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FONS FAMÍLIA BURGUÈS 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2 Fons Família Burguès 
1.3 1501 – 1944 (datació aproximada) 
1.4 Fons 
1.5 3 ml. (29 capses), documentació en suport paper. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Famílies Coromines, Burguès i Sambola. 
2.2 Els Burguès eren una família procedent d’Estanyol (municipi de Bescanó) i d’origen pagès. 
Al segle XVII van esdevenir ciutadans honrats de Barcelona i cavallers, i s’instal·laren a la ciutat 
de Girona on van comprar una casa al carrer de la Força (es tracta, actualment, de l’edifici 
número 13: casa Burguès – Sambola). Aquesta nissaga de la petita noblesa gironina ocuparen 
diversos càrrecs eclesiàstics i participaren en les institucions de govern de la ciutat. Tenien 
propietats a Estanyol, Vilablareix, Bescanó, la Tallada i, fora de la província de Girona, a Sant 
Martí Sescorts (comarca d’Osona). Pel que fa a les propietats de Sant Martí Sescorts, 
coneixem que es van incorporar per via matrimonial l’any 1727, arran del matrimoni entre 
Narcís de Burgués i de Font i Isabel Coromines i de Toralla. Al segle XVIII els Burguès 
entroncaren, també per via de matrimoni, amb altres destacades famílies gironines, com els 
Caramany. Finalment, a les acaballes del segle XIX, el patrimoni Burguès va passar a la família 
Sambola quan Josep de Burguès i de Caramany, morí solter i sense descendència directa, i 
instituí hereu universal el seu nebot, Narcís Sambola i de Burguès, fill de Mariana de Burguès i 
de Caramany. El seu fill Josep Sambola i Clapés fou el darrer hereu de la família Burguès, 
durant els anys 20 del segle XX es va despendre del patrimoni de comarques gironines, inclosa 
la casa de Girona, i s’instal·là definitivament a Sant Martí Sescorts.  
A través de diferents inventaris patrimonials del segle XIX (1792, 1799 i 1836) sabem que els 
hereus Burguès gestionaven el patrimoni per mitjà de dos arxius: un situat a la casa del carrer 
de la Força (que feia referència a les terres i heretats gironines de la branca Burguès), i  un 
altre situat a l’armari de la capella del mas Coromines, a Sant Martí Sescorts. La documentació 
custodiada a l’Arxiu Municipal de Girona formaria part del segon arxiu.  
2.3 El marit de la donant va recollir la documentació en una masoveria de la zona de Sant Martí 
Sescorts per evitar-ne la degradació i possible pèrdua. 
2.4 El fons ingressa l’any 2016 a l’AMGi per donació de la senyora Rosa Puigarnau Ubach, de 
Moià. 
 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Els fons conté, principalment, documentació generada per l’heretat Coromines, anterior i 
posterior a l’annexió de la família Burguès. Ara bé, el gruix documental és posterior a la seva 
unió per via matrimonial (1727). També podem trobar-hi documents d’altres famílies 
relacionades amb la casa Coromines, com els Parrella de Torelló, els Bergada de Vic o els 
Bover de Ripoll, així com documents de la família Sambola, successors dels Burguès, i, 
especialment, de Josep Sambola i Clapés. 
Els grups documentals que es poden trobar són els següents: 

A) Documentació de caràcter personal. Destaca pel seu volum la correspondència dels 
Burguès al llarg del segles XVIII i XIX, i per la seva curiositat els receptaris, cançoners i 
altres textos literaris de les famílies Coromines i Burguès, que daten dels segles XVII i 
XVIII. 

B) Documentació constitutiva o del patrimoni. Es tracta de capítols matrimonials, 
compravendes, establiments, censals, debitoris, inventaris i plets, entre altres tipus 
d’actes del patrimoni. També hi podem trobar, en el cas de la família Sambola, títols i 
privilegis de començament del segle XIX. Seria bo destacar la importància de la 
documentació de caràcter judicial i, especialment, el plet entre les famílies Coromines (i 
més tard Burguès) i la família Parrella, tant pel seu volum com per la seva importància 
per a la història familiar i del patrimoni. 
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C) Documentació administrativa o econòmica. És el grup documental més voluminós a 
causa de la gestió a distància de l’heretat Coromines durant els segles XVIII i XIX. 
Entre els documents a destacar hi ha la correspondència entre els Burguès i els 
majordoms del mas Coromines (segons els contractes de mitgeria signats pels 
majordoms del mas Coromines, els majordoms havien d’informar periòdicament als 
propietaris de tot el que succeïa a les finques d’Osona, a més de retre comptes 
periòdicament amb la família Burguès), els documents d’arxivació, llibres de comptes, 
llevadors de diferents conceptes (sobre préstecs, collites, arrendaments de delmes, 
etc.), arrendaments de terres, àpoques i rebuts de pagaments d’impostos (com 
contribucions territorials, contribucions extraordinàries...). En aquest grup també hi 
podríem afegir gran part de la documentació del segle XX relacionada amb els negocis 
de Josep Sambola i Clapés. 

D) Documentació aliena al patrimoni. Sobretot es tracta de documentació de caràcter 
municipal dels segles XVIII i XIX de les poblacions de Roda de Ter i Sant Martí 
Sescorts (Osona), generada pels majordoms dels Coromines, que eren alhora els 
col·lectors de les contribucions. 

  
3.4 El fons ha estat dividit en tres grans grups documentals, atenent, d’una banda, els 
principals patrimonis identificats i, d’altra, el volum documental. El quadre de classificació 
resultant inclou dos grups de caràcter familiar (Coromines i Burguès) i un tercer grup de 
caràcter personal, atès que gran part de la documentació de la família Sambola va ser 
generada per una sola persona: Josep Sambola i Clapés. 
 
100 SUBFONS BURGUÈS 
 110 Documentació d’interès familiar o personal 
 120 Correspondència  
 130 Actes del patrimoni 
 140 Documentació judicial 
 150 Comptes 
 160 Àpoques i rebuts 
 170 Arrendaments 
 180 Documentació aliena 
200 SUBFONS COROMINES 
 210 Documentació d’interès familiar o personal 
 220 Correspondència 
 230 Actes del patrimoni 
 240 Documentació judicial 
 250 Comptes 
 260 Àpoques i rebuts 
 270 Documentació relacionada amb la família Parrella 
300 SUBONS JOSEP SAMBOLA 
 310 Documentació d’interès familiar o personal 
 320 Correspondència 
 330 Actes del patrimoni  
 340 Comptes i rebuts 
 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d’acord amb el 
marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter personal. 
4.2 Les reproduccions es realitzaran d’acord amb el conveni de donació i la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Girona. 
4.3 Les llengües utilitzades són el català, castellà i llatí. 
4.4 En general el fons presenta un bon estat de conservació, a excepció d’alguns documents 
afectats per la humitat. La majoria de documents presenten enrotllaments (que s’han intentat 
esmenar aplanant-los) i plecs, alguns dels quals són originals (com els de les cartes) però en 
altres casos han estat realitzats a posteriori per tal d’economitzar espai o bé per agrupar 
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diferents documents relacionats (en aquests casos gairebé sempre hem respectat l’agrupació 
original). 
4. 5 Existeix un instrument de descripció a nivell de guia i inventari. A jutjar per la numeració 
dels documents constitutius del patrimoni, és probable que els Burguès disposessin 
d’instruments propis d’arxivació. Malgrat que hem trobat algun document recapitulatiu d’aquesta 
mena, que no correspon amb aquesta numeració, en aquest fons no s’ha localitzat cap llibre 
mestre que ens pugui ajudar en aquesta tasca de localització. 
 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.3 El fons documental de l’heretat gironina dels Burguès es troba a la Biblioteca de Catalunya 
(Fons Sambola – Burguès. Inventari: http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-
leccions/Sambola-Burgues-familia), on ingressà l’any 1923, i la correspondència de Martí de 
Burguès a l’Arxiu Capitular de Girona. 
5.4 Bibliografia: 
La correspondència de la família ha estat estudiada per J. Anton Pelayo: 

- J. Antón Pelayo, La sociabilitat epistolar de la família Burgués de Girona (1799-1803). 
Girona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2005. 

- J. Antón Pelayo, La correspondència epistolar de la família Burguès (1750-1850). 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013 (disponible en versió digital: 
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2013/116778/corepifambur_a2013.pdf). 

 
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
7.1 Elaboració de la guia/inventari i quadre de classificació a càrrec de Sebastià Villalón. 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció 
Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). 
7.3 Juny de 2017. 



   Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
Arxiu Municipal de Girona 

Fons Família Burguès 

 

FONS FAMÍLIA BURGUÈS 

 

Quadre de classificació 

 

100 SUBFONS BURGUÈS 

110 Documentació d’interès familiar o personal 

120 Correspondència  

130 Actes del patrimoni 

140 Documentació judicial 

150 Comptes  

160 Àpoques i rebuts  

170 Arrendaments  

180 Documentació aliena  

 

200 SUBFONS COROMINES 

210 Documentació d’interès familiar o personal 

220 Correspondència 

230 Actes del patrimoni 

240 Documentació judicial 

250 Comptes  

260 Àpoques i rebuts 

270 Documentació relacionada amb la família Parrella  

 

300 SUBONS JOSEP SAMBOLA 

310 Documentació d’interès familiar o personal  

320 Correspondència 

330 Actes del patrimoni 

340 Comptes i rebuts 

 

 



Arxiu Municipal de Girona
Fons Família Burguès

Inventari

100 Subfons Burguès

1711 1892

Documentació generada per la família Burguès. Originària d'Estanyol (municipi de Bescanó),
aquesta família pagesa va ennoblir-se durant el segle XVII amb els títols de ciutadà honrat de
Barcelona (1667) i de cavaller (1681). En aquest mateix segle la família Burguès va traslladar
la seva residència a una casa senyorial del carrer de la Força de la ciutat de Girona
(actualment el número 13), que rep el seu nom i el dels seus successors: la família Sambola.
El patrimoni Burguès, compost per masos i immobles situats als municipis gironins
d'Estanyol, la Tallada d'Emporda, Vilablareix, Bescanó i la ciutat de Girona, va ampliar-se
considerablement el 1727 gràcies al matrimoni entre Narcís de Burguès de Font i Isabel
Coromines de Toralla, pubilla d'una important família originària de Sant Martí Sescorts. La
documentació que forma part d'aquest subfons fa referència, concretament, a la gestió de
l'heretat Coromines de Sant Martí Sescorts, composta per la casa principal i tres masoveries
més situades a Sant Martí Sescorts (a descripció detallada trobareu una relació de tots els
seus béns), a banda d'altres terres i drets repartits per la comarca d'Osona.
El fet que els Burguès, després del casament abans esmentat, es traslladissin a viure a
Girona a partir de 1764, aproximadament, va comportar que la gestió del patrimoni fos duta a
terme a distància i es delegués a mans d'un majordom que residia al mas Coromines (a
descripció detallada trobareu els seus noms i cognoms). A banda de la documentació
econòmica generada pels majordoms, per tal de retre comptes al propietari, i la

Hereus de la família Burguès que van gestionar l'heretat Coromines:
- Narcís de Burguès de Font (+1776) = Isabel Coromines Toralla (*c. 1715, +24/2/1792).
- Josep de Burguès Coromines (*20/3/1743, +6/5/1799).
- Narcís de Burguès de Caramany (*14/11/1766, +18/11/1825).
- Narcís de Burguès de Guàrdia (*18/8/1792, +5/7/1836).
- Josep de Burguès de Caramany (*2/9/1820, +?).
Majordoms de la casa Coromines:
- Segona meitat del segle XVIII: Gallifa i Marc Güell.
- Segle XIX: Francisco Pujol Homet, Sagimon Casdesús i Joan Casadesús.

Classe de document: Unitats:

-

Registres específics: 1 - 8.
UI: 1 - 17 (UI 12443 - 12459).

Quadre de classificació:
110 Documentació d'interès familiar o personal
120 Correspondència
130 Actes del patrimoni
140 Documentació judicial
150 Comptes
160 Àpoques i rebuts
170 Arrendaments
180 Documentació aliena

Descripció detallada:
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110 Documentació d'interès familiar o personal

1750 1871

Documentació d'interès familiar o personal de la família Burguès. Destaca el dibuix de l'escut
heràldic de  la família, els receptaris, poemes, cançons i altres textos de caràcter literari.
També inclou nomenaments personals, un dietari de la Guerra Gran i una llicència de caça,
així com altres documents relacionats amb la biblioteca familiar i col·leccions bibliogràfiques
de la família.
Textos manuscrits, especialment, i impresos en català, predominantment, i castellà.
La majoria de documents no disposen de data. La datació de sèrie s'ha realitzat de manera
aproximada a partir dels documents amb data.
Fulls i bifolis solts, predominantment, de mida foli, quart i quartilla.

Alguns documents han estat integrats en aquest subfons a partir de la data extreta del
document o bé pel tipus de lletra, la llengua o el contingut.
Elements de contingut que ens han decidit a incorporar els documents en aquest subfons:
1. Anton Burguès era frare benedictí de Ripoll. La llista de contactes de monjos de Santa
Maria de Ripoll podria estar relacionada amb la d'aquest personatge.
2. L'escut estava dins del Calaix Na, a l'igual que la llista esmentada en el punt 1. Aquest
dibuix probablement és de la casa Burguès, perquè a la casa pairal dels Burguès
d'Estanyol hi havia un escut a la façana amb els mateixos elements, segons la fitxa de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya
(http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/VistaImatge?codImatge=87532), i també segons
Pelagi Negre ("Cases senyorials..."). D'altra banda, a la casa Burguès de Girona, a la
façana posterior del carrer Ballesteries, hi ha exactament el mateix escut: castell de tres
torres, cigonya i elm amb plomes.

Gràfic
Gràfic
Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 1 (UI 12443)
S. XVIII:
- Nomenament de Narcís de Burguès com a col·lector de rendes reials de Sant Martí Sescorts
(1751).
- Poemes (s/d; data aproximada). Sense títol.
- Dietari de la Guerra Gran (bifoli de 1795).
- "Profecías de Pedro Grullo, sacadas de un antiguo manuscrito" (s/d).
- "Goigs de N[ostra] S[eño]ra de Vilanova" (s/d).
- Documentació gràfica: plànol d'una casa de Sant Martí Sescorts (s/d) i dibuix de l'escut
heràldic de la família Burguès (s/d).

S. XIX:
- Nadala (s/d i sense títol).
- Cançó d'amor (s/d i sense títol).
- "Órden de guardar iglesias" (s/d).
- Recepta per curar el dolor (s/d).
- Llistat de llibres d'una biblioteca (s/d).
- "Die 1 octobris. Rezo del Sto. Angel Custodio del Reyno" (1832).
- Concessió d'una llicència d'armes a Francesc Molist, majordom del mas Coromines (1840).
- Receptari (s/d).
- "Nota dels señors monges ques troban actuals en lo R. M. de Ripoll" (s/d).
- Contracte d'una empresa de teatre (1871).

Descripció detallada:
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120 Correspondència

1721 1871

Correspondència de la família Burguès. Entre els remitents i destinataris trobem familiars,
majordoms del mas Coromines, notaris o procuradors. Pel volum destaca la correspondència
rebuda pels hereus de la família: Narcís de Burguès de Font, Josep de Burguès Coromines i
Narcís de Burguès de Caramany, i també la rebuda pels majordoms del mas Coromines:
Francesc Pujol, Francesc Molist i Sagimon Casadesús.
També inclou correspondència entre tercers. A la carpeta 7 trobem un llistat de remitents.
Datació aproximada.
Textos manuscrits en català, predominantment, i castellà.
Predominen els fulls solts i bifolis de mida quart o quartilla plegats en forma de carta.

La correspondència dels majordoms es podria reclassificar a Documentació administrativa.
Francesc de Camps i de Prats, ardiaca de la Selva, era familiar dels Burguès.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 1 (UI 12443)
- Carpeta 1: Correspondència (1721 - 1760).  Inclou un conjunt de cartes rebudes per Francesc
de Camps i de Prats (1742) i cartes rebudes per Isabel Coromines Toralla i Narcís de Burguès
de Font.
- Carpeta 2: Correspondència de Narcís de Burguès de Font (ca. 1727 - 1776). També inclou
cartes rebudes per Isabel Coromines Toralla.

UI 2 (UI 12444)
- Carpeta 3: Correspondència de Narcís de Burguès de Font (ca. 1727 - 1776). Pot incloure
algunes cartes rebudes per Isabel Coromines i Toralla.
- Carpeta 4: Correspondència de Narcís de Burguès de Font (ca. 1727 - 1776).
- Carpeta 5: Correspondència de Narcís de Burguès de Font (ca. 1727 - 1776).

UI 3 (UI 12445)
- Carpeta 6: Correspondència de Narcís de Burguès de Font (ca. 1727 - 1776).
- Carpeta 7: Correspondència de Josep de Burguès de Coromines i Narcís de Burguès i de
Caramany (ca. 1765 - 1825).
- Carpeta 8: Correspondència dels majordoms Francesc Pujol, Francesc Molist, Sagimon i Joan
Casadesús, aproximadament entre 1800 i 1874, i correspondència entre membres de la família
Burguès, entre els quals destaca Maria Ignàsia de Burguès de Caramany (ca. 1834 - 1838).

UI 4 (UI 12446)
- Carpeta 9: Correspondència sense data i entre tercers del segle XIX (ca. 1853 - 1871), i llistes
de remitents dels Burguès, en què s'indica el seu domicili (i, en un dels llistats, el nombre de
cartes per remitent).

Descripció detallada:
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Inventari

130 Actes del patrimoni

1744 1867

Actes del patrimoni Burguès. Es tracta de testaments, capítols matrimonials, compravendes
(del mas Llach i del mas Vedruna), permutes, préstecs i drets sobre causes pies i beneficis
eclesiàstics, entre altres tipus de documents. També incorpora títols i privilegis de la família
Burguès, així com extincions de censos i censals.
Dins d'aquest grup hem inclòs un capítol matrimonial de Josep Caramany Ros, i testaments i
inventaris de béns mobles d'altres famílies, emparentades o relacionades amb la família
Burguès.
Datació aproximada. Inclou un document de 1684 de la família Burguès anterior a la unió de
les cases Coromines i Burguès.
Textos manuscrits, predominantment, i impresos amb anotacions manuscrites en llatí i
castellà.
Bifolis, fulls solts i quaderns de mida foli i quart.

A la sèrie Documentació judicial hi ha plets i causes relacionades amb elmas Llach, el
delme de Sant Martí Sescorts...

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 4 (UI 12446)
- Carpeta 1: Actes del patrimoni Burguès (s. XVIII; inclou, però, un document de 1684 anterior a
la unió amb la casa Coromines).
   · Transmissió intergenaricional de drets sobre el patrimoni: contractes matrimonials i actes
testamentaris (inclou els capítols matrimonials de Narcís de Burguès i Isabel Coromines).
   · Causes pies i beneficis eclesiàstics.
   · Títols i privilegis.
   · Cessió de drets a favor dels hereus de la casa Coromines.
   · Compravendes i actes de préstec (la majoria relacionades amb el mas Llach).
- Carpeta 2: Actes del patrimoni Burguès (s. XIX).
   · Transmissió intergenaricional de drets sobre el patrimoni: contractes matrimonials i actes
testamentaris (inclou el testament de Narcís de Burguès i de Guàrdia, i altres instruments
notarials relacionats amb la família Caramany).
   · Inventari de béns (casa Fontdevila, capità O'Donell..).
   · Permuta de Maria de Dolors de Burguès i de Caramany (1856).
   · Delme de Salitja i de Sant Martí Sescorts (1807 - 1813).
   · Extincions de censos i censals (1854 - 1867).

Descripció detallada:
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Arxiu Municipal de Girona
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Inventari

140 Documentació judicial

1711 1890

Documentació relacionada amb plets i causes de la família Burguès. Inclou concòrdies,
oficis, manaments i documentació auxilar, com ara notes informatives, argumentacions dels
juristes, certificats notarials, etc. La majoria de casos són incomplets i falten peces dels
processos judicials. Destaca pel volum i importància el cas Parrella, en el qual es barrejaven
conflictes originats pel dot de Cristina Parrella, primera esposa de Josep Coromines, els
crèdits i altres despeses que el seu marit va pagar en nom del patrimoni de la seva esposa, i
la marmessoria de Daniel Parrella.
Datació aproximada.
Textos manuscrits en català, predominantment, castellà i llatí.
Quaderns, folis i bifolis de mida foli i quart.

A la fitxa de subfons es pot trobar més informació sobre les família Parrella i els seus
vincles amb la família Coromines.
La següent relació de documents estava dins d'un plec (es troba a la Carpeta 7). Excepte
el que s'indica entre parèntesi, tot es troba dins d'aquesta sèrie:
Anotació que es trobava al plec:
"CALAIX Na"
Nº1 Serveis fets per la Casa de Coromines a la Iglsa de S. Martí y prerrogativas per la
família y majordom.
Nº2 Cartas de Da. Cristina Coromines, y de altres (Correspondència).
Nº3 Comptes y recivos varios antichs. (Administració).
Nº4 Sentencia arbitral sobre la Monjía de S. Martí.
Nº5 Recurs dels parroquians de S. Martí al S. Bisbe per separar de la parroquia al rector.
Nº6 Demanda de Dª Isabel en cas de deixar la Administració dels béns.
Nº7 Comptes dels deutes de D. Narcís Burguès al entregar la Administració a son fill
(Administració).
Nº8 Concòrdia en Burguès y los acreedors censalistes (1749).
Nº9 Llibre de recibos de censals.
Nº10 Procura de D. Vicens de Sisternes a D. Joseph Burguès 1792 (Administració).
Nº11 Notas de cullitas (Administració)".

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 5 (UI 12447)
- Carpeta 1 - 3: Marmessoria de Daniel Parrella, dot de Cristina Parrella i crèdits que Josep
Coromines ha pagat per la seva esposa (Cristina Parrella). Daniel Parrella contra Josep
Coromines Albó i Cristina Parrella Bergada. Josep Coromines es casa en segones núpcies amb
Isabel de Burguès i el cas continua amb ella, una vegada mort Josep (1711 - 1784). Per la
banda Parrella, el cas continua amb Ramon Parrella.

UI 6 (UI 12448)
- Carpeta 4:
   · Prohibició de pas per camí particular del mas Coromines. Sol·licitud al batlle realitzada per
Isabel Coromines (s/d; aprox. s. XVIII).
   · Ordre del corregidor de Vic perquè els hereus del mas Coromines paguin els censos deguts
als canonges de la Seu de Vic (1722).
   · Ordre del corregidor de Vic perquè Isabel Coromines Toralla pagui una paret construïda a la
casa de Vic (1725).
   · Ordre del corregidor de Vic prohibint a Narcís de Burguès i Isabel Coromines conrear una
terra, situada a la parròquia de Santa Eugènia de Berga, propietat del Benefici de Santa
Magdalena de la Seu de Vic (1728).
- Carpeta 5: Plet sobre un dret per entrar bestiar a una finca de la família Burguès, situada a
Estanyol. Narcís Olaguer de Burguès contra Jaume Reig i Baudili Reig, pare i fill, pagesos
d'Estanyol (1727).
- Carpeta 6:
   · Mas Coromines contra el comú de Sant Martí Sescorts per desavinences en la repartició del
cadastre (ca. 1728 - 1739) i conflicte entorn de la sol·licitud del rei d'un servei voluntari de

Descripció detallada:
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Inventari

soldats a la vila de Manlleu (1745).
   · Cúria Reial de Vic. El capbrever major de la Seu de Vic contra Narcís de Burguès i Isabel
Coromines. Incoa una causa per pensions impagades d'un censal (1732).
   · Impagaments de pensions de censals. Joan Campdelacreu, pagès de Sant Esteve de
Granollers, contra Narcís de Burguès i Isabel Coromines (1734).
   · Plet i concòrdia entre, d'una banda, Isabel Toralla i la seva filla i, d'altra, Joan Cunill i el seu
fill, entorn d'una peça de terra anomenada Puigsavinyoles (ca. 1734 - 1742).
- Carpeta 7:
   · Narcís de Burguès contra Francisco Torra Comarmena pels drets del mas Güell, ubicat a
Sant Martís Sescorts (ca. 1754 - 1773).
   · Anotacions sobre la possessió i límits d'unes peces de terra del mas Llach (ca. 1750 - 1800).
- Carpeta 8:
   · Recurs per separar el rector de la parròquia de Sant Martí Sescorts (ca. 1750 - 1800).
   · Validesa d'un contracte notarial. Isabel Toralla i Narcís de Burguès i de Prats contra
Francesc Torra Comarmena (1756).
   · Causa de capbrevació (1759). Vescomte de Cabrera. Béns propietat de Narcís Burguès i
Isabel Coromines situats a la parròquia de Sant Pere de Roda (municipi de Roda de Ter).
   · Causa delmera i sobre la indemnització dels Novals (ca. 1760 - 1764).
   · Drets sobre la peça de terra anomenada Puigsacastanya. Ignasi Torra Comarmena contra
Narcís de Burguès i Isabel Coromines (ca. 1763).
   · Dot patern. Concòrdia entre Narcís de Burguès i la seva filla Maria Francesca (1771).
   · Notes sobre la mongia de Sant Martí (ca. 1750 - 1800).

UI 7 (UI 12449)
- Carpeta 9: Sobre preeminència en actes religiosos. Ignasi Torra Comarmena contra Narcís de
Burguès i Isabel Coromines (ca. 1765).
- Carpeta 10:
   · Citació judicial (1774).
   · Memòria jurídica. Antoni Rodríguez, capellà de Muntanyola, contra Miquel Riera, Miquel
Roca i altres pagesos de la mateixa parròquia, pel delme i primícia (1792).
   · Certificat de la Reial Audiència (1805). Plet de la universitat de Sant Pere de Roda (Roda de
Ter) entorn de l'establiment de les aigües de la Font de la Massana.
   · Causa de capbrevació pel mas Torrat. Gaspar Codina, de la pabordia de Palau del Monestir
de Ripoll, contra Jaume Coromines (1831).
   · Esborrany d'una concòrdia entre Josep de Burguès i Pere Planas entorn dels béns de la
família Toralla (1890).

10
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150 Comptes

1727 1884

Comptes de la família Burguès. Es tracta de llibretes de comptes dels administradors
delegats del mas Coromines (1799 - 1884), així com llevadors i altres tipus de comptes
relatius a censos, censals, delmes, cadastre, contribucions, compres de finques, jornals
pagats... També podem trobar comptes amb botiguers, mestres de cases, apotecaris, notaris
o advocats.
Textos manuscrits en català.
Datació aproximada.
Quaderns i fulls solts o bifolis (en moltes ocasions plegats), predominantment, de mida foli i
quart.
Alguns documents es troben en mal estat de conservació.

Considerem que la gestió a mans dels Burguès va començar l'any 1727 arran del
casament entre Narcís de Burguès i Isabel Coromines.
Hi ha una nota que probablement aplegava el conjunt de llibretes de comptes dels
majordoms: "Legajo de paper de la majordomia que conté.. Llibretes de lo cobrat y pagat;
collitas de grans tant de quintar com de restobles de... Varios recibos desde lo any 1799
fins lo 1826".
Principals tipus de llibretes:
- Llibretes de grans (mida quartilla sense cobertes).
- Llibretes de cobraments (mida quart sense cobertes).
- Llibretes de "tersas y pallas" que paga la casa Coromines.
- Llibretes de jornals dels masovers en la casa Coromines.
- Llibretes d'eixides (ordinàries) de la casa Coromines i entrades (grans, arrendaments...)
de la casa Coromines (mida quart amb cobertes de paper). Les d'entrades poden registrar
tots els "grans que se colliran" (previsió) i del que anava entrant dia a dia (x quarteres a
tant la quartera, x lliures).
A vegades les llibretes inclouen intercalades àpoques i rebuts de la contribució.

Inclou els document 7, 8 i 11 del Calaix Na (vegeu sèrie 140 Documentació judicial).

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 7 (UI 12449)
- Carpeta 1: Llibretes de comptes. Administració delegada (1799 - 1804).

UI 8 (UI 12450)
- Carpeta 2: Llibretes de comptes. Administració delegada (1805 - 1818).
- Carpeta 3: Llibretes de comptes. Administració delegada (1820 - 1828).
- Carpeta 4: Llibretes de comptes. Administració delegada (1829 - 1835).

UI 9 (UI 12451)
- Carpeta 5: Llibretes de comptes. Administració delegada (1836 - 1837).
- Carpeta 6: Llibretes de comptes. Administració delegada (1838 - 1843).
- Carpeta 7: Llibretes de comptes. Administració delegada (1844 - 1852).

UI 10 (UI 12452)
- Carpeta 8: Llibretes de comptes. Administració delegada (1853 - 1868).
- Carpeta 9: Llibretes de comptes. Administració delegada (1869 - 1884).
- Carpeta 10: Quaderns de comptes de tipus agropecuari i comptes sobre el mas Llach (ca.
1728 - 1736).

UI 11 (UI 12453)
- Carpeta 11: Quaderns i llibres de comptes entorn de la concòrdia amb creditors censalistes de
1749, llevador del delme de "carnalatges", comptes de mestres de cases i fusters, llevador del
benefici de Sant Miquel... (ca. 1736 - 1796).
- Carpeta 12: Quaderns i fulls solts que inclouen comptes agraris, comptes amb la família

Descripció detallada:
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Archimbau, sobre la compra dels masos Vadrena i Güell, sobre botiguers, apotecaris, minutes
d'advocats i procuradors, definicions de comptes, comptes sobre el delme de Fugaroles i altres
delmes, sobre el benefici de Sant Miquel de Manlleu, sobre cadastre i talles... (s. XVIII).

UI 12 (UI 12454)
- Carpeta 13: Comptes elaborats pels majordoms del Mas Coromines sobre delmes, sobre
mises celebrades a l'oratori de la casa Coromines, sobre botigues, sobre jornals fets a l'horta,
minutes amb notaris, comptes sobre pagaments de cadastre i altres contribucions, per obres,
deutes amb masovers, sobre censos, despeses ocasionades pels danys dels francesos... (s.
XIX i s/d).
160 Àpoques i rebuts

1727 1890

Àpoques i rebuts de la família Burguès. A més de rebuts i àpoques soltes, inclou llevadors
d'àpoques i pliques de rebuts organitzades per persones, entitats o altres temes com una
compravenda. Predominen els rebuts del cadastre i, en el segle XIX, de la contribució
territorial i altres contribucions o impostos, com el de consums o el de la sal. Acompanyant
les àpoques també hi podem trobar documents sobre el cadastre o alguna carta dels
majordoms.
Textos manuscrits i impresos amb anotacions manuscrites en castellà i català.
Predominen els documents solts de mida quart (molts d'ells plegats). La sèrie també inclou
algun quadern de mida quart.

Hi ha documentació relacionada amb el cadastre a Comptes.
Alguns rebuts del cadastre es podrien haver generat per la tasca de col·lector
desenvolupada pel majordom del Mas Coromines. Si fos així, haurien de reclassificar-se a
Documentació aliena.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 12 (UI 12454)
- Carpeta 1: Pliques de rebuts i àpoques del segle XVIII.
- Carpeta 2: Àpoques del segle XVIII.

UI 13 (UI 12455)
- Carpeta 3: Àpoques del segle XVIII. Inclou àpoques del mas Vadrenes.
- Carpeta 4: Àpoques del segle XIX. Inclou rebuts de pagaments d'impostos, contribucions i
llibretes d'àpoques.
- Carpeta 5: Àpoques del segle XIX i llibretes d'àpoques.

UI 14 (UI 12456)
- Carpeta 6: Rebuts del cadastre i altre documentació relacionada (s. XVIII).
- Carpeta 7: Rebuts del cadastre (s. XIX).
- Carpeta 8: Rebuts de la contribució de consums, l'impost de la sal, contribució extraordinària
de guerra i contribució territorial (s. XIX).
- Carpeta 9: Rebuts de la contribució territorial (s. XIX).

UI 15 (UI 12457)
- Carpeta 10: Rebuts de la contribució territorial (s. XIX).

UI 25 (UI 12467)
- Carpeta 11: Rebuts de la contribució territorial (s. XIX).
- Carpeta 12: Rebuts de la contribució territorial (s. XIX).

Descripció detallada:
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170 Arrendaments

1737 1846

Arrendaments i procures de la família Burguès. Es tracta, principalment, dels pactes i
arrendaments dels masos del patrimoni de la família Burguès a la comarca d'Osona i,
especialment, del seu capmàs: el mas Coromines. Inclou procures entre membres de la
família Burguès i a favor dels majordoms del mas Coromines. La sèrie també incorpora els
inventaris de béns mobles d'aquest mas, així com altres masos i terres de Sant Martí
Sescorts i de la comarca d'Osona, del període en què l'administració estava delegada a
Bonaventura Gallifa i Francesc Molist.
En alguns casos es tracta d'esborranys o còpies dels arrendaments.
Textos manuscrits en català i castellà.
Datació aproximada.
Predominantment quaderns, bifolis i plecs de mida foli (plegats).

Hem inclòs un inventari de la casa Coromines, perquè hem cregut que podria estar
relacionat amb el moment que s'arrendava la casa.
L'administració delegada comença, aproximadament, a partir de 1800 amb Francesc Pujol
Homet. Tot i així, tenim constància que abans d'aquesta data hi havia masovers a la casa
Coromines (Bonaventura Gallifa i Marc Güell serien uns d'ells). Així doncs, l'administració
delegada del patrimoni des de Girona podria haver estat anterior (creiem que al voltant de
l'any 1764, quan Narcís i Isabel es traslladen a Girona). Pel que fa als majordoms
posteriors a Francesc Pujol Homet, serien Sagimon Casadesús i, el seu fill, Josep
Casadesús.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 15 (UI 12457)
- Arrendaments del segle XVIII: arrendaments del mas Coromines, mas Llach i mas Baraneras,
entre altres.
- Arrendaments del segle XIX: arrendaments de l'Estanyol (Bescanó), del mas Coromines i del
mas Guàrdia, entre altres.
- Procures de Jaume de Burguès i de Guàrdia (1801) i de Blanca Pujadas Caramany (1893), i
procures dels hereus Burguès a favor de Francesc Pujol Homet (1824) i Ramon de Ponsich.
Inclou també procures entre tercers (a favor de Pere Llach, 1736).
- Inventari de béns mobles de la casa Coromines (s/d i 1826).

Descripció detallada:
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180 Documentació aliena

1735 1892

Documentació que no té una vinculació directa amb el patrimoni Burguès. Es tracta,
predominantment, de documentació de caràcter municipal, com ara els cadastres del segle
XVIII de Sant Pere de Roda (Roda de Ter) i Masies de Roda, i de Sant Martí Sescorts. De
Sant Martí Sescorts destaquen les contribucions extraordinàries de la Primera Guerra Carlina
i la correspondència de l'Ajuntament. En aquest conjunt de documents també hem inclòs
actes notarials de grups familiars sense vincle directe aparent, un grup important de
testaments de la població de Serrateix i impresos.
Textos manuscrits, predominantment, i impresos amb anotacions manuscrites en català i
castellà, especialment, i llatí.
Datació aproximada.
Predominen els quaderns de mida foli.

A la sèries Àpoques i rebuts hi ha molts rebuts del cadastre i la contribució territorial que no
pertanyen al patrimoni Burguès. Això és degut a que el majordom dels Burguès
desenvolupava la tasca de col·lector (potser era una obligació més del càrrec de
majordom). De moment, però, hem decidit deixar aquests documents en aquella sèrie,
perquè també apareixen els rebuts dels masos i les propietats que els Burguès tenien a
Sant Martí Sescorts.

Hipòtesis sobre la relació de la documentació d'aquesta sèrie amb el patrimoni Burguès:
1. Documentació de caràcter municipal:
A) Relació amb l'exercici de col·lector del cadastre i altres contribucions de Francesc
Molist, majordom de la casa Coromines.
B) La casa Coromines va suplir altres institucions comunitàries, atès que es tracta d'un
poble petit.
C) El paper polític que va jugar la família Burguès durant la Primera Guerra Carlina.
D) Que la casa Coromines actués d'arxiu temporal a causa del conflicte bèl·lic, ja que molta
documentació és d'aquest període.
E) Pel que fa als documents de Roda de Ter, podrien estar relacionats amb els béns que la
família Burguès hi posseïa i una causa judicial, que es pot trobar a la sèrie Documentació
judicial, amb el títol següent: Causa de capbrevació (1759). Vescomte de Cabrera. Béns
propietat de Narcís Burguès i Isabel Coromines situats a la parròquia de Sant Pere de

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 15 (UI 12457)
- Carpeta 1: Cadastre (1735, 1737,  1741, 1762, 1803, 1805, 1811, 1813 i 1818). Sant Pere de
Roda (Roda de Ter) i Masies de Roda. Inclou una llista de transeünts, oficis del període de la
Guerra del Francès i un cadastre de Santa Maria de Corcó.

UI 16 (UI 12458)
- Carpeta 2: Cadastre, bagatges i altres contribucions extraordinàries de guerra (Primera Guerra
Carlina. Anys: 1836 - 1840). Sant Martí Sescorts. Inclou oficis i altres documents produïts per
l'Ajuntament d'aquesta localitat.
- Carpeta 3: Cadastre, contribució territorial i altres contribucions (1841 - 1850, 1894). Sant
Martí Sescorts. També inclou correspondència adreçada a l'alcalde de Sant Martí Sescorts
(1838 - 1851).

UI 17 (UI 12459)
- Carpeta 4:
   · Documentació d'Eudald Paltré Pagès, beneficiat de Col·legiata de Sant Feliu de Girona
(1851 - 1892) i partides baptismals de la família Vadrena (dècada de 1750).
   · Actes notarials d'altres patrimonis no vinculats a la casa Burguès. Destaca pel seu volum un
conjunt de testaments de la població de Serrateix (s. XVIII).
   · Impresos i transcripcions de documents oficials (s. XVIII i XIX).

Descripció detallada:
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200 Subfons Coromines

1601 1727

Documentació generada per la família Coromines de Sant Martí Sescorts (Osona), durant els
segles XVII i XVIII. La documentació ha estat generada, especialment, pels hereus
Coromines: Joan Pere (1597 - 1648), Francesc (+1646; instituït hereu el 1635), Maria, que
succeí al seu germà Francesc, i Josep Coromines Albó (+1724), fill de Maria i de Francesc
Albó, ciutadà honrat de Barcelona. La pubilla Isabel Coromines de Toralla (1715 - 1792), filla
de Josep, va casar-se el 1727 amb Narcís de Burguès de Font (+1776), unint d'aquesta
manera els patrimonis Coromines i Burguès. Dins d'aquest fons hi també podem trobar
documentació relacionada amb la família Parrella de Torelló, fruït del casament contret l'any
1661 entre Maria Bergadà Bover, àvia d'Isabel Coromines, i Daniel Parrella.
A final del segle XVII el patrimoni Coromines estava compost per masos, cases i terres
situats a Sant Martí Sescorts: el mas Coromines, el mas Llach, el mas Baraneres, el mas
Torrat, el mas Vedruna, la casa de la mongia i d'en Madiroles, entre altres béns immobles; a
més de diferents drets com el terç i dret de batllia sobre el delme de la parròquia de Sant
Martí Sescorts i el delme de Granollers i un cens anual sobre la vila de la mateixa parròquia
pel Riberal de Font Oriol.
El subfons està compost per documentació d'interès personal, com cançons o un guió de
teatre, i correspondència, així com documentació constitutiva i de caràcter ecònomic. Cal
destacar el plet judicial generat per la mamessoria i gestió del patrimoni Parrella i els

Segons la documentació, altres famílies emparentades amb els Coromines van ser els
Cavalleria de Manlleu, Estanyol de Tona, Pinosa de Sant Cugat d'Alboquers, Aguilar de
Tona, Galceran Estanyol del Brull, Riera de Vic, Payssa de Caldes, Borrell de Sant Julià
d'Altura i Font de Gaya de Sant Pere de Terrassa.
Pere Riera i Pere Espigol actuaven d'advocats i procuradors de la família.

Classe de document: Unitats:

-

Registres específics: 9 - 15.
UI: 17 - 27 (UI 12459 - 12469).

Quadre de classificació:
210 Documentació d'interès familiar o personal
220 Correspondència
230 Actes del patrimoni
240 Documentació judicial
250 Comptes
260 Àpoques i rebuts
270 Documentació relacionada amb la família Parrella

Descripció detallada:
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210 Documentació d'interès familiar o personal

1652 1677

Documentació d'interès familiar o personal de la família Coromines. Destaquen una cançó,
un guió de teatre i altres textos literaris. També inclou un certificat mèdic, una butlla, relacions
de peces d'or i plata, partides de matrimoni i baptismals, entre altres documents.
Textos manuscrits, predominantment, i impresos amb anotacions manuscrites en català,
especialment, i llatí.
La majoria de documents no disposen de data. Datació aproximada a partir dels documents
amb data.
Bifolis i fulls solts de mida quart, predominantment, foli altres grans formats.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 17 (UI 12459)
- Certificat mèdic.
- Butlla.
- Relació de peces d'or i plata.
- Partides de matrimoni i partides baptismals (especialment de Francesc Coromines (1652)).
- "Letanía de Nuestra Señora" (s/d).
- Guió de teatre (s/d). Sense títol.
- Cançó (s/d). Sense títol.
- "Profecías del padre fray Francisco Mortarol" (1677).
- "Atestació de pocha importancia" (1660).
- "Nota memorial del que se ha de prevenir lo ingrès de una Sra. monge al Illtre. y Rl. Mr. de las
Sras. de Vallbona" (s/d).

Descripció detallada:

220 Correspondència

1601 1727

Correspondència de la família Coromines. Es tracta sobretot de correspondència rebuda per
Josep Coromines Albó i la seva esposa, Cristina Parrella Bergadà. Inclou correspondència de
la família Parrella i cartes enviades per advocats i procuradors de la família Coromines.
Datació aproximada.
Textos manuscrits en català.
Predominen els fulls solts i bifolis de mida quart o quartilla plegats en forma de carta.

La família Borrell estava emparentada amb els Coromines.
Pere Riera i Pere Espigol actuaven d'advocats i procuradors de la família.
Joan Pere i Josep Coromines van ser hereus de la casa Coromines.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 17 (UI 12459)
- Carpeta 1: Correspondència rebuda per Joan Pere Corominies i Josep Coromines (ca. 1601 -
1700). Inclou correspondència de Pere Riera Pinosa, Jaume Borrell i Pere Espigol.

UI 18 (UI 12460)
- Carpeta 2: Correspondència adreçada a Josep Coromines Albó i Cristina Parrella Bergadà
(ca. 1650 - 1727). També inclou un conjunt de cartes rebudes per Josep Pere de 1716 i
correspondència entre membres de la família Parrella.

Descripció detallada:
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230 Actes del patrimoni

1544 1720

Actes del patrimoni Coromines. Es tracta de capbreus, contractes matrimonials i testaments
de la família Coromines i altres branques famíliars  emparentades, com la família Borrell. A
més a més, també inclou un quadern de baptismes, que conté una clàusula hereditària de
Pere Joan Coromines, drets i documents relatius sobre delmes, actes de crèdit,
marmessories i fundacions de causes pies, entre altres documents.
Datació aproximada. Predomina la documentació del segle XVII.
Textos manuscrits en llatí, predominantment, i català.
Bifolis, fulls solts i, predominantment, quaderns de mida foli i quart. En moltes ocasions els
documents es troben plegats.

La dotació d'una mongia ha estat considerada com una llegítima.
El benefici de Puigpardines està relacionat amb la família Toralla (família de l'esposa de
Josep Coromines Albó).
Segons el quadern de baptismes Pere Joan Coromines (*1597 i fa testament el 1648) té
dos fills: Francesc (+1646), instituït hereu el 1635, i Maria (*1634), que succeí el seu germà
Francesc.
Capítols: Josep
Delme de Sant Esteve de Granollers (1571).
Testmants: Magdalena Poal Suvías (1694), Onofre Mestres (1693, relacionat amb Pere
Riera), Pons Camprodon (1686, el marmessor va ser Josep Coromines), Sagimon Conill
(1607, cosí germà de Jaume Coromines), Jerònim Canès (1667), Joan Pere Coromines
(1648), Miquel Sunyer (1695),
Censals: lluïcions i cessions de dos censal (1544),
Àpoca (1632)
Institució de benefici: Gervasi Casador (1601)
Dotació mongia (aprox. XVI)
Capbreu de Mateu Camps (1592)
Capbreu de Granollers
Capbreu de Llambilles
Maria Riera Borrell fa testament el 1663 a favor de Jacint Perarriera Pinosa, casat amb

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 18 (UI 12460)
- Carpeta 1: Actes relacionades amb la família Borrell (s. XVI - XVII). Inclou testaments,
especialment, i també violaris, debitoris, causes pies i àpoques.
- Carpeta 2: Transmissió intergenaricional de drets sobre el patrimoni: contractes matrimonials i
actes testamentaris dels segles XVI al XVIII (inclou un quadern de baptismes, que inclou la
clàusula hereditària dels testament de Pere Joan Coromines).

UI 19  (UI 12461)
- Carpeta 3: Capbreus, delme de Sant Esteve de Granollers, marmessoria de Josep Pagès,
exempció de la marmessoria de Maria Coromines Albó, dotació d'una mongia, institució del
benefici de Gervasi Casador, informació sobre el benefici de Puigpardines, un establiment i
actes de crèdit (s. XVI - XVII).

UI 24 (UI 12466)
- Carpeta 4: notes i actes sobre el mas Torrat (Sant Martí Sescorts); investidura i altres
documents sobre delmes relacionats amb el Mas Porta i mas Mir, i Sant Martí Sescorts (s. XVI i
XVII); censals de Francesca Coromines (s. XVII) i compravenda a carta de gràcia d'una terra
anomenada de Puigvinyoles (1648).
- Carpeta 5: transmissió de drets sobre el mas Güell (s. XVIII) i testament de Maria Coromines
(1706), censals de Cristina Parrella (1706) i Josep Coromines Albó (1715).

Descripció detallada:
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240 Documentació judicial

1501 1720

Documentació relacionada amb plets i causes de la família Coromines. Inclou concòrdies,
oficis, manaments i documentació auxilar, entre altres tipus de documents de caràcter
judicial. La majoria de casos són incomplets i falten peces dels processos judicials.
Datació aproximada. Predomina la documentació del segle XVII.
Quaderns, fulls i bifolis de mida quart i foli (en alguns casos plegats).

Alguns dels documents podrien estar relacionats amb la causa Parrela (inclosa dins el
Subfons Burguès. Sèrie Documentació judicial) i amb la sèrie Documentació relacionada
amb la família Parrella.
Els Borrell estaven emparentats amb els Coromines.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 19 (UI 12461)
- Carpeta 1:
   · "Requesta feta a Salvador Borrell y altres papers de Borrell" (aprox. s. XVI - XVII). Inclou
"Confessions de algunas pessas de terra del Mas Borrell" (ca. 1689), la "Causa introduïda Maria
Borrell a Joan Baptista Martín" i altres documents relacionats amb el mas Borrell.
   · Delme dels porcells. "Nota de una causa se aporta en lo any 1613 sobre lo delme dels
porcells del que no se'n troba altra memòria en esta casa" (1613).
   · Concòrdia entre Tomàs Balmes (à) Colomer i Francesc Bojons, burgès de Ripoll (1617).
   · "Depositio fet per Baldiri Fontlladosa balle de sacs del sors. del delme de Salitja" (1620).
   · Causa sobre l'octava part del delme de Sant Martí Sescorts (ca. 1629 - 1704). Confraria de
Sant Aloy de Vic contra Joan Pere Coromines (inclou un crida d'empara). Es pot trobar
documentació relacionada dins la causa del Mas Porta i Mas Mir, perquè les dues causes es
portaven alhora.
   · Censos impagats. "De m. Cortada notari per los sensos del cora (sic) petit de Granollers que
no paga" (ca. 1631).
   · "Copia de la sentència feta contra los mermesors de Joan Sa[?]er, pagès" (1641).
   · "Requesta feta per Francisca Corominas, viuda, a Bernat Comermena, donsell, a fi de que li
restitueixi lo que havia pagat per ell de contribucions reals" (1641).
   · Causa sobre el delme del mas Codinachs. Capítol de la Catedral de Vic i canonges de Sant
Feliu de Torelló contra Francisca Coromines (1643).
- Carpeta 2: Causa sobre el feu reial del Mas Porta i Mas Mir entre la Batllia General i els
hereus del mas Coromines (ca. XVI - XVII).

UI 20  (UI 12462)
- Carpeta 3: Causa de la Vescomtessa de Jócs sobre drets relatius a delmes (s. XVII).

UI 22 (UI 12464)
- Carpeta 4:
   · Causa del delme i primícia del mas Eschanera i altres masos de Sant Martí Sescorts (1687).
Cúria eclesiàstica.
   · Concòrdia entre, d'una banda, Francesc Puig de Perafita i, d'altra, Josep Coromines i
Cristina Parrella (ca. 1692). Podria estar relacionada amb la causa Parrella.
   · Causa sobre el matrimoni entre Josep Pagès i una filla d'Agustí Coromines (ca. 1692).
   · Consulta de Josep Tortades Torroella sobre drets dels béns del seu avi (ca. 1696).
   · Impagaments d'un censal. Església parroquial de Manlleu contra Isabel Coromines (ca.
1698).
   · "Algunas notas fahents per la causa de Pere Riera, Jaume y altres" (ca. 1650 - 1700). Inclou
altres documents que poden estar relacionats: "Nota del lloch de Olot que tenen béns obligats al
censal que paga Pere Riera com a fermança d'en Xipoll de Sallent contra lo qual se aporta
causa en R. A." (ca. 1693 - 1710) i "Minuta de Requesta sa havia ideat contra Francesch
Puigsech que no se presenta per haver acceptat la moneda".
- Carpeta 5:
   · Interrogatori sobre el Mas Puigfarrarons, propietat de Josep Coromines Albó (1702).
   · Causa entre Pere Rocafort i Maria Teresa Garriga (ca. 1703).

Descripció detallada:
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   · Impagament de pensions d'un censal. Hospital de Sant Jaume d'Olot contra Esteve
Coromines Masmitjà, comerciant d'Olot (ca. 1711).
   · Consulta sobre drets entorn del dot de Marianna Fontcoberta, esposa de Bonaventura
Bojons (1720).
   · Manament de capbrevació del comte de Solterra pel delme de Granollers (1724). Podria
estar relacionat amb la causa Parrella.
   · Altres documents de caràcter judicial descontextualitzats (s. XVII - XVIII).

250 Comptes

1501 1737

Comptes de la família Coromines. Es tracta de comptes agraris, llevadors de rendes i altres
comptes sobre delmes, censos, censals i violaris, així com comptes amb botiguers,
argenters, fusters o mestres de cases. La sèrie inclou arrendaments, procures i notes o
memorials sobre actes del patrimoni utilitzats en la gestió administrativa del patrimoni.
Destaca pel seu interès dos quaderns d'ingressos i despeses de la segona meitat del segle
XVII.
Predominantment textos manuscrits en català.
Data aproximada. Predomina la documentació del segle XVII.
Quaderns, bifolis i fulls solts de mida foli i quart.

Els comptes entre la família Coromines i Parrella podrien estar relacionats amb la causa
judicial que enfronta aquestes dues famílies (vegeu Documentació judicial de la família
Burguès).

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 21 (UI 12463)
- Carpeta 1: Comptes (s. XVI - XVII).
- Carpeta 2: Comptes (s. XVII).
- Carpeta 3:
   · Quaderns i notes o memorials sobre actes i comptes del patrimoni (s. XVII - XVIII).
   · Procures i arrendaments.

UI 22 (UI 12464)
- Carpeta 4: Comptes (s. XVIII).
- Carpeta 5: Documentació en mal estat de conservació.

Descripció detallada:

260 Àpoques i rebuts

1601 1727

Àpoques i rebuts de la família Burguès. Inclou llevadors d'àpoques i pliques segons diferents
conceptes. Predominen els rebuts pagats per Josep Coromines relacionats amb l'herència de
la seva esposa, Cristina Parrella Bergadà, durant el segle XVIII. Entre els rebuts que podem
trobar, abunden els de censos, censals, cadastre i delmes, i també els pagats a advocats i
procuradors pel plet entre les famílies Coromines i Parrella.
Predomini dels textos escrits en català.
Datació aproximada.
Plecs, bifolis i fulls solts, majoritàriament plegats, de mida quart.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 22 (UI 12464)
-  Carpeta 1: Àpoques del segle XVII - XVIII. Inclou una llibreta d'albarans.

UI 23 (UI 12465)
- Carpeta 2: Àpoques del segle XVIII (fins 1727). Inclou llibretes d'albarans.
- Carpeta 3: Àpoques del segle XVIII (fins 1727). Inclou llibretes d'albarans i pliques de rebuts.

Descripció detallada:
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270 Documentació relacionada amb la família Parrella

1601 1715

Documentació relacionada amb la família Parrella. El conjunt és fruït de la relació entre la
família Parrella, paraires de Torelló, que van ennoblir-se al segle XVIII, i la família Coromines
de Sant Martí Sescorts, arran del matrimoni celebrat el 1682 entre Cristina Parrella Bergadà,
que rebé en herència els antics patrimonis Bover, Bergadà i Parrella, i que morí sense
descendència el 1711, i Josep Coromines Albó de Sant Martí Sescorts. A banda de la
documentació de la família Parrella, podem trobar dos subconjunts més de documents: d'una
banda, el de la família Bover i, d'altra, el de la família Bergadà, que s'uneixen en la primera
meitat del segle XVII, gràcies al casament entre Joan Francesc Bergadà (+1664) i Maria
Bover de Ripoll. Aquests dos patrimonis s'acaben unificant en la figura de la seva filla, Maria
Bergadà Bover, mare de Cristina Parrella Bergadà.
Del conjunt de documents de la família Bover destaca els documents del pare de Maria,
Climent Bover, burgès i notari de la vila de Ripoll.
Del conjunt de documents de la família Bergadà destaquen els comptes sobre draps
d'aquesta família paraire de Vic.
De la família Parrella destaca els documents associats a la marmosseria dels menors
Parrella (la definició i renúncia per part de Josep Coromines Albó es fa el 1715) i els
relacionats amb la causa contra els Coromines (i, més tard, els Burguès) per la gestió dels
béns de la seva primera esposa: Cristina Parrella Bergadà, la mare de la qual li va deixar

Es pot trobar cartes, relacionades amb aquesta sèrie, de la família Parrella a la sèrie de
correspondència de Coromines i altres documents relacionats amb la causa contra els
Coromines per la heretat Bergadà/Bover a Documentació Judicial del Subfons Burguès.
- Apunts sobre la família Bover:
La filla de Climent Bover, Maria Bover, es casa amb Joan Francesc Bergadà (+1664). El
matrimoni va tenir tres fills: Llucià, Anna (casada amb el noble Onofre Estalella) i Maria
(+1678), que finalment es casa amb Daniel Parrella (+1686).
- Apunts sobre la família Bergadà:
Joan Francesc Bergadà (+1664), pare de Joan Francesc, i el seu germà Pau, podrien
haver nascut a València, segons una nota sobre els seus orígens (carpeta 6). Procedien
d'una família rica i van casar-se amb dones nobles (Francesc amb la comtesa Gracia de
Boxàs).
L'hereva de Joan Francesc Bergada i Maria Bover es va casar amb Daniel Parrella el 1661.
Fruït d'aquesta unió va néixer Cristina Parrella Bergadà (+1711), la qual va casar-se amb
Josep Coromines Albó. En els capítols matrimonials signats entre els Parrella i els
Coromines (1682) com a dot s'aportaven 2200 ll. per part del seu pare i 4000 ll. de dot i
esponsalici de la seva mare i tota la heretat i béns que foren de la família materna (béns de
Bergadà i Bover).
- Apunts sobre la família Parrella (originària de Surniach, Clermont (Auvèrnia), fruït de la
immigració francesa del segle XVI) :

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 25 (UI 12467)
- Carpeta 1: Documentació de la família Bover (s. XVII).
   · Àpoques (inclou també alguna àpoca de Francesc Bergadà).
   · Comptes.
   · Actes del patrimoni (testaments de Climent Bover i Maria Bover).

UI 26 (UI 12468)
- Carpeta 2: Comptes de la família Bergadà (s. XVII). Inclou quaderns de gran format i comptes
sobre butlles i draps.
- Carpeta 3: Comptes de la família Bergadà (s. XVII).
- Carpeta 4: Àpoques i rebuts de la família Bergadà (s. XVII).

UI 27 (UI 12469)
- Carpeta 5: Actes del patrimoni de la família Bergadà (censals, una concòrdia sobre l'aigua de
la Font de Beuló, una compra i un testament del segle XVII).
- Carpeta 6: Correspondència i altres documents d'interès familiar dels Bergadà (esposori de
Francesc Bergadà, nota sobre els orígens de la família, sindicació de la ciutat de Vic a Fancesc
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Bergadà, òbit de Pau Francesc Bergadà). Segle XVII.
- Carpeta 7: Àpoques i rebuts de la família Parrella (s. XVII).
- Carpeta 8: Actes del patrimoni, comptes i marmessoria dels menors Parrella (s. XVII i XVIII).
Inclou procures, comptes, debitori de Daniel Parrella (1674), lluïsme de Jaume Parrella (1634) i
un censal.

300 Subfons Josep Sambola

1805 1944

Documentació personal, constitutiva i administrativa de Josep Sambola Clapés.La
documentació personal està composta, bàsicament, per correspondència, rebuts i comptes; i
la documentació administrativa, per correspondència, lletres de canvis i documents vinculats
als seus negocis en una societat naviera, i a una empresa d'aigües de Girona. També inclou
documentació del segle XIX dels Sambola, important família d'apotecaris gironina, composta
per títols i privilegis, testaments, capítols matrimonials...
Josep Sambola Clapès, fill de Ramon Sambola i Maria de les Mercès Clapès, va néixer el
1879 a Santa Maria de Corcó (l'Esquirol). Va ser instituït com a hereu de la família Burguès
pel seu oncle, Josep de Burguès i de Caramany, que va morir solter i sense fills. Advocat de
formació, Josep Sambola es dedicà a la importació i exportació de productes.
Textos manuscrits, mecanoscrits i impresos amb anotacions manuscrites i impreses en
castellà, majoritàriament, i llatí.
Predomini de la documentació de la dècada de 1920.
Quaderns, bifolis i fulls solts de gran format i, predominantment, mida foli i quart.

Classe de document: Unitats:

-

Registres específics: 16 - 19.
UI: 28 - 29 (UI 12470 - 12471).

Quadre de classificació:
310 Documentació d'interès familiar o personal
320 Correspondència
330 Actes del patrimoni
340 Comptes i rebuts

Descripció detallada:

310 Documentació d'interès familiar o personal

1869 1944

Documentació d'interès familiar o personal de la família Sambola. Es tracta de cèdules
personals, una llicència de caça, certificats de defunció, naixement i matrimoni, una pòlissa
de vida i apunts biogràfics d'Antoni Vilaseca, entre altres tipus de documents.
Textos manuscrits i impresos amb anotacions manuscrites i mecanoscrites en castellà.
Predominantment bifolis i fulls solts de mida foli.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 28  (UI 12470)
- Cèdula personal (Girona, 1911).
- Llicència de caça de 1942 (J. M. Sambola).
- Certificats de defunció, naixements i matrimoni de 1869, 1879, 1891, 1895 i 1922 de Josep
Burguès, Narcís de Burguès i de Guàrdia, Maria dels Dolors de Caramany, Narcís Sambola, de
Ramon Sambola Boada i Maria de Burguès.
- Certificats de naixement i defunció (Ramon Sambola; Girona).
- Certificat d'enterrament (Ramon Sambola; Girona).
- Certificat de pagament per redimir el servei militar actiu (1898).
- Pòlissa de vida de Josep Sambola (1929).
- Apunts biogràfics sobre Anton Vilaseca Palà i la seva família (ca. 1910).

Descripció detallada:
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320 Correspondència

1923 1944

Correspondència rebuda per Josep Sambola. Es tracta de correspondència personal i també
de caràcter administratiu. Inclou telegrames i targetes postals.
Predomina la documentació de 1923 a 1925.
Textos manuscrits, impresos amb anotacions manuscrites i mecanoscrites, i mecanoscrits en
castellà, predominantment, i català.
Bifolis i fulls solts de mida foli i quart.

Per una qüestió de conservació, s'han eliminat els elements metàl·lics que relligaven la
documentació, però s'ha conservat l'ordre original en què es trobaven els documents.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 28  (UI 12470)
- Carpeta 1: Correspondència personal i administrativa (1923). Originalment relligada.
- Carpeta 2: Correspondència personal i administrativa (1924). Originalment relligada.
- Carpeta 3: Correspondència personal i administrativa (1925). Originalment relligada.
- Carpeta 4: Correspondència personal i administrativa (1926, 1935 - 1944).

Descripció detallada:

330 Actes del patrimoni

1805 1915

Actes del patrimoni Sambola. Inclou títols i privilegis pel paper desenvolupat per la família
Sambola durant els Setges de Girona de 1809 i com a apotecaris, així com testaments,
capítols matrimonials i compravendes de la segona meitat del segle XIX.
Textos manuscrits i impresos amb anotacions manuscrits en castellà, predominantment, i
llatí.
Datació aproximada.
Fulls (un d'ells de gran format), bifolis i quadern de mida, predominantment, foli.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 29 (UI 12471)
- Carpeta 1: Títols i privilegis de la família Sambola (1805 - 1817).
- Carpeta 2:
   · Documentació de Francesca Sambola Boada, Ramon Maria Sambola Boada, Narcís
Sambola i Maria de les Mercès Clapès Viñas (ca. 1850 - 1900). Inclou disposicions
testamentàries, compravendes, capítols matrimonials, notes personals i rebuts.
   · Notes per poder inscriure la herència de Josep Sambola al Registre de la Propietat per
poder demanar un préstec al Banco Hipotecario (s/d).
   · Carta de pagament, cessió i transmissió de drets i béns de la societat d'aigües potables de
Girona Llansa y Masías (1915).
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340 Comptes i rebuts

1919 1944

Comptes i rebuts generats per Josep Sambola. També inclou altres documents de caràcter
econòmic o administratiu: lletres de canvi, contractes d'arrendament i assegurances, entre
altres tipus de documents.
Predomina de la documentació de la dècada de 1920.
Textos manuscrits, mecanoscrits i impresos amb anotacions manuscrites en castellà.
Quaderns, plecs i fulls solts de mida foli, predominantment, i quart.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 29 (UI 12471)
- Carpeta 1:
   · Lletres de canvi (1923 - 1938) i protesta via judicial per impagament d'una lletra de canvi
lliurada per Josep Sambola (1924).
   · Societat Naviera composta per Carlos Martínez, Josep Sambola, Amadeo Torner i Narcís
Duran. Inclou comptes i liquidacions dels embarcaments (1919 - 1925).
   · Contracte d'arrendament d'un mas (s/d).
   ·  Assegurança d'accidents del treball. Llibres de matrícula i de pagament (ca. 1937).
   · Sol·licitud al governador civil i delegat provincial d'abastaments i transports de la província
(1944). Inclou una còpia.
- Carpeta 2:
   · Comptes i rebuts (1919 - 1925).
   · Comptes i rebuts (1925). Originalment relligada.
   · Comptes i rebuts (1925). Originalment relligada.
   · Comptes i rebuts (1929 - 1934 i s/d).
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