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SOCIETAT CATALANA de GENEALOGIA, HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA i NOBILIÀRIA
EL

UN ANY MÉS
TREBALLANT JUNTS
Un any més ha tingut lloc
l’habitual
Assemblea
General
Ordinària a la seu de la nostra entitat,
la qual es va celebrar el passat dia 16
de març de 2010. En ella, com cada
any, es van presentar les activitats que
es realitzaren durant el curs 2009 i que
foren aprovades per unanimitat dels
socis assistents. Cal destacar la nova
organització i programació formativa
que es va dur a terme, així com també
remarcar que en aquesta reunió es
donaren a conèixer les darreres
novetats tant a nivell de formació,
dinamització i difusió per el curs
actual. Val a dir que aquest acte va
servir per tornar a mostrar el nou caire
científic i cultural que la SCGHSVN
està adquirint. Aquest és un clar
objectiu que la Junta de Govern actual
es va comprometre a assolir i que poc
a poc s’està duent a terme, sempre
amb la incondicional col·laboració
dels seus socis, els quals són la raó de
ser de la Societat. Aquesta assemblea,
la darrera de l’actual legislatura, ha
marcat un punt d’inflexió en la
trajectòria de l’entitat, la qual ha posat
els fonaments per poder seguir
treballant junts en aquest projecte.
Andrea Rovira i Sílvia Pons
Vocals de Formació de la SCGHSVN

NOMBRE DE SOCIS AL LLARG DEL TEMPS

Des del seu naixement, i durant 25 anys de vida, la Societat
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i
Nobiliària (SCGHSVN) té en els seus socis la seva principal raó de ser.
Amb la perspectiva que dóna un quart de segle, podem veure com
l’evolució del nombre de socis al llarg del temps reflecteix la vida de la
Societat. Aquesta evolució, que es mostra en la gràfica adjunta, es pot
dividir en cinc períodes: Els dos primers anys (1983–1984) mostren un
creixement accentuat propi dels inicis d’una nova entitat. Segueix un
període relativament llarg (1984–2000) on el creixement és relativament
constant. Vers l’any 2000 hi ha un punt d’inflexió que dóna pas a un nou
període (2000–2006) de creixement més ràpid. Aquest canvi de ritme es
pot atribuir, si més no parcialment, a l’activació del programa de cursos,
oberts a socis i no socis, que la Societat ofereix de les seves disciplines.

En l’any 2007 s’observa un mínim local molt clar, el qual està associat al
canvi de Junta que hi va haver aquell any. A part de les baixes que es van
produir com a reacció a aquell canvi de Junta, el mínim també reflecteix
l’actualització que es va fer en el sentit de donar de baixa els socis que
feia anys que no donaven senyals de vida. Finalment, el període actual
(2008–2010) mostra una recuperació del ritme de creixement de la
Societat, que actualment compta exactament amb 408 socis.

RETRATS

DEL PASSAT EN LES PARTIDES SACRAMENTALS

Cronistes del seu temps, de tant en tant els rectors de les
parròquies, en les seves partides sacramentals, donen detalls de la vida i
mort dels seus feligresos. Des del grup de Monumenta Genealogica
Cataloniae volem compartir aquests petits retrats que ens trobem de la
vida dels nostres avantpassats. El que segueix (a volta de full) és
transcripció del que relata Mn. Joan Dalmau, rector de la parròquia de
Valldoreix, en una partida del mes d’abril de 1717. (Aina Pascual,
coordinadora de Monumenta Genealogica Cataloniae)
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“ ... cerca del toc de oració mataren, per infame
traïdors, a cops de destrals, a Ramon Dalmau, mon
caríssim germà. Negociant, Ciutadà de Barcelona
(...) que des d’abans de Carnestoltes estava a la Casa
d’en Cabassa, heretat per via de sa muller. Abans
d’arribar al pontarró lo mataren, o allí se trobà la
sang en lo camí y (també) detràs de los pinarons de
la vora del camí. La Justícia a agafat a Joan Sanges,
lo masover, per suspitar haverlo mort. Los dos, de
molt atrás, (tenien) diferencias. Demanà’l mon
germá moltas cosas que hauria defraudat de la
heretat per las quals era estat convigut de pagar lo dit
Sanges per medi de Justícia. Fins al 7 del mes de
abril corrent no se (ha) trobat lo cos del difunt y en
dit dia a la tarde, fent obrir una sitja, lo batlle de St.
Cugat, que es en la hera de Casa d’en Cabassa,
trobaren dintre della lo cos difunt de dit mon germà
amb set cops de destral en lo cap (...). Per ser en lo
lloch de la parròquia de St. Cugat, lo acompanyà el
vicari amb la Creu fins al terma de ma parròquia, y
después, en nom meu, per trobarnos en casa en tal
desconsuelo, lo asocià fins dintra de la església de
Valldoreig a 8 de dit mes de abril (...). No rebé, lo
pobret, ningun sacrament ni tampoc tenia fet
testament, era de edat de trenta vuit anys ... ”

CRÒNICA
❖ Sortida del grup de paleografia al Museu-Arxiu
de Sant Andreu de Llavaneres. El passat dia 9 de
gener, el grup de paleografia va fer una sortida per visitar
el Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres. Guiats
per Ferran Manau, varen recórrer, en primer lloc, el
palauet que havia estat del comte de Caralt, actualment
propietat de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
deprés d’haver estat restaurat i adequat per la Generalitat
de Catalunya. A la planta baixa la visita es va centrar en
l’arxiu històric, amb documentació relativa al municipi
des del segle XV fins a l’actualitat. Recentment la
Diputació de Barcelona ha començat el procés de
digitalització del fons documental. La visita va continuar
en el museu, on els visitants varen poder veure la sala
d’etnografia local i les sales d’audiovisuals i de
fotografia. A la primera planta es va fer un recorregut per
la pinacoteca, amb un fons de més de tres-centes obres,
de les quals només n’hi ha unes
cent seixanta
d’exposades. Hi ha obres des del final del segle XIX fins
a obres d’autors de l’actualitat. Hi ha obra d’autors com
Masriera, Vancells, Tolosa, Tàpies, Arranz Bravo,
Opisso, Manolo Hugué o Subirachs. Finalment, es va
visitar la biennal de figures de pessebre, que en aquesta
edició es centrava en autors que actualment estan en
actiu, per acabar amb un bon àpat mariner, com
correspon a una localitat del Maresme. (Ferran Manau,
soci núm. 592)
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❖ Trobada de genealogistes a Barcelona. A continuació es dóna resposta a les qüestions que es van
plantejar en la trobada del passat mes de novembre
(vegi’s el núm. 7 d’aquest Butlletí). (Aina Pascual i Sofia
Garçon, organitzadores de la trobada)

1. Trobar un traductor informàtic de llatí-castellà o
llatí-català. Resposta: Els traductors online no són
factibles, al menys de moment, perquè els documents
que ens trobem no són llatí clàssic, sinó llatí
medieval, i solen haver-hi males conjugacions,
paraules mig catalanes intercalades, etc. A la Societat
s’ofereix la possibilitat de realitzar les traduccions
fetes per especialistes.
2. Tornar a publicar treballs monogràfics. Resposta:
Ara per ara no és viable, però s’està estudiant la
coedició amb tercers.
3. Aconseguir que als Arxius Comarcals tinguin còpia
dels llibres parroquials que corresponguin al bisbat o
diòcesi. Resposta: Això pertoca a les administracions,
i sobretot a l’església catòlica. Es tractaria de que
l’administració pública i l’església arribessin a un
acord. La Societat no té cap força legal per intervenir
en aquesta proposta.
4. Fer un inventari d’arxius de Catalunya i explicar
els trucs i consells sobre cada arxiu, així com omplir
una fitxa d’actualització de dades. Resposta: Caldria
estudiar-ho donat el risc de plasmar comentaris poc o
gens adients. Tot i deixar clar que la Societat no se’n
fa responsable dels mateixos, podria repercutir
desfavorablement.
5. Fer un FAQ sobre els diferents tipus de documents:
certificat de registre civil, registres parroquials, arxius
notarials, etc. Resposta: Es tindrà a la nova web.
6. Publicar una llista dels socis que fan buidats i els
arxius que ja han indexat. Resposta: A la nova web.
7. Fer una llista de socis “experts o experimentats”
sobre algun tema per poder orientar als altres socis.
Resposta: A la nova web.
❖ Conferència del Dr. Albert García Espuche. El
dijous dia 21 de gener, va tenir lloc, a la seu del Museu
d’Història de Catalunya, la conferència “La Barcelona de
cap a 1700: societat, guerra i ... oblit”, a càrrec del
Dr. Albert García Espuche. La conferència, organitzada
per la Societat juntament amb el Museu, va ser un èxit
total, tant per l’afluència de públic (ple absolut) com, i
sobretot, per la conferència en sí. El Dr. García Espuche
ens va descobrir uns fets quotidians inèdits per la gran
majoria. Fets dels nostres avantpassats, del seu dia a dia,
i de la societat barcelonina de l’època. Des d’aquí vull
agrair als membres de la Junta que han fet possible
aquesta jornada tan especial per a nosaltres. Especial
perquè continua en la línia de marcar una projecció de la
SCGHSVN més oberta a tota la societat catalana en
donar-nos a conèixer des d’altres punts geogràfics, en
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aquest cas a Barcelona ciutat. També m’agradaria deixar
constància del bon tracte, en tots els sentits, que la nostra
Societat ha rebut del Museu d’Història de Catalunya en
tot moment. I com no, agrair també a l’amic Òscar Jané
Checa, historiador de la UB, la seva ajuda en facilitar-nos
el contacte amb el Museu, i el seu interès. (Sofia Garçon
i Peyrí, sòcia núm. 368)
❖ Conferència del Dr. Román Piña. El dia 22 de
març es va celebrar a la seu de la Societat la conferència:
“Participación catalana a las Cortes de Cádiz. 1810–
1812”, a càrrec del Dr. Román Piña Homs, jurista,
historiador i doctorat en dret per la Universitat de
Barcelona. Va ser rebut pel President, Sr. Juan José
Cortés i García, i presentat pel Sr. Pere Serra, vocal de
Relacions Internacionals. En la seva exposició es varen
plantejar problemes i grans debats, tant a nivell
territorial, comercial, cultural, com altres temàtiques
d’àmbits social i polític que els catalans que participaren
en les Corts de Cadis discutiren i exposaren i que encara
segueixen vigents 200 anys després d’aquest fet històric.
(Andrea Rovira i Sílvia Pons, Vocals de Formació i
Dinamització)
❖ Presentació del llibre Els vescomtes de Cardona al
segle XII · Una història a través dels seus testaments.
L’historiador i medievalista Francesc Rodríguez Bernal
ens va acompanyar en el nostre habitual cicle de
conferències amb la presentació del seu llibre. L’acte, que
fou presentat pel president de la Societat, va tenir lloc el
passat dia 1 de febrer a la seu de la nostra entitat, on una
cinquantena de persones van poder gaudir de
l’experiència investigadora del Dr. Rodríguez Bernal.
El llibre és resultat d’un projecte d’investigació que la
SCGHSVN va distingir en el seu moment amb la
concessió de la Borsa d’Estudis Armand de Fluvià. La
ponència va ser un bon moment per reflexionar davant
d’algunes qüestions que afecten a la historiografia de
casa nostra i a la interpretació que tradicionalment s’ha
donat per a alguns problemes historiogràfics que
demanen revisió. (Andrea Rovira i Sílvia Pons, Vocals de
Formació i Dinamització)
❖ Cursos monogràfics. Enguany la SCGHSVN ha
presentat una nova modalitat dins del seu programa de
formació: els cursos monogràfics. Aquests cursos, d’una
durada més curta que l’oferta habitual, estan destinats a
la difusió de matèries afins a les nostres disciplines que
resulten una molt bona eina per a la recerca. Enguany se
n’han ofert tres, sobre els temes següents: Grafologia,
Lletra Processal i Cronologia.
El curs de Grafologia es va celebrar del 2 de
novembre al 2 de desembre del 2009 i va anar a càrrec de
la grafòloga i pèrit cal·ligràfic Matilde Priante. La
grafologia pot ésser molt útil a l’hora d’extreure
informació de caràcter personal i psicològica sobre el
productor d’un text autògraf. Donat l’èxit d’assistència, i
que encara van quedar moltes qüestions per a tractar,
s’estudiarà la celebració d’un curs d’aprofundiment en la
mateixa matèria.
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El curs de Lletra Processal es va programar amb la
intenció d’aprofundir en la difusió de la disciplina
paleogràfica. A casa nostra el coneixement de la lletra
processal és força escàs. Tot i així, el seu domini és molt
necessari per poder abraçar documentació d’ampli abast
geogràfic i cronològic. El curs va tenir lloc entre els dies
9 i 23 de desembre i va córrer a càrrec de Pilar García.
De la mateixa manera, aquest curs va resultar ésser una
introducció a la lectura d’aquesta grafia, la utilitat de la
qual ens porta a plantejar la programació d’altres
monografies relacionades amb la paleografia.
El darrer curs monogràfic que varem programar en
aquest any acadèmic fou el de Cronologia. De la mateixa
manera que la resta de cursos, aquest es centra en
l’ensenyament d’una eina bàsica per a la datació
documental. Cal tenir ben present que no sempre s’ha
emprat el mateix còmput cronològic al llarg de la història
i és necessari conèixer els diversos sistemes emprats per
datar exactament els textos de l’antiguitat. Val a dir que,
pel que fa a Catalunya, els estudis sobre els còmputs
cronològics no acaben d’ésser del tot concloents, per
aquesta raó, aquest monogràfic, que va tenir lloc cada
dimecres del 13 al 27 de gener, va suposar el
plantejament d’algunes de les fórmules de datació més
emprades i comunes a casa nostra, deixant per a un futur
els debats de caire científic sobre aquesta qüestió. (Sílvia
Pons, sòcia núm. 717)
❖ Jornades sobre Protocol. Amb motiu de
l’organització dels nous cursos monogràfics, i degut a
l’èxit obtingut en la conferència del Dr. Felio Vilarrubias,
es va decidir organitzar un curs d’introducció al Protocol.
El curs va tenir lloc a la seu de la nostra entitat sota el
títol “Jornades introductòries al Protocol: Introducció al
Protocol, Cerimonial i Emblemàtica a l’Era Nuclear”.
Les jornades, que es van oferir els dies 23, 24 i 25 de
març, van comptar amb els més alts representants
d’aquesta matèria.
El primer dia vam poder gaudir de nou amb la
presència del Sr. D. Felio Vilarrubias, que fou cap de
Protocol de la Fundación Príncipe de Asturias. La seva
experiència fou molt profitosa a l’hora de poder debatre
alguns dels nous reptes que suposa el protocol avui dia.
La seva intervenció es titulà “Introducción al Derecho
Premial al Principio de la Era Nuclear. Protocolo,
Ceremonial y Emblemática. El peso de la tradición”.
El dia següent vam comptar amb la presència de Sr.
D. Emili Farrerons, Director de Relacions Institucionals,
Protocol i Gabinet de la Presidència de la Fira de
Barcelona, el qual ens va presentar la ponència “El
protocol: Equilibri i Entorn. Instrument de comunicació i
imatge a l’empresa”, una reflexió sobre l’adaptació de la
matèria protocol·lària a qualsevol tipus d’esdeveniment.
Finalment, les jornades es van cloure amb la
intervenció del Sr. D. Pablo Batlle, el qual, amb la seva
conferència “El protocolo, imagen de estado en un
mundo globalizado”, ens va oferir una ponència
magistral sobre el cerimonial d’estat. Amb tot plegat, fou
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una perfecte ocasió per reflexionar sobre el futur del
Protocol a la societat d’avui en dia. Podem extreure una
valoració molt positiva sobre la organització d’aquest
acte que, tot i ésser una ciència afí a les nostres
disciplines, és una eina bàsica a tenir ben present.
(Andrea Rovira i Sílvia Pons, Vocals de Formació i
Dinamització)
❖ Darreres aportacions al projecte Enxarxeu-ho.
Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà): Llibre de
baptismes (1732–1755). Elaborat per Eduard Garcia i
Palou. Rocafort de Queralt (Conca de Barberà): Índex
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del 2n i 3r llibre de baptismes (1729–1756 i 1756–1801);
Índexs del 3r llibre de matrimonis (1853–1866); Índex
del 2n llibre de baptismes (1841–1852); Índex del 4t
llibre de baptismes (1802–1841). Elaborat per Montserrat
Jordi i Nebot. Vilobí d’Onyar (la Selva): 2n llibre de
baptismes (1624–1661); Llibre d’òbits (1595–1639).
Elaborat per Marta Lleopart i Xifre. Badalona
(el Maresme): Cens del 1717 que es conserva a l’arxiu
municipal. Elaborat per Miquel Estruch. Sabadell (Vallès
Occidental): Defuncions de 1879. Elaborat per Gonzalo
Selma i Loren.

SCGHSVN: LLATÍ

I

GENEALOGIA

AGENDA
Conferències
• 20 maig, 19:00h, ANC: A càrrec del Dr. Jesús Alturo
i Perucho, versarà sobre la Història del Llibre.
• 14 juny: A càrrec del Dr. Valentí Gual. Per confirmar.
Sortides
El dissabte 29 de maig està programada una visita al
Barri de Sant Pere de la ciutat de Barcelona. La visita serà
guiada i comentada per Juanjo Cortés. Lloc i hora de
trobada: Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon
Mas (Palau de la Música), a les 10:00 hores del matí.
Cursos
Encara hi ha oportunitat d’inscriure’s al curs
d’introducció a l’ús del programa GDS per a la gestió
d’informació genealògica a càrrec del creador del
programa, Joaquim Casals. El curs està programat pels
dimecres 2, 9 i 16 de juny, de 18:45 a 20:45 de la tarda.
Jornades senyalades
• Diada del soci i Jornada de portes obertes: Dissabte
12 de juny, a la seu de la Societat.
• Sopar del soci: Divendres 18 de juny, al restaurant
La Miranda del Museu (Barcelona).
PÀGINA 4

Grups de treball
Paleografia. Com a informació de l’activitat duta a
terme per aquest Seminari permanent de Paleografia, hem
de manifestar amb enorme satisfacció que, publicats ja a
Paratge-22 els setze documents posteriors als vint primers
apareguts a Paratge-21, pertanyents tots a l’Arxiu
patrimonial del Mas Bulló (APMB) de Santa Eugènia de
Berga (Osona), a hores d’ara ja tenim analitzats i transcrits
uns altres onze documents del mateix APMB: cinc
d’aquests documents són els que porten els números
d’ordre correlatius 37-38-39 (tots de l’any 1330) -40
(1331) -41 (1332); els altres sis corresponen a la sèrie
correlativa inversa i són els més moderns de la col·lecció:
94 (1632) -93 (1628) -92 (1622) -91-90 (1618) -89 (1600).
D’altra banda, el Seminari de Paleografia segueix
reunint-se en dimarts alterns a la seu de la nostra
SCGHSVN entre les 6 i les 9 h. de la tarda/vespre i en dos
torns d’1 h. i 30 min. cadascun. Aquests dos torns
segueixen sent força nombrosos, però, no obstant això,
el Seminari resta sempre obert per als qui vulguin
incorporar-s’hi a practicar i millorar l’anàlisi, transcripció
paleogràfica i interpretació de manuscrits. (Avel·lí André i
Gabián; infopaleografia@scgenealogia.cat)
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RACÓ DEL SOCI *
Aquesta secció està destinada a recollir les vostres inquietuds,
recerques, trobades familiars, fotografies d’interès general i
experiències diverses sobre les nostres disciplines. També ens
podeu fer arribar les vostres opinions i suggeriments sobre la
Societat. D’altra banda, us agrairem la vostra participació amb
petits articles i notícies (unes 300 paraules com a màxim).

90 anys de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona (AHAT). El passat mes de febrer vaig tenir
l’oportunitat d’assistir, a Tarragona, a la celebració dels
90 anys de l’AHAT. L’acte fou presidit per l’Arquebisbe
de Tarragona, Dr. Jaume Pujol Balcells i la conferència
inaugural “90 anys de l’AHAT” va córrer a càrrec de
Mossèn Manuel Maria Fuentes i Gassó, Director de
l’AHAT. L’exposició de Mn. Fuentes fou certament
interessant. És un excel·lent coneixedor del tema, molt
senzill i amb una forta càrrega humanista. Per aquells que
estiguin interessats en escoltar els parlaments i veure
alguna fotografia de l’acte podeu accedir a http://
arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat/Ac
tivitats/90eAniversariAHAT, on es descriu la

importància de Mn. Sanç Capdevila i Felip. Actualment,
l’AHAT és un arxiu acollidor amb uns col·laboradors
molt professionals i que sens dubte és una referència per
a la feina ben feta. (Joan Francesc Rull, soci núm. 735)
Conferència sobre conservació de documents a
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet: “Records per
sempre: Consells pràctics per a conservar els
documents”, per Alba Clavell. A aquesta conferència
hi varem assistir almenys tres membres de la Societat. Va
ser molt interessant i il·lustrativa de les precaucions i
tècniques a tenir en compte per tal de conservar la
documentació antiga, tant a centres especialitzats com
arxius i cases particulars. Durant una hora i mitja va anar
desgranat l’origen de les degradacions dels documents
així com les tècniques i materials preventius que cal
utilitzar. Per manca de temps no va poder fer pràctiques.
Tots els assistents, i en especial, els membres de la nostra
Societat varem coincidir que seria interessant comptar
amb una conferència o activitat similar a la nostra
Societat, cosa que aprofito per fer arribar a través del
Butlletí a tots els socis i membres de la Junta. (Ernest
Ferrer i Batlle, soci núm. 707)
Els títols del rei Felip II. (En resposta a l’article del
mateix títol publicat en el Racó del Soci del número 7
d’aquest Butlletí).
Los títulos del rey Felipe II que menciona el Sr.
Climent del año 1561 no son, ni con mucho, los que se
mencionan en su testamento del 2 de julio de 1557 que
me han enviado de Simancas. Los que he abordado
solamente son los peninsulares, sin entrar para nada en
los europeos (herencia de los Austria).
La intitulación completa de Felipe II podía resultar
prolija y abrumadora caso de llegar a desarrollarse por
completo. Entonces lo que se hacía era ceñirse en

exclusiva a reinos, ducados, condados y señoríos de
especial importancia. A finales del s. XVI se distinguen
tres grandes Coronas: Castilla, Aragón y, desde 1580
hasta 1640, Portugal.
En la Corona de Castilla se integraban antiguos
reinos de Castilla y León, y se mantenía el recuerdo de
los de Galicia, Toledo, Murcia, Sevilla, Córdoba, Jaén ...
y Señoríos como el de Vizcaya. Fue a esta Corona a la
que se añadieron el reino de Granada y los territorios
atlánticos (Canarias) y ultramarinos (Indias), así como el
reino de Navarra, aunque con una agregación un tanto
peculiar. La Corona de Aragón estaba constituida por los
reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, y el Principado de
Cataluña con sus condados transpirenaicos de Rosellón y
Cerdaña. La Corona de Portugal aparecía subdividida
entre los reinos de Portugal y del Algarve.
Los derechos de la Casa de Aragón sobre el Reino de
Sicilia se remontan a 1262, pero no fue hasta 1460
cuando Juan II declaró formalmente en las Cortes de
Fraga y Lérida la “unión perpetua e incorporación” del
reino de Sicilia a la Corona de Aragón. El reino de
Córcega y Cerdeña pasó a la Corona de Aragón por
conquista de Jaime II en el desembarco ocurrido en 1323.
En cambio en Córcega la intervención aragonesa se
produjo en el periodo 1393-1404, aunque la isla nunca
pudo someterse totalmente. Los Ducados de Atenas y
Neopatria provienen de una petición de los herederos de
los expedicionarios aragoneses desplazados allí un siglo
antes al rey Pedro IV quien el 1 de septiembre de 1379
los incorporó a su intitulación. El reino de Jerusalén
remonta sus orígenes a la primera Cruzada. A pesar de la
breve vida del reino latino de Jerusalén, los descendientes
de Balduino I conservaron sus derechos sobre aquella
corona, que finalmente pasaron a Pedro III de Aragón. Lo
cierto es que los derechos de patronato y custodia de los
Santos Lugares quedarían vinculados para siempre a los
monarcas españoles.
Los Títulos menores de “Marqués de Oristán” y
“Conde de Goceano” estaban vinculados a la dignidad de
Rey de Cerdeña. El primero en ostentarlos fue Juan II en
1472, pero solo en 1478 Oristán y Goceano quedaron
definitivamente bajo la soberanía de la Corona de
Aragón. Algeciras fue conquistada por Alfonso XI el 28
de marzo de 1344, después de 20 meses de asedio. Es
pues un recuerdo de aquella conquista.
Los Señoríos de Vizcaya y Molina. Molina, en el
alto Tajo, actual provincia de Guadalajara, era un antiguo
reino moro reconquistado en 1129 por Alfonso I el
Batallador. Después de una disputa entre Alfonso VII de
Castilla y Ramiro II de Aragón, disputa que aprovechó
don Manrique de Lara se adjudicó dicho señorío,
constituyéndose en una behetría de la Casa de Lara.
También después de una serie de matrimonios doña
Blanca hija del Infante don Alfonso y doña Mafalda, al
no tener sucesión determinó ceder el señorío a su sobrino
Sancho IV de Castilla, en 10 de junio de 1293.
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El primer señor de Vizcaya fue un tal Íñigo López
que figura en un documento de 1043 como “Conde de
Vizcaya”. Después de una serie de litigios, la esposa de
Enrique II de Castilla, transmitió el señorío a su hijo
Juan, después Juan I de Castilla, quedando
definitivamente incorporado a la Corona el señorío de
Vizcaya.
La posesión de Gibraltar se había alternado durante
los siglos XIV y XV entre los reyes moros de Fez y
Granada. Como consecuencia de los numerosos asedios
castellanos, el 16 de agosto de 1462 el Duque de
Medina-Sidonia y el Conde de Arcos tomaron la plaza.
En el testamento de Isabel la Católica declaraba “que
después de ella sus sucesores tengan en la Corona y
Patrimonio Real a la ciudad de Gibraltar ... (Felipe de
Perlines, soci núm. 580).
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* Per a respondre a qualsevol dels socis que ens escriuen cal
posar-se en contacte amb nosaltres (butlleti@scgenealo
gia.cat) i els farem arribar la vostra resposta. L’equip de
redacció es reserva el dret de resumir o extractar el text si ho
creu necessari, sempre amb previ avís a l’autor, així com
escollir les col·laboracions que cregui més adients. Aquestes
han de tractar d’alguna de les nostres disciplines.
En qualsevol cas, les opinions expressades pels autors
reflecteixen únicament les seves idees.

Nous socis
745: Agustí Solé i Llort, Montblanc
746: Jordi Amorós i Morales, Olivella
747: Rosa Maria Monserrat i Mauri, Barcelona
748: Ferran Armengol i Tauran, Argentona
749: Joan Campanyà i Artés, Barcelona
750: Marc Ruiz Velimelis, Barcelona

NOTÍCIES
• Digitalitzacions a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona (AHAT). El Centre d’Estudis de la Conca de
Barberà es presenta al programa “Tu Ajudes” de l’obra
Social de Caixa Tarragona per a realitzar la digitalització
dels llibres sacramentals més antics de les parròquies de
Belltall (1602–1923), Passanant-La Glorieta (1601–1923),
Blancafort (1563–1645), Montbrió de la Marca (1606–
1757) i el Sarral (1766–1820). La finalitat és evitar el
deteriorament dels originals que es conserven a l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona i facilitar la consulta
als genealogistes i estudiosos en general.
El passat 18 de març, va tenir lloc la signatura del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Cambrils i
l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) per a
la digitalització dels fons documentals de les parròquies
de Santa Maria de Cambrils, Sant Pere apòstol, i Santa
Maria de Vilafortuny, dipositat a l’AHAT. El conveni, que
té una vigència de cinc anys, permetrà la digitalització
dels esmentats fons parroquials amb documentació des
del segle XV al XX. Un cop acabat el procés de
catalogació i digitalització la documentació es posarà a
l’abast dels investigadors a través del web de l’AHAT.
Els llibres sacramentals digitalitzats de la parròquia
de Sant Pere apòstol, de Torredembarra, ja es poden
consultar al web de l’Arxiu. Aquests han estat digitalitzats
gràcies al patrocini de l’Ajuntament de Torredembarra.
(Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona)
• Digitalització dels registres civils municipals.
Els registres civils municipals de tota Espanya, un total de
110.210 volums manuscrits des de 1950 i 68.197.976
pàgines, ja es troben en format digital, segons va informar
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
La iniciativa, que forma part del programa “Registro Civil
en Línea”, permetrà als ciutadans reduir el temps d’espera
i número de visites per tràmit, i “evolucionar hacia un
registro más moderno, ágil, transparente y eficaz”.
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El programa ha estat impulsat pel Ministerio de Industria
en col·laboració amb red.es i amb el Ministerio de
Justicia, i amb subvenció de fons FEDER. El projecte va
començar l’any 2007 amb un programa pilot en tres
registres civils. Una vegada en ple funcionament, va
aconseguir la digitalització mitja de 180.000 fulls al dia
amb el treball de forma simultània en 30 registres de les
diferents comunitats autònomes. A més, es va comptar
amb uns estrictes controls de qualitat que garanteixen la
llegibilitat i fidelitat de la informació gravada. La propera
passa del programa “Registro Civil en Línea” és la
digitalització del Registro Civil Central, que compta amb
més de 10.500 volums i servirà per a obtenir una base de
dades completa de cara al desenvolupament del nou
Registro Civil de Servicios.
• Digitalització dels arxius de Catalunya. Treball i
Cultura i Mitjans de Comunicació han signat un conveni
que permetrà ocupar 1300 persones en atur en la
digitalització dels arxius de Catalunya. El Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació serà el responsable de
la formació de les persones en matèria arxivística i en l’ús
de les tecnologies de digitalització. Es digitalitzaran
documents d’arxius municipals, arxius comarcals,
fundacions públiques o d’interès públic, així com els de la
Generalitat i l’Arxiu Nacional de Catalunya. ( http://
premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapre
msavw/detall.do?id=21347&idioma=0&departame
nt=14&canal=15 )

• Trobada familiar dels Pujantell de Clarà
(Solsonès). La trobada va reunir prop de 200 persones
arribades des de diversos punts de Catalunya. El grup va
ser rebut pels amfitrions a la casa pairal dels Pujantell, a
Clarà, municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès). Com
a record es podia adquirir una foto de la casa, del grup i de
l’arbre genealògic dels Pujantell, que es remunta al segle
XV. (Regió 7, 30 novembre 2009)
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• Inauguració de l’Arxiu Comarcal del Pla
d’Urgell. El dia 22 de desembre de 2009 es va inaugurar
al municipi de Mollerussa l’Arxiu Comarcal del Pla
d’Urgell. Amb aquesta inauguració s’obre un seguit de
projectes arxivístics d’abast comarcal que pretenen donar
resposta a les necessitats de preservació i difusió del
patrimoni documental del Pla d’Urgell. La inauguració va
ser presidida pel Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla, per
l’alcaldessa de Mollerussa, pel president del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, i pel conseller del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Sr. Joan Manuel Tresserras. (Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació)
• Recuperació de documents hebreus a l’Arxiu
Històric de Girona. A l’Arxiu Històric de Girona es
conserva un tresor amagat que consisteix en un gran
nombre de documents hebreus procedents de la important
comunitat jueva gironina i que estan encara avui en part
amagats dins de les cobertes d’alguns llibres notarials.
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Girona amb la col·laboració del Patronat del Call de
Girona i la Universitat de Girona. Els documents
recuperats, alguns dels quals ja són consultables a la web,
són estudiats per Esperança Valls sota la direcció del Joan
Ferrer, professor de llengua hebrea i aramea de la UdG.
(Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació)
• Buidatges documentals a la Catalunya Nord. Al
web de l’Associació Catalana de Genealogia de Perpinyà
podeu trobar tots els llocs i notaris que dita associació ha
buidat, juntament amb la tipologia (baptismes,
naixements,
matrimonis,
defuncions,
sepultures,
contractes, etc.), el nombre d’actes i els períodes coberts.
Tot això, no solament de les poblacions de la Catalunya
Nord, sinó també d’altres que pertanyen a l’Empordà i a la
Garrotxa. A tall d’exemple, trobem 5.200 matrimonis a
Olot, i és imminent la finalització del buidatge de dita
ciutat entre els anys 1607–1785. Aquesta informació
general és accessible a tothom, però per accedir als detalls
cal fer-se soci de l’ACG: http://www.acg66.org/
Releves.htm. (Sofia Garçon i Peyrí, sòcia núm. 368)
• II Premio Hidalgos de España sobre Heráldica y
Nobiliaria 2010. Don Faustino Menéndez Pidal de
Navascués, Vicepresidente de la Junta Directiva de la
Asociación Hidalgos de España, ens fa arribar la
convocatòria d’aquest concurs, que pretén estimular i
promoure l’estudi i recerca en aquelles dues disciplines.
Està dirigit a estudiants i investigadors interessats en
aquests dos àmbits de la cultura espanyola. Més
informació a la web de l’esmentada associació: http://
www.hidalgosdeespana.com/canales/servicios/
premios.html.

La revisió de 2.202 llibres corresponents a les notaries de
la ciutat de Girona anteriors a 1500 donà com a resultat la
certesa de que almenys en 180 llibres dels segles XIV-XV
s’hi amagaven aquests documents escrits en hebreu. La
recuperació i restauració d’aquests documents és
impulsada pel Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat i l’Arxiu Històric de

• Resolucions sobre escuts (DOGC, http://www.
municat.net). Bellmunt d’Urgell, Sant Martí Vell,
Tornabous. (Enric Fontvila, soci núm. 641)
• Resolucions sobre banderes (DOGC, http://
www.municat.net). Llobera (Solsonès), Sant Jaume de
Frontanyà, Parets del Vallès, Quar, Montclar (modificació). (Enric Fontvila, soci núm. 641)

LLIBRES, WEBS, ARXIUS
El daltabaix a la Conca de Barberà de 1936 a 1945,
de Josep Recasens Llort, editat per Ramon Requesens,
Montblanc, 2009, 204p. Monografia sobre les repressions
polítiques de la Guerra Civil (1936-1937) i la dictadura
del General Franco (1939-1945) a la Conca de Barberà.
La primera part sintetitza l’actuació dels comitès
antifeixistes en la incautació dels béns immobles i
comptes bancaris dels propietaris, industrials i eclesiàstics.
També fa referència a la formació dels Tribunals Populars
que entre 1936 i 1937 processaren a 53 conquencs.
La violència revolucionària comportà a la comarca
l’assassinat de 151 persones. Destaquen pel nombre els

pobles de Solivella (47), Santa Coloma de Queralt (24),
l’Espluga de Francolí (15) i Montblanc (12). Al 1939
s’inicià la persecució dels republicans, a la Conca
s’empresonaren 696 persones, el 18% de les quals foren
afusellades. Ambdós períodes han estat treballats
àmpliament pel mateix autor, Andreu Mayayo, Josep M.
Carreras Tarragó, Salvador Palau, Àngel Bergadà, Lluís
Climent i Josep M. Sabaté, entre d’altres. Una segona
repressió fou l’econòmica, articulada a través del Tribunal
de Responsabilitats Polítiques de Tarragona (1939-1945).
El fons documental es conserva a l’AHT, en ell Recasens
buida 205 expedients vinculats a la nostra comarca.
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En apèndix es reprodueix la fitxa dels encausats, ordenats
per poblacions. Hi consten els noms i cognoms, dades
personals i familiars, oficis i valor dels béns peritats. A
més es resumeixen alguns informes associats, la data de
resolució i el número de la signatura topogràfica.
Precisament aquestes relacions onomàstiques són la part
més interessant del llibre ja que ocupen més de la meitat
del volum (pàgines 67-196) que esdevé una mena de
diccionari de la repressió franquista a la Conca que es
complementa amb l’estudi que Recasens realitzà l’any
2000 en base als expedients del centre penitenciari de
Tarragona (1939-1945). (Josep M. Grau i Pujol)
Blog Mataró. Els companys de l’Arxiu Històric de la
parròquia de Sant Josep de Mataró, han creat un nou blog.
Hi aniran penjant les petites qüestions d’actualitat de
l’Arxiu i, de mica en mica, documentació en PDF:
http://cat.bloctum.com/arxiusjosep/ (Joaquim
Graupera).
Cal Meima, de Castellar del Vallès. Ja és operativa
la pàgina de l’associació cultural Cal Meima, de Castellar
del Vallès. L’adreça és http://www.calmeima.cat/.
Els objectius principals de Cal Meima son l’estudi de les
famílies locals, les cases, els masos i en definitiva la
història local. Comptem amb l’experiència d’haver estat
13 anys dirigint l’Arxiu d’Història de Castellar i es tenen
publicats nombrosos treballs sobre les masies i les

NÚM. 8, MARÇ

2010

famílies castellarenques a la revista Plaça Vella; el llibre
del Reial Cadastre de Castellar del 1716; el volum nº 31
de Castellar en imatges, de Jordi Garròs i Sampere. (Joan
Pinyot i Garròs, soci núm. 315)
Web d’ASINDA. L’Associació per a la Integració de
Dades i Buidatges en Genealogia i Ciències Afins
(ASINDA) va presentar la seva web el passat 25 de gener
de 2010 al Centro Aragonés de Barcelona. Els índexos
buidats estaran disponibles a la web: http://www.
asinda.entitatsbcn.net. (Ramon Monclús)
Cercador Eureca!. El Departament de Cultura i
Medis de Comunicació, a través de la Subdirecció General
de Biblioteques, ha posat en funcionament el buscador
d’Internet Eureca! (Enllaç Unificat en Recursos Electrònics de Catalunya), amb l’objectiu de facilitar l’accés a
documents digitalitzats per institucions catalanes. Eureca!
(http://eureca.cultura.gencat.cat) funciona de
manera similar a la biblioteca digital Europeana, ja que
incorpora automàticament les dades que identifiquen un
determinat document digital i permet localitzar la pàgina
original on es pot trobar el document seleccionat.
Actualment Eureca! permet trobar referències de més de
170.000 objectes digitals presents en diverses col·leccions
catalanes de interès cultural i científic. (Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació)

ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES
• Límits històrics i repertori toponímic dels llocs habitats dels antics “Països” de Rosselló-Vallespir-Conflent-CapcirCerdanya-Fenolledès, de P. Ponsich. (Donació de Ramon Marrugat).
• La xilografia a Catalunya, entre 1800 i 1923, de Francesc Fontbona. (Donació de Pilar Marés).
• Homenaje del Capítulo Noble de Aragón, Cataluña y Baleares a su Orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén, de la Riva y Romero de Aragón. (Donació de Felipe de Perlines).
• Memòries familiars. Descendents de Benet Cardoner Blanch, de Carles Cardoner. (Donació de l’autor).
• Gremis i Làpides al Claustre de la Catedral de Barcelona, de M. Carmen de Vila i Martín i Antoni Puig Closa.
• Les Masies de Molins de Rei, de Josep M. Jordà i Capdevila.
• Els carrers de Barcelona: Sarrià, de Jesús Portavella i Isidoro. (Donació de l’autor).
• Masos, Masies i Masoveries. Estudi de l’agricultura de Santa Perpètua de Mogoda i Santiga (segles XI-XX),
d’Esteve Canyameres. (Donació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda).
• Actes de les Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet. (Donació del Paratge Cultural de Poblet).
• Actes de les Segones Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. (Ídem).
• Diccionari de més de mil mots de la història de Tossa, de Carmelo Sallés Fernández i David Moré Aguirre.
• Gremios y Cofradías de la Antigua Corona de Aragón, de Francisco Bofarull y Sans. (Donació d’Enric Escayola).
• Genealogía sobre los Primo de Rivera y los Salcedos, d’Antonio Pérez de Azagra y Aguirre. (Ídem).
• Biografía genealógica del Excmo. Sr. Don Antonio Maura y Montaner, de Felipe Salvador y de Solá. (Ídem).
• Las Órdenes y Condecoraciones Civiles del Reino de España. (Donació de Ramon Rovira).
• Manual d’arxivística i gestió documental. (Ídem).
• La senyoria jurisdiccional a Alguaire (1301–1310), d’Araceli Coll i Sanabra. (Donació de l’autora).
• Cambridge Colleges. The Armorial shields of the Colleges and the University of Cambridge. (Donació de Jaume
Pérez i Alejandre).
• Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’Edat Mitjana, d’Oktatási és Kultur Náloisb Miliàinrisazté.
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