill: 

 

CEBRIÀ MATEU-ALSINA I PRATS (Montgat 1910 - 1994), casat amb Dolors Esculté i Codina, de 

Montgat.   El 1987 li fou expropiada la masia construïda el 1847 a causa de l'ampliació de la 

carretera N-II, i el 1987 fou enderrocada la antiga, per construir el passeig marítim, deixant 

només en peu la torre de defensa.  El fet que tant ell com el seu únic germà varó, Jaume, 

només tinguessin una filla cada un d'ells,  feu  que, paral·lelament a la desaparició dels 

centenaris edificis, també s'iniciés el procés d'extinció del cognom. 

 

ALFONS MATEU-ALSINA I UMBERT 

 

 

CEBRIÀ MATEU-ALSINA I PRATS    JAUME MATEU-ALSINA I PRATS 

 

Mª DOLORS MATEU-ALSINA I ESCULTÉ   Mª TERESA MATEU-ALSINA I NADAL 
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