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Si donem un cop d'ull als estudis editats sobre
famílies catalanes , que recollia en un article perio
dístic l'escriptor Albert Manent ( Avui 99,08.26),
com les d'Abadal , Salelles, les del camp de
Tarragona recoll ides en el llibre de Laureà
Pagaroles, titulat L'aristocràcia al Baix Camp: el
llinatge dels Torrell, Folc i Nicolau (1484-1984),
les que tracta Salvador Rovira sobre els Yxart o
La burgesia mercantil de Reus ennoblida durant
el segle XVIII i sobretot l'estudi sobre Els nobles
de Tortosa (Despuig, Boteller, Corder, Pinyol,
Jordà, Abària , Curta, Gil de Frederic), el recent
ment editat pel professor Enric Olivé sobre Els
Moragas. Història íntima d'una família de nota
bles (1750-1868), o els estudis de Rosalia
Pantebre de tamílies andorranes , el de mossèn
Nonell í Bru sobre la família mataronina Nonell
(1769- 1996), i molt especia lment el que ha realit
zat el professor Martí de Riquer Quinze genera
cions d'una família catalana, sobre la seva nis
saga. Caldria afegir l'estudi de M. Luz Retuerta i
Carme Sanmartí sobre el Palau Falguera ( situat
al Baix Llobregat) que tracta de la història
d'aquesta edificaciò senyorial, a través de les
famílies que el feren construir i l'heretaren, fins
que el 1995, el va adquirir l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.

Veurem com els trets comuns de tots aquests
estudís, és que parteixen d'un fons documental
familia r, que permet anar seguint l'evolució de les
generacions de la branca troncal , i en alguns
casos, fins i tot es pot arribar a tractar llinatges
laterals entroncats per casaments , I que han
estat realitzats per professionals de la història.
Mentre que la monografia que configura La Roca
de Xeix núms. 18-1 9-20, dedicada a la família
Hombravella del Masnou s'ha realitzat sense par
tir d'un arxiu familiar, sinó inicialment a través
dels records de tres néts i d'un besnét, amb unes
quantes fotografies i una petita quantitat d'alt res
documents, bàsícament testaments, escriptures
de finques , un diarí de navegació , impresos d'ac
cions mercantils , un llibre comptable , etc.

De manera que vist en prespectiva, potser
vam ser una mica agosarats, a l'aprovar aquest
projecte, però la il-lus i ó que hi va posar la família
ens va fer decidir tirar-lo endavant. Ara, però, els
resultats després de gairebé dos anys d' investi
gacions, cre iem que són prou satisfactoris,
perquè m'atrave ixi a proposar que altres famílies
facin aquest exercici que han fet els descenden ts
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de les quatre branques, d'aquell cabaler vingut
de /a Garrotxa el 1765. Llàstima que no podem
saber què va pensar en Jacinto Hombrave lla i
Comademont, quan arribà al vecindario del
Masnou -un llogarret vora el rnar-, ell que venia
del mas Ombravella de Mieres-situat en una vall
de la Catalunya interior-, encara ara de paisatge
bocòlic, imagineu-vos-el, ara fa 234 anys.

Comprenc que pels que no sou del Masnou o
no coneixeu la seva història, no podeu copsar la
importància del fet de saber l'origen concret
d'una família, i que ben mirat ho considereu un
fet ben simple , l'afirmació que uns masnovins
descendeixen d'un cabaler emig rat de la
Garrotxa. Però dins el context històric del
Masnou, la procedència de les famílies que hi
vivien en constituir-se en municipi independent
(1825), sempre ha quedat limitat a principis del
segle XIX, deduint que eren una comunitat de
pescadors. Doncs, que sapiguem, sols tenim la
procedència de la familia Sust, gràcies als estu
dis de mossèn Jaume Sust, que va arribar a la
conclusió que procedien de Finale (Liguria), i que
el congnom originari Susto es va transformar en
Sust. I de la família Millet de Can Fita, que pels
estudis de Josep Maria Millet i Genové, coneixem
que la procedènc ia familiar és de Bèziers.

És per això, que vam donar suport als descen
dents de la família Ombra vella, perquè po
guessin tirar endavant el projecte que ens van
proposar, en uns moments que estàvem pre
parant el 175è aniversari de la fundació del
municipi del Masnou que commemorarem el 28
d'octubre del 2000, que fou possible gràcies als
esforços d'uns ciutadans, descendents dels que
es van lnstal-lar a la partida de la Roca de Xeix,
entorn de la qual es va anar formant el vecindario
del Masnou. I entre aquests ciutadans que van
bregar molts anys per aconseguir una identitat
municipal independent hi havia en Francesc
Hombravella i Millet, fill del cabaler vingut de
Mieres, que s'havia adaptat molt bé al Masnou,
com ho prova que als sis anys d'ar ribar-hi, es
casà amb Marianna Millet i Marlstany, filla d'una
família de la futura classe dirigent. El fet que el
seu testimoni de casament fos un barceloní, fa
suposar que no coneixia a ningú quan arribà al
Masnou, i potser abans havia treballat a
Barcelona, on va tenir notícia de la prosperitat del
futur poble del Masnou. Sens dubte és un símp
toma de voluntat de superar-se, per part d'en



Jacinto Hombravella i Comademont, en no con
formar-se amb l'entorn immediat , i decidir emi
grar lluny (per l'època) del nucli familiar, proba
blement en decadència, tot i que encara avui, el
mas Ombravella, té una extensió de 100 hec
tàrees (la majoria de bosc). Aquesta voluntat de
superació ho representa molt bé aquest cabaler,
no tan sols per la seva experiència personal , sinó
perquè l'afany de superació el va saber inculcar
als seus fills.

Però sols amb el suport del projecte per part
dels que fem possible aquests quaderns
d'història , no n'hi hauria hagut prou, ja que ha
calgut fer molta part del treball en arxius, per això
vull fer constar el nostre agraïment al personal
de: l'Arxiu Històric Comarcal de Mataró, l'Arxiu
Històric Municipal del Masnou, l'Arxiu Històric de
Girona, l'Arxiu Històric Comarca l d'Olot, els
Arxius Diocesans de Girona i Barcelona i l'Arxiu
Nacional de Catalunya (àrea d'imatges). I també
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al professor de la facultat de Nàutica de
Barcelona Dr. Laureà Carbonell , que per la seva
dedicació als estudis d'història naval, i la seva
vinculació com a estiuejant masnoví , una vegada
més ha col-laborat, aquest cop en la realització
d'imatges , i a la historiadora Núria Sales per
atendre la nostra consulta amb tanta eficiència i
rapidesa.

Quan el dia 27 de novembre presentem aques
ta nova monografia sobre història masnovina,
corresponent als núms. 18/19 /20 de La Roca de
Xeix, ja haurem començat a preparar el 175è
aniversari del Masnou com a ens local indepen
dent i fallaran 400 dies per al canvi del segon al
tercer mil-lennl de l'era cristiana . Aquesta il-lusi ó
ha portat a celebrar-ho tot just iniciat l'any 2000,
per això us avanço que us desitjo: BON TERCE R
MIL·LENNI I QUE PUGUEU VIURE'L AMB LA
INTENSITAT PRÒPIA DELS MOMENTS FU
GISSERS.

Josep Azuara
Alcalde del Masnou
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L'estudi La dinamització de les terres de mari
na durant el segle XVIII, a través dels cabalers: la
família Hombravella del Masnou constitueix una
aportació ben original al coneixement de la
família catalana. Usualment la historiografia ha
tendit a la recerca monogràfica entorn d'un lli
natge -generalment en base als seus propis ar
xius patrimonials- o bé a l'anàlisi aprofundida de
determinats llinatges emparentats per estratègies
matrimonials o per l'exercici continuat del poder
polític i econòmic.

El cas que ens ocupa presenta, al meu parer,
dues singularitats ben remarcables . En primer
lloc la riquesa i diversitat de fons documentals
que han emprat per confegir l'itinerarí vital dels
seus avantpassats. Lluny de comença r la casa
per la teulada -el més fàcil hauria estat creure's
els orígens italians i anar a la recerca d'aquests
boirosos precedents- els autors parteixen del
present per anar reculant amb fermesa cap al
passat mitjançant un ús molt eficient dels arxius
del nostre pais.

Així s'han dut a terme recerques a arxius tan
diversos com el notarial, el municipal, el parro
quial, el comarcal, al registre de la propietat, al
jutjat de pau, a l'Arxiu Diocesà, a l'arxiu del
Museu Marítim fins arribar a l'Arxiu Nacional i a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Aquesta recerca tan
àmplia i tranversa l -abraçant diferents fons i ar
xius- necessàriament havia de donar uns resul
tats ben satisfactoris . Paral·lelament, la recerca
documental s'ha complementat amb els recurs a
allò que podríem denominar les fonts orals, és a
dir, els records familiars llegats de generació en
generació, i que permeten acolorir l'estudi amb
un reguitzell de detalls de gran interès. Afortunat
maridatge, doncs , entre la recerca arxivística i la
història oral.

La segona singularitat a què em referia rau en
el propi plantejament del treball. La recerca dels
origens familiars -finalment concretat en un
cabaler vingut de la vila de Mieres cap al Masnou
l'any 1765· s'ha complemen tat amb una
aportació més personal, consistent en resseguir
l'evolució de les quatre branques d'en Jacinto
Hombravella i Comademont -aquell cabaler gar
rotxí que canvià l'esponerosa naturalesa de la
Garrotxa per l'inabastable horitzó de la costa
masnovina- per part dels seus descendents
directes actuals.

I J

El treball és, doncs, història d'una família i
història de Catalunya alhora, ja que resseguint
les incidències de la família Hombravella hi
veiem reflectida l'evolució d'una part de la socie
tat catalana dels segles XVIII i XIX. En primer
terme l'emigració de les zones interiors cap a la
zona costanera a la recerca de més possibilitats
de treball i prosperitat; segonament, la consta
tació de com una familia d'origen rural con
tribueix activament en el procés d'industria
lització del nostre país. En tercer lloc l'evidència
de la participació catalana en l'aventura ameri
cana mitjançant el comerç marítim primer, i més
tard amb la consolidació d'una activitat industrial
a les terres d'Argentina. En síntesi, un estudi molt
reeixit que fa patent l'extraordinària util itat dels
arxius per al coneixement de la història de la
família en el marc general de la història de
Catalunya.

Ramon Alberch i Fugueras
Arxiver en Cap de l'Ajuntament de Barcelona
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NOTA INTRODUCTÒRIA
SOBRE LES FONTS

DOCUMENTALS
DE LA FAMÍLIA
HOMBRAVELLA

DEL MASNOU

per:
Rosa Almuzara



La monografia sobre la família Hombravella
del Masnou, inicialment, es va plantejar com un
exercici d'història oral, a partir dels descendents
de cada una de les quatre branques d'en Jacint
Hombravella i Pujadas, nét del primer
Hombravella o millor dit Ombravella que es va
installar al Masnou. A mesura que avançava la
posada en comú dels records d'Anna M
Bassegoda , Ramon Ros, Angela Lisnier i Jordi
Pagès i s'anave n recopilant els documents que
es guardaven de manera dispersa, entre els
diversos membres de la família, es va començar
a veure la necessitat d'anar ampliant les dades,
tot i que no se sabia per on comença r perquè, ja
anteriorment hi havia hagut el projecte de fer la
història familiar, i una professora amiga de la
família havia facilitat les següents dades que
transcrivim:

Libro 8-7 DC 4 pàg. 17

GHIAVINTO OMBRAVEGLlA

Naviero, natural de Fiorli (Ravena casada con
Vittoria Rosa Benet-te, industria en Paseo Gran
(pequeña Barcelon a) permiso de residencia
9.753 en enero 1690. Traslada su residencia a
Rosas (Gerona. Otro Ombrlaveglia de nombre
Giovanni Battista solicita desde Palamós
(Gerona) permiso de industria que le es concedi
da.(No se sabe el parentesco con el anterior,
pues no consta el nombre de sus padres).

GIAN MARIA OMBRAVELLA

Libro 89-6-3 Dc. 6 pago117

Industrial de productos de ultramar y naviero
natura l de La Spezia (Genova) casada con
Barbara Danti, solicita el permiso y adquiere ter
renos a 20 K de la capital en el litoral notte,
donde solicita y obtiene según consta en el Libra
20 pago98 del año t 705 permiso para instalar su
industria (persumiblemente marinera) no consta.

El apellido Hombravella aparece por vez
primera en 1820 los hermanos Francisco, Luis y
Romina fundan una union Naviera pero fuera ya
de la jurisdiccion comercial barcelonesa.

(1 )

Davant d'aquesta informació, és lògic que,
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primerament, es pensés que la família tenia uns
orígens italians, però d'entrada vam creure més
coherent començar a investigar pels arxius que
conservaven fons més pròxims en el temps
històric, i que a mesura que retrocedíssim en la
cronologia, ja trobaríem el camí d'arribar als fons
italians que ens permetessin corroborar aquesta
hipòtesi inicial.

El primer arxiu que es va consultar fou l'Arxiu
Històric Comarcal de Mataró que custodia
entre altres fons, els notarials del Districte de
Mataró des de 1801 (2). La recerca fou molt labo
riosa, ja que es desconeixia els notaris que
haguessin pogut elaborar la documentació famil
iar i les dates en què s'havien fet. Atès que al
Masnou no va haver-hi notari fins al 1821, que
fins i tot podria ser de Mataró, Vilassar de Dalt (3)
o de Barcelona. De manera que en Jordi Pagès,
que fou el membre familiar que majoritàriament
dugué a terme les investigacions arxivístiques,
en aquest Arxiu va tenir jornades de treball en
què va arribar a consultar 27 volums de protocols
notarials.

Sortosament la dedicació a la investigació va
portar a trobar el que en podríem anomenar la
clau de volta de l'estudi sobre els Hombravella al
Masnou, és a dir, els orígens familiars al poble de
Mieres, ja que es va localitzar e/ testament d'en
Jacint Hombravella i Millet, realitzat davant el
notari Joan Vila i Roldós (4) el dia 23 de juliol de
mil nou-cents quaranta-cinc (5):

...Jo Jacinto Hombravella Patró del poble de
Sant Pere del Masnou Bisbat de Barcelona fill
legitim y natural de Jacinto Hombravella Sastre
del poble de Mieras Bisbat de Gerona y de
Mariagna Mil/et cònjugues difunts...

També va ajudar, per a situar a la família, el tes
tament d'en Francisco Ombravella Millet, realit
zat davant el notari Agustí Ponsico i Maurell (6) el
dia 2 de març de 1828 (7) (8):

En nom de Déu. Francisco Ombravella y Millet
Sastre del Poble y Parròquia de Sant Pere del
Masnou Bisbat de Barcelona y Corregiment de
Mataró, fill legitim y natural dels cónyugues
difunts Jacinto Ombravella tambe sastre que fou
y Marianna Ombravella y Mil/et....

De manera que es va trobar el nucli familiar,
pare, mare i 2 fills, que serien l'origen dels



Hombravella del Masnou, és a dir, avis, oncle i
pare de Jacint Hombravella i Pujadas, considerat
pels autors de la monografia l'inici troncal de la
família al Masnou (9).

A partir del testament d'en J.H.M. la investi
gació es va encaminar cap als arxius gironins i tot
i que el camp de recerca era molt ampli, el fet que
a nivell familiar es creiés amb la possibilitat d'uns
orígens de comerciants italians, va fer que
davant l'evidència d'una procedènc ia rural, s'in
crementés l'interès per tal d'anar resseguint la
històr ia tronca l fami liar, sense estalviar-ne
esforços .

El primer arxiu consultat fou l'Arxiu parroquial
de Sant Pere de Mieres, però el llibre de registre
més antic conservat és dei 1793, per tant, quan
ei cabaler Jacinto Ombravella ja era al Masnou
(10), de manera que no va ser possible
extreure'n cap dada que ens permetés ubicar la
família a Mieres (11). Després es va consultar
l'Arxiu Municipal, però tampoc es va poder
aconseguir avançar en la investigació. A l'Ajun
tament van prendre interès pel tema i van facilitar
la informació que va permetre continuar la recer
ca, quan van dir que el mas conegut per Borbella,
el seu nom registral era Ombravella, i tot i que ja
no quedava cap fami lia amb aquest cognom, van
adreçar-nos a l'actual propietari, que ha resultat
ser descendent de Joan Vilar Ombravella, cosí
germà d'en Joan Ombravella Quintana, darrer
hereu del mas Ombravella.

Seguidament es va passar a consultar els
fons notarials custod iats a l'Arxiu Històric Co
marcal d 'Olot i l'Arxiu del Registre de la
Propietat d 'Olot, però si bé s'anaven recollint
mo ltes dades sobre els Ombraveila de la
Garrotxa, encara es desconeixia el lligam exacte
entre aquests i el sastre Jacint Ombraveila afin
cat al Masnou .

Fou en la consulta dels fons notarials custodi
ats a l'Arxiu Històric de Girona on es va loca
litzar el document del qual en transcrivim un frag
ment, que va permetre confirmar l'origen d'en
Jacint Ombravella i Comademont:

...Mandasse ¿ Joseph Ombravella labrador del
lugar de Mieras que por ahora, y heste que afra
cosa se aprovaria de y pague ¿ Jacinta Ombra
vella Sasfre domiciliada en el vecindario del Mas-
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nou ta canfidad annual de veinte y sinco libras ...

Malauradament no es conserva l'arxiu patri
monial de la família, per això es va obrir un dar
rer camp de recerca a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, sense que hi hagués cap resultat con
cretat a la branca de la família masnovina. Es va
anar continuant el trebail a l'Arxiu Històric
Municipal de l Masnou i a l'Arx iu del Jutjat de
Pau del Masnou i a l'Arxiu Diocesà de Bar
celona (fons parroquial de Sant Martí de Taià).
Ara bé a més de la recerca en quant a la línia
familiar, també va caldre realitzar altres investi
gacions per temes que es poden considerar la
terals a l'Arxiu Nacional de Catalunya (àrea d'i
matges), al Museu Mariti m de Barcelona i a
l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.

En bona part dels arxius que s'ha investigat
s'han anant acumulant dades sobre membres
d'aquesta família, sobretot els que havien cursat
la carrera eclesiàstica, especialment en el santu
ari de Santa Maria del Collell. Per això, a part de
l'estudi que s' havia projec tat inic ialment, a
mesura que avançaven les investigacions, cada
cop semblava més interessant arribar a fer l'es
tudi de la família Ombravella dins el context
històric gironí, i esperem que algun dia, algun his
toriador el faci, i en especiai sobre Patllari
Ombravella , eclesiàstic de qui en vam tenir not í

cia gràcies als estudis de la historiadora Núria
Sales (13), perquè citava els seus textos manus
crits: Casas y freballs que han succehif en esf
pahys de Cafelunya la senturia de 1700 i el seu
Dietari, que creiem que, a part d'ajudar a contex
tualitzar la família Ombravella, el seu interès sigui
d'àmbit més general (14).

Rosa Almuzara

Notes:

(1) Encara no s'ha localitzat el fons d'on s'han
extret aquestes dades (potser sigui de l'Arxiu
Històric de la Ciutaf de Barcelona).

(2) Cronològicament s'inicia el 1715, però al
llarg dei segle XVii i sols s'hi conserven alguns
notaris, mentre que a partir de 1801, la sèrie és
completa.

(3) L'actual Vilassar de Dalt, és a dir Sant
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Genís de Vilassar, té una llarga tradició notarial,
hi va haver notar i públic des de 1507.

(4) Notari de Sant Genís de Vilassar de 1803 a
1850.

(5) Volum Manuals de 1845 foli 297-v (darrera
línia), 298 r-v- , 299 t-v.

(6) Notari del Masnou (1821-1829) .

(7) Volum de Manuals de 1828 i 29 foli 21 r-v

(8) El dia 3 de març en torna a ler un altre (foli
22 r-v),

(9) A més del fons nota rial, es va consu ltar el
de l'Antiga Comptadoria d'Hipoteques (1768
1862).

(10) Pel llibre de registre de matrimonis de la
Parròqu ia de Sant Martí de Teià, sabem que es
va casa r el 1771 , als 21 anys, quan en feia 6 que
havia arribat al Masnou, de manera que havia
nascut el 1750.

(11) De fet l'arxiu parroquial es troba conservat
al Santuari de Santa Maria del Colle ll i microfilmat
a l'Arxiu Diocesà de Girona.

(12) Esteve Plana (notari de Banyoles) volum
Manuals 1780 folis 277 a 281.

(13) Núria Sales "Els segles de la decadència:
segles XVI-XVIII , dins "Història de Catalunya"
dirigida per Pierre Vilar, vol. IV pp. 248 i 436.

(14) Posats en contacte amb la historiadora
Núria Sales , donat que no podíem localitzar
aquests manuscrits, ens va remetre a la trans
cripció dels folis 462 a 477 del segon ms., realit
zada per Lluís G. Constans ("Anales del Instituto
de Estudíos Gerundenses 1950, pp. 73-177).

17



•

. ~ I
I,,

LA DINAMITZACIÓ
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SEGLE XVIII, A TRAVÉS
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DEL MASNOU

per:
Jordi Pagès, Ramon Ros,

Anna M. Bassegoda i Àngela Lisnier

Plànol del municipi. Arxiu Històric Municipal del Masnou



UN CABALER
HOMBRAVELLA
S'INSTAL·LA
AL MASNOU

Els Hombravella o Ombravella, que és la
forma antiga del cognom, són originaris del poble
de Mieres (La Garrotxa). Aprof itant l'auge de les
terres de marina, un cabaler de la família, el fill
petit abandonà el mas i s'instal-là a l'alesho res
veïna t del Masnou del poble de Sant Mart í de
Teià al 1765.

Jac into Ombravella Comademont és, per tant,
l'iniciador de la nissaga dels Hombravella al
Masnou. Va pertànyer al gremi dels sastres, ofici
que exercí tota la seva vida. Es va casar sis anys
més tard d'a rribar al Masnou amb Maria Anna
Millet Maristany, filla de Josep Millet, que era
marí , i de Paula Maristany; lnstal -Iaren a viure al

Casa sitU<lda al carrer de Sant Antoni nüm. :B Oil va viure
Jucinto O mhravell a Comudcmont i pos tericmcru . el se u fi ll

Frunciscc Hombra vella Miller. 11)1)1)
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carrer de Sant Antoni. Varen tenir 11 fills, dels
quals només 5 arribaren a edat adulta i deixaren
descendència; dos nois, Francisco i Jacin to i tres
noies: la Rosa que es va casar amb Francisco
Maristany, la Maria que es va casar amb Joan
Casals, ambdós Patrons de la Matrícu la del
Masnou i la Joana que es va casar amb Anton
Codina , Patró de la Matrícula de Tiana.

En Jacinto que va seguir la tradició de la seva
família materna, va esdevenir marí , es va casar
amb Eulàlia Oliver i van viure al carrer de la
Ginesta (actua lment Dr. Curell). Del matrimoni
varen néixer tres fills:

La Rosa, que es va casar amb un Rosés.

La Maria, que es va casar amb José Isern, de
cal Titit, un n èt dels quals va ser alcalde del
Masnou. Els descendents d'aquesta famíli a,
actualment viuen a la ciutat de Rosario a la
República Argentina.

L'últim fill que va néixer va ser Francisco que
no es va casa r; va ser pilot i va morir al port de
Vigo en un dels seus viatges amb el vaixell de la
família el "Nuevo Irene". (a) "La Fortuna".

Jacin to Hombravell a Millet, patró de la
matrícula de Cadis, va iniciar-se com a propietari
el 1819 amb la compra del llaüt "San Antonio" de
25 tones que va converti r, poste riorment, en mís
tic. Sobre aquest vaixe ll, a l'escribania de marina
en una escriptura de 1825, trobem una anotació
marginal d'un any més tard que diu el següent:

Queda cancelada por haberse apresado el
buque con la petente 534 y demes papeles por el
corsario colombiana en la madrugada del 16 de
mayo a media legua de la Punta Sagres .

Després de donar de baixa el místic "San
Antonio", al setembre de 1826 va comprar a
Josep Dalmases, que era corredor reial de can
vis, la goleta "Irene" de 84 tones, la qual es va
vendre, l'octubre de 1838, a Pau Oliver. Un any
més tard, el 25 de gener de 1839 va encarregar al
mestre d'aixa Joan Carrera del Masnou la cons
trucció d'un altre místic, amb el nom de "Nuevo
Irene" (a) "La Fortuna", que era el que pilotava el
seu fill, quan li va sobrevenir la mort.

Document ell què coustn l'e stabliment del corur acte emfiteusi entre
Jachuo Hombrnvclta Comadcmont i 10al1 i M. Teresa Farga sobre uns

terrenys on. actualment. hi ha t'I passatge Mare de Déu de Lourdcs
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També tenim constància a través de les actes
del Ple, que des del 29 de novembre de 1829 fins
al 30 de setembre de 1830 va ocupar el càrrec
de diputat per a l'Ajuntament del Masnou.

De l'hereu Francisco disposem de molt poca
informació sobre la seva vida. Sabem que va
dedicar-se a l'ofici de sastre com el seu pare i
que va ser Sind ic Procurador General del primer
l'Ajuntament del Masnou, des del 28 d'octubre de
1825 fins al 31 de desembre de 1826. Vivia a
Ocata, a la casa que havia heretat del seu pare i
va comprar una vinya al costat del torrent Umbert
en la més típica tradició pagesa dels seus avant
passats. Es va casar amb Antònia Pujadas
Amadas de Teià de la qual va enviduar el 1817,
quan ella només comptava 37 anys. D'aquest
matrimoni varen néixer dos fills, Francisca que va
morir soltera l'any 1846 amb 34 anys d'edat i
Jacinta que és considerat el patriarca de la
familia perquè amb la seva activitat econòmica
va crear les bases del patrimoni i el progés dels
Hombravella.

GOLETA " IRENE"
Informació obtinguda de l'Arxiu dei Museu Marítim
de Barcelona. Transcripció.

I" List a , vol. 11, folio de goletas
Vulga rme nte lIamada "La Fort una"

Des de septiembre de 1828 a parejó de mistico

Goleta de 45 ton eladas de porte y construida cn el
ast illero de Lloret. con las debidas licencias. por e l
mac stro D. Joaquin Rib as, el cual la vendió a D.
Francisco Teixidory Vivó, D. Jua" Seriol i Pablo Boet.

del comercio de Barcelona, y D. Francisco Roca. del
folio 44 de la Maestranza de Blanes, por el precio de
2.000 libras catalanas.

Tr àjose csic asiento en la Revista de inspección de
29 de abril de 1826 y vino del folio 235 de la Lista de
embarcac iones de Blanes, en vista de la copia remiti
da por el Comandante de Marina de Mataró. con ofi
cio del día anterior y a solicitud de Sl! due ño. Decía
así: "Fonnóse cstc asiento el 28 de diciembre de 1824.
en virtud de esc rituru actuada en la Escribanía pri nci
pal de Marina de esta provincia en la misma fechu.
Presente en la Revista de dic iern bre de 1824, es tando

marc ado COll el número 235. Patronea interinamcntc
ese ta go leta. a volu ntad de sus ducños. D. Fran cisco

Yllas, del foiio 142 de patro nes de esta matrícul.
Consto por escrit ura actuada en la Escriban ía principal
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Estat acutal de Ics casc s dc Joan Casals i Jacinto Hombravella
M ill er. al carrer Doctor CureJl . 1999

de Marina de esta provincia en 12 de cnero de 1825 y
sc anotó el 13 de los mismos".

Arqueado este barco COll sujcci ón a la R.O. de 18 de
diciembre de 1844 resultó medir 84 tonclada s y tener
las dimensiones siguientes : SO pies de eslora. 22 de
manga de construcció. 21 de idern. arqueo y 10 de
puntal. Se anotó el 8 de marzo de 1845. (V éanse las
notas siguie rucs con las alteraciones de su tone laje y
aparejo),

Los due ños de este buque lo vendieron por el pre
cio de 2.000 libra s ca talanas a D. José Dalmuses,

corredor real de cambios de esta plaza, según resulta
do de la esc ritura otorgada el 15 de abril de 1826 en la
Escribanía de Marina de esta provincia y se anot ó en
la Revista de inspecció n de 1826.

Por escritura actuada en esta Escribanía de Marina
el 27 de septie rn bre de 1826, constó que Jacinto
Hombravelia, del folio ... de la llista de patrones de
Cédiz. adquirió es te buque de D. José Da lmases, por
la cantidad de 2.000 libras cata lanas. Anótose el 2 de
octubre siguiente.

Con las debida s liccncias sc cambi6 el aparejo de
este barco por el de rnisti co . sin haber sufr ido

alteración el parle que tenían. Anotada ci 30 de sep

tiembrc de 1828.
Una nota de 3 de octubre de 1838 hace constar que

este buque fué remontado llasta el porte de SO toneladas.
Ei dueño de este barco lo vendió a D. Publo Oliver,

del folio 106 de patrones de la matrícula de Masnou,
por la cantidad de 2.000 libra s ca talanas, según escri

tura actuada en la Esc ribau fu de Marina de esta provi n
cia el 3 de octubre de 1838, anouindo sc el 13.

d



Otra nola de 11 de oc tubre de 1849 dice que

perte necía es te barco a D. Jaime Oliver, del folio 324

dc pilotes de la matrícu la de Masnou. por haberse lo

com prado cI anterior ducño en precio de 2.000 pesos

fucrtes. seg ún esc ritura otorgada en es ta Escribanía de

Ma rina el 28 de agos to anterior.

Pas óal folio 193 de la l' Lista de embarcaciones de

la matrícula de Masnou. donde se Ic continuó su asien 

to, con arreglo a la R.O. de 10 enero de 185 1, según

com unicó el 2° Jefe del Departamento dc Cartagena en

oficio de 14 agosto de 1852. dàndosele aquí de baja .

(De l Regis tre de Marina)

GOLETA "N UEVO IRENE".

Informació obting uda de l' Arxiu del Museu Marítim

de Barcelona. Transcripció.

lli Lis ta, vol, IV, folio 32 de místicos

Vulga rmente Hamada " La Fortuna"

Mís tico-goleta que basta mediades dc 1855 aparej ó

de místico , que al inscribirlo aquí se le as ignaron 8 1

toneladas de porte (antes era de 50) y las dimensiones

sigu ientes: 69 pies de eslora. 6 1 de quilla y 18 de

manga, 4 de plan y 8 de puntal, Fue construido en

Masnou por el maestro Juan Carreras y por cuenta de

Jacinto Hombravel la. hijo de olro, folio 286 de la Lista

de patrones de la matrícu la de Càdiz, y en cuya co ns

trucción invirti ó la ca ntidad de 4.500 pesos fuertes .

Form óse su asicnto el IO de junio de 1856. en vir

tud de orden del Excm . Sr. Comandante General del

Departamento de Cartage na. comunicada en oficio del

4 y con el que sc aco mpañaba copia del asie nto que

tenía en la matrícula de Mas nou y en el folio 130 de la

l'" Lista de embarcaciones y que decía: "F órrnase este

asiento el 26 de enero de 1839. en virtud de escritura

de propiedad actuada en la Escribanía de Marina de

esta provincia el 25. Pratonea interinamcnt c este

buque , por voluntad de su du e ño, D . Fran cico

Hombravel la, piloto del folio 3 19 del Distrit o de

Masnou ; desde 16 abri l 1844. Habiendo sido arqueado

csic buque en el puerto de Barcelona. según es tà pre

venido en la R.O . de 18 de diciem bre 1844. resultó ser

de 8 1 toneladas de porte y las dimensiones que siguen :

79 pies de eslora , 22 de manga de construcci ón, 20 de

idem de arq ueo y 8 de puntal, según consta por docu

mento que ha prese ntada de fecha 28 j unio 1845,

autorizado por el Jefe dc aquel Tcrcio Naval. Se anotó

el 2 de julio siguiente. CesÓen el mando de esto barco

D. Francisco Hombravella, antes citallo, por haber fa

lIecido en Vigo el 23 de abril de 1852. Es patr ón interi

no de cste buq ue D. Salvador Iscr n y Font, piloto folio
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742 de la matnculu de Barcelona. Se anotó el 9 de

junio de 1852. Cesó dicho scñor en el mando el 23 de

rnayo de 1853. Es única dueño de es te barco Juan

Rosés, folio 163 de patron es de Masnou, por haberlo

comprada en precio dc 50.00G l'cales vellón, seg ün

escritura act uada en la Escriban ía de Marina de esta

provi ncia el 23 de mayo de 1853. Este buque ha cam
biado su aparejo de mística por el de místico -goletu.

según nota de 1° de octubre de 1855. Es única due ño

Mariano Juli à, hermano de Pablo. fol io 148 de la Lista

de Inhabilcs de la matr ícula de Barcelona. por habe rlo

comprada a su anterior prop ietario por el precio de

3.000 pesos fuertcs, scgún esc rituru actuada en la

Esc ribanía de Marina el 2 1 de mayo de 1856 .

(Expidióse cop ia dc es te as iento en Mataró el 27 de

mayo de 1856).

(No consta nada mas acerca dc cste buque)

(De l Registro de Marina)

ACTA MATRI.L\1 0NIAL DE JACI NTO OMBR A

VELLA COMADEMONT I MARIA ANNA MIL 

LET MARISTANY.

Arxiu Diocesà de Barcelona. fons Parroq uial de

Teià . Transcripció literal.

El 26 de setembre de 1771, tiaventse fet les tres

acostumades amonestacions ell tres dies festius , y

fo ren lo dia sis . dia tretze, y lo dia \'¡IIt, dit mes)' auy

en la missa major ell la bora del ofici Y no constant

algun imp ediment, jo rebe retu, Anton Ca rrera pre bi s

ter y resident de San t Cugat del Rech, pa rroquia de

Barcelona, amb llicencia del il.lustre senyor don Felip

Rico. vicari general y oficial del present bisbat per

assistir al matrimoni celebrant entre Iacinto
Osnbruvelía. fadrí, sastre, natural de/lloc de Mieres,

bisbat de Girona, habltant, empero, de part de sis anys

en la parroquia de Sant Marti de Teia , bisbat de

Barce lona, f illllegít ínt y natural de Joan Ombravella.

puges de dita parroqu ia de Sant Pere de Mieres. y de

Anna Maria Ombrave tla y Cosnude numt, conjugues.

d{fi/111S de Ulla part; y Maria Allna Mil/et donsetíafitta

llegítima y natural de Josep Mílíet. marines; difunt de

di sa parroquia de Teia y de Paula Mil/et y Marístanv

viuda. vivint de part d'altre. Haventlos interrogat y ell

los mutus consentiment de dits contraients per

paraules del revend don Joan Peraís presbíter y rector

de aquesta parroquia de Teia. les hü unit en matrimoni

segons ritu y ceresnonría del esglesia, essent presents

pe r testimonis Fral1c1.\'CO Vila, torcedor (tosicador) de

ceda cintada de Barc elona. y Salvador Sala, pages del

expressada parroquia de Teia.

I•
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Ac ta de l' Ajuntame nt de l Masnou. de l' any [a2S. 0 11 S'CS Il1l.'I1I11 el nomen ament de Francisco Om bravella Miller.
l'om a Sínd ic Procura dor General, de l' Aj untament
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Fragment del document de les elecc ions de diputats provincials de 1825. on apareix Jacín to Ombravella Mill er com a diputat 2n.
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JACINTO
HOMBRAVELLA
PUJADAS

Retrat al carb ó de Jacinto Hombm vclta Pujades realitza t pel fot ògraf P illi Audouard
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L'any 1828. al morir Francisco Hombravella

Millet. els seus dos fills. Francisca i Jacinto es
van quedar orfes amb 16 i 14 anys d'edat respec
tivament i van fer-se'n càrrec la seva tieta pater
na Maria Hombravella i el seu marit Joan Casals
que. com bona part de la població del Masnou
era patró de vaixell. Tot i que era menor d'edat ,
Jacinto ja era propietari i pertanyia a la classe
dirigent del jove poble del Masnou . i per tal de
distingir-lo del seu oncle. els veïns del poble
l'anomenaven sesttet, mot que quedarà per sem
pre més a la família,

Envoltat com estava d'un ambient familiar de
persones dedicades a la marina. ell també va
decidir fer-se pilot i el 22 d'agost de 1837. als 23
anys. inicià el seu primer viatge amb destinació a
Amèrica del Sud. com a segon pilot i encarregat
de derrota en la goleta "La Estrella" del seu oncle
i tutor Joan Casals, Amb l'inici de l'activitat co
mercial i amb la solidesa que, li dgp,ê,I 'herència
del seu pare compra. el J840 \'el' bergantí
"Cronòmetre". i amb una visió poc comuna per la
seva època. diversifica els seus guanys en nò
lits. accions empresarials i propietats immobi
liàries,

L'any 1850, Jacinto tenia 36 anys. edat que es
pot considerar madura i que era l'habitual de
casar-se els marins d'aquella època, però inha
bitual entre els ciutadans de terra, es va casar
amb Àgueda Maristany Maristany, filla de la seva
cosina germana Ana Maristany Hombravella i
esposa de Gerardo Maristany Millet. D'aquesta
unió varen néixer 7 fills dels quals en sobrevis
queren quatre: Ana, Jacinto, Gerardo i Fran
clsco, que són l'origen de les quatre branques
actuals de la família Hornbravella.

Aquest casament significaria l'ampliació futura
del patrimoni dels Hombravella, ja que el pare de
l'Àgueda, Gera rdo Maristany quan va morir va
deixar als seus néts. les cincs cases i els terrenys
sense edificar que tenia a la zona del torrent Xic.
entre l'actual plaça de Catalunya i el carrer de
Sant Miquel a més d'una vinya de 10,678 rnz,
situada a la zona del Torrent Humbert. D'en
Gerardo, que també l'anomenaven Cavalleria per
la seva afició als llibres sobre aquest gènere.
s'expliquen dues anècdotes. La primera era que
sentia molta estima per la seva vinya i moltes
tardes. sempre que hi anava. portava una mone
da de plata per sortir ben parat d'algun possible
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encontre amb una partida carlina. La segona és
que, complint una de les seves últimes voluntats,
va ser enterrat mirant la vinya, o sigui capgirat,
per tal que, fins i tot després de mort, pogués
contemplar-la. Aquesta voluntat s'ha respectat
durant més de 100 anys encara que. malaurada
ment avui en dia. està totalment urbanitzada.

Entre les inversion s immob iliàr ies que va
realitzar Jacinto Hombravella Pujadas cal es
mentar la compra . el 1849, de les propietats
sobre les que el seu avi. Jacinto Hombravella
Comadernont, havia fet un contracte emfitèutic.
En aquest mateix lloc, 8 anys més tard. es va
construir la casa que encara. actualment. és con
siderada pairal pels Hombravella al Masnou. situ
ada a l'actual carrer de Barcelona. núm. 24. L'any
1855 encarrega a l'arquitecte masnoví. Miquel
Garriga i Roca. la façana d'una casa que mai es

Retrat al ca rbó <.I" Àgucda Madstany Mari stany
real itzat pe l fo tòg raf Pau Audo nard

va arribar a realitzar.
Un altre signe de la bonança econòmica que

gaudia Jacinto Hombravella és la cess ió que fa a
l'Ajuntament , conjuntament amb altres veïns.
l'any 1868. dels patis de les cases per construir
hi la plaça del Correu. actualment plaça de la
Llibertat. Aquest mateix any es construeix el nou
cementiri i com a prova de la seva importància.



Retrat d' una tiama. probablem ent d'A mi Maristany Hombravella

els dos primers panteons que s'hi construeixen
són: un per a la famil ia Hombravella i l'altre per
a la família Cullell, la del mestre d'obres que va
fer-ne la construcció.

També hem de destacar que l'any 1869 forma
una societat econòmica per establir negocis a les
amèriques, amb uns íntims amics seus, els ger
mans Jerónimo i Santiago Gubern, que eren

negociants i advocats . AI llarg de 1869 i 1870 va
ocupar el càrrec de jutge de pau. Per últim, l'any
1871 compra per 28.500 ptes. un segon vaixell,
la corbeta "Volado r", de la qual nomenà capità
Domingo Sanjuan Casals qui poc, després, es
casà amb la seva filla Ana.

L'any 1872 enviudà í per aquells mateixos anys
deixa al seu fill Jacinto i posteriorment a Gerardo
el comandament del "Cronómetro": Després d'una
breu estada a Barcelona es va retirar al Masnou,
on moriria l'any 1882 a l'edat de 68 anys. Deixà un
patrimoni força important, fruit de saber apra-fitar
l'expansió econòmica de la carrera d'Amèrica i la
crisi del vi francès motivada per la fil-loxera, ja
que, aquesta, no arribà a Catalunya fins a l'any
1882, any que coincidí amb la seva mort.

BERGANTÍ "CRüNÓMETRü"
Informació obtinguda de l'Arxiu de l Museu Marítim
dc Barcelona. Transcripció.

Bergantí construït a Vilassar dc Mar pel mestre
Francesc Segarra. pel preu dc 2.800 pesos forts, essent
el seu valor total de 10,000 id.

Característiques:
Eslora 83 peus, quilla 79. mànega 25, puntal 10.

plan 4, tones 123

Altre arqueig:
(R.ü . 18-XII-1844) Eslora 90 peus. mànega de

Bus tos d'Àgueda Marislany i dc Jacin to Homb ravella qlle hi ha a l'interior del panteó dc la família Hombrnvclla

30



7
I
I

, I

r I ro

l ' , )

)

coberta 26 . id, d'arqueig 24. puntal 12. lones 150 .

Anotat e l 5 d 'agost de 1845.
Inscrit a la matrícu la de Barcelon a al foli 159. el 20

d'oclUbre del 1840 en mèrits d' escriptura atorgada el

dia anterior. Es va inscriure a favor del pilot del
Masnou (foli 65) Jacint Hombravell a.

Segons ofici del co mandant principal dels Tercis
Navals de Llevant , de data 18 de desembre de 1849.

aquest assentament es traslladà al foli 17 de la primera
llista de la Matrícula de Tarragona. Anotat e l 27 de

desembre.
(Del reg istre de Mari na)

BRICBARCA "VOLADOR"
Informació obtinguda de l'Arxiu del Museu Marítim
de Barcelona. Transcripció

5" Lista , vol. Il . íolio 7 I

Des de mayo de 1883 se llamó "Maria"

Corbeta construida en Sestri Ponentc (Italià) en 1862.

Carac terfsticas :

130 pies de es lora total y 70 de idern en la bodega.

29 112 de manga de construcci ón, 27 1/2 idem de

arqueo, 8 3/4 de puntal en la bodega y 5 3/4 de puntal

en el enlrep uenle. 205.991 toneladas de IotaI arqueo,

149 .435 para carga y 56.559 para c àrnaras Y pañoles.

Otro arqueo:
Con arreg lo al decreto de 2 diciembre 1874 se les

asignaron : 35' 45 metros de es lora de manga y 4 '28 de

l'untal , co n 287'27 toneladas de arqueo tota l y 272' 9 1

para carga o sea de registro neto . Sc anoto el 29 de

agosto de 1877 .

Una nota de 3 1 de rnarzo de 1894 dice que por ofi

cio del )0 dicho mes ci Sr. Comandantc de Mari na de
La Habana, dió cuenta de habcrse efectuado diversus

obràs en este buq ue y habersele carnbiado el aparejo

por e l de bergantín go leta de tres palos.
Este velem fue abordado por e l vapor alermin

"Gosbart". de Harnburgo. en la nochc del 8 al 9 de

ju lio de 1908. hall àndosc a unas doce millas del cabo

Fini sterre, perdi éndose totalmc nrc y pere cicndo el

capitan D. Emilio Rúa. así como dos marineres.

Se formó aquí su asiento e l 20 de se pticmbre de
1871 , inscrib i éndose como de propicdad de D. Jacinta

I

J

Bcrguru¡ "CRONÓMETRO"
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Hornbravella y Pujadas. seg undo piloto de Ma snou , el

cual la adquirió por la suma de 28.5 000 pesetas,

Fuc vcndida es ta cor beta. ant e el notaria D. Antonio

de Domenech, el 30 de ma rzo de 1883, por el hijo de

D . Jacinta HambravelJa a D. José Gras y Pérz , vec ino

de ésta, y a D. Pablo Sust y Carrau , vee ina de S . Juan

de v ilasar: la mita d a cada uno y por la suma conj un

ta de 15.000 peseta s. Se anor óel 9 de abri l siguienre.

Fue vend ida 1/4 parte dc la propeiclad de este buqu e

por D. José Gra s y Pérez a "Espinós y Martí , S. en C." ,

por la suma de 5.000 pesetas y unte el notar io D.
Agus tín Muñoz y Vergés el iS de mayo cie 1893.

Tambi én D. José Gras y ante el rn ismo notaria y en

la pre dieha feeh a venci ió el 114 que le quedaba a D.

Pab lo Su st por 5.000 peseta s.

Fallec ió D. Pab lo Sust y Carrau e l 1895, bajn testa

mento a torg ada ante el notaria de Mataró D. Miguel

Tu ñí, en 19 de mayo 1884, el usufrucro de la cual lo

renunc io y le otorg ó la facultad de vcndcr su partici 

pación a su hijo D. Pablo Sust Gelpí. Por esc ritura cie

I dic icmbre 1897, el anted icho scño r, dueño cic 3/4 , y

la soc ieda d "Espinós y Martí" , propietar¡ a del 1/4

restaure. vendieron este barco por 14 .500 pesetas a D.

Tcodoro Sa vari z y Pérez, vec ino de La Guardin

(Pontevedra). Es te S r. La vendió a la soc iedad

"Cande ira Hermanos". de Camposan cos (Pontevedra),

por 10.000 pesetas, en 2 cie noviembre 1898, ante

notario de Corña D. Jo sé Avila .

(Del Registro de Ma rina )

Bricbarca "VOLADOR"

32



•

-

, .#1/
/1..,....;$ ~-,y-/.¿;.~~-j

"J ¿;.-=~.l~.ú4 '¡k -;
/~;Z;-,l"":-/,,,,~ .--

~~~r~'Y'l--:....c
_~.:-s-

g'1/";¿'~- N ·n5):! 9:... -.~
;#~~/J A/d-_ /P/~

--p~.;d~

d /

,

- . ¡
_.---;

Docum ents de l'Arxi u Històric Municipal del Masnou. un es conserva el nomenament de Jacin ro Hombrnvclla Pujndns
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Rebut de Mola de I-'edro Sanj unn Cusuls a Jacinro Hom bravella Pujadas. 188 1
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Diari de navegac ió de l primer viatge com a 2n pi lot i enca rrega t de derrota. que V<I realitzar Jacínto Hombravclla Pujades a Amèrica del Sud. 1837
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INVENTARI DELS BÉNS D EIXATS
PER JACINTO HOMBRAVELLA PU
JADAS

Aquesta informació fou obtinguda del protocol
notarial de Francesc Sanahuja, de l'any 1883,
vol. 1, pàg. 13-33. Traducció i transcripció del
document original escrit en castellà .

MOBLES

"Un llit de caoba amb el seu matalàs i màrfega.

Un sofà de fusta blanca pintada amb seient de
boga i sis cadires de caoba amb igual seient, tot
usat.

Una taula de caoba i mitja dotzena de cadires
de fusta pintada amb seients de boga, tot usat.

Un aparador, contenint un servei de taula ordi
nari i, a les parets del menjador, set quadres pen
jats i amb marc de fusta pintada.

Un altre llit de fusta blanca tenyida de negre i
envernissa da, amb els seus corresponents mata
lassos i màrfegues, un sofà, tres cadires de
caoba entapissades de domàs de llana.

Un altre llit més petit denominat de monja amb
la seva màrfega i el seu matalàs, un secreter de
caoba i tres cadires , tot també usat.

ROBES

Una dotzena de llençols de fil i cotó, sis tova
lloles, sis estovalles, dues dotzenes de tovallons,
una dotzena de coixineres i sis flassades, tot usat.

Alguns retrats de família.

Un servei de cassoles, olles, tupis i plats de
terrissa, tot usat; apreuat aquest mobilia ri i aixo
var en concepte dels atorgants en la quantitat de
dues mil pessetes.

DINERS EN EFECTIU

La quantitat de mil cinc-cents duros en diver
ses monedes, iguals a set mil set-centes pes
setes.

VALORS

Deu subscripcions de l'Estat de les empreses
de ferrocarrils al canvi en plaça de cinquanta
cinc, números des del vuit-cents set mil sis-cents
quaranta-quatre, al vuit-cents set mil sis-cents
cinquanta-tres ambdós inclusius, cinc-cents
cinquanta duros iguals a dues mil set-centes
cinquanta pessetes.

Un rebut de marge sobre el fons d'expedició
del bergantí "Lista", de valor cent duros, o sigui
cinc-centes pessetes.

•"..,..... i. ,

Diferents mobles que npurcixcn esme ntats a l'inventari dels seus béns i encara conservats per la família. 1999
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Un altre rebut també de marge sobre el fons
d'expedició de la pollacra "Nicasia", de valor cent
duros iguals a cinc-centes pessetes,

Un altre rebut igualment de marge sobre el
fons d'expedició de la pollacra-goleta "Nueva
Elisa", de valor cent duros o sigui cinc-centes
pessetes .

Cinc accions de la soci etat tit ulada "La
Aseguradora", actualment en liquidació, números
des del cent vint-i-quatre al cent vint-i-vuit amb
dós inclusius; sense cap valor en el dia d'avui.

La propietat del bricbarca "Volador", de valor
mil quatre-cents duros, o sigui set mil pessetes .

Dues accions números divuit mil sis-cents
quaranta-un i divuit mil sis-cents quaranta-dos,
de la societat espanyola de crèdit comerc ial, amb
el cupó vençut en trenta-u de març de mil vuit
cents setanta, que actualment no tenen cap
valor.

Una escriptura de debitori de la quantitat de
noranta-cinc duros o sigui, quatre-centes setan
ta-cinc pessetes que Pere Armengol i Oliveras va
reconèixer deure al difunt Jacinta Hombravella ,
autoritzada pel notari de la vila de Granollers

Manuel Pagès de Argemir en vint-i-set de maig
de mil vuit-cents setanta-quatre, inscrita en el
registre de la propietat d'aquella vila, en el foli
seixanta-set i setanta-dos volta, tom tercer de
l'Ajuntament de Martorelles, finques números
cent tres i cent quatre, inscripcions terceres; en
les quals consten especialment hipotecades ,
primer, una casa de baixos i primer pis situada en
el poble de Martorelles, en el carrer de la Neu
número sis, que llinda per davant amb honors de
Jaume Millà mitjançant el mencionat carrer, per
l'espatlla amb Jaume Oliveras mitjançant el car
rel' del Ram, a la dreta amb Josep Rovira i a l'es
querra amb Salvador Roca. Segon, tota aquella
peça de terra plantada de vinya, situada en el
terme de Martorelles de cabuda setanta-tres
àrees tretze centiàrees i vint-i vuit miliàrees, llin
da per orient amb honors del mas Gallemí i Pau
Bertran, al migdia amb honors del Baró de Prado
Hermoso, amb els hereus de Pere Taya i amb
Pau Bertran, per ponent i cerç amb el mas
Gallemí.

Un altre compte de debitori de la quant itat de

38

mil rals, o sigui dues-centes cinquanta pessetes,
que Genara Soler i Rovira va reconèixer deure al
finat senyor Hombravella autoritzada pel notari
que fou d'aquesta vila Esteban Castellar a onze
de novembre de mil vuit-cents seixanta-dos, re
gistrada en les antigues hipoteques de Mataró en
el foli cent vuitanta-nou del llibre primer de fin
ques urbanes de Tiana; en la qual es va hipote
car, principalment, tota aquella casa d'un solar,
amb un tros de terra al front, situada en el veïnat
de Montgat i carrer del Masnou, que llinda a ori
ent amb Joan Vila, a migdia amb la carretera
general que va a Barcelona, per ponent i nord
amb Cayetano de Pallejà.

IMMOBLES

Una casa situada en aquesta vila al carrer de
Sant Antoni, sense retolar, composta d'un cos i
un alt amb sortida al darrere , la superfície de la
qual no poden manifestar ni tan sols aproxi
madament, pel difícil amidament i les despeses
que portaria esbrinar-ho; que llinda a migdia
davant amb la carretera Real, mitjançant dit car
rer, per ponent darrere amb hereus de Rafael

Casa pairal dels Hombravella al Masnou. on es va es tablir lacinto
Hom brnvella Pujud as . 1999
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Rius, pel nord esquena amb una altra casa que
es va descriure mitjançant el carrer de Sant
Antoni i per orient esquerra amb Pere Millet,de
valor mil sis-centes pessetes.

Una altra casa d'un cos i un alt situada al
mateix carrer de Sant Antoni d'aquesta vila,
senyalada amb el numero vint-i-nou amb una
superfície que tampoc poden manifestar ni tan
sols aproximadament, per les raons anteriorment
manifestades, i que llinda per migdia i davant
amb la casa anteriorment desllindada mitjançant
el carrer, per ponent dreta amb hereus de Rafael
Rius, per orient esquerra amb Pere Millet, i al
nord esquena amb Gabriel Oliver; de valor mil
cent pessetes. Aquesta finca i el terreny que
ocupa la descrita en primer lloc, pertanyia al
recordat senyor Hombravella en qualitat d'hereu
del seu difunt pare Francisco Hombravella i
Millet, tal per aquest instituït amb el testament
que a tres de març de l'any mil vuit-cents vint-i
vuit va ordenar en poder del notari del districte de
Marina d'aquesta vila Agustin Ponsico, inscrit en
el registre de la propietat d'aquest partit , tom
trentè tercer, llibre tercer del Masnou, foli catorze
i divuit, inscripcions primeres de les finques
números cent vint-i-u . La casa en primer lloc
desllindada li pertanyia per haver-la feta constru
ir de compte propi segons així és de veure de l'e
scriptura de carta de pagament d'obres atorgada
per Ignacio Collell el quinze de maig de mil vuit
cents setanta-dos i autoritzada per l'infrascrit
notari i inscrita en el mateix registre de la propi
etat, tom trenta-tres, tercer de l'Ajuntament del
Masnou, foli catorze volta inscripció segona de la
finca número cent-vint.

Un tros de terra plantada de ceps de cabuda
dues quarteres i mitja de llavor poc més o menys,
sense poder-ho fixar amb més, malgrat haver-los
advertit jo, el Notari de la conveniència que
tenien de fer-ho , situada en el terme municipal
d'aques ta vila, partida denominada Torrent
Umbert; llinda per or ient amb hereus de
Francisca Sors, per migdia part amb aquests
mateixos hereus i part amb Manuel Truch, per
ponent amb hereus de Francisco Viladevall i part
amb Rita Miralda i per nord, part amb els referits
hereus Sors i part amb els de Maria Alsina; de
valor mil cinc-cen tes pessetes. Pertanyia al
referit senyor Hombravella en mèrits del testa
ment del seu pare anteriorment inventariat.

Una altra casa d'un solar, amb sortida a la part

39

Els propietaris d'aquestes cases cediren el seu pati perconstruir-hi
l'actual plaça de la Llibertat. La del bell mig em la de Jacinta

Hombmvella Pujades. 1999

nord i composta de soterrani, baixos i dos pisos,
situada en aque sta pròp ia vila i car rer de
Barcelona retolada amb el número dos, la mida
superficial no poden manifestar ni aproximada
ment pels motius abans exposats, llinda per ori
ent esquerra amb un carreró sense nom, a
migdia davant amb la carretera general que des
de Barcelona es dirigeix a Mataró, i que dintre
dels seus límits passa el carrer, per ponent dreta
amb una altra casa del mateix senyor
Hombravella i pel nord esquena amb Pedro Millet
i Coll ; de valor tres mil cent seixanta pessetes.
Aquesta casa gaudeix de mitja ploma d'aigua
viva de la mida i pes acostumat a la ciutat de
Barcelona, provinent de la mina que els hereus
de Don Francisco Viladevall posseeixen en
aquesta jurisdicció municipal. Pertanyia a l'es
mentat senyor Hombravella l'aigua per títol de
venda perpètua al seu favor firmada per Don
Francisco Viladevall en escriptura que al vint-i
dos maig de mil vuit-cents quaranta-nou va pas
sar sota fe del notari de Sant Genís de Villassar,
Don Juan Vila, registrada en las antigues hipote
ques de Mataró en el llibre del poble de Teià. La
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casa li pertanyia per haver-la fet construir al seu
càrrec i el terreny on la mateixa es troba
emplaçada li pertanyia part per ser el que va
comprar de la venda d'una caseta d'un cos al seu
favor atorgada per Clara Targas i Pagès amb
escriptura que al divuit de maig de l'any mil vuit
cents quaranta-nou va passar davant el relatat
notari Caste llar, protocol en poder de Don Juan
Vila Notari de Sant Genís de Vilassar, registrada
en la mateixa hipoteca de Mataró en el llibre del
Masnou amb les corresponents notes i dia vint de
l'expressat mes i any; i part per haver-la adquirit
de la pròpia Clara Targas en mèrits d'esc riptura
d'establiment perpetu al seu favor atorgada que
en vuit de gener de l'any mil vuit-cents cinquanta
va autoritzar el propi notari Castellar protocol
tambè en poder de l'esmentat notari Vila, re
gistrada en les mateixes hipoteques de Mataró al
llibre segon del Masnou i dia catorze dels expres
sats mesos i any.

Una altra peça de terra plantada de vinya situ
ada en el terme municipal del poble de Teià i par
tida anomenada Palau i pins alts, abans Bloques,
de cabuda sis quarteres un quarteró i mig de lla
vor poc mès o menys, equivalent a cent quaran
ta-nou àrees noranta-quatre centiàrees, que llin
da a orient amb el torrent de Bloques, a migdia,
part amb hereus de Don Jaime Maristany i part
amb José Botey, a ponent amb hereus de Pedro
Fen i part amb Gabriel Mateu, al nord amb els
successors de Felipe L1adó; de valor mil quatre
centes vuitanta pessetes. Pertanyia al citat se
nyor Hombravella juntament amb una casa que
es descriurà més endavant per ti tol de venda
perpètua al seu favor atorgada per Miguel
Famadas amb escriptura autoritzada en vint- i
dos de desembre de mil vuit-cents seixanta-tres
pel notari d'aquesta vila Don Estevan Castellar,
inscrita en el memorat Registre de la Propietat
foli tres-cents trenta-quatre, inscripció primera de
la finca número setanta-cinc i tom dotze; en el
tom novè de la mateixa secció, foli deu inscripció
segona de la finca número quatre.

Una altra casa d'un solar escàs composta de
baixos i un pis situada en el carrer de Barcelona
d'aquesta mencionada vila, senyalada amb el
número tres, la mida superficial de la qual no
poden manifestar ni tan sols aproximadament
pels conceptes més amunt exposats, que llinda a
orient i nord O sia a esquerra i espatlla amb altres
honors del senyor Hombravella mitjançant un
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Una de les cascs que formava part del
patrimoni de Jacinta llombruvella Pujades . 1999

carrer transversal, a migdia davant amb la car
retera real, dintre dels Iimits de la qual passa el
carrer i per ponent dreta amb honors del senyor
testador mitjançant un carrer transversal; de
valor mil cent trenta pessetes. Pertanyia al finat
senyor Hombravella per títol de venda perpètua
al seu favor atorgada per Don Jaime Maristany i
altres, amb escriptura que a disset de març de
mil vuit-cents seixanta-cinc va autoritzar el referit
notari Castellar, inscrita en l'esmentat Registre,
tom quarantè, llibre quart del Masnou, foli dos
cents trenta-u, inscripció segona de la finca
número quatre. Les finques i crèdits anteriorment
descrits es deuran inscriure en el Registre de la
Propietat a nom de l'hereu universal don Jacinto
Hombravella i Maristany per ser el que compra
l'herència al seu favor deixada pel seu referit
pare, excepció feta del debitor o crèdit hipotecari
que es relaciona en primer lloc que s'haurà d'ins
criure en el Registre de la Propietat de la vila de
Granollers a nom del seu legatari del mateix, don
Jacinto Armengol i Juliol.

Una altra casa d'un cos, amb una petita porció
de terreny hort envoltat de parets, composta de
baixos i un pis, situada en aquesta pròpia vila i
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carrer, també de Barcelona, retolada amb el
número quatre, la mida superficial de la qual no
poden manifestar ni tan sols aproximadament
pels motius abans exposats que llinda de per
junt, per orient esquerre amb una altra casa de la
mateixa her ència corresponent al fill del testador
don Francisco Hombravella i Maristany, per
migdia davant amb el referit carrer, per ponent
dreta amb Miguel Fernàndez i al nord esquena
amb un carni que dirigeix cap a l'Església
Parroquial. La descrita finca gaudeix d'un quart
de ploma d'aigua viva de la mida i pes acostu
mats a la ciutat de Barcelona, procedent de la
mina que els hereus de don Francisco Viladevall
posseeixen en aquesta jurisdicció municipal; de
valor, tot el descrit, de mil set-centes setanta
pessetes. Pertanyia l'aigu a al finat senyor
Hombravella per titol de venda perpètua al seu
favor firmada per Tomàs Maristany i Millet amb
escriptura autoritzada en tretze de març de mil
vuit-cents seixanta-set pel referit notari Castellar,
inscrita en ei mencionat Registre, tom seixanta-

Cases que formaven part del patrimon i
de Jacinto Hornbruvclla Pujadas . 11)99

vuit, llibre quart de Teià, foli cent trenta-dos volta,
inscripció catorzena de la finca número dotze. La
casa parets de tanca de l'hort li pertanyien per
haver-les fet edificar de compte propi, segons
aixi consta de la carta de pagament d'obres fir
mada per Ignacio Collell i altres, amb escriptura
autoritzada per l'esmentat notari Castellar en 27
de març de l'any 1767, inscrita en el referit
Registre de la Propietat Tom 117 de l'arxiu 10è.
de l'Ajuntament del Masnou foli 15 inscripció 1a.
de la finca núm. 431. Ha de saber-se que el ter
reny on descansa dita casa i part del de la sorti
da d'aquella casa antiga que, entre altres coses,
el Sr. Hombravella va adquirir de Miquel
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Famades i Antònia Fàbregas, amb escriptura
autoritzada pel ja esmentat notari Castellar el vint
i-dos de desembre de 1773 inscrita en el repetit
registre de Mataró Tom 12, foli 334, inscripció 1a.
de la finca núm. 75; i el restant terreny de la sorti
da dimana d'un tros de terra que Jerònima
Bertran i Matas va vendre al Sr. Hombravella,
amb escriptura autoritzada pel mateix notari
Castellar a 9 de setembre de 1864, inscrita en
l'esmentat registre, Tom 40è., foli 64 inscripció
primera de la finca número cent vuitanta- vuit.

Una altra casa amb sortida a la part del nord
composta d'un cos amb baixos i un pis, situada
en aques ta mateixa vila i carre r també de
Barcelona, retolada amb el número vuit, la mida
superficial de la qual tampoc poden manifestar ni
tan sols aproximadament per les raons anterior
ment exposades; que limita per orient esquerre
amb una altra casa de la mateixa herència dei
xada al fill del testador En Franc isco
Hombravella, per migdia davant amb la carretera
general que de Barcelona porta a Mataró, per
ponent dreta amb En Francisco Bori i En Mariano
Torrents i al nord espatlla amb el mateix carrer de
Barcelona; de valor mil sis-centes cinquanta pes
setes pertanyia al recordat En Jacinto
Hombravella per haver-la feta construir a les
seves expenses, i el terreny que la mateixa ocupa
és la meitat de tot aquell tros que per edificar li va
establir perpètuament Francisca Targues i Pagès,
amb escriptura que a vint-i-dos de març de l'any
mil vuit-cents cinquanta-cinc va passar per l'es
mentat notari Castellar registrada en les antigues
hipoteques de Mataró en el foli dos-cents trenta
quatre del llibre tercer de finques urbanes del
Masnou. Les dues últimes descrites finques deu
ran inscriure's en el Registre de la Propietat a
nom del fill del testador En Gerardo Hombravella
Maristany, per ser les dues de les quuals el
nomenà hereu el seu referit pare.

Una altra casa d'un solar, amb una petita por
ció de terreny hort envoltat de parets, composta
de baixos i un pis, situada en aquesta pròpia vila
i en el mateix carrer de Barcelona, assenyalada
amb el número quatre, juntament amb una cam
bra o cobert que serveix per dipòsit de llenya, la
mida superficial de la qual tampoc poden mani
festar per les raons ja descrites, que llinda per
orient esquerre amb la casa habitació que era del
testador, pertanyent, actualment, al seu hereu
universal en Jacinto Hombravella i Maristany



i part amb hereus de Francisco Millet, per migdia
i davant amb el carrer, per ponent dreta amb la
casa en penúltim lloc descrita pertanyent al fill En
Gerardo Hombravella, i al nord esquena amb la
carretera que porta a l'Església parroquial. Dita
casa guadeix d'un quart de ploma d'aigua viva de
la mida i pes acostumats a Barcelona, provinent
de la mina que els hereus d'En Francisco
Viladevall tenen en la juridicció municipal d'a
questa vila, de valor tot junt mil set-centes vui
tanta pessetes. L'aigua pertanyia a l'esmentat
senyor Hombrave lla per venda perpètua al seu
favor firmada per en Francisco Viladevall amb
escriptura autoritzada pel mencionat notari
Castellar en tretze de març de mil vuit-cents sei
xanta-set, inscrita en el referit Registre de la
Propietat, Tom seixanta-vuit, llibre quart de Teià,
foli cent trenta-tres volta, inscripció quinzena de
la finca número dotze. La casa, li pertanyia per
haver- la fet construir de compte pròpia segons
així resulta de l'escriptura de carta de pagame nt
firmada per lqnacio Collell i altres en poder del ja
dit notari Castellar a vint-i-set de març de mil vuit
cents setanta-set, inscrita en el tantes vegades
repetit Registre de la Propietat, Tom cent dotze
foli cent quinze inscripció primera de la finca
número quat re-cents dos; ha de saber-se que en
el terreny on es troba emplaçada dita casa i part
de l'hort dimana de la sortida d'aquella casa anti
ga que entre altres coses va adquirir el senyor
testado r dels consorts Miquel Famades i Antònia
Fàbregas i Casals, amb escriptura autoritzada
pel mateix notari Castellar a vint-i-dos de desem
bre de mil vuit-cents setanta-tres , inscrita en el

Tom dotze, foli tres-cents trenta-quatre, inscripció
primera de la finca número setanta-cinc; i el
restant terreny de la sortida prové d'aquell tros que
Jerònima Bertran i Matas va vendre perpètua
ment al finat senyor Hombravella , amb escriptura
que el nou de setembre de mil vuit-cents setanta
quatre va passar sota la fe del repetit notari
Castellar, inscrita en el mencionat registre, Tom
quarantè foli seixanta-quatre inscripció primera
de la finca número cent vuitanta-vuit.

Una altra casa amb sortida a la part del nord,
composta d'un cos amb baixos i un pis, situada
en aquesta mateixa vila i carrer també de
Barcelona retolada amb el número set, la mida
superficial de la qual tampoc poden manifestar
per les raons anteriorment expressades, que
confronta per orient esquerre amb un carreró
sense nom, per migdia davant amb la carretera
Reial que de Barcelona porta a Mataró dintre
dels límits de la qual passa el carrer, per ponent
dreta amb la casa de número vuit de la pròpia
herència de propi etat del fill En Gerardo
Hombravella i el nord espatlla amb el mateix car
rer de Barcelona; de valor mil set-centes
cinquanta pessetes. Pertanyia al difunt En
Jacinto Hombravellas i Pujades per haver-la feta
edificar de compte propi i el terreny que la
mateixa ocupa és la meitat de tot aquell tros de
terra que per edificar li establí perpètuament
Francisca Targues i Pagès, amb escriptura que el
vint-i-dos de març de l'any mil vuit-cents cinquan
ta-cinc va passar sota la fe del repetit notari
Castellar, registrada en les antigues hipoteques

Les cinc cascs que fermaven pari del patrimoni de- Gerardo Maristany, I~99
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de Mataró en el foli dos-cents trenta-quatre del lIi
bre tercer de finques urbanes del Masnou. Les
dues últimes descrites finques deuran d'ins
cruire's en el registre de la propietat a nom del fill
del testador En Francisco Hombraveila i
Maristany, per ser ies dues de les quals nomena
hereu el seu referit pare.

Una altra casa d'un cos i dos alts amb un petit
hort circumdant de parets a la part de darrere,
situada amb la pròpia vila i carrer de Sant
Francisco retolada amb el número vint-i-tres la
mida superficial de la qual no poden manifestar ni
tan sols aproximadament pels motius ja exposats
anteriorment; amb un quart de ploma d'aigua de
peu proceden t de la mina que els hereus d'En
Francisco Viladevall tenen en la jurisdicció del
poble de Teià IIindant per orient esquerre amb Na
Rosa Matas i Montras, per migdia davant amb la
carretera general que de Barcelona va a Mataró,
dintre dels límits de la qual passa el carrer, per
ponent dreta amb En Francisco Bori abans amb
els successors d'En Juan Ribes i el nord espatlla
amb un edifici en projecte dels hereus de Grabriel
Sanjuan; de valor dues mil tres-centes pessetes
pertanyia al recordat En Jacinto Hombravella per
haver enderrocat i tornat a reedificar la que va
adquirir per títol de venda perpètua al seu favor,
atorgada per En Gerardo Maristany apoderat
d'En José Estapé i Galceran, amb escriptura que
el vuit d'octubre de l'any mil vuit-cents setanta-sis
va passar sota la fe del subscrit notari, inscrita en
el referit Registre de la Propietat, tom cent vui
tanta-sis, divuit de l'Ajuntament del Masnou foli
cent setanta volta, inscripció segona de la finca
número vuit-cents quaranta-cinc.

Una altra casa d'un cos composta de baixos i
dos pisos, situada en el carrer del Correu
d'aquesta vila retolada amb el número sis la mida
superficial de la qual tampoc poden manifestar
per les raons abans exposades , que llinda per
orient espatlla amb el Torrent de Vallmora, per
migdia esquerre amb Pedro Ramonet, abans
José, per ponent davant amb l'esmentat carrer i
pel nord dreta amb Adelaida Mirambell; de valor
mil vuit-centes pessetes pertanyia al finat senyor
Hombravella per títol de venda perpètua al seu
favor atorgada per Eulàlia Alsina i Alsina i altres,
amb esc riptura autoritzada pel referit notari
Castellar el vint-i-tres de març de mil vuit-cents
setanta-quatre, inscrita en el mencionat registre,
Tom dotzè, llibre segon del Masnou, foli setanta-
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tres volta, inscripció segona de la finca número
setze. Les dues últimes descrites finques han
d'inscriure's en el Registre de la Propietat a nom
de la filla del testador Na Ana Hombravella i
Maristany, per ser de les que la va nomenar here
va el seu referit pare.

I declaren els senyors requirents que els béns
descrits són els únics que saben i que han trobat
de pertenència del difunt En Jacinto Hombravella
i Pujades, que ignoren les càrregues que graviten
sobre els immobles descrits que no n'han ocultat
cap i que si en vingueren altres al seu coneixe
ment formarien d'ells un nou inventari. Present
En Domingo Sanjuan i Casals apte i capaç per
aquest acte interposa en aquesta escriptura tot el
seu coneixement i autoritat marital. S'adverteix
que aquest inventari junt amb el testament de la
seva referència, ha de presentar-se dintre de sis
mesos, a comptar des del dia de la mort del se
nyor testador, en l'oficina de liquidació de l'impost
de drets reials i transmissió de béns d'aquest par
tit i pagar en ella els drets corresponents a la
Hisenda Nacional, dintre dels terminis de la llei
aixi com també ha de presentar-se en el Registre
de la Propietat de Mataró i en el de Granollers
per a la seva inscripció, sense els quals requisits
no serà admès en els jutjats i tribunals ordinaris i
especials, en els consells i les oficines del
Govern quan es vulgui oposar a un hereu no
entenent-se, aquest, perjudicat si no haguessin
transcorregut cinc anys des de la data de la seva
inscripció en els registres a tenor del disposat en
la següents disposicions legals hipotecàries. Del
que em requereixen que formi la present escrip
tura, la qual firmen els senyors requirents amb
els testimonis instrumentals que foren presents
En Pablo Pagès i Fàbregas, En José Galbany i
L1overas, els hereus i d'aquest veïnat després
d'haver-los llegit a tots, integrament i en veu alta
aquesta escriptura, havent-los advertit que la llei
els ho concede ix per llegir-la de per si, de tot el
que aixi com del seu contingut en dono fe amb el
meu signe i firma."



HOMBRAVELLA
HERMANOS

D'esquerra a dreta:
Adclina Casals. Gerardo Hombravella . Jacinta Hom bravella. Prancisca Martí. Franciscc Hcrn bravellu, Domingo Sanjuan i Ana Hombravella.

Cap a l'any 1887

--

Malgrat que els testaments de Gerardo
Maristany, l'avi matern , i de Jacinta Hombravella
deixaven hereu a Jacinta Hombravella Maristany
i només una petita part del patrimoni es repartia
a parts iguals entre la resta de germans, com que
hi havia un estret lligam i una gran relació afecti
va entre ells, l'hereu va decidir globa-litzar el lle
gat entre tots els germans. Aquesta vo- Iuntat de
treballar plegats va portar la creac ió de la
Sociedad Econòmica Hombravella Hermanos y
Cia., de la qual, malauradament, es conserven
pocs documents.

Si l'anterior generació de la família es carac
teritzava per dedicar-se a la marina, els germans
Hombravella van introduint-se en el sector indus
trial i comercial a finals del segle XIX. Així doncs,
entre 1883 i 1884 es desprenen dels dos vaixells
de la família, "Cronometro" i "Volador" i invertei
xen el capital en diversos negocis entre els que
cal destacar la inversió i la creació de la fàbrica
de colrats Hombravella Hermanos y Cia. a la ciu-
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tat de Córdoba de la Repúbl ica Argentina; la
concessió d'unes salines, a vuit llegües de San
José, a la Pampa, on varen construir una fàbrica
de recollida, molinada i selecció de sal, que mal
grat l'interès de l'hereu Jacint , el negoci fou
desestimat per la duresa de la feina; la partici
pació com a socis de la fàbrica de plomalls
Estrada y Cia de Gràcia que passà a denominar
se Estrada Hombravella y Cia i que amb dife
rents noms va arribar en mans de la família fins
als anys 80 d'aquest segle; i finalment, la parti
cipació en el negoci de fotografia de Pau
Audouard .

Tot i que el negoci central de la família fou la
fàbrica de colrats de l'Argentina mai van aban
donar la resta de negocis, i per això els tres ger
mans i els dos fills grans de l'Ana, van estar con
stantment realitzant viatges a Amèrica. Més
endavant, l'auge d'aq uest negoci va obligar la
família a establir-se a viure a Córdoba, però l'es
tat de salut de l'hereu, Jacinta, que tingué abans

J
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sabates i accessoris per als peus. A partir
d'aquesta propieta t al carrer Rivadavia 346, la
firma tenia una fàbrica a Sant Vicente, que ocupa
un "square" de terreny. La maquinària inclou una
màquina alemanya de 70 HP., i el motor de la
manufactura francesa de l'estil de "La Chapelle ".
A més dels seus propis productes, la firma
importava cuirs, colrats i articles de pell de ma
nufactureres franceses , angleses i alemanyes i
transaccions en diversos negocis represen tant
un moviment anual de $ 2.000.000 mln.

Els negocis van establir-se el 1886 pels se
nyors Jacinto, Gerardo i Francisco Hombravella i
la Sra. Ana Hombravella, que bastants anys
abans van estar interessats en afers maritims,
posseint vaixells comercials de vela dels quals es
desprengueren quan la màquina de vapor va
estar més de moda.

El cap de la firma, actualment, és Gerardo
Hombravella , que està assoc iat des de 1906 amb
els seus fills Jacinto i Francisco. Sembla que
també va participar com a soci en el negoci
fotogràfic Audouard del Passeig de Gràcia de
Barcelona i que posseix, a més, diverses cases i
terres a la cuitat i província de Córdoba."

,..

Màquina de vapor aleman ya, de 70 HP. de l'estil de "la Chap elle".
Cap a l 'any Igl,lO

Pel que fa el negoci amb el fotògraf Pau
Audo uard , els germans Hombravella van adherir-

Portada del llibre "Twcnricth Ccnt ury Impressions of Argentina", 1911

dels 40 anys un atac de feridura i l'enyorança
de les terres catalanes del seu germà Francisco
són els motius pels quals l'any 1907 Gerardo
compra part de la fàbrica als seus germans i,
aquests, retornen cap a Cata lunya. En establ ir-se
altra vegada al Masnou, l'hereu Jac into i els fills
de la seva germana Ana es varen dedicar, princi
palment, a la fàbrica de plomalls que ten ien ubi
cada a l'actual barri de Gràcia de Barcelona,
mentre que el germà petit, Francisco, s'inst al-Ia,
també a Barce lona , pel seu compte, en un nego
ci similar al que tenien a l'Argentina.

Per fer-nos una idea de la importància de la
indústria de co lrats, reproduïm a cont inuació la
traducció del Twentieth Century Impressions ot
Argentina de la Lloyd's Greater Bri/ain Publishing
Company, L/d. de 1911, en què diu:

"Hombravella Hermanos i Cia. és una impor
tant indústria que dóna feina a uns 120 treba
lladors, dirigida pels Srs. Hombravella.
Comercialitzen la seva producció, i manufacturen
colrats i ar ticles de pell, sabons, espelmes, llard,
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Pàgina del llibre Lloyd 's Creara Hritoín Publi.\'IIiIl ,¡; COIl1I'{II1Y, I .TD . de [911 sobre la història. I" gen t. el comerç. [a indústria i els recursos de
l' Argentina, on apareix Gerardo Hombruvella i Maristany entre la gent més important de la ciutat de Córdoba
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vista aèria de la fabrica l'any 1928. després d'un a inundació

s'hi quan l'amplia i el trasllada des del local on va
néixer al 1879, a la Rambla del Centre núm. 17
fins a la nova seu, al carrer Corts núm. 273 de
Barcelona, on també installà una galeria de
retrats eqüe stres. Audouard y Cia. fou una
empresa fundada per Pau Audouard fotògraf
barceloni especialitzat en edicions basades en
la fotografia i on la famili a Hombravella només
en fou capitalista i mai va intervenir en la seva
direcció .

Pau Audouard era un fotògraf que a partir de
l'any 1887 gaudia de molt prestigi, que va con
solidar-se amb una feina de gran quaiitat, al rea
litzar una notable edició d'eiiogravats quan el
van nomenar fotògraf de l'Exposició Universal de
Barcelona, l'any 1888. Per a aquest esdeveni·
ment va elaborar dos dels treballs més signifi
catius de la seva obra fotogràfica : la sèrie de

L'emplaçament antic de la fàbrica. A 1:. foto. podem veure rúnic
testimoni que en queda. 19IJM

fotografies sobre el port, per l'encàrrec de la seva
Junta i un àibum de fotografies sobre l'Exposició
Universal, pel qual, l'organització li va concedir
una medalla d'or. El 1906 es traslladà a la recent
acabada casa Lleó Morera, l'extraordinari edifici
modernista de l'arquitecte L1u is Domènech i
Muntaner situat al núm. 35 del Passeig de
Gràcia. Aquesta és l'època de màxima esplendor
del retratista, però no obstant això, el negoci es
dissolgué quan, per moti us totalment
desconeguts, va passar de tenir els estudis més
luxosos i prestigiosos de la ciutat a ser un
empleat als magatzems el Siglo de Barcelona,
amb càrrec de director artístic. Quatre anys més
tard Pau Audouard ja sense la participació de la
familia Hombravella, va tornar a instal-lar-se pel
seu compte obrint un estudi al Passeig de Gràcia

Bunquet dc celebració de l'obertura de la nova seu d'Audouard y Cia 111carrer Corts. 273-275 de Barcelona O il apareixen d'esquerra a dreta:
en -rt Iloc Jacinta Hornbravella i Maristany. en 18è lluc Domingo Sanj uan i Casals i en 20è lloc Gcrardo Hom bravellu i Murist any.

12-2-1886
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Secade ro on t'S penjaven les pells abans del seut rac tamen t. En primer terme: Jacinto Hombravella Mari slan y tproblable mcnt). amb algun dels
seus nebot s. AI fons, treba lladors de la fàbrica. Cap a l'any IH9U

-

Inter ior de la fàbrica dc colrats. Cap a l'an y 1R90
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cantonada amb el carrer Rosselló , on va ser-hi
fins a la seva mort.

AI contrari del que succei amb Audouard y
Cia., a la fàbrica de plomalls, els Hombravella sí
que hi van intervenir de forma activa, a través de
Jacinto Hombravella Maristany que al 1876
expressà al seu pare, el desig de deixar de nave
gar i passà a dirigir i a viure a l'actual barri de
Gràcia de Barcelona . Durant els anys de l'emer
gent negoci de Córdoba, Domingo Sanjuan
Casals i els seus fills eren els que vetllaven pels
interessos de la família en aquest negoci. Quan

al 1907 Jacinto i els seus nebots, fills de la seva
germana Ana, tornen a Catalunya, aquests, sota
la supervis ió dels seu oncle, es fan càrrec del
negoci. Uns anys després, el seu pare, Domingo
Sanjuan Hombravella, es casa amb la seva cosi
na germana Francisca Hombravella Martí, fília de
l'hereu Jacinto, i els germans de Domingo ,
Jacinto i Gabriel abandonen el negoci. La pros
peritat d'aquesta activitat que ja s'havia ampliat
amb una nova fàbrica a Alella, comptà, durant
anys, amb la col -laboraci ó de Ramon Ros, cu
nyat de Domingo i continuà funcionant a mans
del seu fill Mario fins als nostres dies.

_ LAVA QO. R l ZADO 'i TINTURA
• DE PL UM A-S DE A DOR N O

Capçalera que apareix ia al paper de les curtes de la fàbrica de plom alls a partir de 1876

)

Revers de fotografies realitzade s per Adouard y Cia, dc l'any 1886
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INICI DE LA
RECOPILACIÓ
DE LA HISTÒRIA
DE LA FAMÍLIA

Els cosins que es van reunir l'es tiu de 1998. d'esquerra a dreta:
Marely Ferrer Hombravella. Anna Maria Hombrnvella Aloy. Elisa Hombravella Aloy. Anna Maria Bassegoda Hcmbruvclla . Josep Maria Pagès

Sanjuan. Rosa Maria Hombravella Aloy. Ramon Ros Hombravelln. Maria Eugènia Hombravel1a Aloy. Jordi Pagès Sa njua n.
Falla. a In fotografia. Montserra t Miller Hombravella

»

Des dels començaments de 1998 els cosins
descenden ts dels qua tre fi lls d'en Jacinto
Hombravella Pujades, ens vàrem començar a
reunir per tal de recopilar les dades i els docu
ments que teníem sobre la família. Com a conse
qüència d'aquesta iniciativa va sorgir la idea de
prepara r el material resultant en un quadern
d'història com La Roca de Xeix. Així va ser com
ens vam posar a treballar plegats, un component
de cada una de les quatre branques dels fills de
Jacinto Hombravella Pujades, amb Rosa
Almuzara, que ens va anar indicant les possibili
tats d'aconseguir informació en diversos arxius .
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Els documents que conserv àvem de la família
eren molt escassos si bé tots havíem sentit
explicar els matei xos relats en els nostres
respect ius avis, i per aques t motiu ens va caldre
fer un treball de recerca .

Tot i que no era la primera vegada que havíem
intentat buscar els orígens de la nostra família,
gràcies a un esquema familiar que ens havia pro
porcionat una professora d'història, i unes notes
on s'apuntava la possibilitat que els nostres orí
gens fossin italians, vàrem decidir començar,
primer, a recopilar les dades que teníem sobre la
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branca que s'establi al Masnou, per després
investigar sobre els orígens dels nostres avant
passats, abans d'arribar a aquesta vila.

Vàrem descobrir amb aquesta investigació
que a la família Hombravella no tots eren del
gremi de Marea ntes, ja que com hem pogut com
provar, Jacinto Hombravella Comademont era
sastre i que el seu origen és d'una família page
sa d'un poble de la Garrotxa, Mieres.

Els Hombrave lla com la majoria de famílies de
marins del Masnou, es casaven entre parents,
que era una manera de no dispersar i així aug
mentar el patrimoni familiar, a la vegada que
també era una manera de protegir-se de les
adversitats, ja que els perills que passaven els
membres de l'anomenat gremi de Mareantes
eren molt variats.

A part havien de conèixer el comerç de vendre
i comprar amb profit i no equivocar-se en les
diverses unitats de mesura que s'utilitzaven, ni
amb les documentacions ni amb els contractes,
ser capità o pilot de vaixell era de gran mèrit pels
temps que corrien. Havien de conèixer la
trigonometria i la geograf ia de posició, tota la tec
nologia de la navegació de vela, la fixació del
rumb, només amb un equipament de brúixola,
corredora sextant o a vegades octant. També
havien d'estabi-litzar els aparells segons els
vents i en cas de tempestes col-locar i estibar les
càrregues. Altres tasques que estaven sota
responsabilitat del capità eren el maneig de la
tripulació i la conservació de l'autoritat. Calia ,
també, tenir bones nocions de medicina, ja que
les malalties a bord eren molt freqüents i havien
de manteni r el tracte amb les autoritats portuàries
i conèixer idiomes.

Altres perills, com podien ser els naufragis,
eren els atacs de corsaris i de pirates que fins i
tot, a més de quedar-se la càrrega, convert ien
amb esclaus la tripulació, que segons les èpo
ques eren molt freqüents. Cal esmentar que a
causa de la gran quantitat de lladres que hi havia
en els ports, obligava que haguéssin de fer cons
tant guàrdia, fortament armats.

Hem de fer notar que, al Masnou, com a molts
altres llocs, tots els homes i dones de la marina
parlaven un català amb influències americanes i
marineres, com era el cas de posar-se el sobreto-
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do en lloc de l'abric, o utilitzar la paraula embar
car-se quan es tractava d'iniciar un negoci, i uti
litzaven la versió castellanitzada dels seus noms
de pila i només entre els amics i familiars usaven
el diminutiu català , com per exemple: en
Francisco li deien Francisquet , en Jacinto Cintet i
en Gerardo Grauet. És per això que hem respec
tat els mots castellans segons els hem trobat en
els documents o segons sabem per tradició oral.

Els autors no varen voler renunciar a explicar
el que generació rere generació s'havia tramès
de forma oral, i és per això que cada un va decidir
fer una remembrança dels nostres avantpassats.

.



ANA HOMBRAVELLA MARISTANY

Retrat d'Ana Itombruvella Mari stan y.
Aproximadament als J3 anys. 1886

Ana Hombravella Maristany, la meva besàvia,
era la gran dels germans i amb la prematura mort
de la seva mare i al cap d'un any de la seva àvia,
va passar a ser la dona de la famil ia. Això va suc
ceir quan ella només tenia 20 anys i acabava de
casa r-se amb el cap ità d'un dels vaixells de la
famí lia, en Domingo Sanjuan i Casa ls, de Can
Calcetes , oncle, de Gabriel Pla i Sanjuan Vilonet,
que fou el que va fer constru ir la torre Xina, aquí
al Masnou. Des d'aleshores ençà va haver de
tirar endavant les dues cases, la del seu pare
que llavors tenia 60 anys i on també hi vivia el
seu avi mate rn de 74 i els seus germans de 18,
17 i 5 anys, respectivament, i la seva pròpia en
la qual, en el transcurs dels anys, hi varen arri
bar tres fills.

Això unit al seu caràcter d'una gran dolcesa i
el fet que el seu marit Domingo Sanjuan era, de
sempre, el capità d'un dels vaixe lls de la família,
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va crear una interrelació familiar que va durar fins
a la seva mort.

Quan al 1882, després de la mort del seu
pare , Jacinto Hombravella Pujade s es crea
Hombravella Hermanos y Cia., la familia consta
de set membres i d'un en camí. Tres homes: el
seu marit Domingo de 42 anys, i els seus ger
mans Jacinto i Gerardo de 29 i 28 anys respecti
vament; tres nois: el seu germà Francisco de 15 i
els seus fills Jacinto i Domingo de 10 i de 9, i ella.

En el futur, per tal de formar-los, els germans
grans sempre s'emportaven a un dels petits , tant
en els seus negocis marít ims com en els ter
restres a l'Argentina o bé els enviaven a Nimes i
a Montpelier a estudiar, però per fer això sempre
hi ha un referent, un pal de paller al Masnou:
l'Anita.

Aquest és el motiu pel qual els germans li
tenien una gran predi lecció , sobretot el petit que
l'estimava com si fos una mare.

Per la Pasqua de 1903, el jovent de l'Atene u
del Masnou amb el nom del seu marit , Domingo
Sanjuan , els va dedicar la següent caramella que
transcrita literalment diu així:

Puig qu'és nit de fer gatzara
venir a cantar ens plau
Sos fills i al Senyor Palau.
La simpàtica Rosita,
Com tots, ha contribuït
A que sigui aquesta casa
Un encantat Paradis.

Ditxosos tan dignes pares
i ditxosos també els fills
Que per ses virtuts alcancen
Un viure dolç i tranquil.
Cada any, com les aurenetes,
Un dels joves passa a mar,
Retornant ple de carinyo
Prop dels pares estimats.

Exemple de lo que es canta,
Ho tenim amb en Cintet,
I ja seguint iguals passos
Fa el mateix en Dominguet.
En Gabrielet, no hi ha dubte,
També un dia el seguirà
I quan en casar-se pensi
Cap al Masnou a triar.
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Així ho fan els bons patricis
Quan el món han rodat prou
Guanyant instrucció i riquesa
Van a casar-se al Masnou .
Aquí les noies esperen
Que d'Amèrica al tornar,
Els joves que s'expa trien
Las vinguin a demanar.

Respec te al próxim viatge
del nostre amic Dominguet
Podeu estar tranquils pares
I germans, tot nirà bé.
Va de casa, a casa els onctes
Pons, honrats, richs i lleials
l'Is protegeix i acompanya
L'amich fidel Doctor Palau

Déu faci que en las boradas
Del Plata tinga tal sort
Que allà on posi ses petjades
Brollin tonelades d'or
I ple d'amor i entusiasme
Pugui tornar prontament,
Que sos pares, germans, noies
I els amics tots l'esperem.

RESPONEMENT

Sent nit de goig i alegria
El jovent entusiasmat
Demana a Déu os enviï
Riqueses i felicitat.

L'Ana va morir quan ningú s'ho podia esperar.
Sobtadament, mentre estenia roba, es va trobar
malament i va caure morta.

El seu marit tot i que era un home fort i sa, a
l'any d'enviudar va morir d'enyorament.

El 1907 Hombravella Hermanos y Cia. es dis
solt. Gerardo, fent associació amb els seus fills
grans compra les parts del negoci dels seus ger
mans que per motius d'enyorança i inadaptació a
les terres argentines tornen cap a Catalunya. Un
cop aquí, s'lnstallan a Barcelona; en Francisco
funda un negoci propi similar al que tenien a
Amèrica i en Jacinto juntament amb els seus
nebots es concentren a la fàbrica de plomalls de
Gràcia. En Domingo, segon fill de l'Anita, que era
un home a qui li agradava molt ia cacera i muntar
a cavall, inverteix part dels beneficis obtinguts
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Reproduc ció de la portada d'un llibret dc curumelles de l'Areneu
del Masnou. I YOJ

per la venda de la part que li corresponia per la
liquidació de la fàbrica de l'Argentina, en la com
pra d'una torre i de les terres que l'envolten a la

Fotografia d'un viatge a París. D 'e squerra a dreta:
Frnncisc o Hom bmvella , doctor t'alau (Ull amic de la funul¡a)

i els fills de l'Anà. Do mingo i Jucinto. Cap al 1l)()2

.
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La família d'An n Ilombravclla. D'esquerra a dreta:
El seu fill mitj à Domin go. l' AmI. el fill peli! Gabr iel. ci marit Domingo Sanj uan. j l'hereu Jucin tc

-

partida de La Colamina, al Masnou, torre que en
homenatge a la seva mare va batejar amb el nom
de villa Anita, que, actualment es coneix com La
Torreta, encara ara, en mans de la famil ia.

Si bé en aquella època el valor del sòl era
infinitament més barat que en l'actualitat, a tall de
curiositat voldria fer constar que una casa tradi
cional del Masnou , en aquells anys valia 6000
ptes. i que de la venda del negoci, els germans
en varen treure, aproximadament, 237.000 ptes.
i els nebots, com que eren tres, 79.000 ptes.
cada un .

Ni la meva mare ni JO vàrem conèixer l'àvia
Anita, però durant la meva infantesa i joventut ,
les seves referències a la meva familia han estat
una constant; sempre es treia el seu record quan
es parlava d'amor, de bondat i de respecte.

Com a exemple d'això, s'explicava que el seu
pare li va deixar una gerra amb monedes d'or però
que ella les va repartir entre els germans. Aquesta
versió no és unànime però jo me la crec, perquè el
compartir sembla que era una constant dels ger
mans, ja que en Jacinto, a la mort del seu pare,
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també va tractar els seus germans d'iguals en els
negocis, quan ell havia estat nomenat hereu.

Des de la mort de la meva mare el 1985, l'àvia
Anita m'havia caigut a l'oblit però quan amb els
cosins ens hem reunit per fer la revista La Roca
de Xeix, el record va tornar i vaig poder compro
var que el respecte i l'admiració cap a ella era
general, i això em va fer sentir molt orgullós de
ser el seu besnét.

Jordi Pagès Sanjuan

Finca actualment denom inada U I 'l on eta que va co mprar
ci tIJO? Domingo Sanjuan Hombruvella

.
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Llibre ta de comptes de Jucínto Sanjuan Hombruvella. un C~ pul observar el capital cobrat per la dissolució dHombravelfu Hcnn auos.
dc Cordoba . República Argentina . 1907
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JACINTO HOMBRAVELLA
MARISTANY

Retra t de Jacinto Hombruvella i Merismny,
Tenia 37 anys. 1~92

L'avi Cintet va ser l'únic avi amb qui vaig con
viure, ja que l'altre, en Ramon Ros Estapé, quan
jo vaig néixer ell ja havia mort. L'avi Cintet havia
patit repetits atacs de feridura i quan jo el vaig
conèixer tenia paralitzat part del cantó dret del
cos i tenia dificultats en la parla, però el seu ànim
era valent , per això s'havia fet instal-lar sobre la
banyera un mecanisme per poder, tot sol, entrar i
sortir del bany.

Recordo amb molta tendresa quan , al
capvespre, l'àvia i l'avi, quasi a les fosques es
recollien al sofà de la sala de baix, passant l'es
tona, sense parlar gaire, i jo seia al mig d'e lls
abraçat per l'avi, i encara que el meu cos infantil
em demanava moviment, m'hi quedava quiet i
arraulit com un gatet. L'estimava molt.

L'avi va estudiar d' intern als Escolapis de
Mataró on, deia, que hi va passar molt de fred,
especialment quan a l'hivern els feien rentar al
pati, de matinada i sense roba de cintura amunt i
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amb l'aigua gelada.

Va estudiar comerç i nàutica i el 1874 va acon
seguir el nomenament de segon pilot i després el
de capità . Va fer tres viatges a l'Argentina i a
l'Uruguay amb el "Cronometro" i es va creuar
alguna vegada amb el "Volador" que portava el
seu cunyat Domingo Sanjuan.

Sembla que els seus viatges van ser profi
tosos pels temps que corrien, però va convèncer
el seu pare, per deixar de navegar i dedicar-se a
altres negocis, com van ser el de les plomes i plo
malls especialment d'estruç o nyandú, que era un
producte colonial amb el qual havien comerciat,
ja que la Pampa Argentina era plena d'aquests
animals.

A l'avi el devia ajudar a prendre la decisió de
deixar els vaixells quan va conèixer la que més
tard seria la seva esposa, Francisca Martí i
Montserrat, del carrer de la Ginesta, avui carrer
del Doctor Curell, carrer ben fami liar dels
Hombravella, ja que hi vivien familiars de la bran
ca de l'oncle i ties de l'avi. A la meva àvia que era
molt formosa, alta i enravanada i d'un aire
solemne que conservà tota la vida, li deien la
Verge de la Ca/erra, ja que Caterra era el nom
d'aquell barri. Però l'avi sempre explicava que el
que més li va cridar l'atenció de l'àvia eren uns
acolorits mitjons que portava .

Un cop promesos , l'àvia havia d'anar cada
dijous a la tarda a fer la visita als seus futurs
sogres. I aqui ve una anècdota que potser té a
veure amb la tassa que encara conservo, en la
qual figura la fotografia del besavi, que surt a la
portada d'aquesta revista .

A mitja tarda, al besavi i només per a ell, li
feien una tassa de xocolata . Hi sucava un melin
dro i l'oferia a la seva futura jove, cosa que la dis
tingia molt i que ella explicava al veïnat amb
orgull.

Els avis es van casar a Montserrat, el primer
d'abril de 1881. Van tenir un fill i quatre filles però
el fill i una filla van morir de petits. Era padri i
marmessor del seu germà petit Francisco, a qui
una vegada, quan estava estudiant a França el
va haver d'anar a buscar amb una tartana i por
tar-lo al Masnou, ja que havia agafat unes febres.
Francisco, que quan tenia 5 anys va perdre la
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seva mare i als 15 va quedar orfe, considerava
que s'havia guarit, gràcies a les atencions del
seu germà.

en pocs mesos es va dissoldre la Societat
Gubern Hombravella.

Així com la seva germana Ana li feia de mare,
l'avi a qui anomenava Petri li feia de pare i espe
cialment a l'Argentina, tots dos van treballar molt
units.

Després, en Gerardo i en Francisco tornen a
Córdoba, on el juliol de 1891 l'avi té el primer
atac de feridura que no devia ser gaire fort, però
que el va fer tornar cap al Masnou acompanyat
del seu germà petit i fillol, mentre en Gerardo
s'ocupava dels negocis de l'Argentina.

A finals de 1882 quan va morir el besavi
Jacinto Hombravella i Pujades, l'avi com a hereu,
va ser el cap del clan familiar, cosa que en
aquells temps era molt important i operatiu, ja
que tots els germans i fins i tot els parents, solien
actuar junts i procuraven molt, un per l'altre.

El maig de 1889 es va assabentar, a Córdoba,
que al Masnou havia mort una de les seves filles,
la Jacinta. A finals d'aquest any, el seu germà
Gerardo va a l'Argentina, a Rosaria, segurament
en el marc dels negoc is que el besavi havia tingut
amb els germans Gubern, ja que allà hi havia en
Jeranimo Gubern amb qui en Francisco va for
mar societat, si bé no es devien entendre ja que

Des del Masnou, l'avi va formar Hombravella
Hermanos i es va desfer de la participació en
societat de les mines Roviralta i Ripoll que tenia
encara amb en Joan Gubern. També es va for
malitzar la majoria d'edat d'en Francisco i se li
van lliurar el seus diners. En Francisco va agrair
als seus marmessors el bon ús del seu capital i
de seguida es va casar.

De la fàbrica de Córdoba encara queden res
tes de les parets que comprenen diverses qua
dres al costat del riu Primera, al barri de San
Vicente de Córdoba, on hi ha un carrer amb el nom
Hombravella (equ ivocadament Homb radella) .

./
Retrat de la família de Jacin to llcmbruvclla i Mnristany. D'esquerra a dreta:

la seva filla Adela. la seva esposa Fruncisca Mart f Ics seves filles Àgucda i Francisc à. i ell mateix. Cap a l'any ]lJ04
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Unaexcursió familiar a un pantà a propde C órdoba. D'esquerra a dreta:
Doctor Palau. Adclina Casals, Ana Hom bravclla Casals. jove no identificada , Jacinto Homb ravcl la. Fruncisca Marlí, Rosa Mlltet.

Prancis co Hom bravella . Domingo Sunj uan i Jucinto Hombrave lla Casals. Cap a l'any 190-1

-

Era un escorxador i s'hi feia llard, carns seques i
salades, sabons, cuirs, talabards i, a Buenos
Aires, sabates i articles de pell.

A primer de novembre de 1882, quan l'avi
tenia 37 anys va tornar a Córdoba, aquesta ve·
gada acompa nyat de la seva família, i un cop
allà, el primer de maig de 1893, va néixer la meva
mare Adela Hombrave lla Martí, l'Adelita.

Es dóna el cas que les tres filles de l'avi varen
néixer en lloc diferents. La tieta Àgueda, la gran,
nascuda a Barcelona, a Gràcia, a la fàbrica de
plomalls; la tia Francisca, que es va casar amb el
seu cosí germà Domingo Sanjuan, segon fill
d'Ana Hombravella, al Masnou; i com ja s'ha dit
més amunt, la meva mare Adela a Córdoba
(República Argentina).

L'avi va gaudir força dels seus néts grans, en
Màrio, l'Aguedita i en Domingo, fills de la seva
filla Francisca, especialment perquè el seu pare,
en Domingo , bon caçador, tenia un caràcter molt
donat als tecs i a les festes i constantment esta
va organitzant sortides, arrossos, graellades i
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viatges, especialment a Sant Hilari, a la Torreta o
a un terreny que tenia a dalt de Vallromanes, el
Bon Esbarjo.

La tercera filla dels meus avis, l'Adela, la meva
mare, es va casar amb en Ramon Ros i Pla i van
tenir una filla l'Adelita que morí als sis anys. Va
deixar els pares en un inconsolable buit, ja que
era molt falaguera i bonica. Després d'haver mort
aquesta primera filla ens van tenir ai meu germà
Jacint i a mi.

Però tornem a l'Argentina, en el 1904. Suposo
que l'àvia i potser més, la seva cunyada Rosita,
no s'hi trobaven prou bé allà, ja que enyoraven
Catalunya, i van influir als seus marits per a
tornar-hi. Primer va tornar el petit, en Francisco,
amb la seva dona i fills, tots a excepció del menut
nascut allà. Després ho va fer l'avi, que va tornar
de l'Argentina cap a mitjans de 1905 i amb la
meva mare i les seves germanes van anar a
viure al Masnou.

Aviat es van traslladar a Barcelona, que era
més "elegant", primer a la Ronda Sant Pere,
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núm. 66 i tot seguit al carrer Bruc núm. 48, ja que
a finals del 1909 es van tornar a traslladar.
Convidat pel seu germà Francisco, l'avi va asso
ciar-se amb un fabricant de corretges de cuir,
però aviat ho va deixar, perquè no volia més
problemes i podia viure bé de renda, ja que els
negocis argentins van ser molt bons.

Va muntar un pis molt gran i luxós al carrer
Corts núm. 690, 1r. Va ser en aquesta època
quan les ties Àgueda i Francisca rebien classes
particu lars de piano del famós compositor
Enrique Granados. A la meva mare li anava a
donar classes de pintura l'Adrià Gual, artista pin
tor i comediògraf. En aquest pis s'hi devien estar
fins que es va casar la meva mare al 1923 en què
els avis, varen tornar al Masnou.

En el Masnou, l'avi tenia fama de ser molt afi
cionat als esports; va ser un deis fundadors, a
l'any 1920, del Club Esportiu Masnou i al voltant
de l'any 1913 dirigia els primers partits de futbol
al costat d'on avui hi ha la plaça dels Cavallets,
en uns terrenys que pertanyien a la família. Era
un bon català, liberal i republicà.

Entre 1931 i 1932 l'avi va tenir un greu i sever
atac de feridura que el va deixar impossibilitat,
dedicant a partir d'aleshores el seu temps al
galliner, que s'havia fet fer en el jardí de la casa
del carrer de Barcelona, núm. 24 i també al
celler, avui en ruïnes que tenien al pati de la casa
de l'actual plaça Catalunya núm. 11.

Per adquirir aviram nou, anava unes quantes
vegades a l'any, amb tartana, a la fira de
Granollers. En el celler arranjava algun tap, cre
mava, de tant en tant , alguna esca de sofre, vi
gilava les bótes i s'entretenia; alguna vegada jo
també l'havia acompanyat.

Amb el temps, arribar-se fins al celler li va
resultar molt feixuc i per això se'n va fer const ru
ir un al soterrani de la casa on vivia; però quan
s'hi va fer la premsada, la casa es va omplir de
tantes mosques que l'àvia ho va prohibir per
sempre més.

L'avi va morir el 22 d'agost de 1938 a causa
d'una broncopneumònia, que li va sorgir després
de la inundació de la casa, provocada pel vessa
ment de la mina d'aigua. Ell s'hi va enfrontar
ficant-se dins dels dos pams d'aigua que omplien
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Estat actual del celler simat a la plaça Catalunya. núm. 11. 1999

la casa de banda a banda.

Els últims anys de l'avi, van ser tristos enmig
de la gerra incivil, passant gana i amb la vida
pendent de qualsevol contratemps. Aquests
esdeveniments varen amargar força els úitims
dies de l'avi.

Jo anava a dinar a uns menjadors populars
que estaven en un local de la Calàndria. Un dia
vaig descobrir la manera de com podia obtenir
més pa del que em corresponia per portar-lo a
l'avi, de manera que, molts dies, jo reclamava i
n'aconseguia una segona llesca. L'avi m'espera
va amb delit des del portal de casa quan jo tor
nava de dinar. Un dia que el truc no va funcionar
i no vaig poder portar-li el pa, al veure la seva
desi l-lusi ó vaig decidir que mai més no li faltaria
la seva llesca de pa, ja que si no n'aconseguia
per a ell, l'hi donaria la meva.

L'enterrament em va impressionar molt, sobre
tot al treure la caixa al Camí Ral per carrega r-la
al cotxe de cavalls mortuori, que anava sense
creus ni capellans, a causa de l'època que
vivíem, i em va sobtar el brillant sol d'agost que
trencava el nostre dol.

Ramon Ros Hombravella
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Resum i recomanacio ns pròpies per guarir Ics malalties més corren ts. del bergan t¡ "Cronometro" <¡II:Ul n'era capità.
Juciuto Hombravella Martstany. 1874
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GERARDO HOMBRAVELLA
MARISTANY

Retrat de Gcrardo Hombravclla Mari stany.
Aproximadament als 29 anys. ISg7

Quan jo vaig néixer, el meu avi Gerardo feia ja
molts anys que havia mort. Va morir en terra
argentina a la culta i bella ciutat de Córdoba , se
gona en importància de la nació. No puc tenir
records persona ls del meu avi, però fent certa
aquella dita que diu: "per les seves obres els
coneixereu"; en un recent viatge a la República
Argentina he pogut comprovar que, a més a més
d'una gran persona , va ser un gran home.

Tots sabem que va néixer al Masnou , fill de
Jacinto Hombrevella i Pujades i d'Ana Maristany
i Maristany. Seguint la tradició familiar i masno
vina d'aque ll temps, va estudiar nàutica i amb els
vaixells familiars, el "Cronometro" i el "Volador",
salpà moltes vegades els mars.

Als 22 anys, quan encara navegava i previ un
permis especial del Vaticà, per consanguinitat en
tercer grau, va contraure, a Montserrat, matri
moni amb la seva cosina Adelina Casals i Martí,
filla d'Antonio Casals i Hombravella i de la seva
muller Josefa Martí i néta de Joan Casals i Maria
Hombravella, tutors que varen ser del seu pare
Jacinto Hombravella i Pujades, i que com ja
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sabem, també eren de la nissaga dels capitans
de vaixell i que van ser propietaris dels "Timoteo
l'', "Timoteo 11" i "Timoteo III".

Després de més de 1Oanys de dura dedicació
a la marína, l'avi, ja mort el seu pare, juntament
amb els seu germans, va buscar inversions per
a conserva r i augmentar el capital que havien
heretat fundant amb ells, la societat Hombravella
Hermanos y Cia.

Treballen intensament com saben fer-ho els
catalans. Amb els seus germans va aixecar una
gran fàbrica de colrats a l'Argentina d'on s'expli
ca que s'aprofitava , íntegrament, totes les parts
del bestiar. Per una porta entraven grans ramats
i per l'altra sortien els manufacturats, tal com arti
cles de pell, talabarderia, cuirs, soles, etc. o
sabons , greixos, espelmes , carns seques i
salades i també articles de banya.

Amb el pas dels anys els seus germans van
tornar a Catalunya ja que les seves respectives
famílies no s'adaptaven al país, i llavors ell, fent
societat amb els seus fills va quedar-se la totali
tat del negoci i ja en plena llibertat per expressar
la seva creativa personalitat, va donar un fort
impuls a l'empresa.

Els avis van formar una gran família, la més
nombrosa de tots els germans, que sense renun
ciar mai dels seus orígens catalans, es van ínte
grar total í plenament en aquella societat argenti
na, prenent part en moltes activitats culturals í
fins i tot politiques, que varen fer de Córdoba un
bastió del refinament d'una molt avançada soci
etat, que no tenia res d'envejar a l'europea més
desenvolupada.

Estat actual dc la casa de I" família llombravclla a C órdoba.
RepúblicaArgentina. 199R
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Família de Gerurdo Hom bravella Maristauy. D'esquerra a dreta:
Adelína Casal". el fill gran Jaci nro. Gcra rdo Hombmvclla. i en primerterme. AmI i Francisco anomenat familiarment Pancho. Cap al 1890
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Això va fer, que encara avui, el cognom
Hombravella estigui allà molt ben representat
pels descendents que hi viuen, una privilegiada i
distingida fama que com hem pogut comprovar
t'obre a zones reservades de museus i d'altres
llocs i l'acceptació entusiasta a qualsevol cercle
social. La fotografia i el nom de l'avi figura encara
entre els vint prohoms de la ciutat i encara avui
existeix un ca rre r anomenat Passatge
Hombravella.

Com a bon fill del Masnou, Gerardo estimava
la música. Totes les seves filles van estudiar
piano a excepció de Pipina que va estudiar violí.
Quan Gerardo va morir vic tima d'una embòlia, la
seva vídua i els seus fills solters varen venir a
Barcelona on s'hi varen quedar dos anys. La
seva filla Adelina va assis tir a les classes del gran
músic Enrique Granados i va arribar a ser, no
sols una alumna avantatjada, sinó també una vir
tuosa del piano. Anys després, Manuel de Falla
es va lnstal-lar a Alta Gràcia, Repúbli ca
Argentina, i Adelina i el seu marit el varen visitar.
Entre ells va sorgir una autèntica i sòlida amistat.
En el museu de la música de Córdoba, a la
República Argentina, poden admirar-se diverses
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vitrines dedicades a la nostra tia Adelina.

Tres de les seves filles van casar-se amb joves
que pertanyien a famílies del Masnou . La Isolina
es va casar amb José Ferrer Rosés de Can
Peratonetes, resident tamb é a Córdoba , on
després de casats hi varen estar més de 15 anys.
(AI final d'aquestes línies es transc riu la notícia
que va sortir al diari sobre el seu enllaç). La
Pipina que es va casar amb Jaime Millet i Sensat
de Can Fita i la Piru amb el Sr. Pere Maristany
(Pere Grau). Aquestes dues germanes, un cop
casades, es van instal-lar amb els seus marits a
Barcelona.

L'Ana es va casar amb Nicanor Ancochea i va
morir de postpart del seu primer fill. El nen va ser
criat com un fill més, primer a l'Argentina pels
seus avis Gerardo i Adelina i després a
Barcelona, pels seus oncles Pipina i Jaime. A
l'Argentina varen quedar en Pancho que va con
traure matrimoni amb la catalana Carmen Matas,
una filla dels quals, María Rosa, es va casar amb
l' ingeniero Pedro Gord illo més tard ministre
d'indústria del Govern del General Lanusse, i
l'Adelina que ho va fer amb l'enginyer i catedràtic



-
de la Universitat de Córdoba , Alfredo Garcia
Voglino. Els descendents de Jacinto viuen actual
ment a Madrid.

Després de 15 anys de feliç residència a
Córdoba, José Ferrer, el nostre pare, no podent
superar la nostàlgia que sentia per Catalunya i el
Masnou, va preparar els seus assumptes per
traslladar-se definitivament a Catalunya. L'1 de
juny de 1928 es van embarcar, carni de
Barcelona, en el vapor "Infanta Isabel de
Borbón", la seva esposa Isolina Hombravella i els
seus fills Coco, Chola, Carlos i Jaime. Anys més
tard, va néixer a Palma de Mallorca la seva filla
petita Marely.

L'acomiadament de la gent d'aquella terra tan
volguda va ser molt emotiu. Les proves d'amistat
que varen rebre van ser sinceres i nombroses.
Segons paraules del nostre pare: "aquí deixem
una etapa de la nostra vida, molts afectes i inobl
idables records".

Els descendents d'uns i altres, han estès un
pont d'afecte i estimació sobre l'oceà, mantenint

entre ells un tracte familiar i d'amistat que es
manifesta amb les freqüents visites de tots a
ambdós països. Guiat pels meus cos ins
argentins, vaig recórrer, no fa gaire, aquells llocs:
el que quedava de la fàbrica, avui travessada per
una autopista, el carrer Hombravella abans men
cionat, la casa on van viure i hi va néixer la meva
mare Isolina, i el cementiri on reposen els avis
Gerardo i Adelina, marit i muller i alhora cosins
germans, els dos són Hombravella per sang i per
matrimoni, tots dos del Masnou...

I tot d'un cop, vaig sentir un gran esclat d'a
fecte per aquells avis que no vaig conèixer.

Escrit per: Àngela Lisnier, basat en els relats
del seu marit i de la seva cunyada José i Marely
Ferrer Hombravella

Llista de noces d'lsolina apareguda en un diari
de l'època a Córdoba:

Se vetitlco ayer tarde el enlace de la señor/ta
Isolina Hombravella con el señor José Ferrer
presenciando la ceremonia el vasta circulo

Els co sins jugant al poll i. A cavall els fills de Gerardo. Juclnto i Paucho. A la (anca Jaclnro Hombravetla Marisran y.
A primer pla d'esquerra a dreta: Pipina. Adc fina. i Isolina (filles dc Gerardo). i Adela (filla de Jacinto). Cap a l'nn y 1902
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Adclina Hombravella Casals a la galeria dc la residència que tenia la família a C órdobn. República Argerulna. 1924
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emparentado y relacionado con la gentil pareja.

He aqui la lista de obsequios:

José Ferrer, pendantif, anillo perlas y bri/lantes
y pulsera con reloj oro; Isolina Hombravella, par
geme/os filigrana platino y ópalo y alfi/er corbata
brillantes y per/as; José Ferrer i señora, cheque;
Gerardo Hombravella, cheque; Adelina O. de
Hombrave lla, re/oj oro con brillantes; Josefina
Hombrave lla, rico juego de pieles; Francisco
Hombravella, rica conso la dorada; Jacinto
Hombravella, j uego toitet; Adelina Hombravella,
rosario oro; Juan Casa/s, juego sala; Emilio
D'Ayala y señora, rica vitrina incrustaciones de
bronce; Arturo Pagliari, pulsera con relojera;
Jacinto Sanjuan, antiguo medallón oro; Dora i
Celia Larrazàbal, cartera malla oro; José Iseru,
gemelos nàcar incrustaciones oro y plata; Tomàs
Caballé. rosario oro con amatistas; Juan Guzman
y se ñore, re/oj oro; José Maristany, rico juego
escritorio; Juan Agustin Torrent, precioso juego
cubiertos plata y monograma; Julio Ceballos
Garcia, rico necesaire de viaje con monograma;
Agustin Lazcano y familia, estatua biscuit; Pedro
Saqués y señora, rica estatua con espejo tente
sia; J.Sarret, bastón oro; Rafael Pujal, par estet
uas; Salustiano Huettes, juego bols plata; Felipe
Sagués. tintero plata; doctor Gabriel C éspedes,
rico centro mesa, plata; Lolita y Angélica Mayano
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López, rico espejo fantasia; Juan Pujal Barraqué
y señora, estuche juego pescado de plata;
Vicenta Aiday, necesaire; Orencio Correas y
fami/ia, mantequera p /ata labrada; Facundo
Escalera y señora, rica bombonera crista/ y plata;
Antonio Fernàndez, necesaire viaje; Pedro J.
Maristany y señore, juego pescado y plata; Clara
Vico de Allende, bizcochera porce/ana y palata;
Gerardo Maristany. vajilla crista/ y loza; Jorge
Moroni y fami/ia, juego de porcelana chinesca
p/ata; Francisco de la Peña, hermoso gobelino
Flamenco; Fernandez Sust i Cia., rico necesaire
de viaje; Eu/alia de Riera e hija necesaire de
viaje; C. Morgall, juego de cristal para helados;
Julio Agües, rico cofre madera incrustaciones
oro; Graciela Atiende, florero crista/ y plata;
Antonia T. de Castellanos, rica bombonera oro y
crista l; Feliciano Raspall. bizcochera plata;
Guillermo Eite/, juego ensalada marfi/ y plata;
Victor Florentino, rica cartera cuero Rusia filete
oro; José M. Pagés y familia, juego té plata;
Jaime Felip Julià, rica cartera piel monograma
oro; Nieves Vagés de Torres. alhajero cristal oro;
Zulema Castellano. florero cris tal y ptete; Nicanor
Ancochea, rico reloj vestibulo nogal; German y
Pedro Ancochea, estatua biscuit; Demetrio
Brusco y Sra., ricos jarrones porcelana; Josefina
Curell, ricos encajes Inglaterra; Benicia Olmedo,
juegos bizcochera porcelana; José Guzman,
juego mesa luz; Teresa Gasch, manteque ra
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cristal y plata y rico pañue/o encaje Bruse/as;
Antonio Monlie/ y señora, juego jarrones terraco
ta; Rosario li. de Navarro, jarrones biscuit;
Gracie/a Cristofoletti, centro mesa porce /ana
Sevres; G. Ordoñez, canasta porcelana; Ernesto
Aliaga Tejerina, estatua terracota; Antonio Riera
Vives, estatua bronce; Miguel Marchese, jarrón
plata; Esteban Salas, juego trinchante plata;
Josefina Torrent, par f/oreros plata; José Riera
Vives, par estatuas bronce; Gabriel Mayor y
familia, rica sombrilla seda y abanico encajes
Bruse/as; Feliciana Raspall (hijo), tempere e/éc
trica tejido mimbre; Filomena Riera de Pa/au,
juego he/ados de cristal ; José Plana y señora,
juego he/ados; Celso del Ria, reloj de escritorio;
Tuyo Bigi y familia, cuadros al oteo; doctor
Rugero Massi, cuadros al ó/eo; Francisca Sala,
rica ensaladera crista/ y plata; Antonio Rivero,
juego bols plata.

Forografiu de l passaport familia r. 1928

Vista de l Pt/.\'(/jl' Hwnlnuve tto. 1998
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Se recibieron también gran cantidad de feli
citaciones y te/egramas. He aquí a/gunos: José
Ferrer (padre), Ernesto Campos y señora,
Teodora de Colombres, Francisco Maristany y
señora, Mauricio Weilwe, Vicente Stanetto y
señora, Juan Piñero Orau/d, Mar/in Crens, Juan
B. Quintana y familia etc.

Carre tera que travessa l'antic terren y de la fàbrica. C órdoba. lt)9g
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FRANCISCO HOMBRAVELLA
MARISTANY

Francisco Hombruvclla Maristany.
Aproxi madament als 25 anys. 1892

Nasqué al Masnou el 1867.

Fou el darrer fill viu del matrimoni Jacinto
Hombravell a Pujada s i d'Àgueda Maristany
Maristany.

Només tenia cinc anys quan perdé la seva
mare, i aleshores la seva germana Anita fou qui
tingué cura d'ell. Per això en Francisco se l'es
timà com si veritablement es tractés de la seva
mare. Quan va morir va tenir un disgust tan gran,
que va informar als seus fills, infants encara, que
aquell any els Reis de l'Orient, en senyal de dol,
passarien de llarg per la seva llar. I així fou, amb
el conseqüent desencant i desolació dels petits.

AI comença r l'adolescència, el pare i els ger
mans Jacinto i Gerardo s'ocuparen de la seva
educació i aviat l'embarcaren al vaixell "Volador"
per realitzar la tasca de grumet, on Gerardo era
el capità.

Aquesta primera experiència no va ser gens
positiva. No li plaïa la vida a bord ja que se li feia
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pesada i monòtona, i el menjar poc variat, gaire
bé sempre el mateix, va fer que avorr ís el brou de
gallina i les galetes que substituïen el pa de fleca,
ja que pocs menjars més variats podia presentar
el cuiner del vaixell. Francisco era un bon grumet
i ho va demostrar al llarg de la seva vida. Era una
persona que tot el deprimia , fins al punt que
Gerardo , el germà capità , va haver fer possible el
trasllat del grumet a bord d'un altre vaixell mas
noví que feia el viatge de retorn a la terra nadiua.

Alfredo de Fortys en el seu llibre Vocación
rota, publicat l'any 1945, parla del bricbarca
Volador. Diu així: "A bord del Votador s'hi trobava
un germà del capità Hombravella, de nom
Francisco, que tenia dos anys menys que jo, que
en tenia 15. No vàrem trigar gaire a fer-nos amics
i quan estàvem lliures de guàrdia, ens
entreteníem amb jocs . El seu germà volgué que
Francisco aprofités millor el seu temps a bord i
em proposà que jo li impartís classes de matemà
tiques, perquè Francisco anava un xic endarrerit
i a mi em vingué com anell al dit, ja que em
serviria de repàs per a presentar-me als exà
mens de pilot un cop finalitzat el viatge. El capità
Hombravelfa era un home de talent. Era molt
jove, tant, que més d'una vegada ens posarem a
jugar per coberta els tres."

Uns anys després d'aquesta primera experièn
cia, als 18 anys, va efectuar un nou viatge, amb
rumb a Nord Amèríca, com a passatger.
Acostumava a explicar d'aquests viatges a Nova
York, que l'Estàtua de la Llibertat encara no exis
tia i afegia que el va impressionar molt veure com
els novaiorquesos anaven pel carrer tan ràpids
com si els perseguís el diable , amb una idea fixa,
com si talment es tractés de veure qui arribaria
primer a la seva meta.

Com ja s'ha vist, no va voler seguir la carrera
de la família, la de marí. Per això el varen orien
tar per uns altres camins i l'enviaren, per dos
anys a París, perquè estudiés comerç i apren
gués bé la llengua francesa. Solia dir que a París
s'ho havia passat molt bé.

Més tard va completar els seus estudis a la
ciutat de Nimes, però va posar-se malalt i hagué
de retornar a Masnou.

La idea d'anar a l'Argentina a fer negocis amb
els seus germans, l'atreia força, fins al punt que

..
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Família J~ Fruncisco I lombmvclla Murisum y. D'esquerra a dreta:
la seva esposa Rosa M illet i ell mateix . En primer terme els seus fills : Anita . els besson s Eugemo i Rosim . i l'h ereu Jacinta . 1900
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Masia de cal Vell. d' Alella que durant molts anys fou prop ietat de
Prancisco Homhravella Maristany. Cap al 19-15

quan va rebre el seu patrimoni, ja en la seva
majoria d'edat, i a l'enamorar-se de la Rosa Millet
Estapé, filla del capità del vaixe ll "Acancia",
l'Eugeni Millet Maristany, va demanar-li la mà de
la seva filla Rosita, i ell li concedí de bon grat. El
capità Millet tenia quatre fills més joves, Eugeni ,
Tomàs, Grau i Francisco, que per aquell temps

encara eren uns nens.

Finalment es varen casar un capvespre , com
era hab itual a l'època, a la Parròquia de Sant
Pere del Masnou i a l'endemà s'embarcaven
cap a l'Argentina, a començar una nova vida i
amb la incògnita de si tot marxaria bé. La tra
vessia i l'arribada a una terra estranya per a la
núvia , ja es podia considerar una aventura . No
obstant això, els germans Jacinto i Gerardo ja hi
eren instal -Iats, amb les seves respectives
famílies.

A la nit, després del casament, s'acomiadaren
dels pares de la núvia, i tant el pare com la mare,
amb llàgrimes als ulls li recomanaren que tingués
molta cura de la seva filla, ja que es podia asse
gurar que no havia sorti t mai del Masnou ni de
Barcelona.

A Córdoba hi nasqueren els seus fills, Jacinto ,
Anita, Rosita i Eugeni, ambdós bessons.

D'esquerra a dre ta: Jacinto Sanjuan Hombrnvella. Jacln to Hombravellu Miller. el seu parc Francisco Hombruvellu Maristany, el doctor l'alau
i Domingo Sanjunn Hombrav ellu. Cap al 1903
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Tot seguit, Francisco entra en el negoci de la
Sociedad Colectiva Hombravella Hermanos i era
conegut per a tothom per en Panxo. Aquesta
Socie tat l'havia fundada el germà gran. en
Jacinto.

Era molt dinàmic i féu un parell de viatges de
Barcelona al Masnou .

L'últim viatge va anar-hi amb el seu fill gran ,
Jacínto, que tindria uns vuit o nou anys, i el deixà
a casa dels seus sogres (segurament perquè
rebés una educació diferent) .

Francisco també havia projectat treballar en
unes salines , però no hi va tenir continuació. En
un viatge de retorn a l'Argentina, tenia un enyor
tan fort de la seva terra natal que si no hi posava
remei creia que es moriria, ja que en cone ixia un
precedent, i no s'hi pensà més i amb l'alegria de
l'esposa de veure la seva terra, feren el viatge de
retorn amb els fills que havien quedat amb ells,
després de la dissolució de la societat familiar.

S'instal -laren a Barcelona i llogaren un pis a la
Ronda de Sant Pere, un lloc, en aquell temps
molt cèntric .

Tenien un despatx prope r al domicili familiar
amb el germà Jacinto que més tard va deixar.

Més endavant tingueren un altre fill , en
Francisco (1907) . Posterio rment instal-lava la
fàbrica d'adobs de pell, de tacs i tiratacs i corret
ges per a la indústria tèxtil, al sector de Santa
Eulàlia de Vilapiscina, al barri d'Horta. Feren pro
ductes de qualitat i la seva serietat i honradesa
va ser ben acollida pels clients de Catalunya,
d'Espanya i fins i tot de l'estranger. També procu
rava pels treballadors, que mai varen tenir-ne cap
queixa.

L'estiu anaven a passar-lo al Masnou amb l'es
posa i els cinc fills, al carrer de Barce lona núm. 4,
costat per costat, les parets, amb l'e ixida i el jardí
del seu germà Jacinto. Era una casa molt gran, la
porta principal de la qual s'obria al Cami Ral.

Tots els matins, fes bo o fes mal temps , no
deixava d'anar a ciutat, a la fàb rica i al despatx
embarcant-se com solia dir, amb el tren. Només
descansava el diumenge ja que la setmana
anglesa, no havia existit mai per a ell.



De primer, el comitè li va oferir la tasca de cai
xer de la seva pròpia fabrica i poc més tard es va
jubilar, ja que havia complert els setanta anys.
Ell, amb /a seva esposa i la seva filla Rosita, pas
saren la segona meitat de la Guerra al Masnou, i
quan fou acabada, i ja de nou instal-Iats a
Barcelona, ja amb 73 anys, es va posar a treba
llar tot seguit, començant de zero, fent arranjar
les màquines que podien servir novament i tre-

En el curs de la Guerra Civil, si bé ho perdé tot,
fora de tenir el negoci socializado, ningú li va fer
cap mala jugada i continuà, com sempre, respec
tat pels seus extreballadors.

I~ ; ",,-
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Carrer que l'Aj unta ment del Masnou va dedicar
a j-mncisco Hombravelln Marislany

Ben aviat l'acompanyaren els fills Jacinta i
Eugeni, perquè s'espavilessin en el negoci, ja
que no volgueren estudiar una carrera.

Quan li tocà el torn al fill petit, en Francisco, de
primer el va col-lacar a la casa Uriach una tem
porada. L'amo era un bon amic i company
d'escola del seu pare.

AI casar-se la seva filla gran Anita, li cedi la
casa del Cam í Ral, del mateix carrer de
Barcelona, al núm. 7. AI costat, al núm. 8, de la
qual n'era propietari, s'hi trobava l'habitatge-far
màcia del Sr. Victor Tuneu i de la seva esposa
Do/cretes. Quan mori el farmacèutic, va convertir
les dues casetes en una de sola, per a la familia
Bassegoda-Hombravella.

Francisco o Panxa, com també el solien ano
menar, els vespres anava a prendre la fresca al
Camí Ral a la vorera de la casa de la filla gran;
tots hi feien una bona tertúlia asseguts amb
cadires de braços, de vimet; i els que hi pas
saven per davant s'hi aturaven i hi deien la seva,
i ell, el que més, ja que hi tenia bons amics i
coneguts. Els veïns del costat hi portaven les
seves cadires i la rotllana, de vegades era ben
gran. Fins i tot l'Anton carboner, quan hi passava,
aturava el carro i canviava amb ell, les seves
impressions. Algunes vegades també hi venia a
treure el cap el seu germà Jacinta.

Amb els anys , desaparegueren aquestes
tertúlies de carrer, així com els carros parsimo
niosos que anaven cami del Born, amb la pape
rina i l'espelma que servia de llum reglamentari.

Franciscc Hc mbravetl a Maristan y cap als 75 anys. 19-12

ballant de valent. Els seus fills Jacinta, Eugeni i
Francisco també treballaven en el negoci. Més
endavant va poder adquirir nova maquinària
moderna, sense demanar cap crèdit. Mai no
n'havia demanat.

Amb la Segona Guerra Mundial tot li va tornar a
rutllar com mai. Va comprar diversos immobles a
Barcelona i una masia al poble d'Alella, situada a
la Coma Clara, a mig cami dels Pares Escolapis.

Abans, però, ja havia creat la Cuerindustrial
Hombravella SA Més tard cregué oportú crear
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Títol d'accions de l'empresa de Francisco Hombravella

Immob iliàr ia Hombravella, que es dissolgué
després de la seva mort.

Fou un home d'un gran dinamisme, super
visant despatx i fàbrica amb mà ferma, o dura
quan calia. Tenia amistats de renom de les quals
sabia mantenir el caliu i els antics i nous treba
lladors no varen tenir-ne mai cap queixa.
S'interessava per la seva salut quan estaven

EL DOCTOR PALAU

malalts i els visitava si calia. Els més antics, en
més d'una ocasió, havien compart it taula a casa
seva.

Franci sco Hombravella Maristany, morí el
capvespre del 26 de juliol del 1952, diada de
Santa Anna.

Anna Maria Bassegoda Hombrave lla

Qui era aquest personatge que tan sovint trobem vinculat a aquesta família?

La veritat és que en sabem ben poc. Era un amic de la família que viatjava i feia vida amb ells, com es
pot comprovar per les moltes fotografies on apareix. Probablement era un home adinerat que, al separar
se o enviduar, va dedicar-se a acompanyar, sobretot, els fills de l'Ana en els seus viatges lúdics i a com
partir-hi la vida familiar. Explicava Rosa Pla, l'esposa de Jacinto Sanjuan Hombravella, els molts sopars
que havia hagut de preparar quan el tenia a casa, que era força sovint, a base de colomins rostits acom
panyats d'un bon Mòet Chandon.
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L'ORIGEN DELS
OMBRAVELLA
ALA VALL DE
MIERES

Com ja s'ha esmentat al principi de l'obra, els
Ombravella són originaris de Mieres, un poble de
la Garrotxa, situat a l'actual car rete ra de
Banyoles a Olot, passant per Santa Pau i la zona
volcànica. Són una famili a molt antiga que estan
documentats des del 1322, però en el transcurs
del segle XIV trobem dades suficients com per
pensar que ja era, a l'època, una familia nom
brosa i arrelada a la zona.

Probablement el seu origen es remunti al
segle IX, quan el cenobi benedictí de Sant
Esteve de Banyoles emprengué la colonització
de diversos indrets de la zona sud-est de la
Garrotxa que li pertanyien , tal com s'anomena en
dos preceptes que foren atorgats al Monestir de
Banyoles, els anys 878 i 916, pels monarques
carolingis, Lluís II el Tartamut i Carles III el
Simple, en els quals es reconeix, al Monestir, la
propietat, entre d'a ltres, de la vall i l'església de
Mieres.

AI llarg del segle XVIII surten, a Mieres, 8 bran
ques amb un total de 36 membres, tots ells de
dicats a la pagesia, al clergat i a la menestralia.
Aquests últims, formaven part de gremis comple
mentaris com són eis dels sastres, un dels
gremis més influents de l'època, paraires i teixi
dors, els tres oficis bàsics del tèxtil català des del
segle XIII fins a les acaballes del XVIII i principis
del XIX. Quan el procés d'industrialització va
acabar amb aquests gremis artesanals (el gremi
de teixidors va desaparèixer com a tal l'any 1800)
va afec tar fortament la fam ilia Omb rave lla,
inciant-se una decadència a nivell econòmic i
social que fa que, avui en dia, l'únic vestigi que es
conserva a Mieres sigui l'antic mas Ombravella,
encara en mans de descendents directes de la
familia malgrat haver-se perdut el cognom.

Els membres eclesiàstics de la família són els
més documentats. Així podem saber que durant
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cinc segles, van ostentar els benef icis de diver
ses esglésies, parròquies, confraries i personats,
d'entre les quals cal destacar el Santuari de
Santa Maria del Collell, d'on Salvi i Patllari
Ombrave lla van ser capellans majors, entre els
anys 1661 i 1723, i Miquel, Salvi i Josep, admi
nistradors entre 1594 i 1670.

Saruuar ¡ de Sta. Maria del Ccllcll. 1999

Segons la tradició, el 1483 hi va haver al
Santuari, que aleshores estava en un fort estat
d'abandó, la miraculosa aparició de Maria a
Miquel Noguer, que en el seu testament men
ciona com a oncle seu a un ta l Joan
d'Ombravella. Aquest fet comportà la visita de
nombrosos pelegrins, que provocaren el ressor
giment del Santuari i que durà fins a les lleis
desamortitzadores del 1806.

A part de Patllari Ombravella autor d'un Dietari
i unes Cròniques, esmentades a l'inici de l'obra,
també cal destacar a Salvi Omb ravella, que el
1627 era sotsveguer de Besalú.

L'Omb ravella que interessa per la nostra
història, es deia Joan i era el senyo r del mas
Ombravella i del mas Falgàs. Es va casar amb
Anna Maria Comademont, del mas Comademont
del poble de Batet de la Serra actualment agre
gat al Municipi d'Olot, mas que encara es con
serva i que ha estat convertit en casa de
colònies. Varen tenir, com a minim, tres fills:
Francisco, Josep i Jacinto.

Francisco, que .era l'hereu, es va casar amb
Teresa Pinsach i varen tenir tres fills, Rosa que
es va casar amb Pere Vilar de Cabanyelles,
Baldiri que morí solter als 33 anys i Josep,
l'hereu , que es va casar, en segones núpcies,



Mas Falg às. 1999

amb Isabel Quintana i varen tenir dos fills, Pere
que mori als 16 anys i Joan que seria l'hereu i
que en morir sense descendència deixaria els
masos al seu cosí germà Joan Vilar fill de la seva
tia Rosa. D'aquesta línia ve l'actual propietari del
mas Ombravella i el mas Falgàs, en Damià Curós
Vilar.

Josep es va dedicar a l'ofici de paraire, amb la

Damià Curó s. act ua l propie tari . moments aban s d'obrir-nos
la portadelmas on ell va néixer i hi va viure nn ~ a finals

dels ¡Il1Ys 40. 17-12- 199R
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crisi i desaparició del seu gremi, es va posar a fer
de pagès en un tros de terra del mas Falgàs que
li cedí el seu germà Francisco.

Jacinto, del gremi dels sastres, davant la crisi,
decideix emigrar cap a la, en aquells moments
emergent, comarca del Maresme i a l'any 1765
s'lnstal-l à al veïnat del Masnou del poble de Sant
Marti de Teià.

De les branques de Mieres sols queda viu a
Girona, Clara Ombravella Geli i a Barcelona
Maurici Ombravella, amb una filla, de manera
que si els cognoms no s'alternen, el cognom
d'aquesta branca quedarà totalment extingit.

EL MAS OMBRAVELLA
A la nostra primera visita a Mieres, després de

consultar l'arxiu parroquial ens vàrem dirigir a
l'Ajuntament a ampliar la informació obtinguda.
Tot i no trobar res al fons de l'Ajuntament, gràcies
a la informació que ens va tramete l'administrat i
va, vàrem descobrir, amb sorpresa, que al poble
hi havia un mas conegut per mas Borvella, però
que el nom registral que tenien a l'Ajuntament era
mas Ombrave lla. Aquesta confusió en la deno
minació del mas ens va permetre trobar, definiti
vament, els orígens de la família.

Amb impaciència volíem localitzar el mas, però
com que ja era tard, fosc negra nit, vàrem decidir
tornar un altre dia. Va arribar el dia assenyalat de
la visita i plens d'il.lusió vàrem anar a Santa Pau,
on el propietari del mas ens esperava ja que li
havíem anunciat la nostra visita telefònicament.
Va ser molt amable. Ens va ensenyar el mas i
ens va donar les dades per poder, a través del
registre de la propietat, remuntar-nos en la nostra
investigació. Finalment, pel que varem descobrir
més tard a l'Arxiu Històric de Girona va resultar
que de forma irrefutable i perfectame nt docu
mentada, el primer Hombrave lla del Masnou
havia nascut en aquest mas.

El mas Ombravella té una extens ió total de
100 hectàrees, les quals estaven distribuïdes
entre l'explotació forestal i ramadera, principal
ment, i alguns terrenys dedicats al cultiu d'o
liveres. A part de la casa pairal, la família també
disposava d'un mas agregat, anomenat mas
Falgàs, on normalment, hi vivia un masover o un
cabaler i que comptava amb un total de 50 hec-
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M'IS Ombrnvella . 1999

tàrees de terra conreable, segons un plànol
topogràfic de 1885.

Independentment del treball que s'estava fent
per a la publicació de La Roca de Xeix, tots els
Hombravella vàrem organitzar una visita al mas.
Ens hi desplaçàrem 40 membres de les quatre
branques de la família Hombrave lla, per celebrar
la nostra descoberta. Finalment, els Hombravella
del Masnou varen trobar els seus vertaders orí
gens: el mas Ombrave lla, de la vall de Mieres.
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ESPUCACION.

Llegenda del !'I{l/ IO geometrico-topografica de la propiedad que D. Jouquin Vi la r J' C(/:wdeIl1011f que posrr ell el tenntno de Mieres.
Figucras. 3 1 - oc tubre • 1885.

Plànol on es representa els lími ts dc la propietat del mas Omb ravella
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Descendent s d 'Ana Hom bravel!a Mart stany. Elnen és en Nil Torr es i Pagès. el descend ent més petit que va retornar als orígens.
I de ma ig de IYYY

Descendent s de Jncimo Hom bravcüa Mari srany A l'esquerra. l'e spo sa de l' actual propieta ri. Enriq ueta Planella
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Descendents de Gerardo Hombruvcllu Mnristany, I de maig oc 1999

Descendents de Francisco Hombmvella Mnristauy. 1 de maig de 1999
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Jacinta Hombravella Comade mont és origina ri de Mieres tal

com es reflecte ix en el document de l'any 1780 del notari

Esteve Plana de Banyoles (Arxiu Històric de Girona). Fons

notarial de Banyoles

so
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ADDENDA



RELACIÓ DELS OMBRAVELL.A DOCUMENTATS

Ramon Ornbravella

Ramon Ombravella

Bertorneu Ornb rave lla (Clergue)

Joan d 'Ornbravella

Sa lvi Ombrave lla

Miquel Ornbravella (Administrador del Co llell)

Salvi Ombravella (Sotsveg uer de Besalú)

Sal vi Ornbravella (Pagès)

Jerònima Ombravella

Sa lvi Ombravella (Clergue) (Administrador del Collell)

Josep Orn bravella (Admin . Collell)

Pa l.ludi Ombravella (Clergue de Banyoles)

Pal.ladi Ornbrave lla (Clergue de Mie res)

Pal .ladi Ombruve lla i M onell (Prevere)

Teresa Plana Ombravella (es casa el 1772 )

Pere Boix Casa devall

92

( 1322)

(1334)

( 1336/48/62)

(1458- 1493)

(1535)

(159411 606)

(16 27)

( I628/54/61169nO)

(1640)

( I 654/57/61164nOn 2n 5n6n 9l82/83/85/86/9 I1
9811 700/03 /08+)

( I655159/63/66nO)

(1667)

(166911 70811 5123)

( 1745150152/65 /67+)

I

I



Salvi Ombravella (pagès)

- Patllari Ombravella Monell (pagès) (+] 767)
- Maria Anna Rigall (+ ]799)

L -Salvi Ombrav ella Rigall (1750-] 836)
- Ba ldir i Ombravella Rigall (prevere) 1760-1827)

- Josep Ombravell a Monell (paraire) ( 1735- 1809) (*)

- Maria Sitjà ( I748- ]809)

- Francisco Ombravella Sitjà (teixidor/jornaler) (1768- 1843)
- Maria FrigoJa

I~

L- Maria Anna ( ]8 ]0-?)
- Franeisea (18] 0- ? )

- Paula (1815-1879)
- Miquel (1817- ]8 18)
- Josefa (1819-1820)
- Maria (182 1-1822)
- Caterina (1824- <, )
- Franciscà (1826-1826)

..

- Maria Ombravella Sitjà (es casa el ]759)
- Joan Vila Camps

- Mari a Anna Ombravella Sitjà (es casa e] 1758)
- Josep Marlí Fàbrega

Josep Ombravella (sastre)
Anna Maria Sitjà

L -Salvi Ombravella (sastre) (l 748- ? ) (es casa e] 1782)
- Silvina Codina Palmada

L -Joan Omb ravella Cod ina (leixidor)
- Llúcia Costa

'- - Antonio Ombravella Costa (prevere) (1808-] 832)

Reverend Jacinto Ombravel1a Cassasa (sagristà)

Joan Ombravella (sastre)
Maria Vilallonga

L -Joan Ombravella Vilallonga (saslre) (es casa e] 1759)
- MariaAnna Casadcvall Teixidó

Franc isco Ombravella (sastre)
Maria Gilada

L -Teresa Ombravella Gi1ada (es casa el ]778)
- Andreu Targas
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- Franeiseo Ombravel!a Co madeutont (pa gès) ('I - 1770)

- Teresa Pinsach

- Joan Ornbravcl!a Fàbrega (sas tre) (1733 - 180 1)

- Ma rianna Casadevall (1745- 1805)

- Salvi Ombravell a Fàbrega (sastre) ( 173 1-180 1)

- Marianna Palmada (+ 180 I)

- Joan Ornbravel la Casudevall (teixidor) (+ 1793)

- Teresa Pinsach
L- _ Miquel Ombravella Pinsach (1793- 'I)

L

- Josep Ombruvella Pinsach (pagès) (? - 1821)

- Maria Trernballat (primeres núpcies)
- Isabel Quintan a ( 1760-181O)

~ - Joan Ornbravclla Quintana (pagès) ('I - 185 1)

L -Pere Ombrave lla Quintana (estudiant) (1783- 1799)

- Joan Om braveil a Palmada (teix idor) (1757- 182 1)
- Maria Àngela Roure

- Espe rança Omb ravcll a Palmada

- Josep Gireu Clos

Pere-Joan Ornbravella (sas tre)
Mar ia Fàbrega

Joan Ombravella (pagès) (1710- O)

Anna Maria Co rnadcmo nt

- Baldiri Ombravella Pinsac h (1762 -1795)

- Rosa Ombravclla Pinsach
- Pere Vilar

- Josep Ombravella Comadernont (parai re) (*)

- Maria Griver Sitjaro Maria Si tjar

- Jacinta O mb ravclla Comademonl (ve al Masnou)
I

I
\

(*) .- podria ser el mateix ?

Pal.ladi i Patllari, és el mateix nom.
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ARBRES GENEA LÒGICS DE LA FAMÍLI A HOMBRAVELLA

Joan Ombruvellu
(17 111-'1)

Anna Maria Comadamont

Rosa O mbra vel la

Pere Vilar

Francisco Ombravclla

("-1770)

Teresa Pinsach

Jose p Ombravell a
(?- 182 1)

( 1) Maria Trernballat

(2) Isabel Qu intana
(1760- 18 10)

Josep Om brave lla

Maria Sitjar

Baldiri Omhravc lla
(1 762-1 795)

Jacinto Ombrave lla

( 1750 - 18( 7 )

Marianna Miller
1757-?)

Quadre 2

Joan Vilar
'! Vida l

Joan Ombrave lla
(?- 185 1)

Pere Ombravella
(1 783-1799 )

Joan Vilar

Marianna Casadcmont

Joaquim Vilar

Cannen Llongarriu

Joan Vilar Ipvrc.) Mercè Vilar
Pere Cu rós

Damià Curos
Enriqueta Planella

b

La lín ia tramada ens mostra el ca mí que ha seg uit la
propietat delmas a través de Ics diferen ts generacions
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Jaclnto Omb ravclla ( 1750- 1807)

Mariagn a Mill er ( 1757-?)

~,

,
Rosa Ilombravella

(1772-?)

Francisco Mari stany

Jaume Ombra vell a
( 1785-?1

Josep Ombra vell a
( 1782-'1)

Pere Omhruvclla
(I 780- ?)

Mar ia Ombravella
( 1775- 1778)

Prancisco Hom bravella
(17 77- 1828)

Antònia Puiad as

Franci sc à
Hombravella
( 1812- 1846)

Anna Maristany ( 1803- 1873)

Gerardo Maris tany ( 1796-1880)

Jacoba Mar istau y ( IH04 IHHl)

Pahlo Truch
Jaciut o Maristauy

( 1808- 1889)

Bncam ac ión Mar istany

Ju ctn to Àg ueda
Ho mbraveua ----,-- Marls rany
( IH I4- 1HH2) (1828- 1872)

Rosa
Marista ny
(+aI873)

Jcrónimo
Maristany

(183 6- 1866)

l-ran cisca Hom bra velta
(1850-1866 )

Jerónimo Hom bravelJa
( 1852- 1853)

A nna Hombruv ella ( 1853-1904)

Domingo Sanj uan ( 1842- 1905 )

~

Jucint o Hombravella ( [855- 1936)

Francisc à Martí ( 186.1- 1952)

Q UADRE 3 QUADRE 3

* Adcli na Casals, fi lla d ' Antonio Casals i Josefa Martí

Anna Hom bra vella
( 1853- 1904)

Domi ngo Sa njuan
( 1842-1905)

Jacinto Sanjua u
(187 4- )9 14)

Rosa Pla
(1879- 1962)

Gabriel Sanju an
( 1882- 1957)

Ca ta lina P la
( IH92- I982)

Domin go Sanj uau
( 1878-193 1)

Anna Sanjuan
( 1t.104-1t)2 t)

Josep Bertran Coltell

( 1900- 1982)

~

Rosa Sanjua n
( 1909-1996)

Josep Bertr an Mille r
( 1900- I ( 76)

Jacinta Sunju an
(19 12- 1985)

Josep Pagès
(1906- 1979)

Domingo Sanjuan
( 1912- I998)

Rosa Arisa
{1l)21}

Gerardo Sanjuan
(I YI4-19H2)

.luana Peralta
( 1919- 19H2)

Ma r¡u Sanj uan
( 1911)

Jose fina Ercilla

( 1)

( 1) El seu fi l l, Jordi Pagès, ha esta t ca-autor d 'aquesta obra ,
(2 ) Ramon Ros. tam bé co autor dc l'obra.
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M;u ia Om bra vcüa

( 17H7- 178H)

I

Pau Ornbravella
(179 ] - 1793)

I

Maria Hom bravclla
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CRONOLOGIA DELS OMBRAVELLA

La cronologia que tot seguit es presenta recull
totes les dades obtingudes de la família
Hombravella a partir de la investigació en diver
ses fonts documentals, des dels seus orígens a
Mieres fins a la defunció dels fills de Jacinto
Hombravella Pujadas . Hem desestimat la infor
mació sobre les generacions següents per diver
sos motius: principalment per la proximitat en el
temps de les persones implicades en aquesta
família , per l'excess iu volum d'informació i per la
dificultat que ens suposava obtenir-la d'una
forma fefaent.

1322.- 14 de setembre. Ramon Ombravella
promet fer el servei de Ramon de Corbs , diaca
de Mieres.

1336 .- (1335) 27 de feb rer. Bartomeu
Ombravella, clergue de Banyoles, promet estu
diar cant i gramàtica durant tres anys.

1346.- 20 d'abril. Ramon Ombravella, rep dis
pensa d'edat per obtenir diaconil de Mieres,
quant tenia 12 anys.

1348.- 25 d'octubre. Jaume Nuell obté els be
neficis de Sant Bartomeu de Torres i procurador
de la confraria de Terri. Presenten Bartomeu
d'Ombrave lla al benefici de la dita confraria de
Sant Bartomeu ja que va quedar vacant per la
mort d'En Cervià.

1362.- 3 de març. A Bartomeu Ombravella se li
confereix el benef ici de la confraria de Sant
Bartomeu de Torres.

1467.- Escriptura entre Joan d'Ombravella
(1458-1493) i Pere Carreres ambdós de Mieres .

1483.- Miraculosa aparició de Maria, segons la
tradició , a Miquel Noguer, en el Santuari del
Collell. Aquest fet provoca el ressorgiment del
Santuari, que estava en un fort estat d'abandó.

1487.- (1493) Testament de Miquel Noger en
qué cita: "Johan Ombravella, oncle meu, de la
Parròquia de Sant Pere de Mieres..."

1535.- Salvi Ombravella confessa tenir per al
Santuari, l'alqueria "Monell" amb les seves terres.

1594.- Miquel Ombravella és administrador de
Santa Maria del Collell.

1606.- Es torna a citar a Miquel Ombravella
com a administrador de Santa Maria del Collell.
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1627.- Procés. El Fiscal i Bartomeu Arnau,
pagès de Vilert , contra Salv i Ombravella ,
sotsveguer de Besalú, per atemptat a la immuni
tat personal eclesiàstica.

1628.- Procés. El sagristà de Mieres contra
Salvi Ombravella, pagès d'aq uest lloc, sobre sa
tisfacció de primicia .

1640 .- Procés. Jerónima Ombravella, de
Mieres, contra Joan Mata, rector de les Preses,
sobre restitució de dot.

1654.- Salvi Ombrave lla és admini strador de
Santa Maria del Collell.

1654.- Salvi Ombravella, clergue de Mieres,
insta la co l-laci ó del benefici de Sant Bartomeu
de Bordils. Estava vacant per òbit de Nicolau
Des, el qual ha estat presentat per Salvi
Ombravella, pagès de Mieres.

1655.- Josep Ombravella és administrador de
Santa Maria del Collell.

1657.- Salvi Ombravella, clergue, insta la
co l-lac ió del benefici de Sant Genis de l'Almoina
de Cornellà, vacant per òbit de Josep Creuet, al
qual ha estat presentat per Salvi Tassi, pagès de
Banyoles.

1659.- Josep Ombravella torna a ser men
cionat com a administrador de Santa Maria del
Collell.

1661.- Salvi Ombrave lla, prevere de Santa
Maria del Collell, renuncia al benef ici de Sant
Bartomeu de Bordils.

1661.- Salvi Ombrave lla, pagés de Mieres,
presenta a Narcís Costa , clergue de Girona , per
al benefici de Sant Bartomeu de Bordi ls vacant
per renuncia de Salvi Ombravel la, prevere.

1661.- Salvi Ombravella és nomenat Capellà
Major del Collell, càrrec que ostenta fins a 1664.

1663.- Es torna a mencionar a Josep
Ombravella com a administrador de Santa Maria
del Collell.

1666.- Segueix mencionant-se a Josep
Ombravella com a administrador de Santa Maria
del Collell.

1667.- Pal.l adi Ombravella, clergue de
Banyoles, insta la collació del benefici de Sant
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Nicolau de Perelada, vacant per òbit d'Isidre
Nogué, al qual ha estat presentat per Joan
L1origuer, botiguer de Banyoles.

1669.- Pal.ladi Ombrave lla, clergue de Mieres,
insta la co l-laci ó del benefici de Sant Bartomeu
de Bordils, vacant per òbit de Narcís Costa, al
qual ha estat presentat per Salvi Ombravella,
pagès de Mieres.

1670.- Josep Ombravella és mencionat, per
última vegada, com a administrador de Santa
Maria del Collell.

1670.- Salvi Ombravella, vicari de
Fontcuberta, insta la co l-laci ó de Sant Bartomeu
de Bordil s, vaca nt per òbit de Pal.ladi
Ombravella, al qual ha estat presentat per Salvi
Ombravella, pagés de Mieres.

1670.- Els examinadors sinodals examinen
Salvi Ombravella, rector de Vilademi , i ei decla
ren hàbil.

1670.- El bisbe confereix la rectoria de
Vilademí, vacant per la promoció de Josep Prats
a la de Sant Daníel, a Salvi Ombravella.

1672.- Salvi Ombravella permuta la rectoria de
Vilademí amb Eduard Sant Martí, clergue de
Cardona, obtentor d'un personat fundat per ell
mateix.

1675.- Procés. Salvi Ombravella, beneficiat de
Sant Bartomeu de Bordi ls, contra Joan Corney,
pagès de Corçà, per DPC.

1676.- Salvi Ombrave lla és citat com a admi
nistrador de Santa Maria del Collell.

1679.- Isidre Çanou, canonge col,lector dei
subsidi de la quarta, firma rebut , a Salvi
Ombravella, de quatre lliures.

1679.- Salvi Ombravella és nomenat, per se
gona vegada, Capellà Major del Collell, càrrec
que ostenta fins a 1683.

1682.- Salvi Ombravella permuta el benefici de
Sant Quintí de Bas amb Jacint Fontanills, obten
tor d'un personat fundat per ell mateix.

1683.- Salvi Ombravella torna a ser mencionat
com a administrador de Santa Maria del Collell.

1683.- Procés. Salvi Ombravella, beneficiat de
Sant Genis a Cornellà, contra Jacint Calderó i
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L1auger CHB de Pujals dels Pagesos, sobre pos
sessió de certes terres.

1685.- Salvi Ombravella és nomenat per ter
cera vegada Capellà Major del Collell, càrrec que
ostenta fins al 1691.

1686.- El vicari general aprova una fundació
d'aniversaris a Santa Maria del Collell feta per
Salvi Ombravella amb el personat fundat per
Jacint Fontanills. Aprova, també, la compra del
dret de lluir el mas Mahic del Torn feta pels
administradors del Santuari.

1686.- Jeroni Talavera, clergue de Barcelona,
que ha obtingut del Papa, el priorat del Collell, fa
procura a Salvi Ombravel la.

1691 .- Procés. Jaume Solà, pagès de
Cornellà, contra Salvi Ombravella, beneficiat de
Sant Genís de Cornellà, sobre lliurament de
rebuts de censos pagats.

1698.- Salvi Ombravella és nomenat, per quar
ta vegada, Capellà Major del Collell, càrrec que
ostenta fins al 1700.

1703.- Salvi Ombravella, clergue de Mieres,
funda un personat dotat amb 95 lliures.

1703.- Salvi Ombravella, clergue de Mieres,
augmenta amb 362 lliures un personat que ha
fundat.

1703.- Salvi Ombravella permuta l'anterior per
sonat amb Jaume Climent, obtentor del benefici
de Santa Maria d'Amer.

1708.- Joan B. Albertí, clergue de Banyoles,
insta la collació del benefici de Sant Genis de
Cornellà, vacant per òbit de Salvi Ombravella, al
qual ha estat presentat per Joan Tassl de Vall,
pagès de Puigpalper de Banyoles.

1708.- Pal.ladi Ombravella, clergue de Mieres,
insta la col-laci ó del benefici de Sant Bartomeu
de Bordils, vacant per òbit de Salvi Ombravella,
al qual ha estat presentat per Salvi Ombravella,
pagès de Mieres.

1710.- Neix a Mieres, Joan Ombravella

1715.- Pal.ladi Ombravella és nom en at
Capellà Major del Collell, càrrec que ostenta fins
a 1723.

1718.- El Vicari General confirma la co l-lac ió
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del benefici de Santa Maria d'Amer, vacant per
òbit de Salvi Ombravella, feta per Francesc de
Guanter, abat, a favor de Ramon Pagès, clergue
de Moll.

1745.- Jeroni Sans presenta un personat, fun
dat per ell mateix, amb Pal.ladi Ombravella i
Monell, obtentor del benefici de la capellania sim
ple de Maia.

1750.- Pal.ladi Ombravella, prevere resident
del Collell, insta la col -lac ió del benefici de Santa
Àgueda, de Sant Miquel de Campmajor, vacant
per òbit de Francesc Coromina al qual ha estat
presentat per Francesc Planaferrana , pagès de
Sant Miquel.

1750.- Pal.ladi Ombravella, esmentat, insta la
col -Iaci ó del benefici de la Purissima Sang de
Sant Vicenç de Besalú , vacant per òbit de
Francesc Coromina, al qual ha estat presentat
per Francesc Planaferrana.

1750.- Neix Jacinto Ombravella Comademont.

1152.- Manuscrit dei "Llibre de Notes" (1732
1752) en folis i "Llibre de Notes" (1752) en quar
tos de mossèn Patllari Ombravella que junt a d'al
tres quaderns manuscrits i cròniques, inèdits, es
conserva a la Biblioteca i arxiu del Collell.

1758.- 5 de novembre. Matrimoni de Josep
Martí, jove, teixidor, fill de Joan Martí, difunt, i
Teresa Fàbrega, vídua, amb Mara Anna, filla de
Joseph Ombravella i Maria Sitjà. Actuen de testi
monis Francisco Sitjà i Joan Ombravella.

1759.- 15 d'agost. Matrimoni de Joan Vilà,
jove, fill de Gaspar Vilà, treballador, i de Victòria
Camps, amb Maria, donzella, filla de Joseph
Ombravella, sastre, i d'Anna Maria Sitjà, còn
juges vius.

1759.- 23 d'octubre. Matrimoni de Joan
Ombravella, sastre, fill legitim i natural de Joan
Ombrave lla, sastre, i de Maria Viiallonga, amb
Maria Anna, filla de Joan Casadevall í Rosa
Teixidó.

1765.- Pal.ladi Ombravella i Monell, prevere
resident al Collell, augmenta amb 250 lliures, el
benefici del Roser de Mieres, que ha fundat.

1767.- Testament de Pal.ladi Ombravella í
Monell, beneficiat de Bordils, resident a Santa
Maria del Collell, que fundà misses al Coliell i
Mieres.
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1767.- Francisco Ombravella, pagès, fill de
Joan Ombravella, pagès de Mieres i d'Anna
Maria Comademont, cedeix un tros de terra del
Mas Falgàs al seu germà Josep, paraire de la
Cellera de Mieres.

1768.- Francesc Rovira, clergue d'Olot, insta la
coltacíó del benefici de la Puríssíma Sang de
Besalú, vacant per òbit de Pal.ladi Ombravella i
Monell, al qual ha estat presentat per Francesc
Planaferrana , pagès de Sant Miquel de
Santmajor.

1768.- Miquel Jonqueres, escolar de Maià,
insta la col-lació del benefici reduït en pius llegat
de Santa Àgata de Campmajor, vacant per òbit
de Pal.ladi Ombravella i Monell, al qual ha estat
presentat per Francesc Planaferrana, pagès de
Sant Miquel de Sant.

1768.- Pal.ladi Monell, pagès de Mieres, pre
senta a Antoni Monell í Rigall, escolà, fill seu
d'onze anys pel benefici del Roser de Mieres,
vacant per òbit de Pal.ladi Ombravella i Monell.

1768.- Pal.ladi Monel l prese nta a Antoni
Monell, dit, pel benefici de Sant Bartomeu de
Bordils, vacant per òbit de Pal.ladi Ombravella i
Monell.

1771.- Capítols matrimonia ls entre Josep
Ombravella i Maria Griver Sitjar (Maria Sitjar en
un altre document).

1771.- 26 de setembre. Casament de Jacinto
Hombravella Comademont amb Maria Anna
Millet.

1772.- Matrimoni entre Pere Boix i Casadevall
i Teresa Plana i Ombravella.

1776.- Teresa Pinsach ja es vidua de
Francisco Ombravella.

1776.- Docum ent que diu , que Josep
Ombravella, jove, pagès, és fill de Francisco
Ombravella i de Teresa Carrera Pinsach, vídua
en primeres núpcies de Francisco Ombravella.

1776.- 23 d'agost. Matrimoni entre Joseph
Ombravella, jove, pagès, fill de Francisco
Ombravella, pagès, difunt i de Teresa Pinsach, i
Maria, donzella, natural de Campmajor, fil la de
Joseph Tremballat i Xifra, pagès de Sant Miquel
de Campmajor i Maria Albert.

1777.- Neix Francisco Hombravella Miilet, fill
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de Jacinto Ombravella Comademont i Maria
Anna Millet.

1778.- 18 de gener. Matrimoni entre Andreu
Targas, jove, fill de Gabriel Targas, pagès, i
Francisca, amb Teresa Ombravella filla de
Francisco Ombravella, sastre, i Maria Gilada.

1779.- 20 d'octubre. Matrimoni entre Joseph
Gireu, teixidor, fill de Saltró Gireu, pagès, i de
Maria Clos; amb Esperança Ombravella, filla de
Salvi Ombravella, sastre, i de Maria Palmada.

1780.- 28 de novembre. Sentència de
l'Audiència de Barcelona a favor de Josep
Ombravella , pagès de Mieres, en el plet de Josep
Ombravella, pallaire i Jacinto Ombravella , sastre,
tots dos germans, naturals de Mieres, l'últim,
Jac into, res ident al Masnou ; cont ra Teresa
Carreras i Pinsach, abans Ombravella. Vídua en
segones núpcies de Jaume Carrera, pagès, que
en primeres va ser cons ort de Francisco
Ombravella, pagès, i contra Josep Ombravella,
mare i fill.

1782.- 14 de gener. Matrimoni entre Salvi
Ombravella, jove, sastre, fi ll de Joseph
Ombravella, sastre, i Anna María Sitjà, cònjuges
vius, i Sabrina, donzella, filla de Gaspar Codina,
doctor en medicina de Sant Privat i Francisca
Palmada, difunts.

1793.- 7 de maig. Neix Miquel Ombravella i
Pinsach, fill de Joan Ombravella, teixidor, difunt, i
Theresa Pinsach, v idua, i nét de Joan
Ombravella, sastre, i Marianna Casadevall.

1795.- 7 de maig. Defunció de Baldiri
Ombrave lla i Pinsach, als 33 anys; fill de
Francisco Ombravella, pagès, difunt, i de
Theresa Pinsach.

1799.- 15 de setembre. Defunció de Marianna
Rigall, natural de Cogolls, filla de Joan Rigall i
dona d'un Ombrave lla i Monell.

1799.- 30 d'octubre. Defun ció de Pere
Ombravella i Quintana, estudiant, de 16 anys; fill
de Joseph Ombravella , pagès de Mieres , i
d'Isabel Quintana, de Sant Esteve d'Olot.

1801.- 17 de gener. Defunció de Salvi
Ombrave lla, sastre, de 70 anys, vidu de
Marianna Palmada; fill de Pere Joan Ombravella,
sastre, i de Maria Fàbrega.

1801.- 12 de novembre. Defunció de Joan
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Ombravella i Fàbrega, de 68 anys, sastre de
Mieres; fill de Pere Joan Ombravella, sastre, i
Maria Fàbrega.

1805.- 26 de gener. Defunció de Maria Anna
Casadeva ll, de 60 anys, vídua de Joa n
Ombravella, sastre, i filla de Joan Casadeval , tre
ballador.

1807.- Mor Jacinto Hobravella Comademont.

1808.- 7 d'agost. Neix Antoni Ombravella i
Costa, fill de Joan Ombravella, teixidor, fill de
Mieres i habitant de Banyoles, i de Llúcia Costa,
nét de Salvi Ombravella , sastre de Mieres, i de
Silvina Codina de Sant Privat de Bas.

1809.- 3 de setembre. Defunció de Maria Sitjà,
de 60 anys , muller de Joseph Ombravella ,
paraire de Mieres.

1809.- 11 d'octubre. Defunció de Joseph
Ombrave lla, paraire de Mieres, de 74 anys,
vidu de Maria Sitja, i fi ll de Salvi Ombravella,
pagès de Mieres.

1810.- 27 de juliol. Defunció d' Isabel Quintana,
d'Olot, de 50 anys, muller de Joseph Ombravella,
pagès de Mieres, i filla de Joseph Quintana.

1810.- 10 de desembre. Neixen Maria Anna,
que nasqué primer que la següent, i Francisca
Ombravella i Frigola, filles de Francisco
Ombravella, trag iner de Mieres, i de Maria
Frigola, natural de Banyoles, i nétes de Josep
Ombravella, paraire, i Maria Sitjà , difunts.

1814.- 14 de novembre. Neix Jacinto
Hombr avella Pujadas, fill de Francisco
Hombravella Millet i Antònia Pujadas Amadas.

1815.- 3 d'abril. Neix Paula Ombrave lla i
Frigola, filla de Francisco Ombravella, jornaler, i
Maria Frigola, de Banyo les, néta de Josep
Ombravella, paraire, i de Maria Sitja, actuant com
a padrins en el bateig, Joan Ombravella, pagès, i
Paula Sitjà, pagesa.

1817.- 26 d'octubre.- Neix Miquel Ombravella i
Frigola, fill de Francisco Ombravella , teixidor, i de
Mar ia Frigola i nét de Joseph Ombravella,
paraire, i Maria Sitja.

1818.- 14 d'agost.- Defunció de Miquel
Ombr avella i Frigola, de 9 mesos, fill de
Francisco Ombrave lla, te ixidor, i de Maria
Frigola.



1819.- 19 de juny. Neix Josepha Ombravella i
Frigola (mateix historial que Miquel Ombravella i
Frigola).

1820.- 21 de març. Defunció de Josepha
Ombrave lla i Frigola, d'un any i vuit mesos, filla
de Francisco Ombravella, teixido r, i Maria
Frigola.

1821.- 29 de ju liol. Defunció de Joan
Ombravella i Palmada, teixidor de Mieres, de 64
anys, marit de Maria Àngela Roure, fill de Salvi
Ombravella , sastre, i de Maria Anna Palmada.

1821.- 6 d'aqost, Defunció de Joseph
Ombravella Pinsach, deixat vidu en últimes
núpc ies d' Isabel Quintana, fill de Francisco
Ombravella, pagès, i de Teresa Pinsach ,
difunts.

1821.- 2 de desembre. Neix Maria Ombravella
i Frigola (mateix historial que Miquel).

1822.- 28 de juny. Defu nció de Maria
Ombravella i Frigola, de 7 mesos, filla de
Francisco Ombravella , tei xidor, i de Maria
Frigola.

1824.- 5 d'octubre. Neix Catarina Ombravella i
Frigola (mateix historial que Miquel).

1825.- 16 de maig. El corsari colombià captura
el llaüt Sant Antonio propietat de Jacinto
Hombravella Mille!.

1825.- 28 d'octubre. Queda constituït el primer
Ajuntament del Masnou, Francisco Hombravella
Millet és escollit primer Sínd ic Procurador
General.

1826.- 23 de maig. Neix Francisca Ombrave lla
i Frigola (mateix historial que Miquel).

1826.- 27 de setembre . Jacinto Hombravella
Millet compra la goleta "Irene" a José Dalmases.

1826.- 23 de novembre. Defunció de Francisca
Ombravella, de 6 mesos, filla de Francisco
Ombravella, teixidor, i de Maria Frigola.

1827.- 6 d'oc tubre. Jacinto Ombravella Rigall,
de 67 anys i prevere de Mieres, fa testament.

1827.- 6 d 'octubre. Defunció de Baldiri
Ombravella i Rigall, prevere, de 67 anys, fill de
Patllari Ombravella, pagès de Mieres, i d'Anna
Maria Rigall.
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1828.- Mort Francisco Hombravella Mille!.

1832.- 11 de novembre. Testament d'Antonio
Ombravella, prevere, de Mieres.

1832.- 11 de nove mbre. Defunció del
Reverend Antonio Ombravella, prevere. Li fan els
funerals 9 sacerdots i el Reverend Jacinto
Ombravella, sagristà i mestre de nens de la
referida parròquia.

1833.- (1834) Testament de Jacinto
Ombravella i Casassa, sagristà de Crespià.

1836.- 9 de desembre. Defunció de Salvi
Ombravella i Rigall, natural de Mieres, de 86
anys, fill de Pal.ladi Ombravella i Anna Maria
Rigall, deixa fills.

1838.- 3 d'octubre . Jacint Hombravella Millet
ven la goleta "Irene" a Pablo Oliver.

1839.- Avarada del mistic "Nuevo Irene" al
Masnou, propietat de Jacinto Hombravella Mille!.

1840.- 20 octubre. Inscripció per part de
Jacinto Hobra vella Pujadas de la pollacra
"Cronómetro" construïda a Vilassar de Mar.

1843.- 11 de març. Defunció de Francisco
Ombravella i Sitjà, de 75 anys, marit de Maria
Frigola i fill de Josep Ombravella i Maria Sitjà.

1850.- Jacinto Hombravella Pujadas es casa
amb Àgueda Maristany Maristany.

1850.- Neix Francisca Hombravella Marisfany,
filla de Jacinto Hombravella i Àgueda Maristany.

1852.- 23 d'ab ril. Mor, al port de Vigo
Francisco Hombravella Oliver, fill de Jacinto
Hombravella Millet i d'Eu làlia Oliver.

1852.- Neix Jerónimo Hombravella Maristany,
fill de Jacinto Hombravella Pujadas i Àgueda
Maristany Maristany.

1853.- 29 de març. Neix Ana Hombravella
Maristany, filla de Jacinto Hombravella Pujadas i
Àgueda Maristany Maristany.

1853.- 23 de maig. La goleta "Nuevo Irene", és
comprada per Joan Rosés.

1853.- Mor Jerónimo Hombravella Maristany.

1855.- 6 de maig. Neix Jacinto Hombravella
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Maristany, fill de Jacinta Hombravella Pujadas i
Àgueda Maristany Maristany.

1857.- Jacinta Hombravella Pujadas fa cons
truir la casa, considerada pairal, en el Masnou, al
carrer de Barcelona, núm. 2.

1858.- Neix Gerardo Hombravella Maristany,
fill de Jacinta Hombrave lla Pujadas i Àgueda
Maristany Maristany.

1862.- Es construeix a Sestri Ponente, Itàlia, la
corbeta "Volador".

1863.- Neix Antonio Hombravella Maristany, fill
de Jacint a Hombravella Pujadas i Àgueda
Maristany Maristany. Morí al cap d'un mes
d'haver nascut.

1864.- 15 de desembre. Ricardo O'Shee i Cia.
nomena apode rat a Jacinta Hombravella
Pujadas.

1866.- Probablement es va fundar la Fàbrica
de Plomalls Estrada y Cia.

1866.- Mor al 15 anys Francisca Hombravella
Maristany.

1867.- Neix Francisco Hombravella Maristany,
fill de Jacinta Hombravella Pujadas i Àgueda
Maristany Maristany.

1869.- 9 d'abril. Jacinta Hombravella Pujadas
forma societa t amb Jerónimo i Santiago Gubern.

1869.- És nomenat Jutge de Pau Jacinta
Hombravella Pujadas, durant un any.

1872.- Mor Àgueda Maristany i Maristany.

1872 .- 1 de gene r. Jac inta Hombravella
Pujadas ven un terç de la corbeta "Volador" a
Pedra Maristany Font.

1873.- Mort Anna Maristany Hombravella,
sogra de Jacinta Hombravella Pujadas

1874.- 13 de juliol. Jacint a Hombravella
Pujadas, ven una tercera part del "Volador", a
Jerónimo Gubern Garriga.

1874.- 31 d'agost. Nomenament, com a segon
pilot, de Jacinta Hombravella Maristany.

1876.- 28 de novembre . Jacinta Hombravella
Maristany, deixa de navegar.
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1877.- Jacinta Hobravella Pujadas forma soci
etat amb José Estrada Petit, per la fàbrica de plo
malls i es concedeixen poders a Jacinta
Hombravella Maristany.

1879.- Defunció de Paula Ombravella , vidua,
de 62 anys, domiciliada al carrer Can Caló, 5 de
Mieres. Deixa un fill que es diu Pere.

1879.- 22 de ju liol. Jacinta Hombravella
Pujadas i Jerónimo i Santiago Gubern dissolen la
seva societat.

1880.- 29 d'agost. Mor als 84 anys, Gerardo
Maristany Millet, sogre de Jacinta Hombravella
Pujadas.

1882.- 18 de desembre. Mor als 68 anys,
Jacinta Hombravella Pujadas.

1883.- 25 de juny. La corbeta "Volador" es ven
a José Gras Perez, i passa a anomenar-se
"Maria",

1886.- 12 de febrer. Inauguració de la nova
seu d'Audouard y Cia. al carrer de les Corts núm.
273-275.

1886.- S'estableix, a l'Argentina, la fàbrica de
colrats.

1889.- 25 d'abril Jacinta Homb rave lla
Maristany comunica que les salines que estan a
8 llegües de Sant José ja funcionen .

1890.- 3 de juny. Gerardo Hombravella
Maristany es trasllada a Córdoba amb la família,
per establir-s' hi definitivament.

1904.- Mor, al Masnou, Anna Hombravella
Maristany.

1906.- Es dissolt "Audouard y Cia.".

1907.- Gerardo Hombravella Maristany, asso
ciat als seus dos fills grans compra la partic ipació
dels seus germans en el negoci de colrats de
l'Argentina, ja que aquests, tornen a Catalunya.

1915.- Mor a Córdoba (República Argentina),
Gerardo Hombravella Maristany.

1936.- Mor Jacinta Hombravella Maristany.

1952.- Mor Francisco Hombravella Maristany.
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FITXA TÈCNICA
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CARTA GENERAL DEL OCÉANO
ATLANTICO SEPTENTRIONAL

Dirección de Hidrografia. Madrid, 1864

NOTAS
La sonda està expresada en brazas
Variación de la aguja en 1861

Núm. d'inventari: 1.536
Objecte: Carta nàutica
Descripció fisica: Imprès sobre paper a una sola tinta,
emmarcat 1,08 cm. x 75 cm.
Forma d'ingrés: Donació familiar

Aquesta carta nàutica ha estat bastant navegada,
segons es pot veure en els rumbs que s'han senyalitzat.
Va ésser utilitzada per un capità masnoví, Bonaventu ra
Rosés i Sunyol que comandava el bergantí-goleta
"Vencedor".

Es va deixar al Museu d'Història de Catalunya per ser
exposada amb motiu de l'exposició Escolta Espanya.
Catalunya i la crisi de 1898, que va ser inaugurada el dia
19 de març i es perllongà fins a 1'11 de setembre de 1998.

PALEMÓ ANGLÈS I SALA
DIRECTOR DEL MUSEU MUNICIPAL

DE NÀUTICA DEL MASNOU
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