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Aproximació a la història del Mas de la Millana 

Presentació a càrrec de Joan Roig Vidal 

Les primeres referències que tenim dels Millan a Ulldecona, i que s’instal·laren a la Plana, és 

per l’assentament de la família Millan-Iranzo procedents de l’Aragó. 

El matrimoni format per Andrés Millan, pastor, natural de Miravete, i Merenciana Iranzo, 

natural de la Cañada,1 de bon principi es van domiciliar a Fortanete, on va nàixer el seu fill 

Joan. Suposem que feien la transhumància, i baixaven assíduament a les nostres contrades, i 

potser al final s’hi van establir, ja que tenim les seues defuncions, Andreu va morir a Ulldecona 

el dia 26 d’octubre de 1702,2 i la seua muller Merenciana Iranzo va morir a la Galera el dia 19 

d’octubre de 1717.3 Els coneixem 5 fills: Joan, Ignàsia, Tomàs, Miquel i Vicenta. 

 

• Ignàsia Millan Iranzo, estava casada en primeres núpcies amb Josep Cherta, natural de 

la Galera, en en segones es va casar el dia 21 de gener de 1714 amb Pere Cabanes 

Torner, fill de Pere Cabanes i Bàrbara Torner, naturals de Traiguera. Va redactar 

testament el dia 23 d’octubre de 1723, en el qual fa diverses deixes a la família, entre 

els quals a sa germana Vicenta, muller de Llorenç Bailach, a sa cunyada Francesca 

Mateu, muller de Tomàs Millan, etc., declara usufructuari dels seus béns al seu marit, 

Pere Cabanes, i com a hereus universals els seus germans Tomàs i Miquel-Joan Millan. 

Vistes les deixes tot fa pensar que no va tenir descendència de cap dels dos 

matrimonis, ja que en el seu testament no anomena cap fill. 

És precisament pel seu testament que coneixem altres membres de la família, que de 

no ser així ens haguessen passat desapercebuts. També per ella sabem que l’any 1713, 

els seus germans Joan, Tomàs i Miquel eren habitats de l’heretat de la Seniola al terme 

d’Ulldecona. 

•  Joan Millan Iranzo, que continuarà. 

• Tomàs Millan Iranzo, el trobem casat a la Galera amb Teresa Mateu. Foren pares de 

Rosa Millan que és la que es va casar el dia 17 de febrer de 1734 amb Antoni Solà 

Teixidor, natural de Godall, i també de Vicent Millan Mateu, que restà fadrí, i de 

Francesc Millan Mateu, que es va casar amb Maria Solà Solà, passant a residir al Mas 

 
1 Actualment Cañada de Benatanduz. 
2 APU. Defuncions 1647-1746. 
3 Informació facilitada per Josep Gausachs, Dolors Serra i Ma. José Folch extreta de l’APG. 
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d’en Verge, i Joan Baptista Millan Mateu, que es va casar amb Maria Ferrer Albalat, 

filla de Francesc Ferrer i Rosa Albalat, de la Galera.4 

• Miquel-Joan Millan Iranzo, d’aquest membre familiar l’única cosa que sabem és que sa 

germana Ignàsia explica que viu al mas de la Seniola. 

• Vicenta Millan Iranzo, es va casar l’any 1704 amb Llorenç Bailach Cherta, fill de Joan 

Bailach i Joana Cherta, naturals de la Galera. Havien contractat capítols matrimonials 

davant de Mn. Falcó el dia 21 de gener de 1704.5 

Joan Millan Iranzo, llaurador, va contractar capítols matrimonials el dia 28 de gener de 1705 

amb Antònia Tomàs Prunyonosa, natural de Canet (Castelló), filla de Domingo Tomàs i Sabina 

Prunyonosa.6 En aquests capítols, explica que és habitant de la present vila d’Ulldecona, al mas 

anomenat de la Seniola. 

No sabem en quin moment el matrimoni Millan-Tomàs van adquirir les terres, on tenien el 

propi mas, una mica més cap a l’est de l’antic mas de la Seniola, als Bacallars. 

El que sí sabem és que ja hi vivien quan l’any 1726 Joan Millan i Iranzo va fer testament, en el 

qual va deixar com a usufructuària la seva muller, i li dona la facultat de millorar com millor 

cregués entre els seus cinc fills; Joan, Pere, Vicent, Antònia i Josepa.7 

A aquesta viuda, se la coneixia amb el malnom de la “Millana,” i com a conseqüència el mas 

que habitava va agafar aquest nom. 

Antònia Tomàs, com a hereva del seu marit va haver de gestionar el mas i pujar els seus fills. 

L’any 1728 es va tornar a casar amb Jaume Bel Garcia, llaurador, viudo d’Esperança March, de 

la Galera. 

D’aquest segon matrimoni no li coneixem fills, ja que ella no n’anomena cap al seu testament, i 

mana que l’hereu ha de tenir a son padrastre a casa. 

Antònia Tomàs Prunyonosa (la Millana), va fer testament el dia 8 de juliol de 1753 davant 

Josep Roca Roig, i determina hereu universal son fill Joan, que és qui va romandre al mas de la 

Millana. 

Quan va fer testament sos fills Pere i Vicent ja eren difunts, per tant va fer les parts als nets 

respectius. També va fer part a ses filles Antònia i Josepa, que vivien a Ulldecona. L’hereu, Joan 

Millan i Tomàs és l’únic fill que habitava a la Millana, encara que els altres hi tenien propietats. 

A continuació s’enumera els fills, que en tenim constància, de Joan Millan i Antònia Tomàs: 

• Antònia Millan Tomàs, es va casar el dia 13 d’abril de 1727 amb Jeroni Viscarro Manyà, 

d’Ulldecona. D’Antònia Millan i Jeroni Viscarro coneixem quatre fills: Joan, Vicenta, 

Josepa i Maria. 

 
4 Informació facilitada per Josep Gausachs, Dolors Serra i Ma. José Folch extreta de l’APG. 
5 Informació facilitada per Dolors Serra, extreta de l’Arxiu Parroquial de la Galera. 
6 AHT. Reg. 2216, s/f. 
7 AHT. Reg. 7066 f. 1, en data  12-5-1726. 
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• Josepa Millan Tomàs, va contraure tres matrimonis el primer l’any 1734 amb Vicent 

Sans Fabra, el segon l’any 1751 amb Josep Solà Nofre, i el tercer l’any 1756 amb Agustí 

Navarro Saporta, els tres d’Ulldecona. Del primer marit tingué a Domingo Sans Millan, 

el qual es va casar l’ant 1770 amb Melciora Matamoros Nadal, pubilla del mas dels 

Matamoros,8 que més tard passà anomenar-se mas de la Rata, el de dalt. La seua filla 

Rosa Sans Matamoros, es va casar l’any 1791 amb Joan Solà Millan, de la nissaga dels 

Solà-Millan, de Godall, amb dispenses per tercer i quart grau de consanguinitat. De 

Josepa Millan li coneixem cinc fills dels seus tres marits: Vicent i Domingo, de Vicent 

Sans; Vicenta, de Josep Solà; Agustina i Agustí, d’Agustí Navarro. 

 

• Pere Millan Tomàs, es va casar amb Cecília Lleixar Tomàs, filla de Miquel Lleixar i Maria 

Tomàs, cònjuges de Godall, on va continuar la seua nissaga. De Pere Millan i Cecília 

Lleixar coneixem 11 fills, entre ells: Isidor i Teresa. 

 

• Vicent Millan Tomàs, es va casar amb Magdalena Solà, de la Galera, on també continuà 

la nissaga. De Vicent Millan i Magdalena Solà coneixem tres fills: Vicent, Josep i Maria. 

 

• Joan Millan Tomàs, que segueix. 

 

Joan Millan Tomàs, el dia 2 de febrer de 1738 es va casar amb Maria Prats Riba-roja 

d’Ulldecona, prèviament havien contractat capítols matrimonials el dia 1 del mateix mes i 

 
8 AHN. Aquest mas era l’antic mas de Gilabert, que ja apareix en els capbreus dels segles XVI i XVII. 
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anys, on especifica que sa mare, Antònia Tomàs, la Millana, els dona habitació a la casa que 

tenen als Bacallars.  

Joan no sempre va viure a la Millana, encara que quan van fer capítols matrimonials l’1 de 

febrer de 1738, com ja s’ha dit anteriorment, sa mare li va donar casa habitació a la masia que 

posseïa als Bacallars, sabem que quan va nàixer la primera filla consta com a masover de la 

Seniola, això no ens ha d’estranyar si recordem que son pare ja hi vivia al 1704, i a més a més, 

els seus sogres també hi habitaven. Més endavant sí que el trobem habitant la Millana on va 

atorgar testament, davant del notari Josep Roca Roig,9 el dia 17 de desembre de 1761 a la 

masia anomenada la Millana, que posseïa a la partida de la Plana del terme d’Ulldecona, als 

Bacallars, en el qual fa hereva universal la seua muller Maria Prats, que haurà de repartir entre 

els fills comuns a criteri d’ella.10 Joan va morir el dia 1 de febrer de 1762.11 

Maria Prats Riba-roja, era filla d’Antoni Prats, natural de Cervera, oriünd d’Ares (Castelló) i 

d’Agustina Riba-roja d’Ulldecona, masovers de la Seniola, la qual, al morir el seu marit es va 

quedar com ama i administradora del mas de la Millana.  

Al capbreu de 1764-1767, Maria Prats, ja viuda, va declarar tres propietats, una als Bacallars, al 

terme d’Ulldecona, i dues al terme de Godall, una a la partida de la Serra, i l’altra al Pou del 

Pereral.12 

Maria Prats va morir el dia 28 de desembre de 1785,13 a la seua defunció posa que havia fet 

donació de la Millana als seus dos fills Joan i Ramon, segons donació atorgada davant del 

notari Josep Roca Roig, el dia 30 de març de 1782. Però la partició dels béns de la Millana, 

entre els dos germans, Joan i Ramon, no es va fer efectiva  fins al dia 22 de maig de 1800,14 per 

la qual es van dividir el mas i les terres, de la següent manera: 

Joan Millan i Prats es quedà la meitat de l’heretat anomenada la Millana, a la partida dels 

Bacallars, la meitat que mira a la part de Catalunya i que afronta d’un cap amb la carretera de 

la Galera, d’altre cap amb garrigues comunes, d’un costat amb Isidor Millan del lloc de Godall, 

que era nebot, i de l’altre costat amb la meitat que agafarà son germà Ramon, també la casa i 

el trull que estan construïts, dintre de la finca, a la part del cerç i a l’altra banda del barranc de 

Valldebous, i la meitat del corral de rabera que allí hi ha. La meitat de la finca, que posseïen 

molt a prop, a la partida de la Plana, als Clots de Merades, i que afronta d’un cap amb la 

carretera  de la Galera, d’altre amb la part que agafarà son germà Ramon, d’un costat l’heretat 

de Don Josep White, comerciant de Benicarló, i de l’altre costat amb terres del mas de la 

Seniola. 

Ramon Millan i Prats es quedà, de la finca de la Millana, la part que mira a València i que 

afronta d’una part amb son germà Joan, d’altra amb els hereus de Tomás Biosca, d’altra amb la 

carretera de la Galera i camí dels Templers, i d’altra amb garrigues comunes i emprius de la 

mateixa heretat de la Millana; la casa i forn de coure pa que hi ha dintre d’aquesta meitat; la 

pallissa i corral que està sota de la pallissa, al costat de la casa de son germà Joan, així com la 

meitat del corral de rabera que allí hi ha; i també la meitat de la finca dels Clots de Merades. 

 
9 AHT. Reg. 2620, f. 351. 
10 AHT. Reg., 2620, f. 351. 
11 APU. Defuncions 1746-1774, f. 127, anotació 11. 
12 AHT. Reg., 2325, f. 162. 
13 APU. Defuncions 1775-1804, f. 109v. anotació 101. 
14 AHT. Reg. 2961, f. 114. 
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Fan pacte de compartir el pou que hi ha al mig del barranc de Valldebous, l’era i el rodet. 

També acorden que al emprius que envolten les seves cases, edificis, corrals i paridors, que 

tots junts tenen uns tres jornals de terra, han de ser comuns a les esmentades parts, tant és 

així que si algú d’ells, en l’esdevenidor vol construir una casa, corral o qualsevol edifici, als 

referits emprius, ha d’abonar a l’altra part la meitat del valor del terreny que ocupi per 

l’edificació.  

Una vagada hem vist la partició entre els dos germans, passarem a desenvolupar l’evolució 

familiar del matrimoni format per Joan Millan Tomàs i Maria Prats Riba-roja, dels quals 

coneixem onze fills: Antònia, Josepa-Maria 1, Maria-Agustina, Josepa-Maria 2, Josepa-Anna, 

Joan, Vicenta, Maria-Francesca, Ramon 1, Raimunda, Ramon 2. Dels quals ja hem dit que Joan i 

Ramon restaren a la Millana. 

• Antònia Millan Prats, va nàixer el dia 16 de juny de 1739 al mas de la Seniola, on els 

seus avis materns eren masovers.15 Es va casar el dia 5 de desembre de 1762 amb 

Jaume Solà Millan, de Godall, fill d’Antoni Solà, de Godall, i Rosa Millan, de la Galera, 

de la branca de Tomàs Millan Iranzo. Es per això que van tenir dispenses per tercer 

grau de consanguinitat.16 

 

El fill d’Antònia, Joan Solà Millan, com podeu comprovar, es va casar amb Rosa Sans 

Matamoros, que precisament vivia al mas anomenat dels Matamoros. Rosa, aquest 

mas l’havia heretat de sa mare Melciora Matamoros, d’aquí el nom de la masada. 

Posteriorment al casar-se amb un Solà, els descendents ja portaran el cognom Solà.  

Aquest mas és el que anomenarem mas de la Rata de Dalt o dels Canetans. 

Juntament amb el mas de la Seniola i altres de la Plana, el mas dels Matamoros és un 

dels més antics del terme. L’any 1555, ja el trobem documentat com a mas de Pere 

Gilabert, propietari d’aleshores. 

• Josepa-Maria Millan Prats, va nàixer el dia 26 de març de 1741, i va morir albat de 14 

dies el dia 9 d’abril del mateix any.17 

• Maria-Agustina Millan Prats, va nàixer el dia 17 de març de 1742,18 i va morir amb 2 

mesos i escaig el dia 21 de maig del mateix any.19 

 
15 APU. Baptismes 2,  Any 1739, anotació 61. 
16 APU. Matrimonis de 1758 a 1807. F. 25v. anotació 40. 
17 Informació facilitada per Josep Gausachs, extreta de l’APU. 
18 APU. Baptismes 2,  any 1742, anotació 41. 
19 APU. Defuncions, any 1742, anotació 31. 
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• Josepa-Maria Millan Prats (2), va nàixer el dia 22 de març de 1743, i va morir amb mes 

de 8 anys el dia  15 de gener de 1752.20 

• Josepa-Anna Millan Prats, va nàixer el dia 26 de desembre d e1745.21 Es va casar el dia 

12 de gener de 1764 amb Jaume Albiol Subirats, fill de Patrici Albiol i de Vicenta 

Subirats, aquests tres de Godall.22 Va passar a residir en aquest lloc on va morir el dia 

15 d’agost de 1821.23 

 

• Joan Millan Prats, que seguirà. 

• Vicenta Millan Prats, va nàixer el dia 6 de desembre de 1751.24 Es va casar el dia 25 de 

febrer de 1772 amb Gabriel Subirats Tomàs, fill de Josep Subirats i Maria Tomàs, de 

Godall.25 Igual que sa germana va passar a residir en aquesta població on va morir el 

dia 9 de febrer de 1821.26 

 

• Maria-Francesca Millan Prats, va nàixer 3 de febrer de 1754.27 Es va casar el dia 28 de 

setembre de 1774 amb Manuel Subirats Tomàs, de Godall, germà de son cunyat, i per 

tant fill dels ja anomenats Josep Subirats i Maria Tomàs, de Godall.28 

 

• Ramon Millan Prats, va nàixer el dia 3 de setembre de 1756, i va morir albat als 9 

dies.29 

• Raimunda Millan Prats, va nàixer el dia 2 de març de 1758, i la van batejar l’endemà, va 

morir amb poc de 3 mesos el dia 18 de juny del mateix any.30 

• Ramon Millan Prats (2), que seguirà. 

 
20 Informació facilitada per Josep Gausachs, extreta de l’APU. 
21 Informació facilitada per Josep Gausachs, extreta de l’APU. 
22 APU. Matrimonis de 1758 a 1807, f. 29v. anotació 1. 
23 Informació facilitada per Ma. José Folch i Dolors Serra, extreta de l’APG. 
24 APU. Baptismes 2, any 1751, anotació 91. 
25 APU. Matrimonis de 1758 a 1807, f. 64v. anotació 2. 
26 Informació facilitada per Ma. José Folch i Dolors Serra, extreta de l’APG. 
27 APU. Baptismes 2, any 1754, anotació 22. 
28 APU. Matrimonis de 1758 a 1807, f. 77v. anotació 14. 
29 Informació facilitada per Josep Gausachs, extreta de l’APU. 
30 Informació facilitada per Josep Gausachs, extreta de l’APU. 
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Tal i com hem vist en la partició del mas de la Millana, els germans Joan i Ramon, foren els que 

hi van romandre. 

És per això que al cens que va manar fer el bisbe de Tortosa l’Excel·lentíssim Senyor Don 

Manuel Ros de Medrano en la seua circular de 7 de març de 1817,31 trobem que vivien al mas 

que s’anomenava la Millana: 

Joan Millan Prats, viudo, amb masada pròpia, de 71 anys, però en tenia 4 menys. 

Lluís Millan, fill, de 21 anys. 

Rafaela, filla, de 26 anys. 

Margarida, filla, de 23 anys. 

També s’hi trobava: 

Ramon Millan Prats, amb masada pròpia, de 62 anys. 

Lluïsa, muller (Lluïsa Chaler Sans), de Vinaròs, de 59 anys. 

Joaquima, filla, de 30 anys. 

Vicenta, filla, de 28 anys. 

Miquela, filla, de 26 anys. 

Joaquim, fill, de 19 anys. 

Abelard, fill, de 17 anys. 

Peregrí, fill, de 15 anys. 

Joan, fill de 13 anys. 

En base a aquest document començarem a desplegar el relat de cada un d’ells. 

Joan Millan Prats, va nàixer el dia 25 de novembre de 1748.32 Es va casar el dia 17 de  

setembre de 1769 amb Teresa Bonet Sancho, filla de Josep Bonet, moliner del molí Castell, i 

d’Antònia Sancho, cònjuges d’Alcanar, habitants al terme de Traiguera.33 Joan va atorgar 

testament el dia 12 de gener de 1819 davant del notari Francesc Poy,34 i va morir viudo el dia 6 

de novembre de 182135 ja que Teresa havia mort el dia 22 de juny de 1801.36  

D’aquest matrimoni coneixem 12 fills; Josep, Joaquim, Vicent, Tomàs, Antònia, Escolàstica, 

Benet, Joana Baptista, Rafaela, Jaume, Lluís i Margarida. 

• Josep Millan Bonet, el van batejar el dia 21 de gener de 1771, li van ser padrins Josep 

Roca, notari, i la seua àvia, Antònia Sancho. Es va casar el dia 1 de setembre de 1801 

amb Josepa Nadal Mitjavila, filla de Josep Nadal i de Francesca Mitjavila, que havia 

nascut el dia 3 de març de 1781, i la van batejar l’endemà, li van ser padrins D. Pere de 

 
31 ADTo. Cens de 1817. 
32 APU. Baptismes 2, any  1748, anotació 118. 
33 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 52v. anotació 28. 
34 AHT. Reg. 3182, f. 22. 
35 APU. Defuncions de 1805 a 1836, f. 155, anotació 109. 
36 APU. Defuncions de 1775 a 1804, f. 156v. anotació 48. 
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Ferran i Da. Joana de Giner. Josep va morir el dia 21 de setembre de 1835,37 la seua 

muller el dia 31 de desembre de 1852.38 

• Joaquim Millan Bonet, va nàixer el dia 8 de desembre de 1772, i el van batejar 

l’endemà, li foren padrins Francesc Borja i Raimunda Roca.39 Es va casar a Godall el dia 

8 d’abril de 1793 amb Teresa Figueres Albiol,40 filla de Francesc Figueres i de Teresa 

Albiol, cònjuges d’aquest lloc.41 Prèviament havien redactat capítols matrimonials a 

casa del notari Ramon Roca, el dia 24 de març 1793.42 Quan van fer el cens de l’any 

1817, que ja hem esmentat anteriorment, els trobem domiciliats al mas de Larion, ja 

que n’eren els mitgers. El mas en aquella època era propietat dels nobles ulldeconencs 

“de Ferran i de Giner”. 

• Vicent Millan Bonet, va nàixer el dia 14 de juliol de 1775, i l’endemà el van batejar, li 

van ser padrins el notari Francesc Mont-ros, i Carmela Bonet.43 Es va casar el dia 19 de 

desembre de 1796 amb Agustina Borja Blasco, filla de Felip Borja i Maria Blasco. El dia 

25 del mateix mes i any van fer capítols matrimonial a casa del notari Lluís Mont-ros.44 

En el cens de 1817, que ja hem anomenat, a aquest matrimoni el trobem com a 

masovers mitgers del mas de Mulet. Aquest mas en aquella època era propietat de 

Joan Baptista Ayguavives i Fibla, al qual li pertanyia per herència dels Fibla, benestants 

d’Alcanar. 

• Tomàs-Joan Baptista Millan Bonet, que va nàixer el dia 31 d’octubre de 1777, batejat 

l’endemà, li van ser padrins el sr. Tomàs Ferrer i la sra. Susanna Torta.45 Va morir albat 

el dia 21 de desembre del mateix any.46 

• Antònia Millan Bonet, va nàixer el dia 24 d’octubre de 1778 i la batejaren l’endemà, li 

van ser padrins Josep Castell i Rosa Castell.47 Es va casar el dia 5 de juliol de 1797 amb 

Mateu Tomàs Sabater, fill de Josep Tomàs i de Rosa Sabater, naturals de la Galera.48 

Antònia i Mateu havien contractat capítols el dia 24 de juny al mas de Larion, davant 

del notari Lluís Mont-ros.49 Passaren a viure a la Galera. 

• Escolàstica Millan Bonet, va nàixer i la van batejar el dia 10 de febrer de 1781, li van ser 

padrins el notari Josep Roca i Rosa Roca, donzella.50 El dia 8 de desembre de 1799, va 

contactar capítols matrimonials davant del notari Francesc Poy, amb Francesc Tomàs 

Sabater, germà de son cunyat,51 però no s’hi devia casar perquè al casament que va 

 
37 Informació de Ma. José Folch Millan, extreta de l’APU. 
38 Informació de Joaquim Ebrí Martí, extreta de l’APU. 
39 APU. Baptismes de 1763 a 1775, f. 147v. anotació 110. 
40 Informació de Josep Gausachs extreta de l’APG. 
41 Francesc Figueres Bordes, per línia materna era de la família dels Bordes, que tenien el mas de Bordes, 

al coll de Sant Martí, al terme de Godall.  
42 AHT. Reg. 2959, f. 46. 
43 APU. Baptismes, de 1763, a 1775, f. 196v. anotació 62. 
44 AHT. Reg. 3165, f. 3. 
45 APU. Baptismes de 1776 al 1791, f. 47, anotació 113. 
46 APU. Defuncions de 1775 a 1804, f. 22v. anotació 129. 
47 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 70, anotació 106. 
48 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 200, anotació 23. 
49 AHT. Reg. 3165, f. 154. 
50 APU. Baptismes, de 1776 a 1791, f. 121v. anotació 19. 
51 AHT. Reg. 3196, f. 299. 
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realitzar el dia 27 de maig de 1801 amb Agustí Casola Munyòs, fill de Josep Casola i de 

Tomasa Munyòs, naturals d’Ulldecona, els dos contraents consten com a fadrins.52 

• Benet-Domingo-Agustí Millan Bonet, el coneixem pel seu naixement el dia 27 d’agost 

de 1783, i batejat l’endemà, essent-li padrins Benito Bernardo López, veí d’Ulldecona 

oriünd de Monforte de Lemos del bisbat de Lugo, i Gertrudis Prats.53 

• Joana Baptista Millan Bonet, va nàixer el dia 18 de febrer de 1786, i la batejaren 

l’endemà, li van ser padrins D. Joan Baptista de Giner i Da. Joana de Giner.54 El dia 27 

d’abril de 1806, es va casar amb Evaristo Cardona Sanjuan, fill de Manuel Cardona i 

Rosa Sanjuan, de Bel.55 

• Rafaela Millan Bonet, va nàixer el dia 26 de febrer de 1788 i batejada el mateix dia, li 

van ser padrins els mateixos que sa germana Joana Baptista.56 El dia del seu aniversari 

26 de febrer de 1811 es va casar amb Joan Baptista Garcia Vidal, de la Galera, fill de 

Mateu Garcia i Bàrbara Vidal.57 En enviudar es va tornar a casar el dia 17 de febrer de 

1817 amb Joaquim Beltran Beltran, fill de Francesc Beltran i d’Agnès Beltran.58 

• Jaume-Tomàs Millan Bonet, va nàixer el dia 24 de juliol de 1790, i el van batejar 

l’endemà, li van ser padrins D. Joan Baptista de Giner i Da. Paula de Giner.59 Va morir el 

dia 19 d’agost de 1822.60 

• Lluís Millan Bonet, va nàixer el dia 30 de gener de 1793, li van ser padrins D. Josep de 

Ferran i Da. Joan de Giner.61 El dia 30 de desembre 1817 es va casar amb Rosa Blasco 

Beltran filla de Joaquim Blasco i Vicent Beltran, cònjuges de Xert. Lluís va morir el dia 

14 d’octubre de 186862 i Rosa ja havia mort l’any anterior el dia 28 d’octubre de 

1867.63 

• Margarida Millan Bonet, va nàixer el dia 9 de juny de 1796, i la batejaren l’endemà, li 

van ser padrins Francesc Poy i Da. Joana de Giner.64 El dia 24 de gener de 1821 es va 

casar amb Antoni Escorigüela Ralda, fill d’Antoni Escorigüela i Maria Ralda, cònjuges de 

Godall.65 

Ramon Millan Prats, va nàixer el dia 2 d’agost de 1759 i el van batejar l’endemà, li van ser 

padrins Josep Roca, notari, i Isabel Altabella.66 Es va casar el dia 8 d’abril de 1782 amb Lluïsa 

Chaler i Sans, natural de Vinaròs, filla de Montserrat Chaler, de Vinaròs i de Maria Sans, 

d’Ulldecona, el pare de la qual era moliner del molí Noguera.67 Prèviament havien fet capítols 

 
52 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 225, anotació 9. 
53 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 174, anotació 93. 
54 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 209v. anotació 32. 
55 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 248, anotació 9. 
56 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 239, anotació 29. 
57 APU. Casament de 1808 a 1847, f. 261, anotació 4. 
58 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 311v. anotació 3. 
59 APU. Baptismes, de 1776 a 1791, f. 175v. anotació 106. 
60 APU. Defuncions de 1805 a 1836, f. 163, anotació 83. 
61 Informació Josep Gausachs extreta de l’APU. 
62 APU. Defuncions de 1867 a 1877, f. 70v. anotació 158. 
63 APU. Defuncions de 1867 a 1877, f. 53v. anotació 196. 
64 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 84v. anotació 80. 
65 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 361v. anotació 7. 
66 Informació Josep Gausachs extreta de l’APU. 
67 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 118, anotació 6. 
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matrimonials davant del notari Josep Roca Roig el dia 30 de març de 1782.68 Ramon va fer 

testament davant Joan Baptista Poy, segons consta a la seua defunció, va morir el dia 2 de 

desembre de 1825.69 La seua viuda Lluïsa va defallir el 7 de desembre de 1843, havent fet 

testament a Francesc Poy, segons consta en la defunció.70  

D’aquest matrimoni coneixem 14 fills: Ramon, Bàrbara, Francesc, Joaquima, Sebastià, 

Domingo-Julià, Ramon-Marià, Vicenta, Miquel, Abelardo, Peregrí, Peregrina, Joan i Joaquim. 

• Ramon Millan Chaler, va nàixer el dia 25 de desembre de 1782, li van ser padrins Agustí 

Navarro i Matilde Bonet.71 Es va casar el dia 26 de desembre de 1805, amb Caterina 

Garcia Guarch, filla de Pere Garcia, sabater, de la Sénia, i de Maria-Carmela Guarch.72 

Va morir a Godall el dia 13 de febrer de 1821.73 

• Bàrbara Millan Chaler, va nàixer el dia 1 de juliol i la van batejar l’endemà, li van ser 

padrins Joaquim Sans i Bàrbara Bonet.74 Es va casar amb Francesc Beltran Beltran, 

viudo de Teresa Pallarès, habitant de la Pobla de Benifassà, fill de Miquel Beltran i 

Magdalena Beltran, de Xert. Bàrbara es devia desplaçar a viure a la Pobla, on devia 

enviudar i devia tornar a casar-se, ja que a la defunció a Ulldecona, ocorreguda el dia 

17 de desembre de 1864, posa que és viuda de Felip Girona.75 

• Francesc Millan Chaler, va nàixer el dia 21 de maig de 1784 i el van batejar l’endemà, li 

van ser padrins Agustí Fabra i Bàrbara Bonet,76 va morir albat el dia 1 de juny del 

mateix any. 77 

• Joaquima Millan Chaler, va nàixer el dia 18 de maig de 1787 i la batejaren el mateix 

dia, li van ser padrins Joaquim Sans i Bàrbara Bonet.78 Es va casar el dia 19 de setembre 

de 1819 amb Manuel Fonollosa Tomàs, fill de Domingo Fonollosa i de Maciana Tomàs, 

oriünds de Rossell.79 Suposem que passà a viure a Rossell. 

• Sebastià Millan Chaler, va nàixer el dia 20 de gener 1789, i el batejaren el mateix dia, li 

van ser padrins Lluc Castell i Bàrbara Bonet,80 va morir l’any següent el dia 18 d’agost.81 

• Domingo-Julià Millan Chaler, tot el que sabem és que va nàixer el dia 27 de gener de 

1791, i que el batejaren el dia següent, li van ser padrins Domingo Canalda i Metilde 

Bonet.82 

 
68 AHT. Reg. 2641, f. 59. 
69 APU. Defuncions de 1805 a 1836, f. 199, anotació 100. 
70 APU. Defuncions de 1837 a 1851, f. 69v. anotació 128. 
71 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 161, anotació 137. 
72 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 246, anotació 26. 
73 Informació facilitada per Ma. José Folch i Dolors Serra, extreta de l’APG. 
74 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 187v. anotació 74. 
75 APU. Defuncions de 1852 a 1866, f. 256, anotació 208. 
76 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 213v. anotació 74. 
77 APU. Defuncions, de 1775 a 1804, f. 112v. anotació 36. 
78 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 227, anotació 57. 
79 APU. Casament de 1808 a 1847, f. 345, anotació 33. 
80 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 152v. anotació 10. 
81 APU. Defuncions, de 1775 a 1804, f. 149v. anotació 53. 
82 APU. Baptismes de 1776 a 1791, f. 182, anotació 9. 
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• Ramon-Marià, Millan Chaler, igual que l’anterior només sabem que va nàixer el dia 22 

de desembre de 1792, i que el van batejar l’endemà, foren padrins Domingo Fabra i 

Joaquima Sans.83 

• Vicenta Millan Chaler, va nàixer el dia 11 de gener de 1795 i la van batejar el mateix 

dia, li van ser padrins Marià Castell i Vicenta Sans.84 Es va casar el dia 30 de desembre 

de 1819 amb Silvestre Blasco Beltran, fill Joaquim Blasco i Vicenta Beltran, els tres de 

Xert.85 El marit va morir el dia 25 d’octubre de 185386 i ella el dia 3 de febrer de 1863.87 

• Miquela Millan Chaler, va nàixer el dia 9 de novembre de 1796 i l’endemà la van 

batejar, li van ser padrins Bru Company i Maria-Agustina Miralles.88 Es va casar dues 

vegades, la primera el dia 20 maig de 1820 amb Josep Beltran Beltran, germà de son 

cunyat, fill de Francesc Beltran i Agnès Beltran, de Xert.89 La segona el dia 1 d’agost de 

1842 amb Carles Peris Ferreres, natural de Càlig, viudo de Maria-Rosa Esteller 

González, d’Alcanar, fill de Carles Peris i de Marianna Ferreres.90 El primer marit va 

morir el dia 24 d’agost de 1840,91 el segon el dia 28 de novembre de 1866.92 Ella finí 

l’any 1880. 

• Abelard Millan Chaler, va nàixer el dia 7 d’agost de 1798 i el van batejar el mateix dia, li 

van ser padrins Domingo Poy i Vicenta Sans.93 Es va casar el dia 30 de setembre de 

1826 amb la germana de son cunyat Manuel, Tomasa Fonollosa Tomàs, filla de 

Domingo Fonollosa i Maciana Tomàs, de Rossell.94 Abelard va morir el dia 20 de 

novembre de 1869.95 

• Peregrí Millan Chaler, nasqué el dia 16 de desembre de 1800 i el batejaren el mateix 

dia, li van ser padrins Pau Carapuig i Bàrbara Bonet.96 Es va casar el dia 11 de 

novembre de 1824 amb Apol·lònia Roda Serret, filla de Joaquim Roda i Maria Serret, 

del Boixar.97 Peregrí va morir el dia 18 de març de 1869.98 

• Peregrina Millan Chaler, nasqué i fou batejada el dia 26 d’abril de 1803, fou apadrinada 

per Tomàs Brusca i Bàrbara Bonet.99 Es va casar el dia 10 de febrer de 1823 amb Marià 

Puchol Balaguer, natural de la Jana, fill de Pere Puchol i Teresa Balaguer.100 Peregrina 

va morir a Ulldecona el dia 23 de novembre de 1833.101 

 
83 APU. Baptistes de 1792 a 1807, f. 16v. anotació 159. 
84 APU. Baptismes de 1792 a 1807, f. 54v. anotació 13. 
85 APU. Llibre índex de matrimoni p. 214. 
86 APU. Defuncions de 1752 a 1766, f. 21v. anotació 111. 
87 APU. Defuncions de 1752 a 1766, f. 198, anotació 13. 
88 APU. Baptismes 1792 a 1807, f. 96, anotació 136. 
89 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 354v. anotació 13. 
90 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 527. anotació 45. 
91 APU. Defuncions de 1837 a 1851, f. 37v. anotació 99. 
92 APU. Defuncions de 1852 a 1866, f. 325, anotació 152. 
93 APU. Baptismes 1792 a 1807, f. 146v. anotació 95. 
94 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 424, anotació 35. 
95 APU. Defuncions 1867 a 1877, f. 100, anotació 140. 
96 APU. Baptismes de 1792 a 1807, f. 211, anotació 128. 
97 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 404v. anotació 44. 
98 APU. Defuncions de 1867 a 1877, f. 82, anotació 31. 
99 APU. Baptismes 1792 a 1807, f. 264v. anotació 31. 
100 APU. Casaments de 1808 a 1847, f. 388, anotació 8. 
101 APU. Defuncions de 1805 a 1836, f. 289v. anotació 188. 
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• Joan Millan Chaler, va nàixer el dia 26 de juny de 1805 i el van batejar l’endemà, li van 

ser padrins Bernat Esteller i Teresa Sans.102 Es va casar el dia 8 d’abril de 1826 amb 

Teresa Bonet Marco, filla de Pere Bonet i Vicenta Marco, de Traiguera, de la nissaga 

dels moliners del molí Castell.103 Els pares d’ella van redactar els capítols matrimonials 

davant del notari Francesc Poy Nadal, al mas de Mn. Rafael de Ferran, embrió de Sant 

Rafel. Aquest mas era veí del molí Castell a la vora del riu Sénia.104 Precisament, als 

seus pares Pere i Vicenta, els va casar Mn. Rafael de Ferran, amb llicència del Dr. Mn. 

Luis Díaz, rector de la parròquia d’Ulldecona.105 Teresa Bonet Marco va morir el dia 12 

d’octubre de 1865,106 el seu marit Joan morí l’any 1883.107 

• Joaquim Millan Chaler, ignorem la data i el lloc del seu naixement, sabem que l’any 

1828 va redactar testament perquè se n’anava com a soldat d’infanteria, més tard, el 

dia 21 d’agost de 1834 es va casar a la parròquia de Sant Salvador de Godall amb 

Vicenta Ralda Adell, que havia nascut el dia 14 de juny de 1807 filla de Miquel Ralda i 

Vicenta Adell. Prèviament havien fet capítols matrimonials a Ulldecona el dia 17 

d’agost de 1834 davant del notari Joan Baptista Serrano.108 

A continuació passarem a explicar casa per casa, segons el cens de 1900,109 qui hi vivia i de qui 

pervenien, dels que hem enumerat anteriorment. 

1- Casa no. 1, Josep Roig Millan, fill de Josep Roig Villalbí (Vilalbí, Bellaubí), de Godall i 

d’Escolàstica Millan Roda, i aquesta filla de Peregrí Millan i Apol·lònia Roda. Vivia amb 

la seua dona Consol Nadal Albiol,110 filla d’Antoni Nadal Tallada, dels Valentins, i de 

Maria Albiol, de Godall. 

Vivien amb ells les seues filles: 

Consol Roig Nadal. 

Teresa Roig Nadal. 

 
102 APU. Baptismes 1792 a 1807, f. 304, anotació 75. 
103 APU. Casaments de 1808 a1847, f. 420v. anotació 16. 
104 AHT. Reg. 3166, f. 90. 
105 APU. Casaments de 1758 a 1807, f. 211v. anotació 5. 
106 APU. Defuncions de 1852 a 1866, f. 282, anotació 163. 
107 Registre civil d’Ulldecona llibre 8. 
108 Informació Josep Gausachs, Dolors Serra i Ma. José Folch. 
109 AHMU. Censos. 
110 Al cens de 1900, el segon cognom el té mal posat , li posen Rubio, cosa que és un error. 
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2- Casa no. 3, Manuel Carceller Bonfill i la seua dona Paula Roda Roda, tots dos del 

Boixar. 

Vivien amb ells els seus fills: 

Manuel Carceller Roda. 

Joaquima Carceller Roda. 

Paula Carceller Roda. 

Tenien una altra filla, Maria, que al 1900 estava a casa de  Peregrí Millan Roda, a la 

casa no. 42. La qual es va casar l’any 1901 amb Baptista Itarte Domènech, fill de 

Francesc Itarte i de Maria Domènech.111 

 
111 Informació facilitada per Ma. José Folch. 
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3- Casa no. 29, Joana Castell Fabra, viuda de Joaquim Millan Tomàs, fill de Joaquim Millan 

Figueres i de Silvestra Tomàs Tomàs. Joana Castell, era filla de Josep-Antoni Castell 

Roig i de Miquela Fabra Serra. 

Vivia amb sa filla: 

Maria Millan Castell. 

4- Casa no. 29, Josep Millan Castell, fill de Joaquim Millan i Joana Castell, casat amb 

Teresa Roig Ferrer, filla de Víctor Roig i Paula Ferrer, dels Valentins. 

Vivia amb ells son fill: 

Josep Millan Roig. 
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5- Casa no. 30, Miquel Millan Castell, també fill de Joaquim Millan i Joana Castell, casat 

amb Isabel Roig Ferrer, filla també de Víctor Roig i Paula Ferrer. 

Vivien amb ells els seus fills: 

Joaquim Millan Roig. 

Isabel Millan Roig. 

Teresa Millan Roig. 

 

6- Casa no. 31, Josep Millan Gil, viudo de Francesca Castell Vericat, fill de Domingo Millan 

Figueres i de Josepa Gil Roig. 

7- Casa no. 31, Josep Viscarro Munyòs, fill de Josep Viscarro Vallès i de Maria Munyòs Pla, 

aquesta de Rossell, casat amb Isabel Millan Castell, que havia nascut el dia 16 de maig 

de 1872, filla de Josep Millan Gil i de Francesca Castell Vericat,112 anomenats dalt 

mateix en aquest mateix número de casa. 

Vivien amb ells: 

Agustí Viscarro Millan. 

Lluís Viscarro Millan. 

Aquí falta Cinta Viscarro Millan, que tot i haver nascut al 1899, no consta en aquest 

cens de 1900. 

 
112 Informació facilitada per Ma. José Folch extreta de l’APU. 
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8- Casa no. 33, Domingo Millan Blasco, fill de Lluís Millan Bonet i de Rosa Blasco Beltran, 

aquesta de Xert, casat en segones núpcies amb Josepa Ferrer Solà, filla d’Isidre Ferrer 

Barrera i de Benvinguda Solà Sans, aquesta procedent del mas dels Matamoros.113 

Vivia amb ells el seu fill: 

Manuel Millan Ferrer. 

9- Casa no. 33, Jaume Solà Meseguer, fill de Tomàs Solà Tàrrega, també procedent del 

mas dels Matamoros, i de Serafina Meseguer Barceló, natural de Vallibona, casat amb 

Vicenta Millan Ferrer,114 filla de Domingo Millan Blasco i de Josepa Ferrer Solà, que 

havia nascut el dia 19 de juliol de 1873, i batejada l’endemà.115 

Vivia amb ells la seua filla: 

Josepa Solà Millan, que havia nascut el dia 17 de març de 1900, la seua defunció 

ocorregué el dia 2 de maig de 1993 a Molins de Rei.116 

 
113 El mas dels Matamoros, als segle XVI, XVII i XVIII s’anomenava el mas de Gilabert. Després va 

passar a anomenar-se del Matamoros, perquè va ser propietària Melciora Matamoros, la qual es va casar 

amb Domingo Sans Millan, i sa filla Rosa Sans Matamoros es va casar amb Joan Solà Millan. Després 

passà a anomenar-se mas dels Canetans, per la procedència dels Tàrrega. 
114 Al cens de 1900, per error, li van posar Favà de segon cognom. 
115 APU. Baptismes de 1872 a 1875, f. 91v. anotació 147. 
116 Informació facilitada per Ma. José Folch. 
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10- Casa no. 36, Agustí Millan Roda, fill de Josep Millan Roda i de Llúcia Roda Tomàs, casat 

amb Joana Lleixar Albiol, filla de Marià Lleixar i Joana Albiol. 

Vivien amb ells els seus fills: 

Agustí Millan Lleixar. 

Rosa Millan Lleixar. 

Maria Millan Lleixar. 

Consol Millan Lleixar. 

Josep Millan Lleixar. 
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11- Casa no. 38, Teresa Castell Esteve,117 filla de Manuel Castell Esteller i d’Antònia Esteve 

Solà, que aquesta per la part de Solà pervenia del mas de Matamoros. Teresa era viuda 

feia un any de Miquel Millan Ralda, fill de Lluís Millan Blasco i de Josepa Ralda Adell, 

aquesta de Godall. 

Vivien amb ella els seus fills: 

Josep Millan Castell. 

Miquel Millan Castell. 

Lluís Millan Castell. 

 

12- Casa no. 42, Peregrí Millan Roda, fill de Peregrí Millan Chaler i d’Apol·lònia Roda Serret, 

aquesta del Boixar, viudo des de l’any anterior d’Antonia Millan Bonet, filla Joan Millan 

Chaler i de Teresa Bonet Marco, aquesta de la nissaga dels Bonet que havien estat 

moliners del molí Castell del terme de Traiguera. 

Vivia amb ell: 

Maria Carceller Roda, de 17 anys, natural del Boixar, filla de Manuel Carceller i Paula 

Roda, de la casa no. 3. Maria Carceller es va casar l’any següent al 1901 amb Baptista 

Itarte Domènech, fill de Francesc Itarte i Maria Domènech. 

 

 
117 Al cens li posa Lluïsa, però hem comprovat el seu naixement i li posa Teresa, això no vol dir que no la 

cridessin per Lluïsa. 
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13- Casa no. 43, Roman Verdiell Fibla, fill de Joan Verdiell Roca, i de Josepa Fibla Bonet, 

casat amb Josepa Millan Fonollosa, filla d’Abelard Millan Chaler i de Tomasa Fonollosa 

Tomàs. 

14- Casa no. 43, Josep Cherta Arnau, fill de Jaume Cherta Forcadell i de Maria Arnau Nadal, 

casat amb Lluïsa Verdiell Millan, filla dels anteriors al lloc 13, i mateixa casa 43. 

Vivia amb ells una filla menudeta: 

Maria Cherta Verdiell. 

 

15- Casa no. 45, Josep Millan Castell, casat amb Joaquima Millan Roda, filla de Josep Millan 

Roda i de Llúcia Roda Tomàs. 

16- Casa no. 46, Peronella (Petronila) Millan Borja, viuda de Joan Mateu, de la Galera, filla 

de Vicent Millan Bonet i d’Agustina Borja Blasco. 

17- Casa no. 46, Vicent Mateu Millan, fill de l’anterior, casat amb Maria Sansano Nadal, 

filla de Bru Sansano Figueres i de Josepa Nadal Fuster. 

Vivia amb ells una filla encara fadrina: 

Maria Mateu Sansano 
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18- Casa no. 47, Maria Castell Esteve,118 viuda de Joaquim Millan Blasco, filla de Lluís 

Castell Esteller i de Maria Esteve Solà. 

Vivia amb ella una filla encara fadrina: 

Vicenta Millan Castell 

 

19- Casa no. 50, Maria Prunyonosa Fibla, viuda de Vicent Beltran Millan, filla de Josep 

Prunyonosa, de Traiguera i de Josepa-Maria Fibla.  

20- Casa no. 50, Tomàs Beltran Prunyonosa, fill de l’anterior, casat amb Josepa Roig Millan, 

filla de Josep Roig Vilalbí (Bellaubí), de Godall i d’Escolàstica Millan Roda. 

Vivien amb ells els fills: 

Tomàs Beltran Roig 

Cinta Beltran Roig 

 
118 Per error li posen de segon cognom el segon cognom de son pare. 
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21- Casa 51, Josep Millan Roda, fill de Josep Millan Roda (pare), i de Llúcia Roda Tomàs, 

casat amb Josepa Millan Castell, filla de Joaquim Millan Tomàs i de Joana Castell Fabra.  

Vivien amb ells els seus fills: 

Josepa Millan Millan. 

Joan Millan Millan. 

Àngel Millan Millan. 

Josep Millan Millan. 

Andreu Millan Millan. 

Joaquim Millan Millan. 
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22- Casa 52, Josep Millan Roda, fill de Peregrí Millan Chaler i d’Apol·lònia Roda Serret, 

viudo de Llúcia Roda Tomàs. 

23- Casa 52, Sebastià Vidal Albella, fill de Tomàs Vidal Picasó i Cinta Albella Beltran, casat 

amb Maria-Rosa Millan Roda, filla dels anteriors. 

Vivien amb ells els seus fills: 

Joan Vidal Millan. 

Josep Vidal Millan. 

 

24- Casa no. 52, Joan Millan Ferrer, fill de Domingo Millan Blasco i de Josepa Ferrer Solà, 

casat amb Vicenta Beltran Prunyonosa, filla de Vicent Beltran Millan i de Maria 

Prunyonosa Fibla. 

Vivien amb ells les seues filles: 

Prudència Millan Beltran. 

Joaquima Millan Beltran. 
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25- Casa no. 55, Miquel Lleixar Millan, casat amb Cinta Albiol Valls, ambdós de Godall.  Ell 

és de la branca d’Isidor Millan,119 que surt com a net al testament d’Antònia Tomàs.  

26- Casa no. 55, Manuel Rodríguez Ferrer, casat amb Àngela Ripoll Forcadell, ell natural de 

Godall i ella d’Amposta. 

Vivia amb ells el seu fill: 

Miquel Rodríguez Ripoll. 

Baptista Rodríguez Ripoll. 

27- Casa no. 56, Vicent Beltran Prunyonosa, fill de Vicent Beltran Millan i de Maria 

Prunyonosa Fibla, casat amb Maria Roig Millan, filla de Josep Roig Villalbí (Bellaubí) i 

d’Escolàstica Millan Roda. 

Vivien amb ells els seus fills i un jornaler: 

Vicent Beltran Roig. 

Carmen Beltran Roig. 

Josepa Beltran Roig. 

Maria Beltran Roig. 

Manuel Beltran Roig. 

Manuel Segarra, jornaler. 

 
119 Informació facilitada per Josep Gausachs, extreta de l’APG. 
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28- Casa no. 58, Llorenç Millan Roda, fill de Peregrí Millan Chaler i d’Apol·lònia Roda 

Serret, casat en segones núpcies amb Maria Tallada Campos, filla de Miquel Tallada 

Morera i de Josepa Campos Canalda. 

Vivien amb ells els fill de la segona muller: 

Joan Millan Tallada. 

Jaume Millan Tallada. 

Elisa Millan Tallada. 

Josepa Millan Tallada. 

Llorenç Millan Tallada. 

Josep Millan Tallada. 

 

29- Casa no. 59, Josep Roig Villalbí (Bellobí, Bellaubí, Vilalbí), fill d’Isidre Roig i de 

Sebastiana Villabí, casat amb Escolàstica Millan Roda, filla de Peregrí Millan Chaler i 

d’Apol·lònia Roda Serret, per tant germana de l’anterior. 
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Vivia amb ells el fill més menut: 

Baptista Roig Millan. 

 

30- Casa no. 61, Josep Altabella Fuentes, fill d’Abdó Altabella Castell i de Francesca Fuentes 

Terranegra, casat amb Josepa Barrera Roig, filla d’Isidre Barrera Lleixar i de Francesca 

Roig Sansano. 

31- Casa no. 61, Baptista Castell Fuentes, casat amb Maria Altabella Barrera. 

 

32- Casa no. 62, Teresa Campos Pla, viuda d’Enric Granell Ferrer. 
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33- Casa no. 62, Maria Granell Campos, filla dels anteriors, casada. Hem esbrinat que 

estava casada amb Francesc Forcadell Sancho.120 

 

34- Casa s/n, Modest Altabella Barrera, casat amb Dominga Serra Tomàs. Això és el que 

posa al cens de 1900, ara bé, amb els companys i companyes que han col·laborat en 

l’execució d’aquest treball hem arribat a la conclusió que Dominga Serra Tomàs i 

Maria-Agnès Serra Tomàs, podrien ser la mateixa persona, ja que al casament 

d’aquesta amb Modest Altabella, de 19 anys, posa que és viuda de poc, precisament 

del germà del contraent, Joan Altabella Barrera, que havia finat al juliol proppassat a la 

Ràpita. Tot això va donar una sèrie d’errors en les partides del registre civil.121  

Vivien amb ells els seus fills: 

Manuel Altabella Serra, d’aquest fill no hem trobat el naixement, cosa que en fa 

pensar que podria ser Baptista-Josep Altabella Serra, que sí que hem trobat la seua 

partida. 

Maria Altabella Serra. 

Cinta Altabella Serra. 

Per continuar les recerques també hem trobat una altra filla, Piedat, que va nàixer 

l’any 1905, ja dintre del segle XX.122 

 
120 Informació Joaquim Ebrí Martí.  
121 Tots aquests aclariments els hem hagut de consensuar entre tots els membres del grup de treball, 

donades les diverses errades dels registres. 
122 Informació Joaquim Virgili Guàrdia. 
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35- Casa no. 63, Josep Roda Millan,  fill de Josep Roda Tomàs i d’Antònia Millan Roda, casat 

amb Manuela Millan Roig, viuda de Joaquim Ferrer Fibla, filla de Domingo Millan 

Blasco i d’Apol·lònia Roig Solà. 

Vivien amb ells els fills del primer matrimoni d’ella i els del segon: 

Joaquima Ferrer Millan. 

Manuel Ferrer Millan. 

Josepa Roda Millan. 

Josep Roda Millan. 

 



 28 

36- Casa no. 65, Tomàs Solà Tàrrega, fill de Domingo Solà Sans123 i de Vicenta Tàrrega 

Sabater, de Canet, casat amb Serafina Meseguer Barceló, natural de Vallibona, filla de 

Salvador Meseguer i Josepa Barceló. 

Vivia amb ells son fill: 

Bernardí Solà Meseguer. 

37- Casa no. 65, Josep Millan Ferrer, fill de Domingo Millan Blasco i de Josepa Ferrer Solà, 

casat amb Serafina Solà Meseguer, filla dels anteriors. 

Tenien a casa una criatura d’un any, Joana-Claris Expósito. 

 

 

 

 
123 Del mas dels Matamoros/Canetans. 



 29 

 

38- Casa no. 66, Pasqual Solà Tàrrega, germà del de la casa 65, viudo de Vicenta Meseguer 

Barceló, també germana de la de la casa 65, però aquesta, a diferència de sa germana, 

havia nascut a Canet. 

39- Casa no. 66, Domingo Solà Meseguer, fill de Pasqual Solà Tàrrega i de Vicenta 

Meseguer Barceló, casat amb Josepa Favà Amaré, natural de Roquetes. 

Vivien amb ells els d¡seus fills: 

Pasqual Solà Favà. 

Cinta Solà Favà. 

40- Casa no. 66, Pasqual Solà Meseguer, fill de Pasqual Solà Tàrrega i de la difunta Vicenta 

Meseguer Barceló, casat amb Josepa Rodríguez Figueres, dels Valentins, filla Valentí 

Rodríguez Raga, dels Valentins, i de Josepa Figueres Cabanes, de la Galera. 

Vivia amb ells la seua filla, encara menuda: 

Teresa Solà Rodríguez. 
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41- Casa no. 68, Marià Montesblancos, casat amb Joaquima Castell Borja, filla de Fèlix 

Castell Fabra i Lluïsa Borja Esteller, habitants dels Valentins. 

Vivien amb ells els seus fills: 

Vicent Montesblancos Castell. 

Josep Montesblancos Castell. 

 

42- Casa no. 69, Domingo Millan Roig, fill de Domingo Millan Blasco i d’Apol·lònia Roig  

Solà, viudo en primeres núpcies de Rosa Roda Millan, casat en segones núpcies amb 

Maria Castell Borja, filla de Fèlix Castell Fabra i de Lluïsa Borja Esteller, habitants dels 

Valentins. 

Vivien amb ells els fills del segon matrimoni: 

Joaquima Millan Castell. 

Maria-Teresa Millan Castell. 

Rosa Millan Castell. 

Enric Millan Castell. 
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43- Casa no. 70, Lluís Millan Roig, fill de Domingo Millan Blasco i d’Apol·lònia Roig Solà, 

casat amb Teresa Roda Millan, filla de Josep Roda Tomàs i d’Antònia Millan Roda. 

Vivien amb ells els seus fills: 

Rosa Millan Roda. 

Lluís Millan Roda. 

Josepa Millan Roda. 

Dolors Millan Roda. 

Josep Millan Roda. 

Teresa Millan Roda. 

Antònia Millan Roda. 



 33 

 

44- Casa no. 71, Baptista Castell Esteve, fadrí i sa germana Marianna Castell Esteve, també 

fadrina, fills de Lluís Castell Esteller, i de Maria Esteve Solà. 

 

45- Casa no. 72, Domingo Granell Campos, fill d’Enric Granell Ferrer i Teresa Campos Pla, 

segon marit de Joaquima Castell Esteve, que era viuda de Manuel Roda Millan. 

Vivien amb ells els fills del primer marit i un de Domingo, segon marit. 

Antònia Roda Castell. 

Josep Roda Castell. 
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Manuel Roda Castell. 

Àngel Roda Castell. 

Joaquima Roda Castell. 

Domingo Granell Castell. 

Dominga de les Neus Granell Castell (no consta en el cens per oblit, ja que va nàixer al 

1896.  

 

46- Casa no. 73, Vicent Forcadell Ferrer, fill de Josep Forcadell Sans i de Maria Ferrer 

Castell, habitants dels Valentins, viudo de Vicenta Badia Sansano, casat en segones 

núpcies amb Pietat Ferrer Badia, filla de Josep Ferrer Raga i de Dolors Badia Mont-ros. 

Recent casats.124 

 

47- Casa no. 74, Ferran Serra Grau, posa que està casat, però no consta la seua esposa. 

Hem tingut accés al document que va redactar l’estiu de 2004, el senyor Lluís Millan Roca, 

“Viure al Mas de la Rata”.125 Llegint aquesta obra hem comprés que les cases que s’enumeren 

en el cens de 1900, no totes estaven ubicades en el lloc de la Millana, si no que corresponen a 

tota l’àrea que consideraven com a districte de la Millana. 

 
124 Informació facilitada per Joaquim Ebrí Martí, extreta del RCU. 
125 Informació facilitada per Ma. Piedat Sans Guarch.  
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Això no canvia res, ja que quasi tots eren descendents, directa o indirectament dels Millan 

fundacionals de la Millana. 

Així podem afirmar que:  

La casa 70, correspon al mas de la Rata, que el va construir l’any 1885 Lluís Millan Roig, avi de 

Lluís Millan Roca. 

La casa 69, també correspon al mas de la Rata, adossada a l’anterior, propietat de Domingo 

Millan Roig, germà de l’anterior i que la va construir l’any 1890. 

Les cases 65 i 66, correspondrien als masos de dalt o dels canetans, dintre del conjunt de 

masos a nomenats de la Rata. 

La casa 63, segons les explicacions de Lluís Millan Roca, seria la de Josep Roda Millan, que 

correspondria al mas de Berga. 

Les cases 71 i 72, correspondrien a l’antic mas de Jaume Esteve, que surt al cens del bisbat de 

1817, en aquell moment propi de Baptista Esteve i Joaquima Solà. Això no és d’estranyar, 

perquè Joaquima Castell Esteve, era neta d’aquest matrimoni. 

A part de les explicacions del senyor Lluís Millan Roca, creiem que també entrarien en aquest 

districte el mas que actualment s’anomena “d’Andon” que no és altra paraula que la 

malformació d’Abdon, i per aquest motiu creiem que la casa 61, seria el mas “d’Andon”. 

El senyor Lluís Millan Roca també ens explica com celebraven els festius i esdeveniments: “No 

faltava la música. Als masos qui mes qui menys tenien sempre una guitarra, guitarró, 

bandúrria, acordió, ferrets, pandero, i no els costava molt organitzar un conjunt, un ball, en el 

que participaven les joves amb bona veu per entonar una jota.” O sigue que organitzaven 

bureos. 

 

Conclusions 

Una vegada hem fet les genealogies convindrem que el nom de la Millana no té res a veure 

amb cap pedra mil·liar ni cosa pareguda, que aquest nom li ve del cognom Millan, i que la 

primera Millana va ser la seua muller Antònia Prats, que tot hi haver-se casat en segones 

núpcies, va haver de gestionar el mas durant 28 anys, des de la mort del seu marit fins a la 

seua.  

El seu fill Joan només la va sobreviure 8 anys, i de seguida se’n va haver de fer càrrec una altra 

dona, la muller de Joan, Maria Prats, que el va regentar durant 23 anys. És aquesta segona la 

que per recomanació del seu difunt marit va fer la partició del mas entre els seus fills Joan I 

Ramon. 

Per tant podem dir que el mas de la Millana, durant tot el segle XVIII, va estar regit 

majoritàriament per aquestes dues dones, i és per això que reclamem que se li pose el nom 

que elles dues es mereixerien el “Mas de la Millana”. 

Un altre aspecte a destacar seria l’increment de població que va tenir de mitjan segle  XVIII, el 

XIX i principis del XX. Creiem que això va ser degut a la forta implantació del conreu de la vinya, 

tant estesa en aquesta zona. No hem d’oblidar que els White, mercaders exportadors de vi, de 

Benicarló hi tenien una gran propietat a la vora, el mas de “Patricio”.  
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Això ho podem afirmar per què en data 28 d’agost de 1825, aquests mercaders, van concedir 

molts establiments de terra de malesa, perquè els pagesos establerts arrabassessin la terra i hi 

plantessin vinya, a canvi de pagar una setena part de les collites, tant de la vinya com d’altres 

cultius que hi poguessin fer. Entre aquests pagesos hem trobat a Joaquim Millan i Domingo 

Millan, als quals els White els van establir sis jornals de malesa a cadascun, precisament per 

arrabassar-la i plantar-la de vinya, a la partida dels Mollons.126 

 

A continuació us posem tres annexos amb els capítols matrimonials i els testaments dels 

fundadors de la Millana: 

1- Capítols matrimonials entre Joan Millan i Antònia Tomàs (28 de gener de 1705). 

Die vigessimo octavo mensis Januarii anno Natti. Dni. Millessimo Septengessimo quinto. 

En nom de Ntr. Sr. Deu Jesuchrist tractat es estat, i en fas de la Sta. Mare Iglesia, llegitimament 

solemnisat matrimoni se ha de fer per, y entre Juan Millan, fadrí llaur. de la vila de Fortanet del 

regne d’Arago, habitant al pnt. en lo mas de la Ceniola, terme de la pnt. Vila de Ulldecona, fill 

llegitim y natural de Andres Millan qo., pastor, de la Vila de Miravete, y de Melenciana Iranzo, 

vivint de aquell muller, de la Vila de la Cañada, del dit regne de Arago, habitadors den lo dit 

mas de la Ceniola, de part una, ab Antonia Thomas, doncella, filla legitima y natural de 

Domingo Thomas, llaur. y de Sevina Prunonosa, conges. de la Vila de Canet lo Royg, del regne 

de Valencia, Dioss. Derts. De y per raho del qual matrimoni son escrits, fets, pactats, concordats 

y jurats los pactes, y capítols fets. 

Primerament la dita Merenciana Iranzo viuda de Andres Millan, y mare de dit Juan Millan, per 

lo molt amor y voluntat que en vers lo dit son fill aporta, y altrament en contemplacio del pnt. 

matrimoni, y per a que puga suportar los carrechs de aquell de bens comuns tant de part seua 

com y tambe per tots los drets puga tenir, y pretendre en los bens del qn. Andres Millan son 

pare li dona les coses seguents. 

Primo, li dona la quarta part de tots els bens, ayxi mobles com immobles que dta. Merenciana 

donataria tenia lo dia que lo dit Juan Millan contracta lo pnt. matrimoni ab dta. Antonia 

Thomas sa muller, y ayxi mateyx li dona la quarta part de tots los demes bens que han 

aumentat, y aumentaran des de lo dia que contractaren lo pnt. matrimoni fins lo dia que faran 

la partició de els bens, la qual donacio li fa ayxi com millor se pot dir, y entendre a sa y bon 

enteniment de ella y dels seus, extrahent les dites coses de ma y poder seu, y aquelles promet 

posa en ma, y poder del dit Juan Millan, son fill, prometent lliurarlin pocesió corporal que si ab 

facultat que ell de sa propia autoritat se la puga pendre ab Clausula de Constitut y cessió de 

tots drets. Prometent la pnt. donacio tenirla per ferma, y agradable, y aquella no revocar per 

raho de ingratitud, inopia ni ofensa: ans be renuncia a la lley que diu que les donacions, per les 

damunt dites se poden revocar, y ab jurament, a, lo dit Joan Millan, son fill pnt. a estes coses 

accepta la pnt, donacio a ell per la dta. sa mare feta ab besament de mans y referiment de 

gracies que lin fa. 

Item, ab altra carta los dit Domingo Thomas, llaurador, y Sevina Prunyonosa, conjuges de la 

Vila de Canet lo royg, pares de la dita Antonia Thomas, donsella, per lo molt amor y voluntat 

que en ves la dâ. sa filla aporten, y altrament en contemplacio del pnt. matrimoni, y per a 

poder suportar los carrechs de aquell, de bens comuns de dits conges., li donen les coses segts: 

 
126 AHT. Reg. 3343, f. 367 i 369. 
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Primo, tota aquella viña que dits conges. tenen en lo terme de Canet lo royg, a la partida de 

Portes, la qual afronta de un cap ab camí de bestiar, y de altre ab els donadors, de un costat ab 

Pere Roch Pla, y de altre ab Joseph Capafons den Juan, francha. 

Item, tota aquella heretat de terra campa y garrofers que els conges. tenen en lo dit terme de 

Canet a la partida de la Plana dels Asens, que afronta de un cap ab camí de Ulldecona, y de 

altre ab Bernat Cavaller, daurador, de un costat ab els donadors, y de altre ab Joseph Ximeno, 

francha. 

Item, quinze lliures de roba de lli y de llana y de altres especies, estimada ja per dos persones, 

la qual li donaren ja quan reberen benediccio eclesiastica, y confesa haberla rebuda lo dit Juan 

Millan marit de dta. Antonia Thomas. La qual donacio ..., e, la dita Antonia Thomas, pnt. 

accepta la pnt. donacio a ella per los dits sos pares feta, ab besament de mans, y referiment de 

gracies que els ne fa. 

Item, ab una altra carta, la dita Antonia Thomas, muller y esposa del dit Juan Millan, avent fet 

estes coses ab exprés consentiment, y voluntad de sos pares, y de altres parents, y benvolents 

seus constituysch, lliura, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua, al dit Juan Millan, espos 

y marit seu, tot lo que per los dits sos pares li es estat donat en los precedents capls. volent y 

consentint que lo dit Joan Millan, espos y marit seu, puga demanar y rebre de la sua dot, y de 

ella gosar tant y tant llargament fins a tant sia cas de restitució de dta. sua dot, y ab jurament. 

Item, ab altra carta lo dit Juan Millan tenintse per content del que la dta. Antonia Thomas, 

muller sua li ha constituit, y aportat en dot, li fa y firma carta dotal y de espoli de aquella, y per 

sa lloable Virginitat li fa de Creyx, o, donacio dita per nupcies  vint y cinch lliures moneda de 

plata, les qual ab la dita sua dot li salva, y asegura en y sobre tots els seus bens mobles, o, 

immobles agudes, y per aver, ab totes renunciacions agudes, y pertanyents ab jurament, volen 

empero les dietes parts que dels pnts. Capls. ne sien fetes una, y moltes copies, y tantes 

quantes demanades ne seran al not. davall escrit subtancia del fet en res sia mudada. 

Finalment volen les dites parts que los pnts. Capls. “siene ac eutoris” ab renunciacio de propi 

for submissio del for de qualsevol jutge, tant eclesiastich com secular ab poder de variar, y ab 

jurament 

2- Testament de Joan Millan Iranzo (12 de maig de 1726). 

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist. 

Estant en lo llit de malaltia corporal, jo Joan Millan, llaurador fill de Andres Millan y de 

Merenciana Iranzo, de la Canyada, qo. conjuges. 

Fas mon ultim y darrer testament. 

Elegesch sepultura en lo fossar de la present vila. 

Marmessora a la de mi molt amada Antonia Thomas caríssima muller mia. 

Usufructuaria tots los dies de sa vida natural, sens que se li puga demanar comptes ni raho del 

usdefruit. 

Hereus universals de tots mes bens a Joan Millan, Pere Millan, Vicent Millan, Antonia Millan, y 

Josepha Millan, perque ma muller los done quant prendran estat, la part que els tocarà de mos 

bens; donant facultat a la dita Antonia Thomas muller mia per a que puga millorar en aquell o 

aquells que millor la tractaran. 
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Testimonis: Mn. Miquel Mulet, prve. y Joan Rossello. 

Pere Thomas, not. rebedor.127 

3- Testament d’Antònia Tomàs Prunyonosa (8 de juliol de 1753). 

Dia VIII de julio del año MDCCLIII 

En Nombre de Dios Nuestro Señor Jesu Cristo, y de la Virgen Santisima su Madre y 

señora Nuestra Amen. 

Yo Antonia Thomas consorte que fui en primeras nupcias de Juan Millan, labrador, y 

aora de Jayme Bel, vecina de la Villa de Ulldecona del Principado de Cataluña, 

Corregimiento de la Ciudad de Tortosa, hija legitima y natural de os difuntos consortes 

Domingo Thomas, labrador, y Sabina Pruñonosa vecinos de la Villa de Canet lo Roig del 

Reyno de Valencia, estando por la Gracia de Dios Nuestro Señor con salud, con mi libre 

Juhicio, entera memoria y palabra clara, y manifiesta, otorgo mi ultimo testamento, en 

el qual elixo, y nombro por mi Albacea, y testamentario executor a Juan Millan, 

labrador, vecino de la presente Villa, hijo mio y del referido Juan Millam mi primer 

marido, con poder bastante para cumplir mi testamento conforme en el lo hallare 

dispuesto, y por mi ordenado. 

Primeramente quiero y mando, que quanto constare estar yo deviendo en el dia de mi 

muerte se satisfaga de mis bienes por entero. 

Otro si, quiero y mando, que quando Dios Nuestro Señor fuere servido levarme de la 

presente vida, y mi cuerpo, eo, cadáver sea enterrado en el Fossal, eo, Cimenterio 

Comun de la presente Villa, â cuyo caso quiero que assistan siete Pbros, y otros siete en 

el de la Extremauncion. 

Otro si, quiero y mando que en el dia de mi muerte se celebre en sufragio de mi Alma 

en la Parral. Iglesia de la presente Villa por los Pbros de ella una Missa Cantada de 

Cuerpo presente. 

Otro si, tomo de mis bienes para Dios Nuestro Señor, y sufragio de mi Alma quinze 

libras de moneda de plata Valenciana, de las quales, pagado mi funeral, y dha. Missa 

de Cuerpo presente, y Extremauncion, y quatro libras y diez sueldos de la mesma 

moneda que quiero se den a la Rda. Comunidad de Padres Dominicos de esta Villa, 

para que de ellas celebren las Missas que cupieren al respeto de tres sueldos de dha. 

mona. por missa a mayor honra de Sn. Vicente Ferrer, y en sufragio de mi Alma, lo que 

quedare quiero se le de a la Parral. Iglesia de esta Villa, para que los Pbros. De esta 

celebren Missas rezadas en sufragio de mi alma, al respeto también de tres sueldos de 

dha. moneda por Missa, mas si dhas. quinze libras no fueren bastantes para pagar 

dicho mi funeral, Missa de Cuerpo presente y Extremauncion, y las quatro libras y diez 

sueldos, que han de entregarse, como dicho es â dicha Rda. Comunidad, quiero que se 

cumpla del resto de ms bienes. 

Otro si, mando y lego al Sacerdote que me assistirâ en la hora de mi muerte una libra 

moneda de plata Valenciana para que encomiende â Dios Nuestro Señor mi Alma. 

Otro si, dexo mando y lego â Antonia Millan consorte de Geronimo Viscarro, y â 

Josepha Millan viuda de Joseph Solâ y Nofre, labradores hijas mias y del susodicho mi 

 
127 AHT. Reg. 7066, etiqueta 3352, f. 1. 
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primer marido Juan Millan vecinas de la Villa de Ulldecona,, toda la ropa de color y 

blanca de mi porte,y uso, y seys savanas de las que se encontraran mias, para que se lo 

partan entre las dos igualmente seguida mi muerte; con mas a la dicha Josepha diez 

libras de moneda Valenciana, y a la exprasada Antonia tres libras de la mesma 

moneda, pagadoras a entramabas dentro dos años contadores del dia de mi muerte en 

adelante por mi infrato. heredero en dinero, u trigo, según y como â este le parecerá. 

Todo lo qual les mado y lego por todos los derechos y acciones les puedan tocar y 

pertenecer en mis bienes, y los del referido Juan Millan, en atención â que quando 

dichas mis hijas casaron las doté competentemente, y según mi posibilidad en nombre 

mio, y de dho. Juan Millan mi difunta primer marido y i Padre suyo. 

Otro si, dexo mando, y lego â Vicente Millan, Joseph Millan y Maria Millan, mis Nietos 

en menor edad constituidos hijos de Vicente Millan mi difunto hijo, y de Madalena Solà, 

viuda de este, vecinos del Lugar de la Galera, dos jornales de tierra, que son parte de 

una heredad, que tengo y posseo en el termino de esta Villa, y partida del Espinalet, 

cuyos dos jornales de tierra se les den â un lado â la parte de la Galera, para se les 

partan entre los tres igualmente, cuyo legado les hago por todo los dhos. y acciones les 

puedan tocar, y pertenecer a dhos. mis Nietos en mis bienes y de su difunto Abuelo 

Juan Millan, pues ya quando casó su difunto padre Vicente Millan le doté 

competentemente, y según mis posibilidades, dándole en pago de quantos dros. 

pudieran tocarle y pertenecerle en mis bienes y de mi difunto marido Juan Millan la 

quantia de ciento y veynte libras moneda de plata Valenciana en ganado lanar; la 

metad de una casa sita, y puesta en el lugar de la Galera; una heredad tierra de pan en 

el termino del mesmo Lugar y partida de la Caeta del Moro; y otra también de tierra de 

pan en dho. termino, y partida del Forcallet, como constará en sus Caps. 

matrimoniales; asi mesmo la otra metad de Casa sita en el referido lugar de la Galera, 

sin haver de ello hecho escritura alguna; la qual metad de Casa haciéndola primero, 

dado en Capítulos matrimoniales entre otros bienes a mi difunto hijo Pedro Millan 

vecino del Lugar de la Galera, me la vendió este después de palabra por precio de 

sesenta y cinco libras moneda de plata Valenciana, que se las pagué en corriente que 

me vendió dicha metad de Casa. 

Otro si, dexo mando y lego â Isidoro Millan en menor edad constituido mi Nieto hijo del 

difunto Pedro Millan, labrador vecino del lugar Godall, mi hijo, y de Cecilia Lleixar, 

viuda de este, parte de la heredad que tengo, y posseo en el termino de esta Villa, y 

partida de la Plana,  nombrada la Millana, esto es lo que contienen, y consiste en diez 

tiras de viña de través, y de largo desde el Camino real de la Galera por línea recta acia 

el Puerto hasta donde confina dha heredad cuya parte le señalo aora para después de 

mi vida, al lado y junto a la que allí tienen y possehen los herederos de dho. mi difunto 

hijo Pedro Millan; el qual pedazo de heredad mando al dicho mi Nieto Isidoro Millan 

con el pacto y condición que muriendo quando quiera sin hijos legitimos y naturales, de 

legitimo y carnal matrimonio, nacidos y procreados hombres sean o mujeres, o con 

ellos, mas ninguno llegará a edad de hacer testamento, y llegando â tal edad morirán 

sin hijos de legitimo y carnal matrimonio, en dichos casos, y cada uno de ellos, quiero, y 

es mi voluntad que dho pedazo de heredad sea de mi infrâto. heredero, o de aquellos 

que sus herederos serán, y le sucederán, haciendo dicho legado al expresado mi Nieto  
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Isidoro por todos los Dros. le puedan tocar, y pertenecer en mis bienes y de su difunto 

abuelo Juan Millan, respeto de que quando el susodicho Pedro Millan, su padre, y mi 

hijo casó, le doté competentemente y según mi posibilidad, dándole quanto pude en 

pago de qualesquier Derechos pudieran tocarle y pertenecerle en mis bienes, y de dho. 

mi difunto marido Juan Millan. 

Otro si, dexo, mando, y lego a Theresa Millan mi Nieta hija del susodicho Pedro Millan 

mi difunto hijo, y de la referida Cecilia Lleixar viuda de este, una arca de costal vacia 

con su cerraja y llave, por los mesmos motivos, causas, y razones expresadas en la 

manda, â legado tengo hecho al susodicho su hermano Isidoro Millan. 

Y cumplido, y pagado este mi testamento, y quanto en el tengo dispuesto, en el 

remanente de mis bienes, Derechos, voces, nombres y acciones universales, que me 

pertenecen y en adelante pertenecerán en qualquier parte, qualesquiera títulos, y 

causas, y especialmente de los bienes que eran de mi difunto marido Juan Millan, a mi 

tocantes, y pertenecientes por qualquiera títulos, y causas donde quiera que estén 

instituyo, nombro por mi heredero universal, y aun general al arriba dicho Juan Millan, 

labrador, vecino de la presente Villa hijo mio y del expresado Juan Millam mi primer 

marido, para que de ellos disponga a su voluntad, como absoluto dueño. 

Otro si, quiero y es mi voluntad, que no queriendo mi hijo Juan Milla mantener en un 

todo en su Casa a mi actual marido Jayme Bel, su padastro, trabajando este para 

aumento de la Casa de dicho mi hijo, o no queriendo el expresado mi marido vivir en el 

modo referido en la Casa de dicho mi hijo Juan Millan, tenga la obligación el mesmo mi 

hijo de dar annualmente â dicho mi marido, y su Padastro durante la vida de este seys 

barcillas de trigo o tres libras moneda de plata Valenciana, dexando al arbitrio de dho. 

mi hijo el darle trigo, o dinero, seguida empero la muerte de dicho mi marido, quiero 

que quede extinta, y cancellada la referida obligación. 

Y revoco y anulo todos y qualesquier testamentos, Codicilos, o especies de ultimas 

voluntades, que antes de este haya hecho de palabra, en escritos, o en otra forma en 

poder de qualquier Escno. y especialmente uno que tengo hecho en poder del Rdo. 

Agustin Ferrer, Pbro, Cura que fue de la Parral. Iglesia, y por autoridad Ordinaria Not. 

Publico de la mesma en cierto dia, que no hago memoria, aunque en aquel, o aquellos 

haya qualquier palabras derogatorias de los testamentos después hacederos de los 

quales en el presente se huviera de hacer expresa mención, pues de ellas me 

arrepiento, queriendo, que no valgan ni hagan feé, salvo este que aora otorgo, que 

quiero que valga por mi testamento, o por aquella especie de ultima voluntad, que 

mejor de Dro. Constituciones de Cataluña, Costumbres de la Ciudad de Tortosa, u el 

alias valer podrá, del qual quiero que seguida mi muerte se libren los traslados 

necesarios. 

En cuyo testimonio q asi lo otorgo en dicha Villa de Ulldecona, y en los estudios de la 

Casa del infrascrito Esno. en el dia ocho del mes de julio del año mil setecientos 

cinquenta y tres, siendo presentes por testigos el Dr. en Derechos Francisco Nadal y 

Lorenzo Thomàs, labrador, vecinos de la mesma Villa, llamados, conocidos y rogados 

por mi dicha testadora para la confeccion de este mi testamento. Y dicha testadora a 
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quien yo el Esno. doy feé, y conozco, no firmó porque dixo no saber escribir, por ella â 

su ruego uno de los testigos.128 

Van signar el Dr. Francesc Nadal i el notari Josep Roca i Roig.  
 

Com a cloenda vull agrair la col·laboració desinteressada d’una colla d’amics i entitats: 

Amics col.laboradors: 

Cati Brusca Campos. 

Joaquim Ebrí Martí. 

Maria-José Folch Millan. 

Toni Forcadell Vericat. 

Paco Gausachs Calduch. 

Josep Gausachs Roig. 

Domingo Millan Millan. 

Josefina Millan Millan. 

Ma. Piedat Sans Guarch. 

Dolors Serra Mateu. 

Joaquim Virgili Guàrdia. 

Arxiu Parroquial de Sant Lluc d’Ulldecona. 

Mn. Blai Ruiz López 

Arxiu Diocesà de Tortosa. 

Mn. Josep Alanyà Roig 

Joan-Hilari Muñoz Sebastià 

Arxiu Històric de Tarragona. 

Isabel Companys Ferrerons 

Ricard Ibarra Ollé 

Fotografia de portada. 

Pepo Morillo (Pepo Dron) 

Muntatge del fulletó. 

Ajuntament d’Ulldecona 

Fèlix Mesa Regal 

Pepo Morillo Estrada 

 
128 AHT. Reg. 2612, f. 103. 
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Fons documental. 

ADTo. Arxiu Diocesà de Tortosa. 

AHMU. Arxiu Històric Municipal d’Ulldecona. 

AHN. Archivo Histórico Nacional. 

AHT. Arxiu Històric de Tarragona. 

APG. Arxiu Parroquial de Godall. 

APU. Arxiu Parroquial d’Ulldecona. 

RCU. Registre Civil d’Ulldecona. 






