BUTLLETÍ
núm. 19
EDITORIAL
Amb el número 19 us presentem el nou format del «Butlletí» de «la Societat».
Després d’un temps de reflexió per trobar les millors solucions tècniques i visuals que ens
facin allò que tenim a les mans més atractiu, iniciem una nova etapa.
Us demanem disculpes pel retard, però esperem que aquest «nou» Butlletí us agradi, a la
vegada que us convidem a col·laborar aportant escrits, fotografies, notícies i totes les informa
cions que us arribin relacionades amb les nostres matèries d’estudi que trobeu interessants de
publicar.
Consell de Redacció del «Butlletí»

LES NOSTRES ACTIVITATS
Dissabte, 7 de novembre de 2015
Visita cultural a la Colònia Vidal (Berguedà)
Tal com havíem quedat, a les 8,45 del matí ja érem tots davant de l’arxiu, ben puntuals, i
amb ganes d’emprendre l’aventura d’absorbir coneixement.
Quan ja teníem els cotxes repartits, l’Àngels em dóna una «tenebrosa notícia»: –«Abi
gaïl»–diu, –«t’ha tocat a tu fer un petit comentari de la sortida»–. Bé, m’ha tocat, què hi farem!!
A les 9,45 ja érem a la Colònia. Aparquem els cotxes a «La plaça de la Puríssima Consep
ció» (no és una falta d’ortografia, és el que hi diu a la placa), que era coberta per una estora
de fulles, senyal de que la tardor ha arribat.
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allà on li tocava ser i fer el que li tocava segons el seu gènere.
Això sí, a la fàbrica tots hi tenien cabuda, grans i petits.
Ja hi som, arribem a la fàbrica. El riu Llobregat feia fun
cionar les màquines de vapor, però quan aquest no duia prou
aigua es recorria al carbó, que, encara que contaminant, resul
tava molt necessari. En aquí veiem la màquina de vapor i un
seguit de màquines que, al menys, per algú com jo, sonen ben
estranyes; el manuar, les metxeres, la contínua, l’ordidor, els
telers i les nuadores. Una sola dona feia anar 4 o 5 telers...
Quina feinada!!
Una sirena eixordadora marcava l’entrada, la sortida i els
canvis de torn. Treballaven de dilluns a dissabte i diumenge a
missa, i pobre d’aquell que no hi anés.
Doncs ja ho veieu, una colònia amb personalitat pròpia i
que es regia per tres regles bàsiques segons la mentalitat de
l’amo: religió, feina i família.
Tenien tot allò indispensable per sobreviure i el lleure just
per no pensar gaire.
Avui dia un lloc bonic per visitar sobretot si vas amb bons
companys. Gràcies per compartir aquell dia amb mi.
I bé, finalment sembla que la «tenebrosa notícia» no ho ha
estat tant.

Com que la visita no comença fins a les 10,30, i com mar
ca la tradició, busquem un bar on fer un cafetó. Entrem a la
Fundació Vidal, i en allà hi trobem, a més del bar, l’arbre ge
nealògic de la família Vidal i Balet ocupant una paret sencera.
«Caram»!!!! –exclamo jo, però pel que em comenten els experts
n’hi ha que en podrien ocupar tres parets, i...– «Santa Pacièn
cia» –penso.
A les 10,30, apareix en Marc, el nostre guia, i ens tanca en
un teatre, reproducció del Liceu, on veiem un petit documen
tal. En aquest ens expliquen, resumidament, la vida a la Colò
nia; Hi havia botigues, teatre, cinema, col·legi..., milers de
coses que en Marc, un cop acabat el documental, ens anirà
explicant poc a poc.
Ens porta a un pis, d’uns 75 m2, on hi podien viure fins a
12 persones, això sí, un pis molt ben pensat i dissenyat malgrat
l’època, pel qual, els treballadors, pagaven un petit lloguer.
D’aquí passem al safareig, el que més em sorprèn d’aquest
espai, i que no hagués pensat mai, és que la roba de la gent
malalta es rentava en un altre lloc, cosa gens estranya amb les
malalties que corrien en aquells temps.
Després, a la botiga, molt neta i polida.
Ara, anem a les dutxes comunitàries, ja que els pisos, evi
dentment, no en tenien. Els «amos» de la colònia miren de
fomentar entre els seus treballadors, una dutxa un cop per
setmana, al menys, no som a qualsevol colònia.
Tot seguit passem a la «Caixa Manresa», l’única oficina
entre Berga i Manresa, un gran prestigi pels Vidal. He dit que
no som a qualsevol colònia? Per celebrar-ne l’obertura obrien
a tots els nens una llibreta amb 2 pessetes, Les recordeu, oi?
Fem cap a la biblioteca on, sobretot, hi trobem llibres
morals i religiosos, res de fantasia, no fos cas que els treballa
dors es distraguessin massa i no fessin bé la feina amb el cap
ple de cabòries. A tots els treballadors se’ls ensenya a llegir i
escriure, som a una colònia d’elit.
Anem doncs cap a l’escola. Allà em sorprèn el caire dels
llibres: «Como ser una buena mamá»; «Como ser una buena
ama de casa». Vaja!! temes que, per algú de la meva generació,
o potser també d’altres, és un xic xocant.
D’aquí, al Casal de la Dona, Oooooh!!!! No s’hi pot entrar,
però en Marc ens explica que en aquí hi tenien les seves dutxes
i posaven en pràctica la teoria d’aquells llibres. Allí estaven
pràcticament enclaustrades, només sortien per anar a la fàbri
ca. Homes i dones tenien els seus propis espais, cadascú era

Abigail García Álvarez
Sòcia núm. 868
Dilluns, 16 de novembre de 2015
Nuevas genealogías: Como abordar el Árbol Genealógico
en el siglo xxi
Conferència a càrrec de Mireia Nieto (genealogista espe
cialitzada en Història Familiar Contemporània Hispana).
Amb l’assistència de trenta persones, Mireia Nieto va ex
posar-nos les seves teories, força particulars i innovadores de
com elaborar una genealogia adaptant-la als nous temps i
canvis socials.

Dilluns, 14 de desembre de 2015
Acte de presentació de la revista Paratge núm. 28
El dilluns 14 de desembre de 2015, es va presentar a la Sala
d’Actes de l’ANC el darrer número de la revista Paratge,
publicació de «la Societat». Com ja és costum aquesta pre
sentació es va dur a terme en presència dels socis i sòcies que
hi varen voler ser presents, entregant-los-hi els exemplars
corresponents i encetant un any més la vetllada.
L’acte va començar amb la presentació per part de JuanJosé Cortés i García, president de la SCGHSVN, destacant la
feina de tots els nostres socis i sòcies, col·laboradors i amics
que fan possible que aquest projecte tiri endavant un altre any
amb més força i empenta que mai. Tot seguit, la directora de
la revista, l’Andrea Rovira i Bordonau va posar en solfa el
paper que hi juguen els autors de la revista, agraïnt-los la seva
excel·lent tasca com a investigadors, essencial pel progrés de
les nostres disciplines i per avançar tots junts cap al coneixe
ment i la difusió del mateix. En aquest sentit, es va fer explícit
els anys i treball dedicats a la Societat per part d’alguns mem
bres que fins enguany han dut a terme tasques del Secretariat
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del Consell de Redacció i del mateix Consell de Redacció de
la revista Paratge. Alhora, es va fer referència a les noves
incorporacions al Secretariat: els historiadors Jordi Sunyer
Gomà i Oriol Canals Zapata.
Des d’aquí voldríem explicitar el valor d’arribar a assolir,
any rere any, una fita com aquesta. No és gens senzill mantenir
una revista de recerca de qualitat, plural i especialitzada com
Paratge, però davant d’aquells que ens empenyen a travessar
un infinit desert d’impediments i aparent nihilisme cultural,
nosaltres hem decidit aturar-nos, atrinxerar-nos en les dunes
(com si cadascuna de les revistes fos una llamborda més) i fer
florir entre tots un oasi de curiositat, interès i reflexió. Paratge ha d’ésser una ruta més cap al descobriment del present
a través del passat, mai un cercador de runes estàtiques, que, a
més a més, traçarem sempre entre tots i totes a mida que anem
caminant.
Davant de trenta dues persones, per cloure l’acte, Xavier
Nubiola i Castellarnau va impartir la conferència «Els Castellarnau, senyors del ferro», explicant la història d’una de les
branques de la seva família, de manera distesa i poc conven
cional.

als determinats departaments de conservació, gestió i difusió
del patrimoni documental, dels monestirs de monges benedic
tines que integren la Federació.
El grup va ser testimoni directe del procés d’enquadernació,
restauració de documents gràfics i ornaments de la mà de les
professionals que ho fan en els tallers adequats a aquest fi.
Per últim, vam tenir l’oportunitat de passar a la capella, i
unir-nos-en a la resta de monges, i alguns altres visitants a
l’hora de l’Àngelus, compartint pregària amb totes elles.
Al finalitzar, i ja als jardins del recinte vam fer la foto de
grup acompanyats de la nostra guia.

Secretariat del Consell de Redacció de Paratge
Dissabte, 16 de gener de 2016
Visita al taller de restauració de llibres del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les.
Una nombrosa representació de socis de la Societat, (vinti-sis persones) vam visitar l’Arxiu de Sant Pere de les Puel·les,
visita organitzada per el nostre Vicepresident, Pere Serra i
Rosell.
Al arribar, ens esperava la Mare Abadessa, Esperança
Atarès Solà que molt cordialment ens va acompanyar a la sala
d’actes a on ens van passar un vídeo, que mostra molt didàc
ticament, el que és la comunitat.
L’Arxiu, conserva el fons documental que la comunitat ha
generat en el transcurs dels més de mil anys d’història. El fons
del monestir, és un fons obert al públic especialista, produït i
a càrrec de la comunitat de monges benedictines, des de l’any
945 fins l’actualitat.
La germana Maria-Dolores Díaz de Miranda y Macias,
directora del taller de restauració, ens va fer una visita guiada,

Tomasa Mayordomo León
Sòcia núm. 814
Dilluns, 18 de gener de 2016
La Senyoria Jurisdiccional del Monestir d’Alguaire
Conferència a càrrec d’Araceli Coll i Sanabra (Historiadora).
Amb l’assistència de trenta cinc persones Araceli Coll va
donar-nos una àmplia visió del que havia estat el desaparegut
Monestir d’Alguaire, la vida al Monestir, l’establiment terri
torial i tota la investigación que ha dut a terme per elaborar la
seva tesis doctoral.
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Dissabte, 19 de març de 2016

Caritat, dedicada des del principi a l’alfabetització i educació
de les nenes, activitat que ningú practicava a l’época.
Hi trobem també la capella de la Mare de Déu de la Mercè,
amb sant Abdón i sant Senen patrons dels hortolans.
Altra institució medieval de la que encara avui queden
traces és la Confraria del Plat del Pobre Vergonyant, del 1370.
Santa Maria del Pi ha estat lloc d’acollida de nombroses
associacions i confraries.
Tomasa Mayordomo León
Sòcia núm. 814

Un paseo por el recuerdo de la Barcelona Gremial:
de Santa Maria del Mar a Santa Maria del Pi
Aquest matí de la mà de Leticia Darna, vocal d’Heràldica
de la Junta de Govern de la SCGHSVN, hem fet un recorregut
pels vells carrers de la nostra ciutat Barcelona, que des de l’edat
mitjana fins la modernitat, acollien els tallers artesanals.
Comencem per la basílica de Santa Maria del Mar, també
coneguda com la Catedral del Mar; ja a la porta d’entrada
trobem un relleu de bronze d’un bastaix que ens dóna la ben
vinguda.
Durant el segle XIV hi ha una gran expansió económica i
demogràfica, és l’època de la construcció dels palaus nobles
i els grans comerciants, és en aquest context que sorgeixen
els gremis i la burgesia, que s’enriquiran amb el comerç de
mercaderies per tota la Mediterrània.
A l’interior de la basílica en les parets laterals trobem les
capelles interiors, algunes de les quals encara conserven els
escuts dels gremis corresponents, escuts parlants comuns a
l’heràldica catalana, i davant al terra moltes són les làpides que
ens recorden noms de famílies, i l’ensenya del gremi corres
ponent. Santa Maria de les Arenes, nom primigenni de Santa
Maria del Mar, ens mostra esculpides en pedra part de la
nostra història.
Sortim pel lateral i passem per la porta que dóna al Fossar
de les Moreres, continuem per Montcada, carrer Corders i
Carders fins arribar a la petita capella romànica de Marcús,
construida a mitjans del segle XII gràcies al mecenatge d’ún
il·lustre mercader barceloní, Bernat Marcús, i dedicada a la
Mare de Déu de la Guia. Al segle XVIII va ser la seu del gre
mi de correus a cavall i a peu de la ciutat.
Pugem per la Via Laietana fins arribar al barri de Sant Pere,
a on hi ha un edifici amb esgrafiats que ens recorda el gremi
dels velers.
A continuació i ja per acabar el nostre recorregut enfilem
cap a Santa Maria del Pi, documentada des de’l 987, encara
que l’església actual es va començar a construir als voltants
del 1322 i consagrada el 1453, segons consta en una làpida
que trobem a la mateixa església.
L’edifici és d’una sola nau amb capelles laterals sense
decoració, a la dreta amb una d’elles hi trobem la capella de
la Sang, i la Confraria del mateix nom que acompanyaven als
comdemnats a mort. Aquí hi trobem els gremis dels revenedors
i dels velers, molt importants al Pi.
Altra capella està dedicada a santa Joaquima de Vedruna,
que ja vídua fundà la congregació de les Carmelites de la

Cursos i Tallers
Entre els mesos d’octubre i desembre va començar el Curs
de Llatí-Iniciació a càrrec de la professora Marta Planas i
Ginés i l’assistència de nou alumnes.

Dimecres 28 de gener: «Com fer l’autoedició d’un llibre»,
taller que Clara d’Yzaguirre va tenir l’amabilitat d’impartir
davant de trenta vuit persones… tot un èxit!

Entre el 10 de febrer i el 16 de març Juan-José Cortés va
impartir el Curs de Genealogia, amb l’assistència de deu
persones.
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NOVETATS
Aquest any 2016 la Societat ha signat un acord de col·
laboració amb l’empresa d’informàtica Globalmed per tal de
renovar la seva pàgina web, fent-la més entenedora i facilitant
l’accés als seus continguts de manera més intuïtiva i amigable.
Es potenciaran els recursos oferts, s’integraran les xarxes so
cials, es donarà visibilitat a totes les nostres disciplines i se
minaris i es crearà una zona exclusiva pels nostres socis. A
més, es disposarà d’una biblioteca virtual per conèixer el fons
bibliogràfic de la Societat i d’un calendari permanentment
actualitzat de les activitats i cursos de formació que s’oferiran.

ELS NOSTRES SEMINARIS
Seminari Permanent de Paleografia

es recull l’ingent treball de buidatge i d’alguns treballs que
se’n van desprendre publicats a Paratge.

El mes de setembre passat, a partir de l’inici de l’actual
curs acadèmic 2015-2016, vam començar el IV Projecte,
l’APMCFM (l’Arxiu Patrimonial del Mas Can Fatjó del Molí)
de Cerdanyola del Vallès, tal com, també, ja avançàvem a
l’anterior Memòria de l’any 2014.
Aquest nou projecte és de gran envergadura, ja que s’ocu
parà d’una setantena llarga de manuscrits, els quals cobreixen
un ampli espai de tres segles, del segle xiv fins al xvii.
Cal destacar, així mateix, le metodologia novedosa encetada
en aquesta nova etapa, consistent a treballar per equips de dues
persones, les quals analitzaran el document corresponent i el
presentaran al conjunt del Seminari, on ja només es debatran
i esclariran els punts dubtosos i els pendents de resolució.
Amb això, intentarem injectar més dinamisme, agilitat i
estímul, per tal de trencar rutines i evitar cansaments motivats
sovint per la prolixitat repetitiva, farragosa i inacabable dels
documents mateixos.
En paral·lel amb allò que s’ha dit abans sobre l’importan
tíssim paper jugat per en Ferran Manau en el projecte
anterior,també cal remarcar el protagonisme que, en el present
Projecte, ja ha tingut i seguirà tenint un altre dels membres
conspicus del nostre Seminari, en Carles Raurell.

Agraïment
El projecte d’Estudis genealògics continua creixent gràcies a les aportacions del Sr. Ramon Torredemer i al Sr. Ferran
Manau, als quals agraïm moltíssim que comparteixin les seves
recerques genealògiques amb la resta de socis.
Actualment podeu consultar 34.527 persones dins les Ge
nealogies enxarxades (compartides per socis i sòcies), i 6.551
persones en les Genealogies publicades (aparegudes en llibres
i revistes).
Ho podeu consultar a la web de la societat, dins la zona de
socis: Projecte d’Estudis genealògics.
Us animem també a compartir les vostres recerques amb
la resta de companys. Només cal que ens feu arribar un arxiu
gedcom a scgenealogia.cultura@gencat.cat. Recordeu que
nosaltres ens encarreguem de no mostrar les persones nascudes
o traspassades fa menys de 100 anys.
Seminari de Llatí
Pel curs 2015-16 els membres del Seminari Permanent
de Llatí han escollit un corpus de documents de temàtica
històrica que giren al voltant del comerç a l’antiga ciutat de
Barcelona, publicat a la «Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona de la
Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona 1962»
per Antonio de Capmany y de Montpalau. Aquesta col·lecció
documental ha estat considerada com una història civil il·
lustrada i com una primera prova d’història econòmica.
La selecció dels dits documents, que abasta des del segle
xii al xiv, s’ha fet atenent dos requisits; l’ interès dels membres
del seminari en la disciplina de la Història i la necessitat
d’analitzar i traduir textos d’una extensió de no més d’una
pàgina per tal de fer més fàcil la tasca que ens hem proposat.

Grup de Genealogia-Monumenta
Aquest any hem començat a buidar els fons de Sant Pere
de Gelida. Hem de recordar que l’any 2015 es va acabar el
buidat d’Agullana dirigit per la sòcia Dolors Vila i Llivina, del
qual en guardem una còpia a la seu de «la Societat» en el que

Seminari de Sigil·lografia
Després de donar per acabat l’estudi dels segells propietat
de l’Arxiu Comarcal de la Noguera, Pere Serra, Tomasa
Mayordomo i Mª dels Àngels López,van portar personalment
el catàleg sigil·logràfic a la seva seu de Balaguer.
Actualment s’estan estudiant altres projectes.
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ELS SECRETS DELS ARXIUS
Conèixer els nostres avantpassats, ara és una tasca fàcil
a Balaguer

Una vegada feta la cerca a l’Arxiu i obtinguts resultats,
els interessats podran adreçar-se a la parròquia per a contras
tar les dades als llibres sagramentals que es troben en format
digital.
Tot plegat és una magnífica millora en quant a la preserva
ció dels documents originals, ja que la digitalització ofereix
un mitjà alternatiu a la consulta, especialment dels llibres sa
gramentals que són tan sol·licitats en les cerques genealògiques.
També cal considerar-ho com una experiència exemplar, sobre
tot pel que fa a l’enorme treball dels voluntaris. I, finalment,
cal fer esment que aquest projecte s’ha repetit en alguna altra
parròquia de la Noguera, com és el cas de Montgai, la qual
cosa seria bo que tingués continuïtat.

La parròquia de Santa Maria de Balaguer ha finalitzat
l’ambiciós projecte de digitalitzar i elaborar els índexs infor
matitzats dels llibres de baptismes, matrimonis i defuncions
històrics que es conserven des del segle xv.
Aquesta tasca ingent no hagués estat possible sense l’extra
ordinària col·laboració d’una desena de voluntaris que es varen
anar engrescant fins a crear un grup de treball ben organitzat.
L’Arxiu Comarcal de la Noguera també hi col·labora ofe
rint als investigadors les seves instal·lacions, un horari més
ampli i l’assessorament del seu personal, per a fer la recerca
dels índexs. Ara bé, prèviament ha estat necessari unificar en
una sola base de dades els prop de 60 índex elaborats pels
voluntaris, a fi de facilitar la consulta de més de 80.000 noms
buidats.

Maria Teresa Pedrol
Arxiu Comarcal de la Noguera

L’ESPAI DEL PALEÒGRAF
Una època ben singular

Aquestes 300 lliures, les quals havien tornat a ésser establer
tes per Esperança en els capítols matrimonials corresponents al
seu segon matrimoni, són objecte de reclamació judicial per part
dels cònjuges Fontana i –ara, sí!– són cobrades com a conse
quència de condemna dictada per la Sala del Civil del Principat
de Catalunya contra l’hereu Joan Bulló, germà d’Esperança, el
qual els hi haurà de pagar, a més, el 5%(un sou per lliura) d’in
terès i 20 lliures complementàries per despeses.
El paleògraf vol deixar constància, finalment, del respecte
immens que li mereixen totes aquestes persones d’èpoques
pretèrites, amb llur memòria i circumstàncies vitals, malgrat el
breu comentari tendrament humorístic que els hi ha dedicat.
Però, tampoc vol deixar de referir-se al fet que un tan llarg en
darreriment de pagaments probablement tenia a veure amb les
circumstàncies adverses que ja feien presagiar un canvi no llunyà
en la titularitat del mas, a banda d’altres possibles explicacions
per conflictes d’interessos entre les persones implicades.

Repassant els documents del Diplomatari del Mas Bulló
de Santa Eugènia de Berga (Osona), transcrits pel Seminari
Permanent de Paleografia i publicats a Paratge, el paleògraf
es troba davant l’àpoca del document núm. 94, del 3 de febrer
de 1632 (v. el núm. 23 de Paratge - 2010 - pàgines 143-144),
on es reconeix que en Miquel Fontana, sabater de Barcelona,
i la seva muller Esperança reben de Joan Bulló, pagès, hereu
del mas Bulló i germà d’Esperança, la quantitat de 300 lliures,
les quals ja havien estat compromeses pel pare Onofre Bulló,
difunt, en els capítols matrimonials establerts en ocasió del
matrimoni d’Esperança amb el seu primer marit, Joan Oller,
sabater de Centelles, difunt.
Bé, aturem-nos-hi una mica: semblaria com si la senyora
Fontana, abans senyora Oller, tingués una especial predilecció
pels sabaters (i –perquè no dir-ho?– per les sabates, oi?): pri
merament, un sabater de Centelles, un de pagès, de la rodalia;
ah! però, després, ja fa el salt fins a la gran capital, Barcelona.
Però, alerta! Aquest segon sabater no es queda sense les 300
lliures com el de Centelles, no, de cap manera!

Avelino André i Gabián
Coordinador del Seminari Permanent de Paleografia
Soci núm. 606

EL RACÓ DEL SOCI
L'ús del castellà a la parròquia d'Agullana

una manera d'acostar-se alls habitants de la seva parròquia
mitjançant la seva llengua. Serà a partir del segle xviii, i so
bretot el xix quan, comencen a aparèixer les inscripcions en
la llengua castellana.
Des del Decret de Nova Planta i amb una intenció recen
tralitzadora, del govern de Madrid també es va proposar la
castellanització de l'església. Sense fer menció explícita a la
llengua, dona pas a la introducció de bisbes forans que afavo
ria l'ús progressiu del castellà en la documentació que genera

Quan consultem els registres sacramentals de les parròquies catalanes ens trobem que poden estar escrits en llatí,
català o castellà, sense que puguem escatir quan, com i perquè
s'utilitza una o altra llengua en aquests documents.
Ens les primeres inscripcions, als segles xvi i xvii, és
freqüent que les trobem en llatí, que era la llengua habitual
d'ús a l'església. Però de seguida observem que hi ha parròquies
i rectors que des de molt aviat ja utilitzen el català, potser com
6
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Condado de Gustarredondo
Una sucesión «sui genéris»
El Título de Conde de Gustarredondo fue concedido en
Viena por CarlosVI de Austria –el Archiduque– autotitulán
dose Rey de Castilla, el 10 de abril de 1723 a Antonio Fernán
dez de Villa y Rebollar, Corregidor de las Rentas Reales de
Castilla, Administrador de las Reales Salinas de Ecija y su
Alférez Mayor para que «lo hereden vuestros herederos y
sucesores de sangre». Este I Conde de Gustarredondo falle
ció en Madrid el 24 de enero de 1738, sin que se instara la
sucesión de la merced.
El 5 de abril de 1930 don Manrique de Calvo y Maltrana
solicitó la rehabilitación del Título de Conde de Gustarredon
do alegando ser quinto nieto en línea recta del concesionario
de la merced, pero resulta que falleció, sin descendencia, el 28
de diciembre de 1944,sin que a su muerte se instara la sucesión
en el Título. Este sería, pues, el II Conde de Gustarredondo.
En 1948 solicitó e instó la sucesión en el Título don Agus
tín de Vallés y de Prat, expidiéndole la Carta de Sucesión el
11 de junio de 1954 con lo que se convertiría en el III Conde
de Gustarredondo Don Agustín era Ingeniero Industrial,
Agricultor –Propietario–, Cruz de Guerra, Cruz Roja del Méri
to Militar, Caballero del Santo Sepulcro y del Estamento
Militar del Principado de Girona, Cofradía de San Jorge, y de
otras Corporaciones Nobiliarias. Pero falleció el 6 de abril
de 2008 dejando sucesión en su hijo primogénito don José de
Vallés y Saus.
El B.O.E del 31 de agosto de 2009 la Subsecretaria del
Ministerio de Justicia anuncia la solicitud de sucesión en el
Título don Guillermo Tovar de Teresa y don José de Vallés y
Saus, hijo del II. Conde.
Como es preceptivo en estos casos la Subsecretaría (Divi
sión de tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos)
envía la documentación aportada por los solicitantes –preten
dientes– para su estudio a la Diputación Permanente y Conse
jo de la Grandeza de España y posterior informe para que el
Consejo de Estado dictamine lo que considere conveniente en
estos casos. El Dictámen elaborado por este Consejo,explica
detalladamente y pormenorizada la situación jurídica basán
dose en la documentación aportada por los referidos preten
dientes.
El mexicano don Guillermo Tovar de Teresa alega su de
recho en que el I Conde era hermano de su séptimo abuelo y
que la genealogía presentada en 1930 para rehabilitar el Títu
lo es falsa. Don José de Vallés y Saus alega que el Título ha
sido poseído por su padre durante 53 años y 10 meses, por lo
que lo ha adquirido por USUCAPIÓN de acuerdo con la con
solidada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La Diputación de la Grandeza emite un informe en el que
concluye con que la rehabilitación obtenida en 1930 se basó
en una genealogía FALSA, en la que se quiso hacer una misma
persona de dos distintas, pertenecientes a dos familias diversas,
aunque del mismo apellido.
En cuanto al último poseedor legal –don Agustín de Vallés
y de Prat– se hace descender de un hijo mayor de Don Antonio
Fernández de Villa y Rebollar, lo cual es de todo punto falso
por tratarse de persona distinta del concesionario de la merced.
Pero es que en la genealogía presentada en 1948, se presenta
ron Partidas con evidentes sospechas de FALSEDAD, por

va el bisbat, però no així a les parròquies, on els rectors con
tinuaven fent les inscripcions en català fins ben entrat el segle
xix. L'església no va tenir una posició homogènia davant aquest
fet i això va permetre que fos el criteri del rector el que pre
valgués, si no hi havien instruccions concretes. Tenim alguns
exemples documentats : El bisbat de Barcelona fou l'últim en
aplicar la nova llengua a tota la documentació que generava
tant l'administrativa com la de les seves parròquies, que serà a
partir de 18551. A Osona ja el 1752 ocupa el bisbat Bartolomé
Sarmentero, de Valladolid y Francesc de Veyan i Mola (17831815) de Tamarit de Llitera, tots amb gran afany castellanit
zador del seu bisbat, però als llibres sacramentals no apareix
el castellà fins a mitjans segle xix2. A Girona el bisbe Dionisio
Castaño (1825-1834) de la mà del seu vicari general Juan
Manuel Calleja, un reconegut pedagog i gramàtic de la llengua
castellana, posen en pràctica aquesta operació, amb instruc
cions ben clares.
A la parròquia de Santa Maria d'Agullana hem trobat el
document on el bisbe i el seu secretari donen les instruccions
i el motiu per haver d'escriure les actes en castellà a partir
d'aquell moment. I així va ser. Adjuntem el document i la seva
transcripció.
El dia 26 de juny de 1826, en visita pastoral a la parròquia
de Sta. Maria d'Agullana el bisbe i el seu secretari revisen les
actes sacramentals i fan alguna observació de com millorar
les futures inscripcions i afegeix aquest text que segueix:
//... y por ultimo que asi estas partidas como las de matrimonios y obitos se estiendan en castellano, por que siendo
unos testimonios fehacientes ante los tribunales del Reyno
sea necesario acomodarlos a la lengua del gobierno para
evitar de esta manera los errores, gastos y trabajos que
ocasiona la traducción de estos documentos de que yo, el
infraescrito Secretario de Camara y visita certifico: Dioniso
Ob. Gerona. De orden de S.J.I. el Obispo mi señor, Juan
Manuel Calleja.
Dolors Vila i Llivina
Sòcia núm. 598

1. Josep Moran, «Treballs de lingüística històrica catalana». 1994.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2. Florenci Barniol, «La castellanització del Bisbat de Vic durant el
segle XVIII, Ausa, 2014, XXVI, 174. Patronat d’Estudis Osonencs.
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ejemplo un testimonio notarial de una Partida de velaciones
que se encuentra «en unos folios sin numerar que están al
principio de un libro antiguo». Se presenta una Partida de
Bautismo del año 1730, expedida en 1948 en la que el Párroco
dice que «concuerda literalmente con su original», siendo así
que los libros de bautismo de la Parroquia-Basílica de Santa
María del Mar, de Barcelona, anteriores al s. xx fueron des
truidos en 1936.Pero además, son falsas otras tres partidas de
matrimonio supuestamente expedidas por el párroco de la
Basílica de Santa María del Mar y otras tres, supuestamente,
por el cura ecónomo de la parroquia de San Pedro de la Cate
dral de Vich. Resulta clara y evidente la falta de veracidad de
la genealogía presentada por el hijo del III Conde. Pero es que
además ni su padre don Agustín de Vallés y de Prat, ni su hijo,
NO descienden del concesionario de la merced.
El solicitante don José de Vallés y Saus alega en su favor
la USUCAPION del Título de Conde de Gustarredondo, ya
que su padre lo poseyó durante 53 años y 10 meses. Pero tal
reconocimiento no procede en el presente caso basándose en
una Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 24
de noviembre de 2006 en la que se dice que «procede la prescripción como modo de consolidar la posesión precaria de un
Título por persona que pertenece al linaje o estirpe siempre
que sean descendientes directos, con la excepción de quienes
no estuviesen entre los llamamientos o hubieran obtenido el
Titulo mediante FRAUDE».
En consecuencia no se le puede reconocer derecho alguno
al Título no aún por vía de USUCAPIÓN, ya que ello sería
consolidar un fraude que ha sido descubierto ahora, y consti
tuiría un despojo de los derechos de quién pudiera estar lla
mado a esta dignidad por encontrarse incluido en el ámbito de
los llamamientos a ella.
El Consejo de Estado considera que la Usucapión NO re
sulta aplicable a un supuesto como el presente, en el que se ha
constatado de forma fehaciente, que el último poseedor legal

del Título no tenía derecho genealógico alguno respecto al
mismo al no poder probar su enlace con el fundador y solo
basarse exclusivamente en el mero transcurso del tiempo.
En consecuencia el Consejo de Estado dictamina que no
procede acceder a la sucesión interesada de los dos solicitantes
al Título de Gustarredondo. Dado en Madrid a 22 de septiem
bre de 2011.
En vista del cual el expediente del hijo, o sea, don José de
Vallés y Saus se archivó. El mexicano Guillermo de Tovar y
Teresa vuelve a solicitar la sucesión en el Título aportando más
pruebas dentro del plazo, pero entretanto se «muere» no sin
antes subrogarse en su sobrino Rafael Tovar y López Portillo
alegando parentesco con el I Conde, sin exigírsele que entronque con el último poseedor del Título don Agustín de Vallés y
de Prat.
Por último en el BOE de 23 de noviembre de 2015 se pu
blica la preceptiva Orden por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el Título de Conde de Gustarredondo a favor de don Rafael Tovar y López Portillo de conformidad con los informes
emitidos por la Diputación de la Grandeza de España, por la
Subsecretaria del Departamento del Ministerio de Justicia y
de acuerdo con el Consejo de Estado, por fallecimiento de
Don Agustín de Vallés y de Prat.
Me pregunto si en este caso y otro muy conocido hay un
cambio de tendencia, porque algún tratadista escribe diciendo
que la doctrina jurisprudencial viene aplicando la prescripción
con todo rigor por el mero transcurso de los cuarenta años de
posesión, habiendo llegado, incluso a admitirla en un caso en
que quedó demostrado» que el poseedor actual o demandado
traía su derecho de una rehabilitación hecha por un antecesor
suyo realizada con documentación FALSA»
Felipe de Perlines y Carretero
Soci núm. 580

BIBLIOTECA
• Cartes de l’Isidre a l’Isidre (1860-1870). La vida al segle
XIX des d’una masia de Lladurs. Solsonès, de Joan Riart i
Vendrell, soci núm.864 (donació de l’autor, gener de 2016).

Donacions a la nostra Biblioteca des del mes de juliol de
2015 al mes de febrer de 2016:
• Cortes de Perpignan en 1350-1351, de Salvador de Tudela
Tornos, soci núm.716 (donació de l’autor, juliol de 2015).
• La vida en los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775), de Manuel Gómez de Va
lenzuela (donació de Pere Serra, soci núm.343, setembre de
2015).
• Nuevas genealogías. Como abordar el árbol genealógico
en el siglo XXI, de Mireia Nieto, sòcia núm.810 (Donació
de l’autora, novembre de 2015).
• La Comarca del Bages, de Salvador Ginesta.
• La Concòrdia sobre les aigües de l’Estany, del Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles.
• Història de Sant Julià de Vilatorta, de Josep Romeu.
• Aproximació a la Història de la Vall de Bianya, de Joan
Pagés pvre. (5 volums). Tots ells, donació de Josep-Maria
Masclans, soci núm. 317 (desembre de 2015).

Al mes de desembre de 2015 vem tenir una important
donació de 180 exemplars de temàtica genealògica, heràldi
ca i nobiliària, per part de la sra. Dolors Giralt de Quer, que
ho va fer en nom del seu germà, sr. Joan Queralt de Quer (EPR),
a títol pòstum.
També hem de fer menció que s’ha iniciat intercanvi de
publicacions amb el Grup de Recerca «Espai, Poder i Cultura» de la Universitat de Lleida, a petició de la seva bibliotecà
ria Sra. Gemma Carnisé, que ja ens ha enviat tres números de
la seva revista «Imago Temporis. Medium Aevum».
L’Institut d’Estudis Empordanesos a reiniciat intercanvi
amb «la Societat», interrompuda durant temps, fent-se arribar
el núm 46 de la seva revista Annals, a través de Dolors Vila
(sòcia núm. 598).
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
D’INTERÈS
Masies de Terrassa
Editat per la Fundació Arxiu Tobella http://www.arxiuto
bella.cat conjuntament amb la Fundació privada de Sant Gal
deric, a finals del 2015. Els autors, Montserrat Saludes i
Closa, fotògrafa i arxivera, i Esteve Canyameres i Ramoneda,
historiador i genealogista. 356 pàgines i prop de 300 fotogra
fies, (31 × 24,5). És un dens treball fotogràfic basat en foto
grafies actuals i d’arxiu no solament exteriors sinó d’interiors
de masies conservades generalment. Hi són descrites i histo
riades 52 masies, 35 d’existents i 17 de desaparegudes. El
treball és ordenat alfabèticament amb un resum històric molt
documentat de cada masia i complementat amb un arbre ge
nealògic. Al final del llibre un mapa que situa cada masia es
tudiada al terme de Terrassa i un extensa bibliografia i arxius
consultats. Un gran treball per als qui tenen avantpassats ter
rassencs que no en podran prescindir.
Ramon Rovira i Tobella
Soci núm. 144
Notes històriques del Centre Catòlic de Sants 1878-2013
Editat a Barcelona el juliol de 2013 (56 pàgines)
Amb motiu de la celebració del 135è Aniversari de la
fundació del Centre Catòlic de Sants, vaig fer aquest recull de
la seva història, tot aprofitant la reorganització que estava fent
del seu arxiu històric.
S’hi recull, des dels antecedents que propiciaren la seva
fundació, les persones que formaren les primeres Juntes, el
primer estatge al carrer Alcolea 60, el seu finançament, les
diferents seccions i activitats que s’hi van desenvolupar, tam
bé les escoles nocturnes, la destrucció de l’edifici l’any 1936
a cauas de la Guerra Civil, la construcció de l’actual estatge i
les seves activitats fins al dia d’avui. També hi ha la llista dels
Presidents que han dirigit el Centre.
Recull artístic de la Parròquia de Santa Maria de Sants
Editat a Barcelona el 23 d’abril de 2015 (28 pàgines)
El Dia del Llibre es va presentar aquest l’opuscle on s’ex
pliquen les diferents obres d’art i altres elements de la Parròquia
de Santa Maria de Sants, i que vaig fer amb la voluntat de
donar a conèixer l’autoria i la història de les pintures, les es
cultures, les campanes, els vitralls, l’altar i, fins i tot els mobles
de la sagristia.
De cada una d’aquestes obres artístiques hi ha una fotogra
fia, un recull històric de quan es va col·locar en el temple i una
petita ressenya de l’autor.
En aquesta església hi ha pintures fetes per en Llucià Na
varro Rodón, Josep Soligó Tena, i Volusià Sudrià Bonal; es
cultures de Salvador Mujal, Manuel Muns Ferreres, Jordi
Puiggalí Clavell, Tomàs Bel Sabatés, Josep Maria Camps
Arnau i Joaquim Ros Bofarull.
Joan-Maria Poyatos i Jordà
Soci núm. 628
9
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ESCUTS I BANDERES OFICIALITZADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DES DEL MES DE JULIOL DE 2015

17 març 2015, DOGC núm. 6832, escut de Vilanova de
Prades (Conca de Barberà)

21 maig 2015, DOGC núm. 6876, bandera de Corçà
(Baix Empordà)

16 juliol 2015, DOGC núm. 6914, bandera de Llagostera (Gironès)

10 setembre 2015, DOGC núm. 6954, bandera de l’entitat
municipal descentralitzada d’Ars (Alt Urgell)

16 octubre 2015, DOGC núm. 6977, bandera de Granyena (Garrigues).

13 novembre 2015, DOGC núm. 6997, bandera de Pont
de Molins (Alt Empordà).

10
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QUÈ PASSA FORA DE «LA SOCIETAT»?
Leticia Darna Galobart, la nostra Vocal d’Heràldica, ha
participat en un col·loqui de l’Academia Internacional de
Heráldica, amb la comunicació: «Heráldica en las Arquetas
y cofrets medievales», en Saint Jean du Gard. Agost de 2015
i en el « I Coloquio de la Nobleza», celebrat a Madrid l’octu
bre de 2015, amb «La Capilla de Santa Agueda en los origenes de la nobleza catalana».
El 8 de desembre 2015, Andrea Rovira Bordonau, Se
cretaria de «la Societat»,, va rebre una menció honorífica en
el marc del «I Premio Olga Gallego de Investigación en
Archivos», de la Fundación Gallega Olga Gallego, pel seu
treball de recerca titulat «El sistema de gestión documental
actual adaptado a la realidad de los archivos del Próximo
Oriente Antiguo» consultable a la web de la mateixa Funda
ció: http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/premios.htm
El 25 de gener, el Vicepresident de «la Societat», Pere
Serra i Rosell va presentar la seva tesi doctoral a la Facul
tat de Dret de la UNED, a Madrid, amb el títol: «Emblemática del Reino Privativo de Mallorca: La Sigilografía y
la Numismática como herramientas de propaganda política». Han estat tutors de la tesi, els doctors José M. de
Francisco Olmos i Javier Alvarado Planas. El tribunal pre
sidit pel Dr. Faustino Menendez Pidal de Navascués, antic
president de la Real Academia de la Historia, li va concedir el grau de Doctor, qualificant la tesi amb un Excel·lent
Cum Laude.

historiador, professor i escriptor va fundar al 1972 el Centro
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, actual
Academia Argentina de Genealogía y Heráldica.
L’any 2004 va visitar la seu de la SCGHSVN i ara, des
d’aquí ens volem sumar als escrits de condol que s’han fet
arribar a la família i volem recordar la seva vessant més
humanista a través de les paraules del també prestigiós ge
nealogista Yves de La Goublaye de Ménorval: «(...) Ignacio
no se limitaba a la historia y la genealogía. Era un hombre
de una extensa cultura humanista, donde la Universidad
debía ser parte de nuestras inquietudes investigativas (...)
era un convencido que la genealogía no debía limitarse al
estudio estrictamente hispánico, sino que también era importante investigar la genealogía indígena tan presente en
muchos países (...)».

El Sr. Ignacio Tejerina Carreras, President del Centro
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba (Argen
tina), ens va deixar el passat mes de febrer. Genealogista,

AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS
• Dimarts del 5 d’abril al 3 de maig: Curs de PaleografiaIniciació, a càrrec de Juan-José Cortés i García (Histo
riador).
• Dimecres, 6,13,20 i 27 d’abril: «El Món dels Llibres»,
cicle de conferències.
• Dissabte, 16 d’abril: «Ruta Cervantina per Barcelona»,
guiats per Juan-José Cortés.
• Dilluns, 18 d’abril: «Berenguer de Saltells, heroi o malvat
(1350)», conferència a càrrec de Miquel Sánchez i González
(Historiador).
• Dimecres 4, 11 i 18 de maig: «Curs d’Heràldica» a càrrec
de Leticia Darna Galobart (Vocal d’Heràldica de la Junta
de Govern de la SCGHSVN).
• Dimarts 10, 17 i 24 de maig: «Curs de Nobiliària Medieval» a càrrec de Borja Querol de Quadras (Vocal de No
biliària de la Junta de Govern de la SCGHSVN).
• Dijous 12 de maig: «Materials de conservació de documents i llibres», taller a càrrec d’Andrea Rovira i Bordonau
(Arxivera).

• Dilluns 23 de maig: «Quan la terra promesa era el sud.
La immigració francesa als segles XVI i XVII», conferència
a càrrec d’Alexandra Capdevila i Muntadas (Dra. en His
tòria per l’UB).
• Dimecres 25 de maig, 1 i 8 de juny: «Curs de Vexil·
lologia», a càrrec de Juan-José Cortés i García (Historiador).
• Dissabte 11 de juny: «Diada de la Societat» dedicada a
«Les famílies burgeses de Barcelona, mecenes de les Arts
i les Lletres: 1850-1914».
Fem una crida a tots vosaltres perquè si teniu algun paren
tiu amb alguna d’aquestes famílies i podeu aportar docu
mentació, fotografies, objectes i participar en una taula
rodona per parlar d’aquest tema, us poseu en contacte amb
nosaltres.
• Dilluns 13 de juny: «Títols del Regne atorgats per Alfons
XIII», conferència de cloenda del curs, a càrrec de Borja
de Riquer i Permanyer (Dr. en Història per l’UAB).
• Divendres 17 de juny: «Sopar del Soci», al restaurant «La
Bota del Racó» de Barcelona.
11

SCGHSVN_Butlleti 19.indd 11

14/04/16 09:58

ALTES A «LA SOCIETAT»
Nous socis des del mes de juliol de 2015:
Núm. 847
Albert Martí i Arau. Girona (Gironès)

Núm. 857
José-Carlos Sirvent de Lage. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 848
Montserrat Codina i Vila. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 858
Xavier Nubiola i de Castellarnau. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 849
Josep-Maria Boleda i Rossell. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 859
Núria Balagué i Mola. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 850
Rodrigo de Febrer i Herrán. La Torre de Claramunt

Núm. 860
Noel Ruiz Gago. Mataró (Maresme)

Núm. 851
Joan Buxó i Mena. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 861
Manel Pelegrí i Gavarró. Lleida (Segrià)

Núm. 852
Antoni Capella i Elizalde. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 862
Manuel Conte Carbonell. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 853
Roser Comas i Angelet. Berga (Berguedà)

Núm. 863
Jordi Rovira i Arnau. La Pobla de Lillet (Berguedà)

Núm. 854
Daniel Fité i Erill. Cabó (Alt Urgell)

Núm. 864
Joan Riart i Vendrell. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 855
Elisabet Pérez i Cabré. Terrassa (Vallès Occidental)

Núm. 865
Andrés Vidal i Cucurny. Barcelona (Barcelonès)

Núm. 856
Josep-Maria Montserrat Ramon. Barcelona (Barcelonès)

EL RACÓ DEL SOCI
Aquesta secció està destinada a recollir les vostres inquietuts, 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. Per a contactar amb els socis que
han escrit articles, poseu-vos en contacte amb nosaltres: butlleti@scgenealogia.net i els farem arribar el vostre comentari.
L’equip de redacció es reserva el dret de resumir a extractar el text, així com escollir les col·laboracions més adients.
En qualsevol cas, les opinions expressades pels autors reflecteixen únicament les seves idees.
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