
A  LA  MEMÒRIA  D’AGUSTÍ GUINART

De vegades es fa difícil expressar el que significa la 
pèrdua d’un amic, company i col·lega. Qualsevol paraula 
dita és insuficient per manifestar el dol, l’absència, 
l’enyor i la tristesa que sentim. Manquen paraules. És per 
aquest motiu que, ens ha semblat adient transcriure 
algunes de les manifestacions més immediates dels seus 
companys i amics, de la reacció que el buit que ha deixat 
l’Agustí Guinart en la nostra Societat amb la trista notícia 
del seu traspàs. Aquest petit homenatge és el d’una 
Entitat, el d’un Grup de Treball, però sobretot és el 
d’aquelles persones que vam tenir la sort de poder 
compartir amb l’Agustí inquietuds, recerques i estudis, i 
també alegries, companyonia i sobretot, la seva amistat. 
L’Agustí era:

Persona incansable, de treball minuciós sempre a la 
recerca del saber i la perfecció més excel·lent; El 
recordarem pel seu sentit de l’humor i el seu esperit 
crític; Ha marxat com vivia, discretament i en silenci; 
Recordarem la seva feina, les seves explicacions basades 
en una extensa experiència i la seva solidaritat amb el 
grup; Company de companys; L’Agustí era no només un 
bon company, animós i amb coratge, sinó que, sobretot, 
era una bona persona. Serà difícil l’absència, constant, 
tot i la seva discreció; És difícil i dol saber que no hi és; 
El trobarem a faltar, amb la seva experiència i afabilitat 
de sempre, amatent a resoldre els dubtes i les 
inseguretats de tots; L’Agustí em va ensenyar amb la 
seva valentia que amb ganes, esforç i alegria es pot 
seguir endavant, fent camí. Un exemple de perseverança 
i enteresa. La seva mirada ho deia tot. Mirada profunda i 
viscuda.  Va complir finalment un dels seus somnis, 
viatjar a l’Índia. Llarg viatge ple d’emocions, sensacions 
i experiència apassionant.  L’Agustí anava de la mà de la 

seva companya estimada, sempre amatent sabent de la 
seva fragilitat exterior. Un amor perdurable,  malgrat 
l’obligada separació. I un amic i company sempre 
present.

La seva activitat acadèmica i participació a la 
Societat fou sempre molt participativa i activa: membre 
del grup de Monumenta Genealogica Cataloniae, 
membre de l’Enxarxeu-ho!, presencia constant en 
sortides, conferències i activitats de la Societat, persona 
molt participativa en tots els nostres temes, que vivia 
amb gran passió. Autor dels articles publicats a Paratge, 
“Els arxius parroquials de Dosrius i Canyamars” (2008, 
núm. 20/21); “La gent d’Horta de Sant Joan l’any 1860, 
segons una llibreta de compliment pasqual” (2011, 
núm. 24).

Agustí, sigues on sigues, et 
trobarem a faltar. Bon amic, bon 
company i sobretot, bona 
persona. Sensible, atent, 
lluitador, discret, estimat i 
volgut per tots nosaltres. Acull 
el nostre pensament; et servarem 
a la nostra memòria.   Però 
estigues content i sàpigues que 
tot el que hem après de tu ens ha 
fet més grans i una mica més 
savis. És un bon llegat el que 
ens has deixat. 

El President i els membres de la Junta de la Societat, 
així com tots els socis que el vam tractar, volem fer 
arribar el nostre més sincer condol a la seva esposa, 
família i amics, als quals acompanyem amb una tristesa 
profunda. (Seminari de Genealogia)

CRÒNICA

❖  Conferència de Francesc Calafell: “Una anàlisi 
genètica del sistema de cognoms catalans” (22 
d’octubre de 2012). La conferència inaugural del curs 
acadèmic va a anar a càrrec del Dr. Francesc Calafell. El 
Dr. Calafell és el responsable i coordinador del projecte 
“Atles genètic dels cognoms catalans” (http:// 
cognoms.upf.edu/el-projecte). En la conferència 

ens va explicar amb claredat la tècnica basada en la 
anàlisi de les mutacions que experimenta el 
cromosoma Y del ser humà, mutacions que ens permeten 
identificar i seguir la pista dels nostres avantpassats per 
línia masculina. En aquest sentit, el projecte que tenen 
entre mans és el de fer un atles de distribució de cognoms 
catalans en que s’analitza la relació i parentesc entre les 
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persones que tenen un mateix cognom. Potser el punt 
més interessant de la conferència va ser poder identificar 
la complementarietat y potencial col·laboració entre dos 
enfocaments de recerca en genealogia: la recerca 
genètica, a través del cromosoma Y i el mitocondri de les 
cèl·lules, i la recerca genealògica tradicional, basada en 
l’anàlisi de fonts i recursos documentals.  (Enric Mayol) 

❖  Curs de recursos informàtics de suport a la 
genealogia. Els proppassats mesos d’abril i maig, l’Enric 
Mayol va impartir un curs centrat en l’ús de la 
Informàtica al servei de la Genealogia. Quan es pensa en 
els genealogistes, hom els situa en el seu imaginari en 
una sala fosca, consultant llibres centenaris i plens de 
pols… també. Però el món de la Genealogia no és només 
això. S’han substituït fitxes escrites a mà per ordinadors i 
programes i una nova organització i presentació es fa 
paleses; les noves tecnologies han arribat amb força al 
món de la Genealogia i també a la SCGHSVN, encara 
que els queda molt camí per córrer en les nostres 
disciplines. El curs ens va obrir les portes a la gran 
diversitat de programes de suport a la recerca 
genealògica. Es va fer un estudi profund a les 
possibilitats d’eines específiques per genealogistes com 
el FamilySearch, i a altres eines més genèriques, com el 
cercador Google, orientades a necessitats específiques 
dels genealogistes. En definitiva, vam poder aprendre  
com fer les cerques simples i complexes, com gestionar 
les eines que ens proporcionen, vam entrar en diferents 
llistes, notícies, a la bibliografia i llibres. Ens va 
presentar diferents tipus de tecnologies actuals i vam 
estudiar la utilitat que poden tenir en un procés de recerca 
genealògica. Vam veure exemples de e-mails, fòrums, 
blogs, portals web; aplicacions per la confecció d’arbres 
familiars, etc. Vam descobrir un món il·limitat, un 
univers obert per explorar, l’aprofitament d’uns recursos 
nous que, de ben segur, ens ajudaran a tots plegats a 
poder seguir, completar, esbrinar i descobrir més sobre 
els nostres avantpassats. Internet és un món que es fa 
entre tots, la informació mai havia estat tan a l’abast ni 
havia estat mai tan fàcil la connexió entre els 

genealogistes. Cal aprofitar-ho i quan més en sabrem, 
més ho podrem aprofitar.  (Rosa Salvadó Rumech).

❖  Sortida a Puigcerdà.  El dia 12 de maig i en el 
marc de les activitats que la Societat ha organitzat 
enguany, es va fer la visita a l’Arxiu Comarcal de la 
Cerdanya, així com al Museu Municipal de Puigcerdà. 
Val a dir que va resultar un dia molt profitós ja que vam 
poder gaudir de les explicacions que Erola Simon, 
directora de l’Arxiu, i Oriol Mercadal, director del 
Museu, ens van oferir i als quals des d’aquí volem donar 
les gràcies. Després d’una introducció al procés de 
configuració de l’Arxiu, i dels diferents fons documentals 
que l’integren, ens va explicar les línies d’actuació que 
s’estan duent a terme. Especialment, va incidir en el 
procés de digitalització del fons, aspecte molt rellevant 
pels avantatges que comporta quant a l’accessibilitat i 
difusió del fons; i perquè, evitant les manipulacions 
directes, facilita la conservació dels documents. Vam 
poder admirar una mostra de la col·lecció de pergamins 
sobre els privilegis reials concedits a la vila de Puigcerdà 
i la seva recopilació més moderna en el Llibre de 
privilegis, el Llibre del Mostassà, el Llibre de consens, 
així com els dipòsits on estan ubicats els fons notarials, 
judicials, de l’Hospital, del corregiment de Puigcerdà, 
entre d’altres. Cal destacar, també, la singularitat 
d’alguns llibres sobre botànica, religió i farmàcia que 
formen part de la Biblioteca. Una vegada acabada la 
visita a l’Arxiu, l’Oriol ens va guiar i explicar l’evolució 
històrica de la ciutat de Puigcerdà a través de 
construccions tan rellevants com el convent de Sant 
Domènec, en el qual s’observen diverses fases de 
construcció; les muralles que envoltaven la vila; i, al 
mateix Museu, a través d’una selecció de material 
arqueològic que abasta des del paleolític fins a l’època 
actual. Res més, aprofitem per animar-vos a participar en 
les properes visites que s’estan preparant per a l’any 
vinent!  (Dolors Buxó).

❖  Seminari de Genealogia. Actualment a la 
SCGHSVN i dins el marc del Seminari de Genealogia 
tenim en marxa, i molt vius, varis projectes. L’Enxarxeu-
ho! continua alimentant-se dels buidatges aportats per 
socis i genealogistes. Aquest any hem incorporat set 
parròquies més que ja estan a punt per ser consultades: 
Arenys de Munt, Monistrol d’Anoia, Rocafort de 
Queralt, Alella, St. Llorenç d’Hortons, St. Pere de 
Riudebitlles i St. Sadurní d’Anoia. El projecte de les 
Cases Pairals, encapçalat pel nostre expert Ramon 
Rovira, continua recollint genealogies i llistes d’hereus i 
de pubilles de masies d’arreu de Catalunya. El projecte 
d’Estudis Genealògics, de la mà de l’Aina Pascual, va 
augmentant la col·laboració dels socis i incrementant tant 
les Genealogies Publicades (més de 6.500 persones) com 
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les Genealogies Enxarxades (més de 31.000 persones), 
on hem de destacar l’aportació de les genealogies de la 
sòcia Maria Teresa Macià Costa. Recordeu que aquesta 
informació està a l’abast de tots els socis en la Zona de 
Socis de la pàgina web utilitzant la contrasenya que 
regularment facilita el nostre Webmaster. Animeu-vos a 
compartir les vostres genealogies amb els companys de la 
Societat. El projecte Monumenta Genealogica 
Cataloniae va encetar el passat mes d’octubre l’ambiciós 
buidatge del poble d’Agullana. Un entusiasmat grup de 
treball està buidant rigorosament i exhaustiva els arxius 
parroquial de la parròquia de Sta. Maria d’Agullana que 
comprenen documents des de l’any 1596 fins a 1903. 
Malgrat que aquest projecte, per les seves 
característiques i envergadura, serà a llarg termini, 
esperem poder obtenir resultats ben aviat per poder 
compartir amb tots els companys genealogistes.  
Naturalment esteu tots convidats a participar en aquest i 
els altres projectes i a gaudir personalment dels seus 
progressos, dels que us anirem informant periòdicament. 
(Grup de Genealogia)

❖  Seminari de Paleografia. El Seminari permanent 
de Paleografia celebra un doble començament de curs. 
Efectivament, el dimarts 18 de setembre, a 2/4 de 7 de la 
tarda, inicia la seva primera sessió de treball a la seu de la 

nostra SCGHSVN. I el dissabte 10 de novembre, a l’hora 
de dinar, dóna el tret de sortida a les activitats lúdiques, 
gastronòmiques i culinàries, amb una amical arrossada de 
germanor, a casa de la bona amiga Puri Fernández, 
membre conspicu de la Comissió de Festes i 
Celebracions del nostre Seminari de Paleografia. Les 
sessions de treball, com és ben sabut, són gratuïtes i 
obertes a tothom, i tenen lloc en dimarts alterns, entre 2/4 
de 7 i 2/4 de 9 del vespre (la segona sessió, per tant, està 
programada per al dia 2 d’octubre, etc.; v. programació). 
La temàtica d’enguany segueix essent la del curs passat, 
és a dir, l’estudi i anàlisi de la trentena i escaig de 
manuscrits de l’arxiu documental parroquial de St. 
Cebrià de Valldoreix, dels quals ens trobem ara 
transcrivint el document núm. 13 de la sèrie cronològica i 
potser se’n podria completar l’estudi al llarg del curs 
actual. L’aspecte més atractiu d’aquests documents és 
l’antroponímia i, sobretot, la toponímia antigues de 
l’àmbit territorial on ens trobem ubicats, en les quals tot 
sovint es veuen identificats noms de molts segles enrere 
amb els d’ara mateix. I, per acabar, una altra 
característica interessant del nostre taller pràctic de 
Paleografia és el recurs constant a la traducció, amb el 
repàs consegüent i permanent del lèxic, morfologia i 
sintaxi llatines.  (Avel·lí André, coordinador del Seminari 
de Paleografia)

AGENDA
Per motius d’espai, en aquest butlletí no us informem de les properes activitats de la Societat. Al mes d’octubre ja heu rebut per correu 
electrònic i per circulars la programació del curs. També podeu trobar el detall d’aquesta programació a la web de la Societat.

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).

❖  Juguem a la genealogia? Quan hom es posa a 
investigar en la genealogia, aquesta disciplina que ens té 
ben enganxats, sovint s’enduu sorpreses i per tant s’ha 
d’enfrontar amb situacions, imatges, escrits, comentaris... 
sorprenents. I aquest ha estat un d’aquests casos. Tot 
treballant amb fotografies d’avantpassats meus, 
conjuntament amb en Carles Bosch, hem dubtat de si 
unes fotografies corresponien, o no, a la mateixa persona. 
Revisant els àlbums i parlant-ne amb els seus propietaris, 
hem conclòs que no, que es tractaven d’un oncle i d’un 
nebot. I alhora tot plegat va dur-nos a pensar que la meva 
semblança amb tots dos era important. En aquest punt va 
començar el joc: em vaig fer una fotografia amb una 
posició que recordés la d’una dels dos personatges i les 
vaig posar totes tres juntes. I el que ara esteu veient n’és 
el resultat. Només vull afegir que res no ha estat 

manipulat, excepte que el color de la meva imatge ha 
estat llevat.  (Josep Maria Masclans i Segura)
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D’esquerra a dreta:  el meu besavi Rafel Masclans i 
Solà,  Jeroni Masclans i Pasqual, germà del meu avi 
Pere,  i Josep Maria Masclans i Segura, qui això escriu. 



❖  El flaó major de Pere III el Cerimoniós.  El 
terme “flaó”, que en mallorquí es refereix a la 
coca de formatge del país, es també la 
denominació vulgar del segell major a 
les Ordinacions de Pere IV. A la 
cancelleria reial aragonesa 
s’usaven simultàniament diversos 
segells. Entre els de cera tenim: 
el segell major, el segell menor, 
el segell comú amb contrasegell, 
els segells secrets i el segell 
d’anell. El segell major o gran 
segell, des de Pere I a Pere III, és 
de gran mòdul, això vol dir que té 
de 9 a 12 cm. de diàmetre. És 
sempre de taules, o de dues cares, amb 
doble retrat jeràrquic, a fi de representar 
al monarca en les seves dues principals 
titulacions. A   l’anvers invariablement se’l 
representa com a rei d’Aragó, en 
representació majestàtica assegut al seu 
tron i amb els atributs reials, i en el 
revers se’l mostra com a comte de 
Barcelona, cavalcant sobre un 
cavall amb tot el seu equipament 
militar. És aquesta representació 
eqüestre del rei Pere la que avui 
ens interessa, i molt 
especialment els canvis que es 
produïren en el revers dels seus 
segells majors, concretament 
entre els de 1343 i 1344, fets el 
primer abans de la conquista del 
Regne Privatiu de Mallorca, i el segon 
fet desprès de conquerir aquest regne.

En el segell de Pere III al 1343, abans de 
conquerir el Regne de Mallorca, la 
representació del rei com a comte de 
Barcelona segueix las pautes del 
model iniciat per Ramon 
Berenguer   IV i seguit per els 
seus successors titulars de la 
corona catalano-aragonesa:  es 
presenta al cavaller mostrant el 
seu costat esquerra (figura 1).  
Aquesta és la presentació típica, 
des del segle XII al segle XIV, 
dels segells eqüestres en el àrea 
mediterrània. Com ens explica 
D.   Faustino Menendez Pidal, són 
d’aquest tipus els segells dels prínceps 
llatins d’Orient, dels normands d’Itàlia i dels 
cavallers de Llenguadoc. A la Península Ibèrica fou 

usat, a més dels reis d’Aragó pels reis de Navarra.  
Aquesta representació es denomina del tipus 

mediterrani. D’altra banda, aquest segell 
ens presenta un disseny molt sobri, a 

l’estil dels segells dels seus 
avantpassats, composició amb 

grans volums i superfícies 
buides, dibuixat amb línies 
senzilles.
En contraposició al tipus 
mediterrani, tenim el tipus 
anglo-francès que en presenta el 

genet cavalcant mostrant el seu 
costat dret. Es la forma de 

representar els cavallers a la zona 
del Canal de la Mànega, Nord de 

França, Anglaterra i Països Baixos. A la 
Península és el tipus adoptat pels descendents 

d’Alfons VII. És el tipus anglo-francès el que 
adopta el rei Cerimoniós per la 

representació eqüestre del revers del 
seu segell de 1344, on es proclama 

rei de Mallorca després d’expulsar 
al rei Jaume III i apoderar-se del 
seu regne. Aquest segell 
(figura  11) ens presenta un nou 
disseny, amb línies sinuoses i 
un dibuix que es complau en la 
fidel representació dels més 

mínims detalls tant del genet 
com de la seva muntura. Els fons 

son plens amb una decoració del 
tipus vegetal, amb retícules i 

sembrats que no deixa gens d’espai buit.
Curiosament, aquest tipus segell i el nou 

disseny ja fou usat dos any abans pel rei Jaume 
III  en el revers del seu segell eqüestre de 

l’any 1342, abans de perdre el Regne 
de Mallorca (figura  111). A les 

il·lustracions es poden observar les 
similituds entre aquests dos 
segells. Això no es casual. Ja és 
coneguda la rivalitat que va 
existir entre el Pere el 
Cerimoniós, rei d’Aragó, i el 
seu cunyat Jaume III, últim rei 

del regne privatiu de Mallorca. 
Veiem que el primer  no solament 

li va prendre al segon la vida, els 
béns i el seu regne, sinó que a més, no 

va tenir cap empatx en copiar-li el segell 
major. (Pere Serra, professor de Sigil·lo-

grafia de la Societat). 
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❖  Perquè fem Genealogia?  En el darrer Butlletí us 
informàvem d’una enquesta realitzada al Canadà 
(http://globalgenealogy.com/globalgazette/g
azrr/gazrr20.htm) sobre les motivacions dels 
canadencs per a fer recerca en genealogia. En aquest 

sentit, la sòcia Núria Roca va iniciar una enquesta amb el 
mateix objectiu i en la que vàreu poder participar tots els 
socis i sòcies. La participació va ser un èxit, ja que la van 
contestar aproximadament un centenar de socis, el que 
representa un 25% dels enquestats. Aprofitem per a 
agrair-vos la vostra participació i col·laboració en aquest 
petit projecte, i no descartem que properament proposem 
alguna nova enquesta sobre el perfil del soci de la 
Societat. Moltes gràcies a tots.

El resultat de l’enquesta es pot veure a la gràfica 
adjunta. Les motivacions més populars escollides pels 
socis de la Societat Catalana de Genealogia han estat: per 
conèixer els seus avantpassats com a persones (74%), per 
conèixer millor les seves arrels i ells mateixos (71%), per 
ecuperar avantpassats oblidats a la memòria familiar 
(69%), per deixar un llegat als seus descendents (62%), 
com una manera d’estudiar o aprendre historia (45%) i, 

finalment, per crear recursos d’informació (índexos, 
buidatges) que puguin usar altres genealogistes (28%).

Si comparem les motivacions dels nostres socis i les 
del projecte del Canadà, observem que hi ha forces 

coincidències. Les dues primeres motivacions dels 
nostres socis coincideixen amb les dels genealogistes del 
Canadà, encara que amb l’ordre invers. La resta de 
motivacions coincideixen encara que amb percentatges 
diferents. Les motivacions escollides pels nostres socis 
estan més orientades al coneixement del passat que en el 
cas de Canadà. Però en definitiva, podem observar que 
les nostres motivacions no difereixen massa de les 
motivacions dels genealogistes de l’estudi del Canadà. 
Per a poder afirmar aquestes observacions amb més 
veracitat, s’hauria de fer un estudi més ampli entre 
genealogistes (no solament entre els nostres socis) i 
aconseguir un grau de participació més gran per a poder 
obtenir uns resultats estadísticament significatius. (Núria 
Roca i Enric Mayol)

❖ Curiositat.  En una recerca que he fet, vaig trobar 
un registre d’òbits a Arenys de Mar que he trobat curiós. 
Novena de Francesch Roure: “Als quinse de octubre de 
mil sis cents Vuytanta y Sinch se celebraren los offi. de 
novena y Cap de Any p la Anima del qº francesch Roure 
Mariner, lo qual fonch farit dels Moros paleant ab lo mar 
y despres mori en poder dels Moros.” Parròquia de Santa 
Maria de Arenys de Mar, Llibre d’òbits vol. V 1685-1718 
fol. 4r (imatge 5 de Family Search).  (Antoni Cervantes).

❖ Recerca on line i en grup. El cas Amill 
d’Agullana.  Les tecnologies de la informació i la 
comunicació es van integrar ja fa temps en el sistema de 
treball del grup Monumenta Genealogica Cataloniae. 
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Les apliquem a les nostres tasques de recerca, no només 
en el tractament de la informació, sinó també en la 
comunicació entre membres del grup. D’aquesta manera 
podem compartir preguntes, inquietuds i resultats de 
forma immediata, i ens ajuda a percebre la diversitat de 
visions en què es pot enfocar qualsevol treball de recerca 
genealògica. El treball col·laboratiu ens ajuda a aprendre, 
a treure un millor profit de la feina, a organitzar-nos de 
forma eficaç per a assolir objectius i també, és clar, 
a plantejar-nos reptes que serien difícilment assolibles de 
forma individual. Però més enllà de la capacitat de 
plantejar-se objectius que no serien gaire viables 
individualment, volem comentar el cas de l’Ermengol 
Amill, que il·lustra de quina manera la recerca on line 
contribueix a obrir noves perspectives dins del marc de 
treball de grup.

Tot va començar quan una sòcia va alertar a un 
membre del grup que, en un llibre on s’explica la vida 
novel·lada del militar austriacista Ermengol Amill, es cita 
que aquest militar es va casar amb una noia d’Agullana 
on havia viscut, almenys, uns anys. La sòcia coneixia el 
projecte actual del grup de Monumenta amb l’arxiu 
parroquial del poble d’Agullana. Hauríem d’explicar que 
els membres del grup de treball tenen assignats uns 
documents específics que treballen privadament. 
Posteriorment, i un cop feta la revisió, es posen en comú 
i tot el grup pot accedir al resultat del buidatge. A partir 
de l’avís de la sòcia, tot el grup va estar informat de la 
possible presència d’aquest personatge entre la 
documentació que estem treballant. Immediatament va 
començar la tasca individual per tal de fer una recerca 
específica entre la documentació que cada un dels 
membres té assignat: S’havia de localitzar qualsevol pista 
sobre Ermengol Amill. Tant d’informació personal, com 
que la que ens remetés a la seva persona. Al mateix 
temps es va recopilar una breu informació sobre la 
història vital del nostre personatge per orientar les 
recerques: casat amb Rosa Pont d’Agullana i amb 
diversos fills, un d’ells que estudiarà a Viena, on 
l’Ermengol s’exiliarà un cop perduda la guerra a 
Catalunya, i que morirà a Itàlia.

Un company s’adreça a les dispenses matrimonials 
del bisbat de Girona i allí ha trobat la de l’Ermengol 
Amill i la Rosa Pont d’Agullana, el 1699, amb 
informació dels pares. Això ens dona la certesa d’on hem 
d’apuntar les investigacions. Però, malauradament no 
disposem de documentació dels arxius parroquials 
d’Agullana entre els probables anys d’aquest matrimoni: 
1699 – 1700. Però dels matrimonis no en surt res, cap 
matrimoni, ni pare, ni mare ni cònjuge. Però es localitza 

el matrimoni —potser unes segones noces— del pare de 
la Rosa Pont.

En l’àmbit de defuncions, localitzem l’enterrament 
de la Rosa Pont i tant el del seu pare com de la mare. 

Respecte als testaments, cap notícia. Són al notari de 
Figueres (segons diuen les partides).

Dels baptismes, es localitza el baptisme d’una filla, 
la Maria Raymunda el 1702. L’endemà trobem el d’un 
fill, en Ponç el 1703 i un altre, el de Margarida el 1708.

Es localitza un fill seu que actua com a padrí d’una 
nena nascuda a casa del pare de la Rosa Pont el 1716, 
quan la mare ja era morta, el padrí és “jove fill legítim y 
natural de don Armangol Amill capità del senyor 
emperador”.

En menys d’una setmana hem fet una recerca 
personalitzada i sistemàtica d’una família i hem 
reconstruït el pas de l’Ermengol Amill per Agullana i les 
relacions familiars que hi va tenir. En el proper Paratge, 
en un article breu, farem una presentació detallada de tota 
la informació que hem recollit, referent a aquesta persona 
i la família. Ha estat una experiència apassionant veure 
com anava circulant la informació a través dels nostres 
ordinadors dades, persones, imatges, comentaris, 
exclamacions i felicitacions. Continuarem. (Grup de 
Monumenta Genealogica Cataloniae).

❖ II Trobada Clanxet.  El passat dia 5 de maig va 
tenir lloc a Tarragona la “II Trobada Clanxet” de 
descendents de Carles Clanxet i Tondo (Cambrils, 
1730?). Igual que en la primera, hi van assistir membres 
de diverses branques: Barcelona, Tarragona, Bellaterra… 
Al capdavant estigué la degana Maria-Dolors Clanxet i 
Gratacós, de 85 anys, i així seguint fins el més petit, 
Gabriel de Noguera i Clanxet, amb tant sols 4 anys. 
En aquesta ocasió també s’hi incorporaren membres de la 
branca resident a Cambrils, el lloc d’origen, essent motiu 
de gran alegria per a tothom, ja que es retrobaven 
familiars després de dues generacions sense conèixer-se. 
El punt de trobada va ser al Portal del Roser de 
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Tarragona, per emprendre una passejada per l’antiga 
Imperial Tarraco que va transcórrer en un gran ambient 
de companyonia. La passejada s’amenitzava amb 
l’intercanvi d’històries i anècdotes heretades pel “boca-
orella” d’avis i tiets. En acabar el recorregut es van 
dirigir fins al Pont del Diable (aqüeducte romà) i des 
d’allà al restaurant “Fonts de Can Sala”, on els amfitrions 
de la trobada, en Carles Clanxet i Montserrat i la 
Maria-Teresa Gas i Cid, havien preparat una petita 
exposició de fotografies d’avantpassats comuns. Tot just 
abans de dinar es va fer la fotografia oficial en una sala 
amb un fons d’allò més bonic. Tot dinant i durant la 
sobretaula, els més joves i no tant joves, van continuar 
intercanviant-se històries fins aleshores desconegudes. 
Els “degans” recordaven històries viscudes en el passat, 
mentre Carles Clanxet i Gas s’afanyava a fer les còpies 
de la fotografia perquè tothom se la pogués emportar a 
casa. Com a l’anterior, la trobada va ser un èxit i es van 
enyorar alguns membres que no hi van poder assistir per 
diversos motius. La “Branca Cambrils” va quedar tan 
satisfeta d’haver-se retrobat, que es van comprometre a 
organitzar la “III Trobada” l’any 2013 a Cambrils i 
d’aquesta manera fer conèixer els llocs d’origen de la 
nissaga a tots aquells familiars que, per un motiu o altre, 
estan arrelats en altres llocs.  (Maria dels Àngels Espert i 
Clanxet)

❖ Trobada Esplandiu. El cognom Esplandiu té 
actualment a tot Espanya, segons l’INE 86 persones 
vives amb 44 en primera instància i 42  com a segon 
cognom. Ja fa més de 5 anys que vaig començar la cerca 
de tots els Esplandiu repartits pel món. Me n’he sortit 
prou bé, perquè a més d’aixecar l’arbre genealògic de la 

família en quatre branques de més de 1300 persones, 
n’he aplegat 60 a l’hotel Pessets de Sort amb 37 d’elles 
que tenien el cognom en primera o segona instància. Va 
venir gent de França, d’Andorra, de l’Argentina, 
d’Austràlia, de Navarra i sobretot del Pallars i de la resta 
de Catalunya. Per cert, una de les cambreres que ens 
varen servir el dinar també es deia Esplandiu :-). A la 
trobada es va presentar el treball “Aproximación al 
apellido Esplandiu” que es va obsequiar a tots els 
assistents. En aquest treball, es mostra la primera aparició 
documentada del cognom a la població de Norís de la 
Vall Ferrera i la seva expansió per la Ribera de Cardós. 
(Josep Maria Esplandiu)

❖ Trobada Llor-Llort.  La trobada no va reeixir 
gaire: era estiu, la gent participava a la festa de Guimerà. 
Tot i així, ens trobàrem unes quantes persones, 
bàsicament les impulsores de la iniciativa. El que sorgí 
de la trobada fou el de continuar treballant per a 
organitzar-la al poble de Llort l’any vinent, aprofitant 
alguna festa o esdeveniment local que facin. L’altra cosa 
que volem fer, és anar ampliant la base de dades de les 
diferents branques familiars que coneixem, recollint i 
actualitzant les adreces dels familiars actuals, la qual cosa 
és bàsica per tal d’establir contactes i comunicar-nos 
millor, per a tenir una trobada molt més nombrosa. 
Finalment, volem penjar les dades genealògiques de la 
nissaga Llor-Llort que tenim localitzades a la base de 
dades de la societat.   (Agustí Solé Llort).

Nous socis
805: Maria-Dolors Fortuny i Ribas  (Barcelona)
806: Margarita Pars i Rif  (Barcelona)
807: F. Xavier Illa i Coromina (S. Miquel de Campmajor)
808: Dolors Boixader i Simon  (La Pobla de Lillet)

* Per a respondre a qualsevol dels socis que ens escriuen cal 
posar-se en  contacte amb nosaltres (butlleti@scgenealo 
gia.net) 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.

NOTÍCIES

❖ Qui sóc jo (TV3, Programa “Quèquicom”, 21 
setembre 2012).  La família Renom es reuneix a Ripollet 
per compartir històries familiars i enllaçar les seves 
genealogies. Amb molt d’ajut i sort el reporter Pere 
Renom aprofita per fer recerques genealògiques, anàlisis 
facials i genètiques i aconsegueix reconstruir la història de 

la seva família al detall durant prop de 500 anys i de 
manera més general remuntar-se milers d’anys enrere.

La genealogia.   L’any 1564 un home anomenat 
Bertran Renom va abandonar el seu poble natal, a França. 
Després d’un llarg viatge, va arribar finalment a Ripollet, 
s’hi va establir i va començar a engrandir la família. 450 
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anys després, el cens indica que hi ha més de 600 Renoms 
a Espanya i, segurament, tots són descendents d’en 
Bertran. Fer un arbre genealògic no és fàcil. A Ripollet no 
hi queda pràcticament res. Per tant, els arbres genealògics 
dels Renom s’han elaborat a partir de fonts alternatives 
com la documentació civil de la zona del Vallès, aplegada 
a l’Arxiu Històric de Sabadell.

Els retrats. Molta gent porta retrats familiars a la 
trobada. Cadascun té una història al darrere o rememora 
alguna anècdota. Però als retrats també se’ls pot donar un 
ús científic. Identificar el parentiu a partir de la cara no és 
tan trivial com sembla, hi ha certa subjectivitat. Durant la 
trobada es fotografien les cares de tots els Renom i els 
retrats s’envien al Centre de Visió per Computació perquè 

n’analitzin d’una manera objectiva el parentiu. David 
Masip, encarregat de l’anàlisi, conclou que els germans 
s’assemblen més entre ells que amb la resta dels Renom.

El cromosoma Y.  A la trobada hi assisteixen dos 
genetistes que prenen mostres de saliva per analitzar-ne el 
cromosoma Y. David Comas, de l’Institut de Biologia 
Evolutiva (IBE), explica que el cromosoma Y s’hereta 
igual que els cognoms, de pare a fill. Francesc Calafell, de 
l’IBE, diu que el cromosoma Y dels Renom pertany a un 
haplogrup que va aparèixer a l’Orient Mitjà fa uns 7.000 
anys i des d’allà es va estendre per Europa amb els pobles 
neolítics. Calafell també confirma que tots els Renom són 
descendents d’en Bertran.  (Pere Renom i Cari Pardo)

❖ Resolucions sobre escuts (DOGC, http://www. 
municat.net). Jafre (Baix Empordà), Pals (Baix 
Empordà).  (Enric Fontvila, soci núm. 641)

❖ Resolucions sobre banderes (DOGC, http://

www.municat.net). Montgat (Maresme), Bellmunt 
d’Urgell (Noguera).  (Enric Fontvila, soci núm. 641)

ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES.
Darrers números rebuts de revistes

• Estudios de Genealogía, Heràldica y Nobiliaria de Galicia,  boletín núm. 10.
• Acta Historica et Archaeologica Medievalia (UB),  núm. 30.
• Butlletí Informatiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental,  núm. 11.
• Modilianum · Revista d’Estudis del Moianès,  núm. 46.
• Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp,  núm. 61.
• Fonts · Butlletí del Centre d’Estudis Argentonins,  núm. 51.
• Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró,  núm. 103.
• Nissaga · Butlletí de l’Associació Catalana de Genealogia de Perpinyà,  núm. 49.

Donacions

• Arquitectura i Patrimoni de la Comanda de Vallfogona de Riucorb, de Domènec Corbella i Albert Gironès  (donació 
de Leticia Darna y Galobart).

• Ensayadores. Las emisiones monetarias hispánicas (siglos XV-XX), de Josep Pellicer amb pròleg de Francisco 
Olmos (donació dels autors)

Donació especial del soci Jordi Plana i Tomàs

• Inventaris d’arxius parroquials de la diòcesi de Tortosa i de l’Alta Ribagorça,  de Carles Simó Noguera i Àngels 
Torrents Rosés.

• Llibre de Privilegis de la vila de Puigcerdà,  de Sebastià Bosom Isern  i  Susanna Vela Palomares.
• La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana,  de 

Lluís Monjas Manso.
• Músics i balls a la Conca de Barberà. Un segle d’agrupacions instrumentals,  de Núria Medrano Torres.
• Guia dels arxius històrics de Catalunya,  de Susanna Muriel Ortiz i Núria Téllez Rodero.
• Història dels Llupià (1088-1771) i dels seus llinatges incorporats: Icard, Roger i Vallseca, de J. Fernández-Trabal.
• Forçats a foc i llum. Una història oral dels últims masovers de la regió de Girona, 1930-2000,  d’Enric Saguer.
• Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200),  de Ramon Sarobe Huesca.
• Homines de Terracia. Cultura escrita i hegemonia feudal,  de Vicenç Ruíz Gómez.
• Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X, XI i 

XII,  de José-Enrique Ruíz Domènec.
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