
Introducció 

Els fogatges de 1497 i 1553 van ser estudiats i transcrits per en Josep 

Iglésies i Fort (1902-1986). Els treballs van ser publicats per la Fundació 

Salvador Vives Casajoana, i editats per en Rafel Dalmau. El fogatge de 

1553 fou publicat en 2 volums –editats el 1979 i 1981–-. I el fogatge de 

1497 publicat el 1991 de manera pòstuma, també en 2 volums. 

El fogatjament del 1515, que també va ser estudiat per en Josep 

Iglésies no va estar mai editat en el seu conjunt. Malauradament el 

treball es va perdre en el trasllat de la seu que va fer l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC) a la qual Josep Iglésies havia lliurat l’original del treball.  

Aquest treball “perdut” hagués donat una continuïtat tant en els treballs 

publicats anteriorment com en la consulta per part nostra. Fa uns anys 

es va localitzar i publicar una primera carpeta amb la relació de pobles 

(per comarques) amb el nombre de focs corresponents. Però hi manca 

la resta del treball –no localitzat– que seria la transcripció dels focs de 

les poblacions amb els noms i cognoms. 

Al llarg dels anys diversos autors han estudiat i publicat diversos treballs 

fent-ne ressò del Fogatge del 1515 però sempre d’una manera parcial, 

generalment publicant les dades referents a una població concreta o a 

una zona més o menys extensa, però mai d’una manera exhaustiva i 

abastant tot el territori com en els treballs d’en Josep Iglésies. 



Els fogatges en la recerca genealògica 

Quasi be tothom que ens dediquem a la recerca dels nostres 

avantpassats hem consultat alguna vegada els fogatges: 

I) per saber la distribució dels cognoms motiu de les nostres recerques 

dins el territori;   

II) per constatar si ja s’havien establert els nostres avantpassats en una 

o altra població en una època determinada;  

III)  per comprovar d’una manera fefaent la continuïtat d’un cognom en 

alguna població.  

I a mes, tot això en una època en la qual la existència de documentació 

pot ser molt minsa, o fins i tot en molts cops inexistent. 

 

Localització física 

El manuscrit original del Fogatge de 1515 es troba a l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó sota l’entramat de seccions i signatura  “Arxiu de la Corona 

d’Aragó, Reial Patrimoni, Mestre Racional, A-401)”.  

Fa uns 20 anys vaig tindre la oportunitat tant de consultar-lo diverses 

vegades com d’aconseguir una còpia en paper de la microfilmació de dit 

fogatjament de les vegueries de Tarragona i  Vilafranca.  

Ja aleshores, recordo que estranyament la seva localització per part 

dels tècnics de l’arxiu (després d’haver-lo trobat en els índex de l’ACA) 

no va ser gens fàcil, al menys en aquella època. 



Localització digital 

Ja fa diversos anys el varen penjar a la web de PARES (Portal de 

Archivos Españoles) http://pares.mcu.es . 

Amb aquesta digitalització del Fogatge del 1515 i l’accés obert des de la 

xarxa semblaria que tots els interessats en la genealogia n’haguessin de 

tenir coneixement i en poguessin accedir amb relativa facilitat. 

La experiència al llarg de tots aquests anys però, m’indica el contrari. No 

sols desconeixement de la ubicació, sinó que molts cops, fins i tot el 

desconeixement total de la existència d’aquest Fogatge en sí mateix. 

Per tant, semblaria que la mateixa dificultat que vaig tindre fa 20 anys 

en la seva localització física es tornés a repetir en la seva localització 

digital i que, a més, la publicació i difusió de les obres d’en Josep 

Iglésies  (fogatges del 1497 i 1553) hagués eclipsat els altres fogatges 

no editats. 

I encara que l’accés digital al Fogatge de 1515 no sembla gaire 

complicat, la seva ubicació dins l’entramat d’arxius de la pàgina web que 

l’acull, afegit a la peculiar nomenclatura de localització per part de l’ACA 

tampoc fa que el seu accés sigui fàcil, a més, el fet que tot el llibre 

estigui escanejat com un sol volum de 944 pàgines tampoc sembla 

ajudar, en un principi, a la agilitat en la seva consulta.  

 

 

 

 

http://pares.mcu.es/


Accés i consulta digital 

A ningú se li escapa doncs, que la consulta dels fogatges pot arribar a 

ser cabdal en les nostres investigacions i també que entre el fogatge del 

1497 i el fogatge de 1553 hi ha un vuit molt gran, i que encara que el 

fogatjament del 1515 no acaba d’omplir del tot sí que pot fer servir de 

pont entre ambdues dades, cosa que fa que la seva consulta sigui 

essencial. 

A més una errada en la transcripció o una interpretació equivocada d’un 

cognom per la manca de coneixement d’un territori o població pot fer 

que un cognom sigui localitzat o no, per tant seria sempre recomanable 

anar directament a la font original dels nostres estudis. 

Per tot això, us poso a continuació 2 annexos:   

I. Annex I. És un índex on trobareu les vegueries en què està 

repartit el Fogatge i la imatge vinculada a la vegueria que voleu 

cercar. 

II. Annex II: Consulta ràpida del Fogatge de 1515, l’he dividida en 2 

apartats. El primer una guia pas a pas de com trobar el Fogatge 

de 1515 dins la pàgina web i el segon de com visualitzar d’una 

manera més àgil el contingut i la seva consulta. (Després d’entrar-

hi una o dues vegades ja no us farà falta, però us servirà de 

recordatori de com fer-ho). 

Per acabar sols desitjar-vos que en gaudiu força. 

 

Jordi Plana Tomàs 

Soci núm. 783 
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Annex II

http://pares.mcu.es/


 



 

 

 

 

 


