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EDITORIAL – HOMENATGE A RAMON ROVIRA

La nit del 29 d’abril passat, rebia un missatge del desenllaç imminent de la mort de 
l’amic Ramon Rovira i Tobella. L’endemà al matí, la notícia es confirmava i a través 
de diversos mitjans la Societat la feia pública. 

En Ramon Rovira i Tobella era, per damunt de tot, un amic de molts dels que formem 
part de la gran família de la SCGHSVN. Va ser membre de la Junta de Govern de 
manera ininterrompuda des del 1995. Ocupà també la presidència de la SCGHSVN 
l’any 2007 i la vicepresidència entre el 2007 i el 2010.

En Ramon era un home bo, discret, honest i generós. Va ser el creador i l’ànima de la 
pàgina web de la Societat durant molts anys, pàgina reconeguda i premiada gràcies a 
la seva labor. Investigador incansable no va parar de treballar fins els darrers dies de 
la seva vida. La seva generositat el feia compartir les seves recerques amb qualsevol 
que li demanés. Ajudà a centenars de genealogistes en les seves recerques, orientant-
los i acompanyant-los, especialment en les recerques del Penedès.

En uns moments difícils, en Ramon va assumir la responsabilitat de presidir la 
Societat, mostrant la seva talla i la seva generositat. La Societat sempre li estarà en 
deute. 

El dia 1 de maig, una nodrida representació de la Societat acompanyà la família 
a l’església de Gelida. Va ser el darrer comiat a un home bo, però el seu record es 
mantindrà entre tots els que l’hem conegut i hem tingut l’honor de compartir anys de 
viatge per aquesta vida. Amic et trobem a faltar.

Juanjo Cortés García

President de la SCGHSVN



2

BUTLLETÍ DE LA SCGHSVN NÚM. 26, NOVEMBRE 2019

Vallvidrera.Junta de Govern-5 de juny de 2008 ANC-Conferència-24 de novembre de 2008

ANC-Conferència-16 de febrer de 2009 ANC-Conferència-16 de març de 2009

ANC-Conferència-20 d’abril de 2009 Diada de La Societat-12 de juny de 2010

Reunió amb membres de l’EMD Bellaterra-16 de febrer de 2011 Diada de La Societat-4 de juny de 2011



3

BUTLLETÍ DE LA SCGHSVN NÚM. 26, NOVEMBRE 2019

Junta de Govern-19 de gener de 2012

Grup Monumenta-20 de febrer de 2017

Dinar del Soci-10 de juny de 2017

Grup Monumenta-29 de gener de 2018ANC-Conferència-25 de maig de 2009

HOMENATGE A RAMON ROVIRA

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) 
està preparant una publicació Miscel·lània 
Homenatge a Ramon Rovira i Tobella.

Els articles –originals, acadèmics, de recerca i 
temàtica de les disciplines pròpies de la SCGHSVN— 
es poden fer arribar a la seu de la nostra entitat fins 
el 31 de març de 2020. Les normes de publicació són 
les de la revista Paratge, que podeu trobar a:

https://www.scgenealogia.org/docs/publicacions/
Normes_publicacions_paratge.pdf

Per a més informació, cal adreçar-se a scgenealogia.
cultura@gencat.cat

A més, la Miscel·lània homenatge a Ramon Rovira 
i Tobella comptarà amb una Tabula Gratulatoria de 
les persones  que expressin el seu interès per unir-se 
per agrair a Ramon Rovira i Tobella les seves grans 
contribucions en el camp de la genealogia, de la 
història de les masies i de la història local. Per formar 
part d’aquesta tabula cal enviar un escrit d’adhesió 
a la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) 
amb seu a l’Arxiu Nacional de Catalunya (c. Jaume 
I, 33, 08175, Sant Cugat del Vallès) o bé al seu correu 
electrònic:

(scgenealogia.cultura@gencat.cat) fins el dia 31 de 
març de 2020.
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LES NOSTRES ACTIVITATS

Dilluns, 29 d’abril de 2019: Conferència: El col.leccio-
nisme Cervantí a Barcelona, a càrrec de Núria Altarriba i 
Vigatà (Directora de la Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca 
de Catalunya)

La Sra. Núria Altarriba,  que entre altres responsabilitats, té 
cura de la Col·lecció Cervantina, ens va donar una interes-
sant i ben documentada conferència sobre el col·leccionis-
me cervantí a Catalunya¨. 

Ens parlà de la Col·lecció Cervantina de la Biblioteca de 
Catalunya, dels seus orígens, gràcies a la donació dels tres 
mil quatre-cents volums del mecenes Isidre Bonsoms i Si-
cart l’any 1905, i les seves posteriors incorporacions, fins 
arribar avui, a més de nou mil volums. Ens va parlar també 
dels principals treballs d’investigació realitzats sobre l’obra 
de Cervantes i els  llegats cervantins existents a bibliote-
ques d’arreu del món. 

La sessió va acabar amb un animat col·loqui.

Pere Serra i Rosell
(soci núm.343)

Conferencies – Visites culturals

Dissabte, 6 d’abril de 2019: Sortida d’un dia per visitar el Santuari de Sant Magí de la Brufaganya.

El passat mes d’abril, una vintena i escaig de socis vam fer una visita a Sant Magí de la Brufaganya. Un matí compartit en el marc 
de les relacions entre entitats. 

L’arribada va ser esglaonada i la benvinguda cordial. Amb “els olors de Sant Magí” que ens aportava en Jordi Solé de la mà, 
començà la visita. Presentació dels Amics de Sant Magí per part d’en Silvestre Palà, i tot seguit, intervenció d’en Josep Maria 
Carreras, que ens parlà de la formació de les conformacions humanes a Sant Magí en les diferents etapes: l’eremitisme i vida del 
Sant entre la llegenda i els fets, l’edat mitjana amb els beneficiats i els barons de la Llacuna, l’arribada dels dominics i els anys 
d’esplendor del monestir. 

L’explicació començà al creuer de l’església, en el lloc on es creu enterrat el Sant, continuà pel cambril i les dependències més 
antigues, on s’intueixen restes de construcció romànica. Les explicacions de Josep Maria Carreras permeteren seguir els fets més 
importants de la vida conventual i també de la realitat social de la Brufaganya. La cronologia, la relació de priors dominics i la 
genealogia dels Cervelló (repartida en el dossier cultural-turístic lliurat als assistents) foren una ampliació de la visita, junt amb 
les intervencions de diferents participants com el Dr. Avel·lí André, coordinador del Seminari Permanent de Paleografia de la SC-
GHSVN, que treballa en la transcripció del “Llibre de la Fundació” (Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona).

La presentació que va fer Rita Armejach d’una col·lecció de fotografies antigues va crear interès pels edificis que ja no existeixen, 
pels aplecs, per les diferents vestimentes, estris i transports que els primers documents fotogràfics fan evidents.

Una part important de la visita va ser l’”Exposició d’objectes de devoció popular al Santuari de Sant Magí”. La gran quantitat 
de materials aportats pel  Josep Mas: goigs, novenaris, rajoles, medalles, postals, documents varis… va generar un gran interès 
genealògic, documental i històric per part dels diferents assistents. L’observació i manipulació dels objectes  permetien consultes 
i coordinacions.

Feia fresqueta, i cap al migdia, el grup amb Josep Maria Carreras va acabar la visita a Santa Coloma de Queralt, el castell i la part 
antiga.

Rita Armejach i Carreras (sòcia núm.830)
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Dilluns, 20 de maig de 2019: Conferència: Genealogies de 
Sant Julià d’Altura, a càrrec de Glòria Dalmau i Pons (Ar-
xiu Històric de Sabadell)

Glòria Dalmau ens va parlar sobre les genealogies de masies 
que estaven dins de la influència de la parròquia de Sant Ju-
lià d’Altura, avui desapareguda com a parròquia, el territori 
de la qual  s’escau entre els termes municipals de Sabadell i 
de Terrassa. Va ser amena i de gran interès, no només per les 
genealogies dels propietaris de les masies, si no també per les 
genealogies de masovers d’algunes d’aquestes masies. Es va 
notar la mestria i documentació que la conferenciant tenia sobre 
aquest tema.

Ferran Manau i Graupera

(soci núm.592)

Dilluns, 18 de juny de 2019: Conferència: Els Masclans 
a Sants, a càrrec de Josep-Maria Masclans i Segura (soci 
núm.317) i Carles Bosch i Moya (soci núm.464).
Amb una assistència de quaranta persones, dos dels nostres so-
cis més veterans (el tercer autor va disculpar la seva absència) 
ens van venir a presentar el llibre que van escriure sobre els 
avatars dels avantpassats Masclans.
Va ser una xerrada distesa i molt enriquidora sobre com fer 
(moltes vegades l’ enrevessada i feixuga) recerca de la història 
dels nostres ancestres, amb resultats positius i satisfactoris.
En acabar la seva intervenció, tant el Josep-Maria com el Carles 
van haver de respondre moltes preguntes dels presents a l’acte, 
que tots dos van atendre amb la seva habitual cordialitat.

Maria dels Àngels Espert i Clanxet

(sòcia núm.500)

Cursos i Tallers

_El dimecres 10 d’abril de 2019, Juanjo Cortés va organit-
zar un Taller de Tractament de Pergamins.

_El dimarts 7 de maig de 2019 es va iniciar el Curs d’Ini-
ciació a la Sigil.lografia, a càrrec de Pere Serra i Rosell, 
amb una assistència de set  persones. El curs es va impar-
tir en sis sessions setmanals de dues hores, fins al dimarts 
11 de juny.

_Els dimecres des del 8 de maig fins al 14 de juny, Juanjo 
Cortés i García va impartir el Curs de Paleografia II, amb 
una assistència de sis persones.

Malgrat el nombre escàs d’alumnes, el resultat va ser po-
sitiu, perquè tothom va sortir satisfet de l’experiència. 

(Nota de la Redacció)

Curs de Genealogia a Sant Vicenç dels Horts

El passat mes de maig a Sant Vicenç dels Horts durant 
quatre dies es va fer un Curs d’iniciació a la Genealogia 
amb l’assistència de dotze alumnes.

Després d’explicar què és la genealogia, el rigor científic 
amb què s’ha de portar a terme i la seva contribució a d’al-
tres disciplines, es va fer una aproximació a l’ADN i al pa-
rentiu, continuant amb el valor de conservar  la documen-
tació familiar i es va seguir amb els diferents llocs d’on 
podem treure informació (arxius, institucions, webs...). 
Vàrem analitzar diferents documents que ens podem tro-
bar, remarcant quins detalls hem de tenir en compte i quin 
tipus d’informació podem trobar en cadascun d’ells. Es 
va aprofundir en el tema dels cognoms, en les diferents 
èpoques i es va finalitzar el curs amb una explicació molt 
animada i plena d’anècdotes que va fer el consoci Ferran 
Manau,  responsable de la secció de Monumenta de la SC-
GHSVN. 

Al cap de dues setmanes es va fer una visita a l’Arxiu 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, on ens va rebre 
l’arxivera Leonor Parreu, que va fer una extensa presenta-
ció dels documents que es poden consultar a l’arxiu i que 
va complementar allò que s’havia explicat durant el curs. 
S’ha de remarcar que l’atenció que ens va dispensar la 
Leonor va ser excel·lent.

També hem d’agrair a la directora de la Biblioteca Muni-
cipal, Montse Collazos,  la facilitat de la utilització de les 
instal·lacions i el suport a la divulgació del curs. 

Camil Rull Rigol.

(professor del curs i soci núm.879)
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Sopar del Soci - divendres 14 de juny de 2019

El passat 14 de juny es va celebrar el tradicional Sopar del Soci 
al restaurant Matalaranya.
 
Quasi una quarantena dels nostres associats van poder compar-
tir una vetllada molt agradable fora de les activitats més acadè-
miques que es celebren durant el curs. 

El sopar és un moment que, any rere any, propicia la trobada en-
tre socis, els quals poden explicar-se les seves recerques, preo-
cupacions i descobertes en un ambient més distès i acompanyat 
d’un bon menjar.

Andrea Rovira i Bordonau

(sòcia núm.719)

Diada de la Societat – dissabte 15 de juny de 2019

Enguany el tema de la Diada va ser: La Família a través de 
l’objectiu

Per primera vegada es van programar els actes en col.labora-
ció amb l’Arxiu Nacional de Catalunya, cosa que va enriquir 
moltíssim la jornada, ja que l’exposició conjunta: La Família 
a través de l’objectiu: Fotografies quotidianes (1880-1960), 
barrejava escenes de la vida familiar, tant de socis de la SC-
GHSVN, com de personatges il.lustres pertanyents al fons de 
l’ANC. Va resultar una experiència molt positiva que, en opinió 
de la Subdirectora, la Sra. Àngels Bernal,  pot donar peu a pro-
peres activitats conjuntes entre les nostres dues entitats.
 
Per completar el tema fotogràfic, tant important per a la Genea-
logia, Laia Foix i Navarro (Coordinadora del Departament de 
Documentació i Investigació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya), va impartir la conferència: La fotografia com a 
eina de la recerca genealògica, que va suscitar un gran interès 
per part de tots els assistents.

Per acabar, es van entregar els diplomes d’assistència als Cur-
sos 2018-2019 i els premis del IX Concurs Literari per alumnes 
d’ESO. (Trobareu els treballs guanyadors en l’annex d’aquest 
Butlletí)
Tant la presentació com la cloenda, va anar a càrrec del nostre 
president, Juan-José Cortés i García.

Maria dels Àngels Espert i Clanxet
(sòcia núm.500)
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Nota necrològica

Josep Climent i Parcet, “passió per la vida i el coneixement”

El proppassat mes d’abril d’aquest any deixava d’existir, a 
l’edat de 85 anys, el nostre amic i company de recerques i tre-
balls en el Seminari permanent de Paleografia de la SCGHSVN.

La frase entre cometes de la capçalera d’aquesta necrològica, 
l’he extreta de l’esquela mortuòria publicada a “La Vanguàrdia” 
l’endemà de l’òbit. És una bona definició del finat, com li vaig 
comentar a la seva esposa, na Mercè (Merche) Marsal, durant la 
vetlla en el tanatori de Les Corts de Barcelona.

L’expressió esmentada era d’ella, com també ho era la que fi-
gurava en primer lloc a l’esquela a continuació del nom: “una 
bona persona i doctor enginyer industrial”.

L’enorme vitalitat d’en Josep no podia passar desapercebuda, 
no només per la seva veu potent, sinó més encara perquè no 
deixava de fer-la servir sempre i arreu: a les assemblees i con-
ferències de la SCGHSVN, al nostre Seminari de Paleografia, 
al de Llatí, al de Genealogia (Monumenta), etc.

Les seves intervencions no eren precisament infreqüents, però 
sempre venien motivades per l’afany d’esclarir idees i arribar al 
fons dels temes o qüestions.

El seu gran bagatge formatiu i de coneixements i experiències 
sempre aspirava a ampliar-se sense límit. En aquests últims 
anys havia fet el treball de recerca i obtingut el títol de Genea-
logia de la nostra SCGHSVN.

I, més recentment, publicava (amb un altre coautor) una obra 
extensa i erudita en dos gran volums sobre el famós personatge 
dels temps del papat d’Avinyó, Francesc de Climent, dit Sapera, 
bisbe de Mallorca, Tortosa i Barcelona, arquebisbe de Saragos-
sa i patriarca de Jerusalem.

Precisament, en aquest llibre hi ha un autèntic arsenal (bastants 
més d’un centenar) de manuscrits en llatí transcrits per en Jo-
sep, la qual cosa demostra, a més de la seva capacitat de treball, 
el seu important domini de la transcripció paleogràfica.

Bé, doncs, aquesta notable vitalitat esmentada abans, veiem que 
trontolla el dia 3 de setembre de 2018, quan escriu a la nostra 
secretària Luz, dient-li que ell no ha passat pas un bon estiu, i 
li adjunta una nota per al president de la SCGHSVN, per a mi 
mateix, per al Ramon Rovira (RIP) i per a la responsable del 
Seminari de Llatí, na Marta Planas. En aquesta nota ens diu que 
està en tractament de quimioteràpia i que durant un mínim de 6 
mesos no podrà seguir amb les seves activitats habituals.

ELS NOSTRES SEMINARIS

Dos dies després d’això, el dia 5 de setembre de 2018, en un 
intercanvi de correus electrònics sobre les nostres “goteres”, en 
Josep em deia: “Jo em consolo pensant que ja he sobrepassat la 
meva esperança de vida i que tota la que em vingui de més serà 
un regal”.

Un regal de sis mesos. I, ara, una absència inexorable, una cadi-
ra buida de qui no solia faltar a Paleografia, Llatí, Genealogia, 
conferències i assemblees; una veu crítica en positiu que ens 
doldrà no tornar a sentir mai més, …

Amic Josep, viuràs sempre en el nostre record i ens resignarem 
tot pensant que, almenys, t’ho passaràs bé discutint amb el bis-
be Climent “Sapera” sobre les teves transcripcions publicades 
en l’obra que li vas dedicar.

Avel·lí André, Seminari de Paleografia de la SCGHSVN, 
26 d’octubre de 2018

El passat mes de setembre es va dirigir a la Societat un par-
ticular per demanar ajuda per identificar i certificar un segell, 
pretesament de l’Edat Mitjana, emès per la cancelleria de la rei-
na Elisenda de Montcada.  El Seminari Permanent de Sigil·lo-
grafia, després d’estudiar-lo en profunditat, va dictaminar que 
es tractava d’un segell de plombiogival pertanyent al Monestir 
de Pedralbes, fundat per la mateixa reina, d’aquí que porti les 
seves armes en l’anvers. En el contrasegell trobem  l’escut de 
la Ciutat de Barcelona, protectora d’aquest monestir de les cla-
risses.  

Pere Serra i Rosell
(Coordinador del SeminariPermanent de Sigil.lografia)
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Des que hi ha papers a casa

Tot i haver nascut a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), 
on vaig passar-hi tres anys d’infantesa, el gairebé tot de la 
meva vida ha transcorregut fora de Catalunya. El lligam 
patri que mai no he perdut li dec als meus pares i germans 
grans, tots ja desapareguts. 

La meva documentació.

Es tracta principalment de papers de totes les branques 
que conflueixen en la família Plana – Pañart (i Panyart) 
de la qual en sóc l’únic sobrevivent, llevat dels meus dos 
fills, s.p. 

La documentació que he anat arreplegant fou heretada del 
meu pare, la major part, i transmesa originàriament pel 
meu avi patern. Després s’hi va anar ajuntant la provinent 
de la meva branca materna i a tota, hi he anat agregant la 
meva pròpia producció.

La composició d’aquest arxiu és, essencialment, de co-
rrespondència familiar i fotografies. Hi ha també docu-
ments tals com partides de naixement, matrimoni i defun-
ció, recordatoris d’actes diversos, amb altres d’oficials i 
publicacions com fullets o revistes i retalls de diari que 
s’havien adjuntat coetàniament a la correspondència. In-
teressen algunes anotacions tècniques tèxtils, elaborades 
pel Domènec Plana, mon pare, classificades o trobades 
sovint entre pàgines de llibres del ram i alguns expedients 
recuperats de la fàbrica quan va plegar.

Està complementada amb anotacions diverses de fets 
esdevinguts amb caràcter de diari per varies persones, i 
sobretot, la recopilació de dades genealògiques, que aple-
guen prop d’un miler de persones associades, i mig miler 
de persones amb referències obtingudes en diferents viat-
ges de recerca a arxius parroquials, totes gestionades amb 
el programa informàtic ‘Sistema General de Documenta-
ció Familiar - GDS’.

Èpoques que interessen.

Les èpoques que comprèn la documentació van des de fi-
nals del segle XIX fins a l’actualitat. És doncs, un segui-
ment de la història familiar precedent, i la meva personal. 

La densitat dels diferents núvols de dades és molt varia-
ble. Pel mateix fet de tractar-se sobre tot de correspondèn-
cia, les èpoques d’una certa estabilitat en l’assentament 
familiar son àgrafes, o gairebé no n’hi ha de correspon-
dència. Només quan augmenta la distància geogràfica en-
tre els membres, augmenta paral·lelament la comunicació 
escrita.

L’inventari es troba en fase de realització, en un estadi 
aproximat d’un quaranta per cent d’acabament. La pro-
porció del repartiment temporal dels documents és, a ho-
res d’ara, prou orientatiu.

EL RACÓ DEL SOCI
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QUÈ PASSA FORA DE LA SOCIETAT

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS

Dissabte, 26 d’Octubre de 2019: Conferència a la seu de la 
Església de Jesucrist de Tots els Sants del Darrer Dia.  Genea-
logia Familiar: La xarxa al servei de la genealogia, a càrrec 
d’Àngel Martínez i Buendía (membre de la Junta de Govern de 
la SCGHSVN). 

El passat 26 d’octubre, Àngel Martínez, responsable de les  xar-
xes socials de la SCGHSVN, va impartir una conferència sobre 
les possibilitats que actualment dóna internet per fer recerques 
genealògiques, destacant el potencial que ofereix FamilySearch. 
Durant la conferència va quedar demostrat que els recursos in-
formàtics han canviat la manera de fer recerca, ja que avui dia 
es poden fer exportacions i explotacions de les bases de dades, 
igual que poden compartir-se recerques mitjançant arxius GE-
DCOM.

A més, els assistents, entre els quals hi havia bisbes, consellers 
de barri, consultors d’història familiar, encarregats d’indexació 
(tots ells membres de l’Església Mormona), van poder conèixer 
les activitats que la Societat desenvolupa i se’ls va facilitar 
informació sobre els seminaris i cursos que s’hi imparteixen, 
mostrant-se molt interessats en aquells que fan referència a ge-
nealogia i paleografia.

Àngel Martínez i Buendía
(soci núm.646)

20-22 de setembre: LXVI Assemblea de la CECEL

El penúltim cap de setmana de setembre es va celebrar a 
Àvila la LXVI Asamblea de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales (CECEL). Aquest acte va re-
unir a una quarantena de centres adscrits, entre ells la So-
cietat. Aquest any l’entitat amfitriona va ser la Institución 
Gran Duque de Alba (IGDA), la qual va organitzar activi-
tats culturals de gran interès, com la visita a les muralles de 
la ciutat o la descoberta dels pobles de Bonilla de la Sierra 
i de Piedrahita.

Andrea Rovira i Bordonau
(sòcia núm.719)

Projectes

L’activitat actual en el meu arxiu documental passa per pros-
seguir amb les tasques d’inventari i escanejat d’imatges, as-
sociant-ho a una base de dades, ja bastant avançada, que avui 
supera els sis mil registres.
S’ha de materialitzar aquesta base de dades en l’elaboració 
d’un índex que pugui servir per a conèixer-ne públicament 
el seu contingut, amb estadístiques diverses.
Seguidament caldria anar a la publicació d’extractes dels ca-
pítols formats per la documentació que considero més impor-
tant, en aquest mateix ordre:

1. Genealogia, des del S. XVIII.
2. 1936-1939. Precedents i guerra civil.
3. 1940-1947. Estança a Sant Llorenç de Morunys 

(Solsonès).
4. 1947-1975. Establiment a Burgos, de vàries 

fàbriques tèxtils.

La guerra (1936-39); correspondència de l’oncle Pere 
Plana Castany (principalment). 
La història postal de la guerra del Pere és la part monotemà-
tica potser més important de l’arxiu.

El meu avi, en Miquel Plana Balanyà, durant l’absència del 
seu fill arrencat de casa per la guerra, va anar guardant amb 
cura les notificacions que des del front li arribaven. Simultà-
niament o més tard, possiblement després de mort, va orde-
nar-les i les va numerar.

L’avi va morir l’any 1953.

El meu pare, en Domènec Plana Castany, va mantenir guar-
dat aquest arxiu i molts altres papers, que són tota la història 
familiar. Ell va anar-se’n el 1975.
Els papers encara es mantenen. Jo hi sóc.
 

Pere Plana i Planyart
(soci núm.700)
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Escut de
Mura

(Bages)
17 d’abril de 2019
DOGC núm.7856

Bandera de
El Raurell
(Alt Camp)

29 d’abril 2019
DOGC núm.7843

Bandera de
Les  de Borges Blanques

(Les Garrigues)
29 d’abril 2019

DOGC núm.7843

Bandera de
Vallromanes

(Vallès Oriental)
27 de juny 2019

DOGC núm.7905

Un arxiu molt desconegut.

L’Arxiu General de la Fira de Barcelona (AGFB).

La Fira de Barcelona acumula àmplia experiència i temps. La 
documentació que ha generat i conserva es remunta al 1888. El 
seu arxiu eficaçment portat per en Marià Hispano i en Elias Ál-
varez conté pràcticament tota la documentació que ha generat la 
Fira des dels seus orígens més remots.

Efectivament, el 20 de maig del 1888 al Parc de la Ciutadella 
s’inaugural’Exposició Universal de Barcelona amb invents fa-
bulosos i avenços tècnics.

L’any 1929 hi ha l’Exposició Internacional de Barcelona a 
Montjuïc amb Palaus firals i Pavellons, alguns conservats. El 
llum elèctric n’és el fil conductor.

El 23 d’octubre del 1920, a l’actual Psg. Lluis Companys s’in-
augura la Primera Fira de Mostres, sent prioritari el comerç i no 
l’exhibició de productes.

L’any 1932 la Segona República declara oficial i d’interès pú-
blic l’entitat Fira Internacional de Barcelona. L’espai es con-
solidà a Montjuïc.

Fins a l’any 1942 no torna amb el nom de la Fira de Mostres.

La Fira ha estat, de sempre, un reflex de l’activitat empresarial 
de Barcelona, Catalunya i de tot l’Estat Espanyol. Amb notable 
influència al sud d’Europa.

Des dels seus orígens amb Exposicions Universals d’un ampli 
ressò a tot Europa, (pensem en les grans Exposicions  Inter-
nacionals amb pavellons de molts països, que ens recorda la 
història) evoluciona  avançat el segle XX convertint-se en Fira 
de Mostres de Barcelona, reconeguda a tot arreu. 

Més cap a finals de segle era l’espai de continuació amb els 
grans Salons Monogràfics, els Congressos i les Fires especialit-
zades. Fins arribar a la gran diversificació d’activitats actuals, 

en dos grans recintes, el de Montjuïc i el de Gran Via, amb més 
de 150 esdeveniments corporatius anuals. 

Avui la Fira de Barcelona és una de les organitzacions firals més 
importants d’Europa. 

Tot el seu llegat tant  històric com actual de documents, siguin 
pressupostos, cartells, planells, passant per les fotografies an-
tigues i recents, llibres d’actes, mostres publicitàries, relació 
de persones... tot el llegat documental es troba en aquest arxiu 
(AGFB), un dels centres més importants d’Europa en temàtica 
firal.

Un arxiu molt important, que val la pena conèixer i que poques 
persones han visitat, conté 4.718 llibres, 1.452 revistes, 35.000 
fotografies, 1.889 registres gràfics i 3.208 fons audiovisuals.

Per què ens pot interessar als que fem recerca genealògica?

Sens dubte, per buscar possibles avantpassats en els documents 
de recursos humans o directors d’empreses vinculats d’alguna 
manera amb la Fira de Barcelona en alguna de les múltiples 
activitats. Però també per una altra raó. 

La documentació de la Fira ens submergeix en el context d’al-
guns dels nostres avantpassats i d’èpoques diverses, els inte-
ressos, el comerç predominant, les costums, els hàbits, i no cal 
dir, mitjançant les fotografies, la vestimenta il’arquitectura, 
objectes i construccions moltes d’elles desaparegudes i que es 
conserven per la nostra memòria en aquest arxiu documental.

L’accés és lliure i gratuït, de dilluns a dijous al matí i els dilluns 
també a la tarda. A qui li interessi, perquè us puguin ajudar en 
la recerca de la possible documentació, cal concertar visita a:

arxiu@firabarcelona.com,  o bé al telèfon.: 93 233 22 15, si 
voleu preguntar algun aspecte del vostre interès.

Joan Riart i Vendrell
(soci núm: 864)

ESCUTS I BANDERES OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DES DEL MES  DE MARÇ DE 2019 AL MES D’OCTUBRE DE 2019

ELS SECRETS DELS ARXIUS 
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ESPAI   D’HERÀLDICA

NOVETATS A LA BIBLIOTECA

Berenguer

Llinatge molt antic originari de França, els cavallers van passar 
a Espanya per prendre part en la guerra de la Reconquesta. Els 
seus descendents es van estendre per Catalunya, València, Ara-
gó, Navarra, Portugal i el Brasil.

Els Berenguer descendeixen dels Comtats de Barcelona i Cer-
danya, segons Juan José Vilar i Psayla.

Mossèn Jaume Febrer i Onofre Esquerdo citen a Guillermo Be-
renguer, que va venir de Tolosa (França) i va servir al Rei En 
Jaume I el Conqueridor en la presa de València. Va aconseguir 
la seva fortuna al costat del poble de Mirarrosa, del partit ju-
dicial de Dènia, i el citat monarca va premiar els seus serveis 
donant-li el lloc de Tollo i l’alqueria de Capaimona, a la vall de 
Zeta. També li va heretar a Alacant amb diverses cases i terres.

A llinatge Berenguer han pertangut els Berenguer I i II, Reis 
d’Itàlia, segle X.

Berenguer Ramon I el Corb, Ramon Berenguer I, anomenat el 
Vell, Berenguer Ramon II, Ramon BerenguerIII, el Gran, Ra-
mon Berenguer IV van ser Comtes de Barcelona amb poder 
sobirà.

Ramon Berenguer IV Comte de Barcelona va ser pare de la Rei-
na Na Berenguela, esposa d’Alfons VIII de Castella, segle XII.

Militars famosos al llinatge dels Berenguer, com ara Berenguer 
d’Entença, victoriós guerrer català, lloctinent del cabdill Roger 
de Flor i heroi de les guerres d’Orient, així com Berenguer de 
Rocafort, afanyat capità de les expedicions catalanes a Orient.

El cognom Berenguer amb gran difusió hispana posseeix dues 
Reines en el seullinatge: Na Berenguela de Castella i Na Pe-
tronila d’Aragó, cònjuge del comte Ramon Berenguer IV, així 
com el títol de Comte de Barcelona i el de Comtes de Xaucen, 
donat pel Rei don Alfonso XIII de Borbó al general Dámaso 
Berenguer i Fusté.

Josep-Vicent Ferrando i Company (soci núm.391)

Si voleu més informació; www.blasonari.net

El passat mes d’abril, Don Natalio Rivas Sabater, de 92 anys, 
va regalar a la SCGHSVN diferents publicacions genealògiques 
escrites per ell. El nostre soci Àngel Martinez i Buendia (núm. 
624) va ser convidat al  Palacio Vela de los Cobos d’Úbeda per 
recepcionar el corresponent lliurament.
Don Natalio Rivas Sabater, diplomat per la Escuela de Bi-
bliotecarios de la Biblioteca Nacional de Madrid i acadèmic 
corresponentde la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts, és 
un apassionat estudiós genealògic i bibliòfil empedreït, el qual 
disposa d’una biblioteca que reuneix més de dotze mil volums, 
entre els quals destaquen quatre incunables i tres-cents perga-
mins del segle XVI.

De la resta de novetats se’n us informarà en el proper número, 
per falta d’espai en aquest (nota de la redacció)

Armes

01 Les primitives armes del lli-
natge: Escut partit: 1er., d’or, 
una tau, d’atzur; 2on., de gules, 
un castell d’argent. 

Aquestes armes són les de Gui-
llermo Berenguer.

02 Berenguer, de Morvedre, 
segons Martí de Viciana: Escut 
partit: 1er., d’or, una tau d’at-
zur; 2on, de gules, un castell 
d’argent; vorada general d’ar-
gent amb el lema:”Aprehende 
arma, et escutum, et exurge, in 
audiutoriummihi”.

03 Berenguer, de Barcelona: 
Escut quarterat: 1er., i 4rt., d’or 
una tau d’atzur; 2on., i 3er; 
d’argent una torre de gules tan-
cada d’or.

04 Berenguer, de Lleida: D’at-
zur, una flor de lis d’or, en punta 
ones d’argent i d’atzur i en cap 
tres estrelles d’argent en faixa.

Privilegi de Noblesa a l’Arxiu 
d’Història de l’Hospitalet de 
Llobregat.
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AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS

ALTES A “LA SOCIETAT”
Núm.936 Irene Jové Bauman, La Bisbal (Baix Empordà)
Núm.937 Caterina Cayuela Torrella, Barcelona (Barcelonès)
Núm.939 Josep Pons Cardona, Barcelona  (Barcelonès)
Núm.940 Mercè MetjeTorrentó, Sant Quirze del Vallès (Vallès 
                Occidental)
Núm.941 BurtinLaure, Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Núm.942 Joaquim Fernández Angelats, Sta.Coloma de Gramanet
                (Barcelonès)

Núm.943 Pere-Antoni Terol Garrido, Barcelona (Barcelonès)
Núm.944 Assumpció Rehues Estivill, El Bruc (Anoia)
Núm.945 Xavier Sanahuja Anguera, Barcelona (Barcelonès)
Núm.946 Engràcia Olivella Pla, Olesa de Bonesvalls (Alt 
                Penedès)
Núm.947 Salvador Parareda Clopés, La Beguda Alta (Anoia)
Núm.948 Josep Alió Borràs, Tarragona (Tarragonès)
Núm-949 Francisco Busó Muñiz, San Juan de Puerto Rico (USA)

Avantatges de fer-se soci:
Els socis de la SCGHSVN poden accedir a totes les activitats, cursos i tallers de manera gratuïta o gaudint d’importants descomptes, 
a més de tenir opció de participar en els seminaris i grups de treball, accedir a recerques genealògiques i resultats obtinguts dels 
buidatges i projectes realitzats.
Els socis reben anualment la revista Paratge, centrada en les disciplines de l’entitat, sense cap cost addicional. També poden publi-
car els seus estudis – si compleixen els requisits demanats – a la revista.
Els socis reben semestralment, per correu electrònic i en format pdf, el Butlletí de la Societat, amb articles, curiositats, resultats 
d’investigacions i divulgació d’activitats realitzades i també hi poden participar.
Els socis disposen d’un espai d’intercanvi d’informació sobre les diverses disciplines d’estudi, a través del correu electrònic.
Els socis tenen a la seva disposició un equip de digitalització de documents i els llibres i la documentació de la biblioteca de la 
SCGHSVN, amb més de set-cents exemplars centrats en les seves disciplines d’estudi.
Els socis obtenen el Carnet Recercat, la xarxa catalana de cultura i recerca.

Coordinació del “Butlletí” : Juan-José Cortés i Maria dels Àngels Aspert i Clanxet 
Fotografies de les activitats a l’ANC: Juan-José Cortés i Mari-Luz de la Cruz – 

Fotografies de l’Arxiu de la SCGHSVN i maquetació: Maria dels Àngels Espert i Clanxet - Correccions: Sílvia Crespo i Espert 
Impressió: Itàlica - Impremta     ISSN 1888-3796    Dipòsit Legal B-51350-2007

SCGHSVN - Nif: V-08867533
Jaume I, 33-51 (ANC) - 08195 Sant Cugat del Vallès

Tel.: 93 589 77 88 ext. 13758
scgenealogia.cultura@gencat.cat 

www.scgenealogia.org

• dijous 28 de novembre de 2019: Trobada Genealògica a Barcelona, coordinen Borja de Querol i Ignasi Almirall
 (Centre cívic Vila Florida, c/ Muntaner, 544 – Barcelona -)
• dilluns 16 de desembre de 2019: El Diplomatari del Mas Fatjó, conferència a càrrec de Carles Raurell (membre del Seminari Permanent 

de Paleografia i soci núm.787) – Presentació del núm.32 de la revista Paratge, a càrrec de la seva directora: Andrea Rovira i Bordonau.
 (Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
• dilluns 13 de gener de 2020:Conferència: Experiències en la recerca familiar, a càrrec de Domènec Ribot i Martín (Historiador, 

críticd’art i membre de la Junta de Govern de la SCGHSVN)
 (Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
• dilluns 20 de gener de 2020: Començarà el curs GDS, Software documentació familiar, impartit per Joaquim Casals i de Nadal 

(creador del Programa GDS). El curs continuarà els dilluns 27 de gener, 3 i 17 de febrer.
 (Aula de Difusió de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
• dilluns 28 de gener de 2020: La Genealogía de los Cabrera, conferència, a càrrec de l’Excmo.Sr.Don Ernesto Fernández-Xesta y 

Vázquez (President de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía)
 (Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
• dilluns 10 de febrer de 2020: Documents escrits i paisatge històric, conferència  a càrrec de Maria Soler
 (Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
• dijous13 de febrer de 2020: Trobada Genealògica a Barcelona, coordinen Borja de Querol i Ignasi Almirall
 (Centre cívic Vila Florida, c/ Muntaner, 544 – Barcelona -)
• dimecres 24 de febrer i 2 de març de 2020: Taller per resoldre dubtes del GDS, a càrrec de Joaquim Nadal i de Casals.
 (Aula de Difusió de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
• dilluns23 de març de 2020: Notaris medievals; tipus documentals, conferencia a càrrec d’Albert Pérez (Historiador i membre de 

la Junta de la SCGGHSVN) 
 (Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 7 a ¾ de 9h del vespre)
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