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BVTLLETÍ PASSA A SER BIANUAL

Enguany la Junta de la Societat, a petició de l’Equip
de Redacció del Butlletí ha pres la decisió de reduir la
periodicitat de publicació del Butlletí. Aquesta decisió ha
vingut condicionada per per la manca de temps en la
recollida d’aportacions, la gestió i l'elaboració de cada
número. També ha sigut determinant la dificultat en
aconseguir aportacions suficients per part dels socis que
són realment els qui han de nodrir la major
part del contingut del Butlletí. L’Equip
de Redacció, i tal com es va establir
en el moment en que es va crear
aquesta
publicació,
creiem
fermament que el Butlletí és
l’eina de comunicació de la
nostra Societat cap als seus
socis, i sobretot, l’eina
d’intercanvi
d’informació,
troballes, dubtes, etcètera
entre tots nosaltres. Encara
que també està sent una eina de
difusió de les activitats i notícies
de la Societat cap a entitats
externes, les quals estan pendents de
rebre aquest informatiu, i que en
diverses ocasions ens han fet arribar les
seves felicitacions a la Societat, a l’Equip de
Redacció i en definitiva a tots els Socis. És per tot això,
que esperem que la nova periodicitat del Butlletí, a partir
d’ara bianual (dos números a l’any), permetrà gestionar
sense tantes presses ni pressió l’edició de cada nou
número, podent ser més selectius en el contingut i
promoure amb més temps la recepció de les vostres
aportacions. A més, l’equip de redacció, intentarà que els

propers números tinguin 12 planes en lloc de les 8 que
tenien els anteriors, de forma que el contingut no es vegi
reduït pel canvi de periodicitat.
Aprofitem aquesta ocasió, per fer de nou una crida
que serveixi perquè prengueu consciència de la
importància de les vostres aportacions i del paper que pot
jugar el Butlletí dins del nostre col·lectiu. Totes i cada
una de les vostres aportacions, petites o
espectaculars, són de l’interès de molts
dels aficionats i/o experts en les
nostres disciplines, i tenen el dret a
conèixer-les.
L’Equip del Butlletí agraeix
sincerament
l’esperit
col·laborador i entusiasta
d’alguns socis, entre ells
volem destacar a l’Enric
Fontvila, pertinaç i incansable
en l’aportació de les novetats
relatives a escuts i banderes; en
Josep Climent, genealogista
encuriosit que ens aporta troballes
i dubtes; a tots els que tenint
responsabilitats dins de la Societat
aporten regularment les seves aportacions i
reflexions; i a tots aquells que en algun moment
han volgut plasmar coneixements o interrogants en la
nostra publicació.
Animeu-vos-hi a fer del Butlletí la nostra via de
comunicació! Envieu-nos tot allò que per a vosaltres
tingui valor, que desitgeu compartir i que en certa manera
vulgueu donar una perdurabilitat. (Sofia Garçon, Enric
Mayol, Xavier Mora)

CRÒNICA
❖ La població de Valldoreix en els segles XVI–XX:

Genealogia i demografia. Les sòcies i coordinadores
del Seminari de Genealogia i del projecte Monumenta
Genealogia Cataloniae de la nostra societat, Aina
Pascual i Dolors Vila, van encetar el passat setembre una
nova edició del Curs d’Història de Valldoreix.

L’obertura oficial del curs va anar a càrrec del
president de l’EMD Valldoreix, Josep Puig i del president
del Centre d’Estudis Valldaurex, Juanjo Cortés. Un cop
inaugurat oficialment el curs, les ponents Aina Pascual i
Dolors Vila van desgranar l’evolució demogràfica de
Valldoreix i la genealogia de les nissagues més
representatives de la vila. La conferència d’Aina Pascual
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i Dolors Vila es va desenvolupar en dues sessions i va dur
el títol de “La població de Valldoreix en els segles XVI–
XX: Genealogia i demografia”. Bàsicament, el propòsit
de la mateixa va ser el presentar el projecte Monumenta
Genealogica Cataloniae, i específicament, presentar les
principals conclusions obtingudes a partir de
l’experiència del procés de buidatge de les fons
documentals de la població, així com les principals
conclusions relatives a la demografia obtingudes de
l’anàlisi realitzada d’aquestes dades. En especial, cal
mencionar la descripció realitzada de les principals
nissagues de la població, de les que el projecte ha permès
realitzar les genealogies familiars i analitzar l’impacte
demogràfic que han tingut en la població. http://
web.valldoreix.cat/noticies/213/ .
(Enric
Mayol i Dolors Vila)
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jurisprudències, la biblioteca conserva també diversos
fons d’advocats prestigiosos, erudits de segles passats,
que van llegar les seves biblioteques particulars al
Col·legi d’Advocats. Col·leccions que s’han anat
ampliant amb la compra de documents, pergamins i
llibres antics.

❖ Visita guiada al MNAC.

La visita “L’Heràldica
del MNAC” del passat 12 de novembre, a càrrec de
Juanjo Cortés, convocà un grup de persones a qui va anar
revelant al llarg de tot el matí els elements heràldics que
en qualsevol altre tipus de visita haurien passat
desapercebuts. En el recorregut museístic medieval, el
grup va poder anar descobrint la decoració heràldica, més
o menys evident. Des de la bandera catalana representada
en el respatller de la Mare de Déu de Matadars (segona
meitat del segle XII); a la decoració de l’antiga casa
senyorial de la família Caldes al carrer Montcada de
Barcelona, posteriorment coneguda com a palau Aguilar,
on els distintius heràldics destaquen en un dels exemples
més rellevants de la pintura catalana del primer gòtic o
gòtic lineal on es narra la conquesta de Mallorca per part
de Jaume I el Conqueridor (1229); passant pels escuts
repartits al llarg dels muntants del retaule dels sants Joans
(segle XIV). (Marta Planas Ginés)

❖ Visita

guiada a la biblioteca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona. L’edifici ja és imponent,
però la Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona,
suscita un retorn a temps passats on l’olor de llibre vell i
la fusta noble s’entrellacen de manera respectuosa i fidel
en un espai dedicat a l’estudi, la lectura i la pràctica de
l’advocacia i l’erudició. Dissenyada per en Sagnier,
guardiana impecable d’un fons propi de llibres de dret i
PÀGINA 2

El proppassat dia 15 de desembre, un grup nombrós
de socis de la Societat vam poder admirar, gaudir i
passejar per un fons de 300.000 volums, 1.300
pergamins, manuscrits, incunables: llibres, documents,
mapes i cartes nàutiques del segle XVI al XIX que ens
van meravellar a tots; sobretot per l’insospitat material
que conté i per les petites joies que s’hi guarden. No ho
haguéssim dit mai. I tal com va expressar la Violeta Picó,
la més jove del grup, pel seu antic, endreçat i màgic
espai… ens podria haver sortit en Harry Potter de
qualsevol racó. (Rosa Salvadó i Rumech)
❖ Visita guiada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

L'Arxiu de la Corona d'Aragó ens ha quedat més proper
des del passat 24 de febrer, dia en que l'arxivera Beatriz
Canellas ens va rebre i acompanyar per les seves
instal·lacions. Aquesta sortida estava dins de la
programació d'activitats de la SCGHSVN per al curs
2011–2012. La vintena d'assistents vam poder comprovar
la quantitat d'informació de la que disposen i el gran
ventall de documentació que allotgen, així com veure en
directe documents del delit dels paleògrafs, com el
Cartulari de Sant Cugat.
Per a les recerques genealògiques, és de destacar la
informació que es pot extreure de nomenaments de
Ciutadans Honrats (dins de Diversorum de la Reial
Audiència), capbreus (catalogats per propietaris, que
poden ser religiosos, reials o civils), protocols (catalogats
per notaris), memòries personals, arxius personals,
documents de cancelleria (on hi ha nombraments de la
noblesa), o notarials, entre altres.
La Sra. Canellas ens va explicar també el sistema de
recerca de documentació a través del PARES (http://
pares.mcu.es/). És un gran motor de cerca, amb molta
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informació allotjada, tot i que cal tenir en compte que les
dades que apareixen a aquest portal són només una part
de la documentació present a l'Arxiu, i que només una
part d'aquelles estan digitalitzades i consultables des
d'Internet.

Volem agrair des d'aquestes línies la disponibilitat,
voluntat i amabilitat tant de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
com de la Sra. Beatriz Canellas, que ens van permetre
conèixer una mica més aquest arxiu i les grans joies
d'informació i documentació que conté. (Aina Pascual i
Jordi)
❖ Taller pràctic de paleografia. El passat 15 de
novembre de 2012, es va fer el Taller Pràctic de
Paleografia. El primer que ens va sorprendre a molts dels
assistents fou un taller de paleografia d’hora i mitja i
sense experiència; ho vèiem impossible. Consultant a la
nostra companya i secretària de la Societat, M. dels
Àngels Espert, ens treu de dubtes. El taller consisteix en
la conservació de documents, més concretament, en
suport de pergamí.
El taller fou dirigit, per Juan José Cortés, president
de la SCGHSVN. Seguint l’estil tan didàctic que té per
explicar tots els temes que es proposi, el Juanjo, ens va
anar ensenyant com amb objectes tan casolans, com pot
ser una goma d’esborrar i unes tovalloletes de netejar
pell, podíem deixar net el pergamí. El sistema de planxar-
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lo i treure els fongs, amb una esponja humida amb
infusió de farigola i fer una neteja amb una dissolució
d’aigua amb un 10% d’alcohol. Crear una premsa amb
unes tovalloles i una enciclopèdia, inclús com veure el
text mig esborrat amb un detector de bitllets falsos.
També ens indicà, com registrar i fotografiar el
document, etc. Les exposicions van anar acompanyades
de tota mena d’explicacions sobre els pergamins, origen,
per on s’escrivia, què era la caixa d’escriptura, etc.
La participació dels assistents també va ser molt
activa i amb aportacions importants. Des del Sr. Avel·lí
André, preguntant si els tractaments afectaven als escrits
i concretant de quin document es tractava i com
digitalitzar el document, passant per la Sra. Pilar que ens
va matisar que el paper “japonès”, era fabricat a
Alemanya i es ven a una botiga de Sants. Altre aportació
fou la d’altre assistent que per l’olor del pergamí
reconeixia que era xai. L’ impressió que vam treure tots
va ser molt positiva. Esperem que l’any vinent es torni a
fer. (Carles Bosch Moya)
❖ Taller de digitalització. Es va realitzar un taller en
el que Juanjo Cortés va introduir als assistents les
tècniques bàsiques i bones pràctiques per a la
digitalització de documents, fotografies, etc. El taller es

va dividir en dues sessions, en les que el nombre
d’assistents quasibé no cabíem a la sala prevista per a
fer-ho. Realment va ser una introducció molt interessant
a tots els neòfits en aquest àmbit. Es van tractar temes
teòrics i fonamentals de fotografia de cara a ajudar al
digitalitzador el poder decidir quin és el format, precisió,
qualitat i com organitzar el resultat obtingut de la
digitalització. Es varen fer proves de digitalització
amateur tenint en compte que els recursos disponibles
que acostumem a tenir per a fer aquesta tasca no són
molts ni de molta qualitat. Aspecte que tots els assistents
vam valorar molt positivament. Es van analitzar els
resultats de les digitalitzacions realitzades de documents,
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fotografies i plaques de vidre per a poder veure
l’important que és tenir clar quin és el propòsit de la
digitalització que volem iniciar, quina és la tècnica que
hem de usar i quins són els paràmetres que hem de
definir per a obtenir el millor resultat. Realment va ser
molt interessant i instructiu. Els assistents vam demanar
que es repetís en futures anualitats. (Enric Mayol)
❖ Curs de genealogia a l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Urgell. Els proppassats mesos de novembre i desembre,
a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, es va realitzar un curs
d’iniciació a la genealogia: “La recerca dels avantpassats.
Metodologia i recursos”, d’una durada de sis hores. El
curs, impartit per Sofia Garçon, professora del curs de
Genealogia de la SCGHSVN, va tenir un gran èxit
d’assistència. Tant és així, que en tancar la matrícula amb
el màxim d’alumnes, va caldre repetir el curs més
endavant per donar cabuda a tots aquells que van quedar
fora. D’aquesta manera, més de 40 persones van poder
iniciar-se en la genealogia, aclarir dubtes, descobrir
noves vies d’investigació, així com trobar “cosins”
desconeguts entre els assistents i “intercanviar-se”
avantpassats i experiències. Com a anècdota, la
professora del curs va sorprendre’s en saludar entre els
alumnes un descendent d’una de les seves branques, en
Xavier Rebés d’Areny-Plandolit. Els assistents al curs
provenien en la seva majoria de la comarca de l’Alt
Urgell i d’Andorra, però també van desplaçar-se des del
Bages i d’altres contrades. La col·laboració i interès del
director de l’arxiu, el Sr. Julio Luís Quílez, va ser
fonamental pel bon funcionament del curs. (Sofia
Garçon)
❖ Conferència de n’Esteban Sarasa: “El Compro-

miso de Caspe, 600 años después” (17 d’octubre de
2011). Amb el seu gran coneixement del tema, el
conferenciant ens va fer veure com el resultat del
compromís de Casp no va dependre tant de la identitat
dels compromissaris, com dels diversos factors
econòmics i socials, així com del fet que Ferran de
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Trastàmara va cuidar especialment el seu “currículum”.
També van ser crucials els interessos del papa Luna,
Benet XIII. (Xavier Mora)
❖ Conferència d’en Miquel Sánchez: “ L e s
nissagues Fatjó al terme de Cerdanyola (1145-2000)”
(21 de novembre de 2011). A partir de l'indret de
Cerdanyola conegut com lloc de Fatjó (1145), limítrof
per ponent amb Sant Cugat, es registra el primer
assentament conegut com mas Fatjó (1299), el qual,
posteriorment, evoluciona a Fatjó Superior (1351) i Fatjó
dels Aurons (1559). Aquesta nissaga dels Fatjó s'estendrà
successivament a altres masos locals: Pedra (1284), dels
Xiprers (1370), del Molí (1426) i Ferrussons (1515), dels

quals dos d'ells (Xiprers i Molí) han mantingut el
cognom Fatjó viu fins el segle XX, mentre que un tercer
(Aurons) manté el Fatjó en el nom del mas, però la
nissaga propietària va canviar a Margenat a partir del
1669. Són aquestes cinc nissagues Fatjó, establertes a
cinc masos de Cerdanyola, les que s'estudien.
❖ Conferència d’en Jesús Portabella: “Recerca del

veritable origen dels noms dels carrers” (20 de
desembre de 2011). L'Ajuntament de Barcelona va
assumir els noms del carrers procedents de les
agregacions dels municipis que es van produir a partir de
1897, sense saber de quin personatge, el qual figurava en
la dedicació, es tractava. També era costum de
l'Ajuntament aprovar un nom d'un carrer sense que
constés en la documentació, la biografia o el motiu de
l'aprovació. A la data de l'aprovació d'un carrer, el
consistori sabia el motiu, però molts anys després s'havia
perdut la memòria del fet. Amb uns quants exemples,
veiem la problemàtica i el sistema emprat per descobrir
l'origen de la dedicació, on la genealogia ha estat peça
important en la recerca.
❖ Conferència d’en Josep Matas: “Legislació,

Genealogia i Drets a la societat de la informació” (23
de gener de 2012). Com és sabut les innovacions
tecnològiques ens fan avançar i al mateix temps ens
PÀGINA 4
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plantegen nous dilemes. El desenvolupament de la
societat de la informació multiplica les possibilitats
d’obtenir i difondre informació i, al mateix temps, obliga
a reflexionar sobre els drets de les persones. Aquests
darrers anys, paral·lelament a l’increment dels treballs de
genealogia, hem viscut l’emergència del dret a la
protecció de les dades de caràcter personal, un nou dret
que té caràcter de dret fonamental sobre el qual tot just

ara comencem a definir-ne els seus límits precisos i el
seu abast. Efectuar treballs de genealogia és efectuar una
recerca que, segons les lleis, els poders públics han
d’afavorir i potenciar. Recerca, cultura, dret a controlar
l’ús de les pròpies dades, regulació d'Internet, dret a
l’oblit, drets de propietat intel·lectual... Aquests i altres
aspectes de gran importància i actualitat guarden relació
amb els treballs de genealogia que, sortosament,
proliferen cada cop més. Veurem com les lleis proven
d’equilibrar els diferents drets en qüestió i com això
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afecta la recerca en genealogia. Un article en el seu blog
que comenta les novetats referents al dret d'accés al
Registre Civil: http://www.legalment.net.
❖ Conferència d’en Salvador J. Rovira: “Baixa
noblesa a les comarques meridionals a l’Edat
Moderna” (6 de febrer de 2012). Exposició del que fou
la baixa noblesa de les comarques meridionals del
Principat de Catalunya durant l’edat moderna, indicant
quins foren els llinatges que hi residiren i en quins segles.
Valoració del nombre de llinatges nobles de les
comarques meridionals. Llinatges destacats. N'hem
escollit cinc: Barberà, Jordà, Montoliu, Montserrat i
Oliver de Boteller. Aspectes diversos en els quals es
consideren els nobles i les bandositats, la campanya de
Salses, la guerra de Separació, la guerra de Successió, la
Guerra Gran.
❖ Conferència d’en Rafael Ginebra: “L'Arxiu i
Biblioteca Episcopal de Vic: Onze segles d'història, al
servei de la recerca (15 de març de 2012). Es fa un
petit recorregut per la història dels principals fons tant
eclesiàstics com civils que es troben actualment a
l'ABEV, repassant també el procés de concentració
d'aquests diferents fons a l'entorn del fons episcopal i
capitular, i en fa una anàlisi també de les potencialitats de
la documentació dels diferents fons per a les recerques
genealògiques i heràldiques.
❖ Darreres aportacions al projecte Enxarxeu-ho.
Hi ha novetats a Atenys de Munt, Premià de Dalt, i
Sabadell. (Ramon Rovira, Webmaster)

ASSEMBLEA GENERAL 2012
El passat dia 27 de març es va celebrar l’Assemblea
General Ordinària de la nostra entitat. Com es habitual va
tenir lloc a la nostra seu ubicada a l’ANC. Vàrem assistir
una vintena de socis, incloent la mesa i uns pocs vots
delegats.
Es va seguir l’ordre del dia, començant per la constitució de la mesa i el lliurament de vots delegats. A continuació es van llegir les actes de les assemblees de l’any
passat, així com la memòria del 2011; van ser aprovades
per unanimitat juntament amb els comptes econòmics.
El Sr. Antoni Cervantes va exposar el pressupostos pel

2012. La partida de despeses de correus es veu lleugerament incrementada.
Els responsables de les diferents àrees de treball van
presentar les activitats portades a terme durant el darrer
exercici. Així ho van fer també els seminaris i grups de
treball, les vocalies i els equips de publicacions. Al dossier entregat a l’inici de l’assemblea està tot molt ben
exposat.
S’incorpora a la Junta com a Vocal de Difusió de
l’entitat la Sra. Rosa Salvadó i Rumech.
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S’acaba la sessió amb la sensació de que el treball
s’està fent bé.
Per cert, la Vicesecretària Sra. M. dels Àngels Espert
va fer al·lusió a l’increment de la despesa de correus degut a l’enviament de la revista Paratge i del Butlletí;
aquest últim potser es podria enviar electrònicament.
Explica que hi ha molts socis que no s’han donat d’alta
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del correu electrònic. Si mireu en la nostra web, hi ha la
llista dels connectats i no connectats, que són molts.
Des d’aquí voldria animar als que no estan connectats per correu electrònic a fer-ho i poder aprofitar la
riquesa dels comentaris i les aportacions de molts genealogistes, que en els darrers mesos han estat proporcionant-nos moments interessants i meravellosos. (Núria
Coma-Cros)

AGENDA
Per més detalls i dades d’última hora, consulteu la Web de la Societat
Concurs de Sant Jordi
Enguany celebrem la IIIa edició del Concurs de
relats de Sant Jordi a la Societat, en el qual poden
participar tots els nostres associats i llurs familiars. Les
darreres edicions han comportat abundants relats,
originals i de gran creativitat, que han fet difícil la tasca
del jurat. Altra vegada us animem a que participeu
aportant una història novel·lada d’una família, real o
nascuda de la vostra imaginació, que ens permeti a tots
seguir gaudint de les vostres fantàstiques narracions. Us
recordem que l’extensió del relat per a la categoria
d’adults ha de ser d’entre una i dues planes, i el de la
categoria infantil d’un màxim d’una plana. Teniu fins el
divendres 11 de maig per presentar-les. Per a poder
obtenir el premi, serà condició indefugible que, en l’acte
de lliurament, hi sigui present el premiat/da o el seu
representant degudament autoritzat/da. En cas contrari, el
premi corresponent serà anul·lat. (Andrea Rovira)
Sortides
Dissabte, 12 maig 2012: Sortida a la Cerdanya.
Visita a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i al Museu
Cerdà. La directora de l’Arxiu Comarcal, Erola Simon,
ens guiarà per les dependències de l’arxiu. Ens ensenyarà
els fons que conserva l’arxiu, d’entre els qual el notarial
és el més important i més ben conservat de la comarca.
Entre d’altres documents, ens ensenyarà alguns dels
pergamins desapareguts i que va retornar l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona, així com d’altres fons que
contenen informació genealògica. Tot seguit, el director
del Museu Cerdà, Oriol Mercadal, ens farà de guia pel
nucli històric de Puigcerdà, tot dirigint-nos cap el Museu.
Allà, ens mostrarà algunes làpides i pedres amb motius
heràldics que despertaran la curiositat dels aficionats i
entesos, i posaran a prova els seus coneixements. En
acabar la visita, ens dirigirem en autocar al restaurant de
l’Hotel del Prado on dinarem. Havent dinat tornarem en
autocar a la vila de Puigcerdà i disposarem de temps
lliure per fer un tomb. Les inscripcions s’han de fer abans
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de divendres 20 d’abril, trucant a la secretaria de la
Societat, o bé enviant un correu electrònic. El preu, tot
inclòs, és de 60 euros. El desplaçament es farà en autocar.
Animeu-vos! Us hi esperem! (Sofia Garçon)
Diada de la Societat
Dissabte, 9 juny 2012, coincidint amb la jornada de
portes obertes de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).
La temàtica escollida per a aquest any és “La vida de
pagès i les masies”. Dins d’aquest marc s’està acabant de
detallar les activitats per a nens, que en cada edició han
estat força adults, així com l’exposició, per a la qual
esperem les vostres aportacions fins el dijous 3 de maig
2012. Aquestes poden ser: fotografies, llibres sobre
masies i cases de pagès, objectes i vestimenta de l'àmbit
rural i qualsevol altra cosa que pugui estar relacionada.
A més, es comptarà amb la presència d’experts en la
matèria que exposaran des de les característiques
generals de les Masies del Vallès fins a un cas particular
centrat en la recerca d’una genealogia vinculada a una
casa de pagès. Us recordem que totes les activitats són de
lliure accés i que es podran gaudir des de les 10:00 del
matí fins a les 19:00 de la tarda, sense interrupcions.
(Andrea Rovira)
Conferències
Dijous, 19 abril 2012, 19:00, ANC. “La moneda
catalana de la Guerra dels Segadors: Objeto económico y
documento político”, per José María de Francisco.
A més de ser una eina important d’intercanvi
econòmic, la moneda és el principal mitjà de propaganda
política d’un govern. Cap de les imatges que
l’identifiquen i són perquè si, sempre tenen una
important càrrega política i ideològica. La conferència
tractarà d’un cas pràctic i podrem veure com la moneda a
través de les seves llegendes i tipus, va indicant les etapes
per les que va passar el conflicte.
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Dilluns, 11 juny 2012, 19:00, ANC. “Els registres
dels noms i cognoms com a part integrant dels béns
culturals i culturals de l'Església”, per Mn. Josep Maria
Martí i Bonet.
Què són els béns culturals i culturals de l'Església?
Cal conservar-los i estudiar-los. Els “sacrínia”, orígen
dels arxius de l'Església. Importància de la informació,
d'on es troben i de la seva utilització. Elenc dels arxius
parroquials d'Espanya (23.000) en la web de
l'Associación de Archiveros de la Iglesia de España.
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Cursos regulars
Dimecres i dijous, 11–12 abril 2012, ANC. Recursos
Informàtics, a càrrec d’Enric Mayol. Dimecres 18 i 25
d’abril, 2, 9, 16 i 23 de maig, ANC, 19:00 a 21:00.
Cursos monogràfics
Dimecres i dijous, 11–12 abril 2012, ANC.
Recerques Informàtiques, a càrrec d’Enric Mayol.
Dimarts, dimecres i dijous, 29–31 maig 2012, ANC:
Arbres Genealògics.

Grups de treball
❖ Genealogia.

La SCGHSVN us presenta com a
novetat aquest 2012, exclusivament per als socis i les
sòcies, la possibilitat de consultar els Estudis genealògics
des d'Internet. La consulta és per cognom, i inclou
Estudis genealògics publicats i Estudis genealògics
compartits per altres socis i sòcies de la Societat. Des de
l'octubre passat ja era disponible fer aquesta recerca a la
seu de Sant Cugat del Vallès, i des d'ara podeu consultarho també des d'Internet en la zona de socis (http://
www.scgenealogia.org/socis2/estudis.htm ) .
Teniu ja a la vostra disposició la consulta dels Estudis
genealògics: Genealogies publicades (6.006 persones) i
Genealogies enxarxades (28.145 persones). Animeu-vos
a compartir les vostres genealogies i a consultar la dels
altres companys i companyes. De segur que trobarem
lligams, coincidències, parentius, casualitats,… Per a
compartir la vostra genealogia cal enviar-la en format
GEDCOM (.ged) a la secretaria de la societat via correu
electrònic o presencialment. La SCGHSVN s’encarregarà
de no mostrar les dades d’aquelles persones nascudes o
finades els últims 100 anys. Darreres aportacions al
projecte Estudis Genealògics: Genealogies de Josep
Climent Parcet, de Carles Raurell Vidal i de Dolors Vila
Llivina. (Aina Pascual)
❖ Heràldica. El grup estudia les consultes que ens

arriben a la Societat sobre heràldica per a donar una
resposta. El grup assessora en l'heràldica cívica i orienta
sobre les lleis d'heràldica, la normativa actual i els tràmits
que cal seguir per oficialitzar els escuts, que en aquest

cas, han estat el municipi de Pals i l'EMD de Bellaterra.
Igualment advertim que no hi ha escuts de cognoms sinó
de llinatges o famílies i, en aquests casos, els indiquem
que cal documentar-se per posseir amb tot el dret un
escut gentilici. (Ramon Rovira i Tobella)
❖ Paleografia. Intentant recuperar el fil del nostre
comunicat al Butlletí-12 en el mateix punt que el vam
deixar, podem afegir que el nou projecte programat per al
curs 2011-2012 ja està plenament en marxa. Aquest nou
escenari gira a l’entorn d’una trentena llarga de
manuscrits que formen la col·lecció de la parròquia de
Sant Cebrià de Valldoreix. Els documents esmentats
abasten una extensa etapa de 6 segles (1047-1622), però
amb una distribució temporal força irregular: 1-4-20-3-3
manuscrits corresponents, respectivament, als segles XIXIV-XV-XVI-XVII; la major part, per tant, amb gran
diferència (20 documents), pertanyen al S. XV, mentre
que d’anteriors al S. XIV només n’hi ha 1 i és del S. XI.
Des del començament del curs actual, al mes de
setembre, fins a les dates que sortirà publicat aquest
Butlletí-13, ja s’hauran treballat els 8 primers manuscrits
de la col·lecció esmentada.
Quant als manuscrits del mas Bulló que no han estat
treballats pel Seminari ni publicats, fan un total de 31
documents, corresponen als números d’ordre 53-83, i als
anys 1361-1540 i els anirà preparant el coordinador del
Seminari amb vista a una futura publicació a Paratge o
com a obra independent referida a la totalitat de l’arxiu
patrimonial esmentat. (Avel·lí André i Gabián)

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).

❖ Facebook hace posible un encuentro familiar de
100 personas. Todo empezó con un grupo de Facebook
para encontrar a todos los familiares que descendiesen de
“Lino Salinas”, natural de Ojós, y 5 meses después, se ha
celebrado la primera reunión familiar.
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Lino Salinas hizo famosos los bizcochos borrachos,
primero en Ojós, y poco más de 100 años después, siguen
siéndolo en Murcia, Madrid y Barcelona. Éste, hornero y
confitero de Ojós, transmitió la receta a sus hijos y nietos
y todavía permanece en la familia. De los 10 hijos que
tuvo, cinco se fueron a vivir a Barcelona y Valencia,
(posteriormente una marchó a Brasil, donde siguen sus
descendientes) y cinco se quedaron en su pueblo natal, de
ahí que se hayan dado a conocer en distintas partes de
España, y que madrileños y barceloneses se desplacen
cada año a por sus bizcochos.
El acto ha tenido lugar en la casa de la cultura de
Ojós. El teniente alcalde José López Salinas, uno de los
bisnietos, dio la bienvenida a todos los asistentes, y acto
seguido, Juan Ladera hizo un repaso cronológico de la
genealogía de la familia de Lino Salinas e Isidora
Palazón. El broche final lo puso la bisnieta, M. Carmen
Gallego, con un vídeo de unas 400 fotografías de toda la
familia, desde 1890 hasta el día de hoy. (Irina Sherezade)
❖ Arxius patrimonials de família. Des de fa més de
tres anys, estic classificant i catalogant tota la
documentació de la família Gaju, de Rubí. La important
documentació que estic trobant repartida per diferents
mobles de la casa pairal, m’ha permès fer, a més de
l’arbre genealògic, un estudi de tota l’activitat rural i del
patrimoni de la família, des de la segona meitat del s.
XVIII fins als nostres dies. (Ferran Manau i Graupera,
soci núm. 592)
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Altres raons també mencionades foren: per a recuperar
avantpassats oblidats per la família, perquè ens agrada
resoldre trencaclosques, perquè gaudim essent
l’historiador familiar, per validar una llegenda familiar,
etc.
Ens agradaria saber què pensem els genealogistes de
la Societat al respecte i veure si les motivacions que
tenim coincideixen o no amb les del Canadà. Per tant, us
proposarem participar en una breu enquesta a finals
d’abril. Ja us ho notificarem via correu electrònic. (Núria
Roca)
❖ Dezsö Kosztonlanyi y la genealogía. A veces
aprendes el significado de una palabra nueva y no comprendes como has podido vivir sin ella hasta entonces.
Aparece y vuelve a aparecer en todo aquello que lees. Te
persigue. Otras veces descubres una actividad humana de
la que casi no habías oído hablar y la encuentras también
en lugares insospechados.
Acababa de hacer mi primera aproximación a la genealogía, a través del curso de Introducción a la misma
que dirige Sofía Garçon, cuando cayó en mis manos la
novela Alondra del autor húngaro Dezsö Kosztolányi. El
personaje principal, Akos, es un funcionario retirado,
algo sórdido, con una existencia monótona, sin alicientes.
La genealogía ha sido su gran afición pero ha completado
ya todos los árboles posibles, los de sus amigos, los de su
familia… Su vida ha dejado de tener un objetivo. Kosztolányi retrata la genealogía como una actividad deprimente, oscura, basada en los muertos, que se lleva a cabo en
lugares polvorientos y lóbregos. Mi percepción es diferente. La genealogía ha sido todo un descubrimiento.
Nada más atractivo que conocer como vivieron los que
nos precedieron, con quien se casaron, qué pasó con sus
hijos, qué objetos incluía su ajuar doméstico, a qué se
dedicaron, por qué pelearon, cómo repartieron sus bienes. La historia a través de la vida cotidiana. Fascinante,
y dicen que adictivo. (Mercedes García Conde)
❖ Kloster Gravenhorst. Recalamos en este monaste-

❖ Perquè fem recerca en Genealogia? Quines són
les nostres raons per perseguir els rastres del nostres
avantpassats i recollir informació que es preservi del
futur?. Aquesta pregunta, entre d’altres, la va fer el
Professor Dr. Lambert a la Universitat de Waterloo a
l’any 1994 i actualment s’està tornant a reeditar aquest
estudi al Canadà. Segons els entrevistats en aquell
moment, les tres raons més importants foren:
• Per aprendre sobre les meves arrels i sobre mi mateix
• Per conèixer els meus avantpassats com a persones
• Per la posteritat, pels fills, néts, etc.

PÀGINA 8

rio de monjas cistercienses con motivo de una de las visitas que hacemos a la familia de mi esposa en Alemania
allá por el 2007. Durante la visita me fijé en la losa sepulcral de una abadesa, muy bien conservada, en la que
se pueden apreciar todos los escudos de las familias de
sus antepasados. Lástima que mi máquina de fotos no
captó con nitidez suficiente para leer la inscripción que
les acompaña y la situada debajo. El caballero Konrad
von Brochterbeck fundó este monasterio, junto con su
mujer Amalgarde von Budde en 1256, dotándolo de tierras cultivables, bosques e incluso un molino de agua y
una presa para cultivar peces. La primera abadesa fue su
hija única Oda, la cual supo muy bien conservar y am-
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pliar las posesiones
de dicho monasterio. El monasterio
sirvió de cobijo
para las hijas solteras de la nobleza.
En 1764 se fundó
una escuela para
hijas de la alta sociedad de la zona;
decir también que el
material didáctico
de aquel entonces
se conserva hoy día
en la biblioteca del
monasterio. Tuvieron tiempos muy
difíciles, pues no
solamente se defendieron de los señores feudales vecinos
y muy poderosos, sino hasta del mismísimo capítulo general de la orden. Pero cuando fue más dañado y destrozado fue durante la Guerra de los Treinta Años, que terminó con la Paz de Westphalia en 1648. De los tres monasterios cistercienses que había en el s. XIII en el territorio de Tecklenburg: Leeden, Schale y Gravenhorst, este
último es el que se conserva completamente íntegro. Las
últimas monjas abandonaron el monasterio hacia 1811.
Hoy día es propiedad estatal, pero existe una asociación
que se encarga de su conservación y aprovechamiento.
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Actualmente es utilizado como centro de exposiciones y
convenciones. Para saber más dirigirse a “Förderverein
Kloster Gravenhorst e.V. Kalixtusstr. 6, 48469 Horstel
(Alemania)”. (Felipe de Perlines y Carretero)
* 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
790: Núria Arís i Serra, Malgrat de Mar
791: Jordi Lleonart i Aliberas, Barcelona
792: Francesc Xavier Fàbregas i Ibàñez, Barcelona
793: Ricard Coll Antonietti, Barcelona
794: Jaume Renau i Clusa, Sabadell
795: Ivan Garrido i Jorquera, Sant Quirze del Vallès
796: Marta Planas i Ginés, Sabadell
797: Joan Casal i Mateu, Andorra la Vella
798: Miquel Playà i Ventura, Molins de Rei
799: Maria José Folch i Millan, Ulldecona
800: Xavier Argimon de Vilardaga, Barcelona
801: Joaquim Rodríguez i Gimeno, Barcelona
802: Maria Teresa Vernet i Munt, Terrassa
803: Juan Osés Mas, Barcelona
804: Salvador J. Rovira i Gómez, Tarragona

NOTÍCIES
❖ Arxiu Diocesà de Sant Feliu de Llobregat. Encara
no és obert públicament ja que són en fase de recollida de
fons parroquials de les poblacions on el mossèn hi és
absent. Abraça les comarques del Baix Llobregat,
Penedès, Garraf, part de l’Anoia i i part del Bages.
Primerament alguns fons cal desparasitar-los i no es
podran consultar en un primer moment. Jo hi vaig tenir
accés per a la consulta d’un fons del Penedès. Hi ha un
fons de pergamins inèdits del convent de Santa Isabel de
Barcelona. Dos grandiosos baguls i grans carpetes. Ahir hi
havia els fons de dues parròquies, o potser alguna més.
Han de passar a l’Arxiu de S. Feliu els fons que són al
Diocesà de Barcelona com ara els de Pierola, Torrelles...
O sigui de les poblacions del nou Bisbat. La inauguració
oficial segurament es farà abans de dos anys. Els fons els
volen digitalitzar (notícia apareguda als diaris:
www.vilanovadigital.com, 25 octubre 2011). Hi

treballen dos socis nostres, un arxiver, Xavier Rota i un
responsable del patrimoni, Joan Torras. (Ramon Rovira)
❖ L’Arxiu

Comarcal de l’Alt Urgell cerca
voluntaris. Des de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell
volem crear un grup de col·laboradors tècnics obert a la
participació de tothom, sense cap mena de restricció des
del punt de vista de formació, estudis o professions.
La tasca que fem a l’Arxiu es fonamenta sobre el principi
del servei desinteressat i obert a la societat. En aquest
sentit, col·laborar amb l’Arxiu és una forma de contribuir
de forma eficaç amb les persones, ja sigui des de la
perspectiva del redescobriment del passat, el foment de la
cultura, la llengua i les tradicions, l’ensenyament o bé, i
no gens menys important, facilitar la gestió administrativa
de les institucions per tal de contribuir a la millora de la
prestació dels seus serveis i, sobre tot, a la garantia dels
ciutadans en el moment d’exercir els seus drets. Només
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cal que ens truqueu i us informarem dels nostres projectes
(Julio Quílez Mata, Director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Urgell, Tel. 973350131, a/c: acalturgell.cultura
@gencat.cat)
❖ Aprovat el Reial Decret pel qual es crea el Sistema

Español de Archivos. L’any 2011 ha acabat amb
l'aprovació del Reial Decret 1708/2011, de 18 de
novembre, pel qual s'estableix el Sistema Espanyol
d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració
General de l'Estat i dels seus organismes públics i el seu
règim d'accés. Aquest nou text actualitza i renova la
normativa arxivística espanyola que datava de 1901 (Reial
Decret de 22 de novembre de 1901, pel qual s'aprova el
Reglament d'Arxius de l'Estat).
El Ministeri de Cultura passa a ser com a òrgan
coordinador del Sistema Espanyol d'Arxius, i s’encarrega
de la elaboració d'un Cens-Guia d'Arxius dels béns
integrants del patrimoni documental. Els objectius del text
legislatiu són: 1) Modernitzar l'Administració, millorant
l'organització, l'eficiència i la cooperació entre ministeris i
entre Administracions en la gestió arxivística, 2) Reforçar
la transparència i la informació pública, garantint el dret
de la ciutadania d'accés als arxius i millorant l'accés
electrònic. 3) Facilitar la tasca de recerca a universitats i
científics de diferents àrees del coneixement. Podeu trobar
els detalls del Reial Decret a: http://www.boe.es/
boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.
pdf. (Enric Mayol)
❖ La

Societat Genealògica d’Utah digitalitza
100.000 documents de la Noguera. Des de l’any 2005,
per mitjà d’un conveni signat entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Societat
Genealògica d’Utah (EUA), s’està duent a terme el
projecte de digitalitzar una part important dels fons
documentals que es conserven als arxius de la Generalitat
de Catalunya.
L’any 2011 es va iniciar el projecte a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera, que va consistir en la
digitalització dels documents de més de 100 anys de les
sèries d’interès genealògic, com són els padrons
d’habitants, els expedients de quintes, censos i registre
civil, predominantment. Una altra documentació

QUÈ HI DIU?
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digitalitzada i que tindrà molt interès per als estudiosos en
general és la digitalització dels índex dels protocols
notarials, la qual cosa permetrà en el futur realitzar les
cerques amb una millor precisió per part dels usuaris.
En contrapartida d’aquesta col·laboració, l’Arxiu
Comarcal de la Noguera ha obtingut la còpia digital de
prop de més de 100.000 documents dels fons que
conserva, fet que contribuirà a garantir la preservació dels
originals i a la seva millor difusió. Amb aquesta actuació
es contribueix també a la conservació d’algunes de les
sèries documentals més consultades, ja que paral·lelament
està previst conservar una còpia de seguretat al Dipòsit
Digital d’Arxius de Catalunya que amb aquesta finalitat
ha posat en marxa el Departament de Cultura. (Arxiu
Comarcal de la Noguera, 24 gener 2012)
❖ El Centre d’Estudis Demogràfics estudia els
llibres d’esposalles de la Catedral de Barcelona. El dia
1 de febrer de 2012, a les 18:00 una petita representació
de la Junta (Ramon Rovira, Dolors Vila, Rosa Salvadó i
Sofia Garçon) vam anar al Centre d’Estudis Demogràfics
per conèixer el projecte de buidatge dels llibres
d’Esposalles de la Catedral de Barcelona. Ens van rebre
l’Anna Cabré, la directora del projecte, i la Joana Maria
Pujades, que també en forma part. Ens van anar explicant
el procés des del començament. Amb la rapidesa de
l’equip de treball, preveuen que en uns tres anys el
projecte pot estar finalitzat. A més de l’equip de treball, la
subvenció que han rebut els ha permès contractar persones
per a transcriure les esposalles. Des d’alumnes d’ESO,
professors d’història de la Universitat i jubilats. La
transcripció és absolutament i obligatòriament “literal”.
Tota aquesta feina es revisa per un mètode automàtic que
“intueix” errades en noms, cognoms, oficis, poblacions,
parròquies, i es basa senzillament en dades quantitatives.
Després passen les dades pel que ells anomenen
“harmonització” que ve a ser una normalització de noms i
cognoms, així com d’ocupacions i de localitzacions
geogràfiques. Aquesta “harmonització” permet de tenir
una informatització més acotada que fa més fàcil l'estudi
sectorial. Tot i així es conserven les grafies originals. Ens
van ensenyar una demo d'un programa informàtic tipus
OCR força sofisticat, i en desenvolupament, que llegeix

Capítols matrimonials, Os de Balaguer, 1549
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les esposalles i les transcriu. Algunes dades: el fons consta
de 291 llibres de llicències matrimonials (aproximadament
610.000 casaments) i d’aquests 250 corresponen a la
diòcesi de Barcelona (des de 1451 a 1905). A 1 de
desembre de 2011 han treballat 55 transcriptors i 3 grups
d’estudiants d’ESO. Tenen acabat el període de 1575 a
1643 (48.921 esposalles). (Ramon Rovira i Sofia Garçon)
❖ Els arxius catalans a YouTube. Navegant per
Internet vaig trobar una sèrie de vídeos dedicats a
diferents arxius catalans. Entre aquests hi ha una minisèrie
“Tresors dels arxius de Barcelona” que ha estat
patrocinada per l’Ajuntament de la ciutat i que pretén
apropar al ciutadà el patrimoni documental que conserven.
Entre aquests els dedicats a l’Arxiu Municipal
Administratiu de Barcelona: “L’Arxiu Municipal de
Barcelona: memòria del passat, present i futur”, fet en
dues parts, l’Arxiu Històric de la Ciutat (Ardiaca), també
en dues parts, l’Arxiu Municipal del Districte de Sant
Martí de Provençals, l’Arxiu Municipal del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, l’Arxiu Municipal del Districte de
Les Corts, i l’Arxiu Municipal del Districte d’HortaGuinardó.
http://www.youtube.com/watch?v=
GMtTt2Cx2Ew&feature=related. A partir d’aquesta
adreça en podreu trobar més vídeos de la mateixa temàtica
al marge dret de la pantalla. Que en gaudiu! (Sofia
Garçon)
❖ Projecte de seguiment cognoms i ADN.

En el
genoma humà, el cromosoma Y es troba només en homes
i es passa de pares a fills, tal com ho fa el cognom. I no
tots els cromosomes Y són iguals, de manera que podem
utilitzar l'anàlisi genètica del cromosoma Y en homes
actuals per tal de fer recerca sobre els cognoms. Podem,
per exemple, comptar el nombre de fundadors d'un
cognom i esbrinar l'origen ètnic d'aquests fundadors. En el
projecte “Un atles genètic dels cognoms catalans” ens
preguntem per què hi ha cognoms més freqüents que
altres o quin era l'origen dels fundadors dels cognoms
patronímics germànics, àrabs o hebreu. Per tal de portar a
terme la nostra recerca, hem seleccionat 50 cognoms i
necessitem 50 homes no emparentats que portin com a
primer un d'aquests cognoms i que vulguin donar una
mostra de saliva per a l'anàlisi genètica. Necessitem la
vostra ajuda per a aconseguir aquests voluntaris. Trobareu
tota la informació a http://cognoms.upf.edu.
(Francesc Calafell, Institut de Biologia Evolutiva,
Universitat Pompeu Fabra)
Els 50 cognoms seleccionats són els següents: Adell;
Albert, Aubert; Alemany; Armengol, Armengou,
Amengual; Balasch; Bonastre; Bosch; Cabot; Calafell;
Cardona; Casajuana, Casajoana; Codina, Codines,
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Codinas; Comas, Comes, Coma; Danés, Danès; Estruch;
Ferrer, Ferré, Farré, Ferrés, Farrés; Fortuny; Gasull,
Gassull; Grau, Garau; Gual, Gol; Guasch, Gasch, Guarch,
Guasp; Llach; Maymó, Maimó; Mas; Massot, Masot;
Melis; Miquel; Moragues, Moragas; Nàcher; Nadal, de
Nadal; Oriol; Pitarch, Pitart; Pons; Raga; Reixach,
Rexach, Reixachs, Rexachs; Ricart; Robert, Rubert; Roig;
Roma; Ros; Sabater, Sabaté, Sabatés, Sabaters; Sala;
Salom; Santacana; Serra; Soler, Solé, Sulé; Taberner,
Taberné, Taverner, Taverné; Tió, Thió; Vidal; Vives.
❖ XXXth International Congress of Genealogical
and Heraldic Sciences: Maastricht 24–28 setembre
2012. Els International Congresses of Genealogical and
Heraldic Sciences se celebren cada dos anys en diferents
països organitzats per les institucions del país d'acollida
que tenen una excel·lent reputació com genealogistes i
heraldistes. Enguany, la Académie Internationale de
Généalogie, la Confédération Internationale de
Généalogie et Héraldique i el Bureau Permanent de
l’Académie Internationale d’Héraldique han conferit
l’organització del Congrés de l'any 2012 a la Nederlandse
Genealogische Vereniging i el Centraal Bureau voor
Genealogie. Per més informació visitar la web del
congrés: www.congress2012.info. (Enric Mayol)
❖ Títols nobiliaris. Reials Cartes de Successió: BOE
19-09-2011: Comte de Cardona, amb Grandesa d'Espanya,
a favor de don Rodrigo Rafael de la Cierva y Rotaeche,
per defunció del seu avi, don Rafael de la Cierva y Osorio
de Moscoso. BOE 19-09-2011: Baró de Griñó, a favor
de don Alexandre Lluís Autrán i Griñó, per defunció de la
seva mare, dona Joana Maria Griñó i Pascual de Bonanza.
BOE 19-09-2011: Marquès de Miravalles, amb Grandesa
d'Espanya, a favor de don Luis de Parrella y Ochoa, per
defunció del seu pare, don Luis de Parrella y Carvajal.
BOE 09-02-2012: Marquès d'Albolote, a favor de don
Lorenzo Piñeyro y Escrivà de Romaní, per defunció del
seu pare, don Lorenzo Piñeyro y Fernández de Córdova.
BOE 09-02-2012: Duc de los Castillejos, amb Grandesa
d'Espanya, a favor de dona Blanca Muntadas-Prim i
Desvalls, per defunció del seu pare, don Carles MuntadasPrim i Audhui. (Ramon Rovira, soci núm. 144)
❖ Resolucions sobre escuts (DOGC, http://www.
municat.net). Pinell de Solsonès, Arbeca (Garrigues),

Santa Pau (Garrotxa) i Llinars del Vallès (Vallès Oriental).
(Enric Fontvila, soci núm. 641)
❖ Resolucions sobre banderes (DOGC, http://
www.municat.net). Seana (EMD de Bellpuig, Urgell),

Llagostera (Gironès) i Molló (Ripollès). (Enric Fontvila,
soci núm. 641)
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LLIBRES, WEBS, ARXIUS
❖ Millor web de genealogia (Guardó HISPAGEN).
La Asociación de Genealogía Hispana (HISPAGEN) ha
guardonat la web de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (http://arxiu.historic.arquebisbatta
rragona.cat/) amb el premi “Mención genealógica”
a la millor web de la genealogia de l’any 2011.
❖ El caserío de Ysasmendi de Goronaeta. Cuna de los

Ysasi Ysasmendi, del nostre soci Ramon Benavente
Freixas. Si usted se apellida Isasmendi o Isasi Isasmendi,
o sus variantes Ysasi o Ysasi Ysasmendi, este libro le
permitirá conocer el origen de su apellido y la historia de
su familia. Este es un viaje en el tiempo de cinco siglos y
medio de duración que se inicia en la anteiglesia de Goronaeta (Aretxabaleta) y llega hasta Santa Maria de Palautordera (Barcelona), pasando antes por la anteiglesia de
Bedoña (Arrasate), Oñati, Ozaeta, Gamarra Menor, Lubiano, Junguitu, Vitoria y Barcelona. Y dieciocho son las
generaciones existentes entre aquel lejano Miguel de
Içazmendi, de la escritura de Perdón entre los de Mondragón y el Conde de Oñati, de abril de 1461, y Pau IsasiIsasmendi Comas, nacido en Santa Maria de Palautordera
el pasado noviembre de 2011.
❖ Ordino segle XV. Una petita història d’Andorra,
d’Albert Pujal Trullà (editat pel mateix autor). A finals
de setembre de 2011 es va presentar aquest llibre, del qual
se n’han fet només 1000 exemplars. Un llibre de grans
dimensions (34 x 24 cm), amb 400 pàgines, plenes
d’informació genealògica de les diferents cases, amb
fotografies de les mateixes (si ha estat possible) i d’alguns
documents. El llibre s’estructura en 6 capítols, que
segueixen a la Presentació, Pròleg i Introducció. L’inici
sobre cada casa és un arbre genealògic dels seus
integrants, de cada nissaga. Ens parla de l’etimologia, de
la ubicació i confrontacions, dels antecedents i breu
història de cada casa fins avui, i afegeix el fons
documental, amb el regest de cada un. Més de 200 planes
plenes d’informació genealògica valuosa. Però no només
es redueix a abocar un treball genealògic sinó que
aprofundeix, i de quina manera!, en tot allò que dona

forma i vida als nostres passats, la seva vida quotidiana.
Un llibre fet amb la cura i l’entrega d’una persona
apassionada per la història de la seva terra, amb una
preparació i formació històrica acurada, així com amb un
respecte pel rigor científic que tot historiador,
genealogista o afeccionat hauríem de tenir. Us el
recomano! (Sofia Garçon)
❖ Llibre de genealogies de Canillo (Andorra):
Nostres Arrels. Publicat el proppassat mes de desembre
de 2011, es tracta de la segona edició d’un treball anterior,
publicat el 1995, que va portar el mateix títol, i ha estat
editat pel Comú de la Parròquia de Canillo. De la
coordinació de l’equip de treball se n’ha encarregat en
Domènec Bascompte, arxiver del Comú de Canillo.
La resta d’investigadors han estat: Jordi Alcobé, Marc
Casal, Joan Casal i Martí Salvans. Les genealogies són les
de les famílies de les cases dels diferents pobles de
Canillo: Molleres, Meritxell, Prats, el Forn, Canillo,
el Vilar, l’Armiana, l’Aldosa, la Costa, els Plans, Ransol,
el Tarter-Prarredó, Soldeu. Previ als arbres genealògics, hi
ha uns capítols on s’explica la trajectòria dels autors, la
història de la parròquia de Canillo des dels seus primers
pobladors; continua amb un capítol dedicat als eclesiàstics
nadius de Canillo i els darrers rectors de la parròquia; li
segueix un petit informe amb dades i dates i un gràfic
sobre l’evolució dels matrimonis a Canillo entre 1568 i
1963. També hi figura un quadre on consta la cronologia
de la fundació de les cases de Canillo, i un llistat amb les
cases desaparegudes de tota la parròquia. El preu del llibre
està al voltant de 30€. (Sofia Garçon)
❖ Manual d’heràldica i tècnica del blasó, d’Armand
de Fluvià i Escorsa (editat per Galerada, novembre
2011). Presentat el passat mes de febrer, constitueix el
primer tractat d’heràldica en català adaptat a la història
dels Països Catalans. Una eina pràctica per poder
interpretar els escuts, així com per entendre la manera de
fer-los segons les èpoques. Un total de 264 pàgines en
color. El seu preu de venda és de 26€.

ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES
• XXVII Sessió d’Estudis Mataronins, de diversos autors. (Donació de l‘Institut Municipal d’Acció Cultural de
Mataró)
• Manual d’heràldica i tècnica del blasó, d’Armand de Fluvià i Escorsa. (Donació de Leticia Darna i Galobart)
• Noblesa catalana de l’edat moderna, de Salvador J. Rovira i Gómez. (ídem)
• Pourquoi les sceaux? La sigillographie, nouvel enjeu de l’historie de l’art, de diversos autors. (ídem)

SOLUCIÓ. Què hi diu?

Ite(m) és conve(n)gut entre dites parts que dit Jua(n) Camarasa gua(n)ye de soldada sinqua(n)ta sous quiscun any fins a ta(n)t tingue fills legítims de
dita Juana Fariola muller sua y que totes les millores farà en dita casa sien sues de dit Jua(n) Camarasa.
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