CAN PALLEJÀ, DE MONTGAT

La primera cita documental que trobem sobre la finca de Can Pallejà ens situa el 8-5-1674 en que
Marianna, la muller del propietari intervé com a padrina en el bateig del fill del masover. A partir
d'aquesta data apareix en altres documents, com a Pallejà o Pallejà de Mar. Sembla ser que en un
principi la finca estaria explotada pels masovers, doncs els propietaris sempre han tingut la residència
habitual a Barcelona, tot i la construcció, probablement el S. XIX de la casa-palau, coneguda també com
a "Torre de la Marquesa".
1.- JOSEP PALLEJÀ, guadamassiler (daurador i estampador de cuir), de Barcelona, casat amb Marianna
n/n. No tingué descendència i feu hereu el seu nebot polític Honorat Riera i Espinós, amb la condició
que adoptes el cognom de l'estirp Pallejà.
Nebot:
2.- HONORAT DE PALLEJA I RIERA, (* Perpinyà 1650 + Barcelona 1720), fill de Josep Riera, argenter de
Perpinyà, i de Teresa Espinós, canvià el cognom com a condició per accedir a l'herència del seu oncle.
Conseller tercer de Barcelona i assessor del veguer de la ciutat. Violà el secret del Consell per reclamar
unes quantitats que aquest li devia, fet pel qual fou destituït. El lloctinent Fernández de Velasco
intervingué a favor seu i obligà, inconstitucionalment, el Consell a readmetre'l, fet que contribuí a fer
impopular el govern filipista. El 1705, quan el rei arxiduc Carles III s’apoderà de Barcelona, Honorat de
Pallejà fugí amb Fernández de Velasco i el poble l’executà en efígie. Tornà a Barcelona amb la victòria de
FelipV i fou un dels setze administradors del municipi de Barcelona nomenats pel duc de Berwick. L’any
1716 fou nomenat oïdor de l’Audiència. El 1717 fou agraciat amb els privilegis de cavaller i de noble del
Principat. (GEC).
Fill:
3.- GAIETA DE PALLEJÀ I FAMADA, tinent de regidor perpetu de l'Ajuntament de Barcelona, batlle dels
cóps i cònsol de la llotja, i capità del regiment de Barcelona. Traduí al castellà el "Llibre del Consolat de
Mar". (GEC)
Fill:
4.- ISIDRE DE PALLEJÀ, casat amb Antònia Graell i Mata, pubilla de can Mata de Sant Cebrià de Vallalta.
Fill:
5.- GAIETÀ DE PALLEJÀ I GRAELLS, casat amb Antònia Vallcorba
Fill:

6.- GAIETÀ DE PALLEJA I VALLCORBA, casat el 1817 amb Josepa d'Olzina i de Torres. Advocat de
l'Audiència de Barcelona.
Fill:
7.- GUILLEM DE PALLEJÀ I D'OLZINA, casat el 1849 amb Maria Concepció de Bassa i de Saleta, II
Marquesa de Mansolí, filla del mariscal de camp i governador militar de Barcelona (1835), Pere Nolasc
de Bassa i Girona, i de Francesca Xaviera de Saleta i Descatllar, I Marquesa de Mansolí.
Fill:
8.- JOSEP MARIA DE PALLEJÀ I DE BASSA, (Barcelona 1864 - 1926), III Marquès de Monsolís. Casat el
1887 amb Maria del Carme Ferrer-Vidal i Soler.
Fills:
9.- GUILLEM DE PALLEJÀ I FERRER-VIDAL, (Barcelona 1889 - 1964), IV Marquès de Monsolís. Casat el
1914 amb Clotilde de Ricart i Roger. El seu fill primogènit, Josep Felip, segueix la línea del marquesat
de Monsolís.
9.- JOSEP MARIA DE PALLEJÀ I FERRER-VIDAL, casat amb Inés Fabra de Sentmenat.
Filla:
10.- VICTÒRIA DE PALLEJÀ I FABRA, (+ 2008). Casada amb Maties d'Albert de Muntades, fill de Josep
Maria d'Albert i Despujol, I Baró de Terrades, i de Maria del Carme de Muntades i Estruch, II Comtessa
de Santa Maria de Sants.
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