
CONCURS  LITERARI  DE  SANT JORDI 

Els premis Sant Jordi d’aquest any, 2011, han posat 
en evidència el creixent interès per escriure i expressar-se 
dels socis de la Societat, l’encert de la Junta en establir 
aquest canal, i l’esperança que aquest concurs es 
consolidi i es converteixi en un mitjà 
d’expressió per la major part possible 
de socis, sinó de tots. Pel que fa als 
premis d’aquest any, voldríem 
insistir en el fet, i així 
verbalitzar-ho, que no ens ha 
estat gens fàcil seleccionar les 
obres pels primer i segon 
premi i pel premi infantil. 
Aquest any hem rebut 
pràcticament el triple d’obres 
de l’any passat, que com 
sabeu era el primer any del 
concurs. I encara més, el nivell 
de qualitat, no tan sols pel que fa 
al llenguatge utilitzat sinó també a 
la creativitat i originalitat de les 
obres presentades és  —segons 
consideració unànime dels membres del 
jurat— no sols excel·lent sinó de qualitat molt 
homogènia. És  per aquesta raó que ens ha sigut tant 
difícil decidir-nos.  Cadascun dels membres del jurat ha 
exposat els respectius arguments per tal de decidir els 

premis i a   banda de la qualitat del llenguatge, la 
composició, l’originalitat i la creativitat, hem pres en 
consideració l’equilibri entre les qualitats que podem 

anomenar literàries i les històrico-científiques. 
Esperem que ho hàgim aconseguit, encara 

que creiem molt difícil sinó impossible 
fer justícia a totes les obres 

presentades. Per aquesta raó volem 
fer un homenatge a cada una 

d’elles i publicar-les. I   també 
per les raons esmentades us 
avancem que de cara el proper 
any, el Jurat s’ha proposat 
reestructurar els premis i 
criteris per tal de facilitar als 
concursants, en igualtat de 
condicions, l’expressió i 

composició de les obres més 
literàries o més científiques. 

(Araceli Coll,  Presidenta del 
Jurat)

Primer premi:  Riquesa i pobresa: l’eterna 
maledicció, autor Jordi Miralda.  Segon premi:  

La donzella de l’horabaixa, a  Can Valldaura,   autor 
Miquel Sánchez González.  Premi infantil:  Els comtes 
secrets,  autora Mercè Mayol Roca.
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CRÒNICA

❖  Diada del Soci i Jornada de Portes Obertes.  Un 
any més la SCGHSVN va fer coincidir les Portes Obertes 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) amb la seva 
Diada, aquest any dedicada a la Genealogia familiar: Els 
nostres records. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la 

tarda es programaren presentacions de recerques per part 
d’alguns dels nostres socis, curiositats del primer 
buidatge dut a terme pel grup de treball de Genealogia 
dins el projecte de Monumenta i que el curs vinent 
continua i una conferència de cloenda dedicada a la 
conservació i restauració de fotografies. Cal destacar, 
novament, el lliurament dels II Premis de Sant Jordi que 
comptaren amb una participació de més del 50% respecte 
l’any anterior. A més, aquesta Diada de “la Societat” 
2011 destaca, sens dubte, per la gran afluència (una 
trentena d’infants, aproximadament) que de manera 
amena i divertida van poder-se endinsar en les nostres 
disciplines a través de tallers i jocs. (Andrea Rovira)

❖  Jornades de metodologia per a la recerca 
genealògica.  Els dies 12, 13 i 14 d’abril de 2011 es 
celebraren les Jornades de Metodologia per a la Recerca 
Genealògica a la mateixa seu de la SCGHSVN. Durant 
els tres dies s’exposaren les nocions bàsiques per poder 
dur a terme una bona recerca genealògica, ja que el 
primer dia es presentaren les diferents fonts amb les que 
compte aquesta disciplina per obtenir dades. El següent 
dia es treballaren les diferents tècniques de buidatge que 
es poden dur a terme a través de la documentació, ja sigui 
a partir de buidatges exhaustius o particulars, segons les 
dades que s’estiguin cercant. Finalment, a la darrera 
sessió, es comentaren tècniques d’organització, 
tractament i conservació de les dades recopilades durant 
el procés de buidatge. D’aquesta manera, durant els tres 
dies es presentaren les fases més bàsiques que cal dur a 
terme quan hom vol començar a realitzar una recerca 
genealògica. Realment foren un èxit de participació per 
part dels socis, pel que de cara al curs vinent 2011- 2012 
s’estan preparant noves jornades relacionades amb la 

genealogia i altres disciplines afins a la nostra entitat. 
(Andrea Rovira)

❖  Cloenda del curs 2010–2011.  Va tenir lloc el dia 
14 de juny, amb una interessant conferència del 
Dr. Flocel Sabaté i Curull, catedràtic de la Universitat de 
Lleida, sobre “Identitat, memòria i ideologia”.

❖  Sopar del soci.  Enguany, el sopar de la Societat, 
celebrat el divendres 10 de juny al Reial Club Nàutic de 
Barcelona, va comptar amb l’assistència d’una 
cinquantena de socis i acompanyants. Mentre 
degustàvem un aperitiu a la terrassa penjada sobre el port 
marítim, amb unes vistes inigualables, vam poder anar 
retrobant aquells amics i coneguts a qui ens uneix aquesta 
afició comú, la de la nostra història, la dels nostres 
passats. També, però, va servir per gaudir de l’alegria 
d’una trobada on tots ens sabem “tocats” per una dèria no 
sempre ben entesa. En un ambient distès, asseguts en 
unes taules decorades amb els detalls amb què ens tenen 
acostumats l’Andrea i l’Àngels, vam aplaudir els 
alumnes dels diferents cursos a qui es va fer entrega dels 
respectius diplomes. I ja finalment, després d’unes 
paraules del nostre president, en Juanjo Cortés, on va fer 
un petit resum destacant l’esforç realitzat al llarg del curs 
per part de tots els integrants de la Societat, i animant a 
seguir i augmentar el nivell de participació i vitalitat de 
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tots els seus socis, ens vam acomiadar fins el curs 
següent.  (Sofia Garçon)

❖  Curs de Genealogia a la Universitat d’Estiu 
Ramon Llull.  Els proppassats 11 i 12 de juliol es va 
impartir a Barcelona  un curs de genealogia i paleografia 
dins de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. Coordinat per 
la Sra. Marta Vives, directora de l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, el curs es va centrar en explicar la metodologia 
emprada, a partir dels fons de recerca, per tal 
d’aconseguir la representació gràfica de les generacions 
investigades. De la mateixa manera, es van oferir 

diferents possibilitats d’investigació i recursos 
informàtics al servei de la genealogia. Degut a la 
dificultat de lectura de la documentació més reculada, el 
curs va comptar també amb unes nocions bàsiques de 
paleografia. El curs va ser impartit pels professors de la 
nostra Societat Enric Mayol, Xavier Mora i Sofia 
Garçon.  (Sofia Garçon)

❖  Darreres aportacions al projecte Enxarxeu-ho.  
Llibre de matrimonis del Registre Civil de Badalona 
(1842–1846), fet per Miquel Estruch. (Ramon Rovira, 
Webmaster)

AGENDA

Per més detalls i dades d’última hora, consulti’s la Web de la Societat

Inauguració del curs 2011–2012

Tindrà lloc el dilluns dia 24 d’octubre de 2011, a les 
19:00, a l’auditori de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
A  més de la presentació de les activitats del nou curs, 
inclourà una conferència a càrrec del Dr. Esteban Sarasa. 

Sortides

Gratuïtes per als socis i sòcies,  3€ en cas contrari. 
Dissabte, 29 octubre 2011, 11:00: Visita al Castell 

Godmar de Badalona (Cal Comte), guiada per la Pilar 
Marés i de Saavedra.

Dissabte, 12 novembre 2011, 10:00, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya: “L’Heràldica del MNAC”, 
comentada pel Juanjo Cortés.

Dijous, 15 desembre 2011, 18:30: Visita guiada a la 
Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Conferències

Dilluns, 21 novembre 2011, 19:00, ANC. A càrrec de 
Miquel Sànchez i Gonzàlez, sobre la llarga història del 
llinatge Fatjó de Cerdanyola del Vallès.

Dimarts, 20 desembre 2011, 19:00h, ANC. 
Presentació del número 24 de Paratge i conferència 
pendent de confirmació.

Cursos monogràfics

Vegi’s la Web per les condicions de matriculació. 
Dimarts, 15 novembre 2011, 19:00, ANC. Taller 

Pràctic de Paleografia, a càrrec de Juanjo Cortés.
Dimecres i dijous, 16–17 novembre 2011, 19:00, 

ANC: Taller de Digitalització de Documents, a càrrec de 
Juanjo Cortés.

Grups de treball

❖ Genealogia.  Dins dels grups de genealogia hem 
de destacar la forta embranzida que està portant el grup 
de Monumenta Genealogica Cataloniae, dirigida per 
l’Aina Pascual. En aquests moments s’està finalitzant el 
projecte de buidatge, anàlisi i presentació dels resultats 
de Valldoreix. D’algunes de les famílies s’ha 
desenvolupat completament la seva genealogia i s’ha 
publicat a Paratge, com els Cussó i properament els 
Castanyer de Campanyà, altres famílies que no es 
publicaran formaran part del fitxer de l’ambiciós projecte 
Monumenta. Precisament, i aprofitant la Diada de la 
Societat, es va presentar una part del treball en una 
amena xerrada en que diversos membres del grup varen 
explicar al públic, que omplia la sala, des de 
l’organització i composició estadística de la població de 
Valldoreix dels últims 400 anys, fins a detalls i anècdotes 
més particulars sobre alguns dels fets que s’han descobert 

en els buidats dels llibres sacramentals d’aquesta 
població. Un tast de les enormes possibilitats d’aquest 
projecte.

En la mateixa Diada el responsable del grup de Cases 
Pairals, Ramon Rovira, va fer la presentació del seu 
treball “La genealogia per a masies”, on ha recollit la 
successió dels hereus en les masies del poble de Gelida i 
d’altres del Penedès i el Baix Llobregat, algunes ja 
desaparegudes, però amb segles de història familiar que 
el Ramon ha rescatat gràcies a anys de investigacions que 
van més enllà de la genealogia familiar per entrar de dret 
en la història del poble. (Dolors Vila)

❖ Heràldica.  El grup d’Heràldica de la Societat ha 
tingut la satisfacció de poder fer una sèrie 
d’identificacions heràldiques per respondre a les diferents 
consultes que se han fet darrerament:
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1. Una d’elles era sobre una rajola amb decoració 
heràldica que era al museu de Ceràmica de Barcelona. En 
ella es podien veure las armes següents: Partit en banda 
1r els pals; 2n sembrat de flors de lis amb un llambeu. 
Segons estudiosos del museu estava identificat, a les 
Fisher, com a pertanyent a la família Díez de Calatayud. 
Era evident que no es tractava d’això. Era clarament de la 
família Prades. Gracies a la col·laboració de Josep Vicent 
Ferrando, y a la Societat Valenciana de Genealogia i 
Heràldica i a Enric Boix de Genvalencia, ens van 
proporcionar una foto y unes descripcions genealògiques 
dels llinatges de les famílies que estaven dibuixades a 
l’escut de la façana de la parròquia del poble d’Andilla. 
Allí es veu que la família Díez de Calatayud, Ladrón de 
Vilanova estaven emparentats i es pot donar explicació a 
la confusió de la descripció heràldica. Manuel Díez de 
Calatayud es va casar amb Catalina de Vilanova i Prades, 
filla de Francisco de Vilanova i de Leonor de Prades i 
Cabrera.

2. Un segona consulta va ser sobre uns comanadors 
d’un poble de Tarragona procedents de Palma. Un treball 
encarregat a la Societat per mitjà de n’Avel·lí André. 
Gràcies a un amic d’en Pere Serra, heraldista de Palma, 
Pere Serra de la Creu, vam aclarir la procedència d’un 
comanador i prior de l’orde que se’n deia Ramon de Veri 
i que tenia esculpides les seves armes a la façana i al seu 
sepulcre a l’església de Montesión, a Palma de Mallorca. 
També ens van afegir una fotografia.

3. Feia un temps ens havien consultat sobre un escut 
heràldic que era a una de las façanes de l’església de Sant 
Domènec de Puigcerdà. Gràcies a l’heraldista Roser Tey, 
membre molt antiga de la nostra Societat i autora d’uns 
estudis molt minuciosos del llibre de Nobiliari general 
catalana de Fèlix Domènech i Roura, vam deduir que es 
tractava de la família Vilallonga. De totes formes hi havia 
un detall que ens sobtava molt. Era una creu adossada de 
l’Orde de Santiago. Després d’haver insistit en la cerca 
d’aquesta genealogia hem pogut deduir que es tracta de 
Francesc de Vilallonga, cavaller de Santiago de número 
11.301 de l’any 1690.

4. També es van posar en contacte amb nosaltres per 
l’estudi d’uns escuts que es veien a una finestra d’una 

masia antiga. Semblava que estiguessin posats al 
l'inrevés. Com no coincideix amb l’escut dels propietaris 
de la masia, vam deduir que com portaven flors de lis ben 
posades, es a dir, amb el sentit correcte es tractava d’un 
escut austracista. Havien posat el contorn de l’escut de 
cap per avall per tractar-se dels Borbons.  (Leticia 
Darna)

❖ Paleografia.   1. Aportació a Paratge-24.  Durant 
el curs 2010-2011 s’ha anat avançant en l’estudi 
paleogràfic i diplomàtic de l’Arxiu Patrimonial del Mas 
Bulló (APMB) de Santa Eugènia de Berga. En aquest 
cas, el nostre treball s’ha centrat en els documents 
següents, dels quals s’indica el núm. i l’any: 45 (1343), 
46 (1346), 47 (1348, juny), 48 (1348, desembre), 49 
(1354), 50 (1357), 51 (1360, juny), 52 (1360, desembre), 
- - - 84 (1541), 85 (1548), 86 (1560). En informacions 
anteriors del nostre Butlletí ja s’havia explicat aquest salt 
cronològic entre l’any 1360 (doc. núm. 52) i el 1541 
(doc. núm. 84)  degut a raons de motivació i variació de la 
tipologia i estil dels manuscrits treballats. Val a dir que la 
relació entre el nombre de documents més antics i el de 
més recents està força descompensada (8 a 3), però 
s’explica per la prolixitat extenuant dels documents més 
moderns.

I, ara, durant aquests dies de presumpte descans 
estiuenc, sobre aquest coordinador recau la tasca gens 
lleu de “posar en solfa” tota aquesta feina d’un curs, per 
tal de fer-la publicable a Paratge-24.

2. Nou projecte per al 2011-2012.  No donem per 
definitivament truncat l’actual projecte d’edició de 
l’APMB, el qual serà objecte d’un seguiment diferent, un 
cop publicats ja (inclòs Paratge-24) 63 manuscrits del 
total de 94 de la col·lecció. Tanmateix, hem considerat 
que era ja el moment d’endegar un nou projecte d’un 
abast i durada més assequibles, qualitats que el faran 
especialment atractiu per al nostre grup de treball. En 
propers números del Butlletí s’anirà completant i 
concretant la informació sobre les característiques del 
nou projecte. De moment, només avançarem, ara, que es 
tracta d’una trentena de manuscrits de Valldoreix. (Avel·lí 
André)

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).

❖  Jornadas de Family Search.  El 13 y 14 de mayo 
pasados   tuvieron lugar las Primeras Jornadas de 

FamilySearch en Madrid. Las mismas pudieron contar 
con un nutrido elenco de oradores que expusieron sus 
conferencias en una sala de reuniones muy bien 
equipada, sala que forma parte del complejo de edificios 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. En la apertura de las Jornadas, el máximo 
responsable de FamilySearch en España, Raúl Ríos, nos 
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informó que era la primera vez que en Europa celebraban 
ese tipo de jornadas y que se iban a producir nuevas 
presentaciones en otras poblaciones europeas.

El objetivo de las Jornadas era el reunir a archiveros 
y genealogistas para profundizar en el conocimiento de 
las tecnologías y descubrir nuevas ideas en el uso y 
aplicación de las herramientas informáticas a la 
investigación genealógica. En realidad, las herramientas 
informáticas de las que se habló, como es lógico, fueron 
exclusivamente las de FamilySearch.

El panel de oradores estaba formado por un lado por 
miembros de FamilySearch y, por otro, por profesionales 

ajenos a FamilySearch, pero con experiencia reconocida 
en campos directamente relacionados con la genealogía.

Unas pinceladas sobre los ponentes y las ponencias:  
Severiano Hernández.  Explicó cosas interesantes 

sobre PARES y sobre el proyectado portal europeo de 
archivos APEnet (Portal Europeo de Archivos). 
Exposición excesivamente larga. Generalidades y 
divagaciones históricas.

Faustino López. Explicó las razones por las que la 
Iglesia ha venido financiando en el pasado a la Sociedad 
Genealógica de Utah, que en 2008 se convirtió en la 
actual FamilySearch. Una sobria presentación de un 
excelente orador.

Manuel Ravina. Cautivó al auditorio con un verbo 
fluido y un deslumbrante conocimiento del mundo de los 

archivos interesantes para los genealogistas. Facilitó 
información de varios archivos y numerosos consejos o 
pistas que, para mí, fueron de gran utilidad. Gustó.

Miguel Ángel Hernández. Su exposición se centró en 
contar lo que hace Hispagen, a la que representa en estas 
Jornadas. Explicó las 24 enmiendas que han presentado a 
la Comisión de Justicia de las Cortes en relación al 
proyecto de ley del Registro Civil. Ritmo de exposición 
ligeramente monótono. Su PowerPoint de apoyo fue 
demasiado denso.

Ramón Alberch. El tema de la charla era relativo a 
las coincidencias y complementariedades de los 
archiveros y genealogistas. Tema similar al que nos 
presentó en la Sociedad Catalana de Genealogía en una 
ocasión. El orador es extraordinario, profundo y a la vez 
ameno, simpático, brillante y docto, con una dicción 
clara. La calidad de su PowerPoint de apoyo supera a la 
media de otros ponentes. Sus reflexiones fueron 
sumamente interesantes y la charla no tuvo desperdicio. 
Seguramente no fui el único que lamentó que no pudiera 
hablarnos durante más tiempo.

Antonio González Quintana. Aunque en la 
actualidad desempeña el cargo de subdirector de 
Archivos de la Comunidad de Madrid, durante bastantes 
años ha trabajado en los archivos militares y es un 
reconocido experto en ellos. Su exposición abrió los ojos 
a las para posibilidades que los diversos archivos 
militares ofrecen a un genealogista. Muy interesante y 
útil.

Marcelino Somoza Sánchez. No asistí a la 
presentación de este caballero sobre “La investigación 
genealógica en Galicia”. Cuando llegué, ya al final de la 
misma en el turno de preguntas, pude comprobar que 
había un animado debate sobre temas que podían 
haberme interesado. Otro asistente a la reunión manifestó 
que fue más animado el debate que la charla, la cual no 
fue especialmente instructiva.

José Matas Balaguer. La charla de José Matas se 
centró en un análisis muy detallado de los aspectos de 
privacidad de datos, propiedad intelectual, protección de 
datos, legislación relativa al derecho de acceso a la 
información de archivos y registro civil. Fue muy 
interesante y formativa, aunque la nomenclatura legal y 
la diversidad de leyes existentes era compleja de seguir. 
Un gran orador, con una capacidad comunicativa enorme 
y gran experto en el tema.

Los ponentes miembros de FamilySearch. Entre 
todos hicieron una buena labor informativa de sus 
herramientas informáticas, presentando como primicia la 
nueva web: www.new.familysearch.org,   a la que 
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hasta el momento sólo tienen acceso los miembros de su 
organización y otros usuarios autorizados para probarla, 
antes de abrirla a toda la comunidad genealógica. Otros 
servicios que nos presentaron fueron sus wikis y sus 
blogs. Me gustaron especialmente las presentaciones de 
Leandro Soria y de Juan Antonio Rodríguez Rodríguez. 
Ambos son buenos comunicadores y sus respectivas 
comunicaciones fueron muy interesantes. (Antonio 
Enrich, soci núm. 556)

❖ Cosinada Cardoner. La primavera passada ens 
varem trobar, com cada any,  a l’Alberg Josep M. Batista 
i Roca del Masnou, la cada vegada més extensa família 
Cardoner. Va ser una trobada molt concorreguda, entre 
grans i petits vam arribar a l’escandalosa xifra de 107 
familiars. El més curiós d’aquest any, és que vam 
comptar amb la presència d’un nadó que forma part de la 
quarta generació. La petita, que es diu Noah, és filla de la 
Txell i el Sergi. La vida és així, els Cardoner seguim 
endavant!  (Carles Cardoner i  Blanch)

❖  I Trobada de Clanxet.  El passat dia 16 de juliol 
va tenir lloc al “Casalet de Valldoreix” (Restaurant del 
Casal de Cultura de l’EMD Valldoreix) la “I Trobada 
Clanxet” entre descendents de Carles Clanxet i Tondo 
(Cambrils, 1730?). Hi van assistir vint persones arribades 
de Tarragona, Bellaterra i Barcelona. Les més 
“veteranes”: Maria-Dolors (84 anys) i Teresa (80 anys), 
besnétes de Carles Clanxet i Regnard (Cambrils, 1865 – 
La Pobla de Montornès, 1934)  i els seus cosins Carles i 
Maria-Teresa; Carles i Clara, nets de Marià Clanxet i 
Regnard, germà del primer; tots acompanyats d’alguns 
fills i néts.

La trobada, tot i faltar-hi força familiars encara vius, 
va ser un èxit, ja que l’objectiu era fer coneixença entre 
membres de diverses branques que no s’havien relacionat 

fins aleshores.  A la sobretaula van sortir fotografies, 
fitxes genealògiques i molta memòria oral que van servir 
per intercanviar dades que mancaven a uns i altres. En 
acomiadar-se molt contents i satisfets tots plegats, vem 
quedar emplaçats per una “II Trobada” l’any 2012 a 
Tarragona. A l’èxit de la “Trobada” també hi va 
contribuir l’esplèndid menú que ens va oferir la Rosamari 
del “Casalet”, a base d’un pica-pica i una exquisida 
“fideuà”, acompanyat de la carinyosa cordialitat d’ella i 
la seva gent.  (Maria dels Àngels Espert i Clanxet)

❖  Una exposició interessant: “Els moriscs: 
Espanyols desterrats”. “L’any 1609 Felip III decretava 
l’expulsió dels moriscs. Finalitzava un llarg període de 
més d’un segle de convivència entre dues comunitats en 
què va haver-hi per igual desconfiances i adhesions, 
hostilitats i acostaments…” Així comença el text d’en 
Lomas Cortés en el tríptic amb el qual es presenta 
l’exposició que fins el 25 de setembre es pot veure en 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Una exposició basada en 
documentació de l’època de tema monogràfic sobre els 
testimonis escrits i gràfics més representatius relacionats 
amb l’expulsió dels moriscs. Documents, llibres i mapes 
per plasmar un fet transcendental de la nostra història. 
També s’hi pot veure un documental brillant, que a partir 
de mapes i gravats de l’època fa palès el moviment 
migratori que va originar. Una exposició excel·lent 
organitzada per l’Archivo General de Simancas de la que 
n’hem pogut gaudir des de l’abril a les dependències de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.  (Rosa Salvadó i Araceli 
Coll)

* 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.

Nous socis

782: Josep Xapellí i Salvador,  Terrassa
783: Jordi Plana i Tomàs,  Barcelona
784: Jordi Domingo i Sánchez,  Cardedeu
785: Francisco García Novell,  Majadahonda (Madrid)
786: José-Daniel Vila Robert,  Altafulla
787: Carles Raurell i Vidal,  Sabadell
788: Albert Aguirre i Bravo,  Barcelona
789: Antoni Ignasi i Martín,  les Franqueses del Vallès

BVTLLETÍ   DE  LA  SCGHSVN                                                                                     NÚM. 12,    SETEMBRE  2011

PÀGINA 6

mailto:butlleti@scgenealogia.cat
mailto:butlleti@scgenealogia.cat
mailto:butlleti@scgenealogia.cat
mailto:butlleti@scgenealogia.cat


NOTÍCIES

❖ El Monacat femení a l’Europa medieval.  Els 
passats dies 4 i 5 de juliol es celebrà les II Jornades 
d’Història del Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer) 
dedicades al   monacat femení a l’Europa medieval, 
organitzat per l’Associació d’Amics del Monestir de les 
Avellanes i el Grup de Recerca Consolidat en Estudis 
Medievals “Espai, Poder i Cultura” de la Universitat de 
Lleida.

El tema del monacat femení, descuidat i eclipsat pel 
de les comunitats religioses masculines  resultà una tria 
molt encertada, segons opinió generalitzada dels 
participants, pel fet d’aplegar ponències que composaven 
un conjunt interdisciplinari i internacional d’una excel·lent 
qualitat i rigor científic presentat i expressat de manera 
entenedora per al públic expert i no expert  però interessat 
en el tema.

Els ponents procedien d’universitats i centres d’estudi 
d’àrees geogràfiques molt diverses. La península ibèrica 
representada per la Universitat de Barcelona i la 
Universitat de León; Itàlia per la Università Catholica del 
Sacro Cuore i la Università de Venezia; les Illes 
Britàniques per la University of Wales Trinity Saint 
David, Southampton University, University College Cork  
i Courtland Institute; Escandinàvia per Roskilde 
Universitet, i Georg-August-Universität, Göttingen; 
França per la Université de Lille Nord de France; 
Alemanya per Universität Heidelberg; Transilvània per 
“Babes-Bolyai” University, Cluj; i USA, per University of 
Northern Colorado.

La programació de les jornades es distribuïa en quatre 
grans àrees :

a) La fundació, identitat i autoritat de les comunitats 
femenines:  des dels seus orígens,  espontanis  i informals, 
fins a la seva adscripció a un orde,(generalment masculí),  
regla i aprovació papal.

b) Els estudis regionals sobre el monacat femení a 
Venècia, les religioses del Cister  medieval a Dinamarca i 
Suècia, les d’Anglaterra, s. XII i XIII i les primeres 
comunitats clarisses  en terres catalanes.

c) L’art, arquitectura i arqueologia dels convents 
medievals femenins en estudis realitzats a Irlanda i Nord 
d’Anglaterra.

d) L’espai simbòlic en el propi espai dels convents 
femenins i la distribució i comparació, si és el cas , 
respecte els de les comunitats masculines tot valorant i 
identificant la simbologia pròpia de l’espai dels convents 
femenins.  (Araceli Coll)

❖  Jornada d'Estudis de l'Alt Urgell. L’Institut 
d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell organitza dissabte 12 

de novembre la Primera Jornada d'Estudis de l'Alt Urgell, 
que es realitzarà durant tot el dia a les instal·lacions de 
l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell (C. Sant Ermengol, 71, 
La Seu d’Urgell). 

Es tracta d'una jornada en la qual es presentaran un 
conjunt d'estudis i treballs sobre la comarca a partir de 
ponències de fins a vint minuts de durada. Els textos de 
les ponències que reuneixin els requisits necessaris seran 
publicats al segon número de la revista Interpontes: 
Estudis de l'Alt Urgell, que té prevista la seva aparició 
l'any 2012.

Des de l’Institut us animen a presentar els treballs que 
pugueu estar duent a terme, sobre qualsevol àmbit del 
coneixement, sempre que tinguin com a àmbit territorial la 
comarca de l'Alt Urgell. Per a qui vulgui participar com a 
ponent, o només com a públic, cal que us poseu en 
contacte al correu electrònic: iecalturgell@ 

gmail.com.  (Lluís Obiols Perearnau)

❖ Títols nobiliaris. Reials Cartes de Successió: 
BOE 20-4-2011:  Comte de Lacambra, a favor de don 
Ricardo Monturus y de Carandini, per defunció del seu 
pare, don José Francisco Monturus y de Lacambra. BOE 
28-4-2011: Baró d'Algerri, a favor de dona Jordi de 
Camps i Galobart, per defunció del seu pare, don Felip de 
Camps i Subirats.  BOE 9-6-2011: Marquès de 
Samaranch, a favor de dona Maria Teresa Samaranch i 
Salisachs, per defunció del seu pare,  don Joan Antoni 
Samaranch i Torelló.   En tràmit d’execució de 
sentència: BOE 21-4-2011: Baró de Linyola, a favor de 
dona Pilar-Paloma de Casanova-Cardenas i Barón, 
cancel·lada al seu germà don Lluís Gonzaga de Casanova-
Cardenas i Barón.  BOE 28-4-2011. Vescomte de Perellós. 
R.C.S. a favor de dona Cristina Patiño y Cobián. 
Cancel·lada a don Iñigo de Arróspide y Valera.  BOE 
28-4-2011. Comte de Gagliano.  R.C.S. a favor de don 
Josep Manuel de Llanza i Mañà. Cancel·lada a don 
Eduard de Delàs i de Ugarte. Sol·licituds: BOE 
20-04-2011: Baró de Griñó, sol·licitat per don Alejandro 
Luis Autrán y Griñó per la defunció de la seva mare dona 
Joana Maria Griñó i Pascual de Bonanza.  (Ramon Rovira, 
soci núm. 144) 

❖ Resolucions sobre escuts (DOGC, http://www. 
municat.net). Espluga de Francolí (Conca de Barberà), 
Montgat (Maresme).  (Enric Fontvila, soci núm. 641)

❖ Resolucions sobre banderes (DOGC, http://
www.municat.net).  Pardines (Ripollès), Clariana de 
Cardener (Solsonès), Albagés (Garrigues), EMD 
Picamoixons (municipi de Valls).  (Enric Fontvila, soci 
núm. 641)
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LLIBRES, WEBS, ARXIUS

❖ Historia de los Urmeneta, del nostre soci Luis 
Ignacio Manegat de Urmeneta.

La sociedad Anaitasuna de Pamplona, acogió la pre-
sentación del libro “Historia de los Urmeneta”, del perio-
dista Luis Ignacio Manegat Urmeneta, que reunió a más 
de 160 miembros de 4 generaciones de la familia Urmene-
ta-Ajarnaute.

El libro narra la historia de esta familia desde sus orí-
genes en el siglo XIII hasta la actualidad. Está dedicado a 
la memoria de los abuelos del periodista, Ataulfo Urmene-
ta Cidriaín y María Ajarnaute Arratíbel, y a sus doce hijos, 
entre ellos Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute, que fuera 
alcalde de Pamplona y Diputado Foral.

Se confeccionó una única edición digital de 100 
ejemplares —agotados inmediatamente— de este libro 
que consta de 264 páginas y presenta 450 imágenes entre 
fotografías y documentos antiguos pertenecientes a la fa-
milia Urmeneta Ajarnaute, así como diversos árboles ge-
nealógicos desde el siglo XVI hasta nuestros días.

La presentación se realizó acompañada de un emotivo 
DVD y del regalo de unos pañuelos rojos con el escudo 
bordado de los Urmeneta. En el libro colaboraron estre-
chamente primas y primos hermanos, entre los que se en-
cuentra el diseñador Mikel Urmeneta, creador de 
“Kukuxumusu”.  (Diario de Navarra, 15 juny 2010)

❖ En cos i ànima. Vida i mort a Alforja, 1780-1815,  
de la nostra sòcia Elisabeth Garcia i Marrasé (editat 
per l’Ajuntament d’Alforja, 2011). A partir dels llibres 
sacramentaris localitzats a l’arxiu parroquial d’Alforja, 
formats per baptismes, esposoris i òbits, s’ha examinat des 
d’una perspectiva demogràfica global un període cabdal 
per a la vila com és el comprès entre 1780 i 1815. L’autora 
ha recuperat també dades que romanen, a dia d’avui, en la 
memòria popular, gràcies a les quals s’han pogut perfilar 
aspectes del passat forgetà que desvetllen les pàgines 
d’aquest llibre. Tanmateix, inclou dos casos de 
reconstruccions de famílies, així com un apèndix, amb 

gràfiques, textos complementaris i il·lustracions.

❖ Les cases del municipi de Camarasa, de Dolors 
Domingo i Rúbies (editat per l’Associació Motius de 
Camarasa, abril 2011).  Les seves 280 pàgines passen 
revista a les cases pairals de Camarasa i dels altres pobles 
que formen el seu municipi:  Ametlla de Montsec, la 
Baronia de Sant Oïsme, Fontllonga, Figuerola de Meià, 
Llorenç de Montgai  i  la Massana.  De cada casa se’n fa 
un recull fotogràfic familiar, que tot sovint inclou imatges 
prou antigues, i s’estudia breument el seu nom, comentant 
el seu origen i donant referències documentals.

❖ Peramolins amb nom: la gent de Peramola. 
L’escriptor alturgellenc Josep Espunyes va presentar el 
proppassat mes d’agost el seu nou llibre: Peramolins amb 
nom. Aquest ha estat el resultat d’un llarg i intens treball 
de recerca que l’ha portat a recopilar els apunts biogràfics 
de prop de 250 persones vinculades, per naixement, 
descendència o adopció, amb la vila de Peramola, d’on el 
mateix Espunyes és fill, i que tenen o han tingut una 
determinada projecció social.

Entre els noms que apareixen al llibre hi ha des dels 
barons de Peramola fins a homes i dones contemporanis 
com ara el pintor Francesc Riart, el tenor Antoni Selva, 
l’atleta Joan Escolà, els hotelers de can Boix, el forner i 
torero Ramon Puig o, fins i tot, la model Judit Mascó, 
descendent de cal Duric de Tragó.

En paraules de l’escriptor Joan Obiols en el pròleg del 
llibre, Peramolins amb nom “és una obra d’estructura 
simple, clara, neta, però d’un gran contingut identitari, 
social i cultural”. Josep Espunyes afirma que sent l’obra 
“com una prova de reconeixement i respecte envers 
aquells peramolins que ja no hi són, compatriotes que es 
mereixen perviure en la memòria col·lectiva pel seu 
lliurament a la terra que els va veure néixer i en què es 
van formar com a persones”. El llibre ha estat editat per 
Garsineu Edicions, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Peramola i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.  (Viure 
als Pirineus, 11 agost 2011)

ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES

• Les Cróniques d’en Sila, de Joan Soley i Sala “Sila”.  (Donació del Centre Recerques i Estudis Mogoda, CREM)
• Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, de diversos autors. (Donació de la Asociación de 

Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, AGHNG)
• Nissaga, de diversos autors.  (Donació de l’Association Catalane de Généalogie, ACG)
• Manual de Cronología.  La datación documental Histórica en España, de José María Francisco Olmos. (Donació de 

Felipe de Perlines)
• Censo de Pecheros. Carlos I, 1528 (3 volums), de diversos autors.
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