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EDITORIAL

Fa temps que la Societat està treballant per convertir-se en un referent acadèmic dins els minoritaris àmbits en els que es desenvolupen les nostres disciplines. Difondre i fer conèixer
aquests camps d’estudi és una feina que requereix constància i sobretot comptar amb una
passió inefable que només pot experimentar-se i compartir.
Tot i les dificultats dels temps en els que vivim, dia rere dia, continuem amb l’afany d’estudiar i investigar tots els aspectes acadèmics que ens envolten. Destinem recursos i personal
expert per oferir a tothom la possibilitat de formar-se en cursos i tallers especialitzats i des de
fa més de cinc anys està a la disposició de qualsevol persona poder formalitzar les seves recerques ajustant-les a uns criteris acadèmics i de rigor científic.
Us animem a presentar, dins el nostre programa de Tesines, els vostres treballs d’investigació.
Cada estudi és una aportació més per continuar fent créixer, entre tots, les nostres disciplines.
Consell de Redacció del “Butlletí”

GENEALOGIA I FAMILIA

Fer la tesina Història d’un mas. Família i successió a can Jalpí d’Arenys de Munt m’ha servit
per entrar en el complicat entramat familiar del món de les masies de Catalunya. Una oportunitat per aprendre que la Genealogia no és només un recull de les dades vitals dels membres
d’una nissaga, sinó que ha d’incloure també una contextualització social i històrica. Cal interpretat les relacions que s’estableixen entre les famílies pageses d’un mateix rang social a
través dels matrimonis, dels padrinatges de baptismes o de les marmessories dels testaments,
i perquè un fills quedaven solters i d’altres es casaven segons el gènere i l’ordre de naixement.
En el meu cas, uns pagesos ennoblits durant el segle XVII i amb una llarga història al darrera,
prefereixen arriscar la successió biològica del llinatge casant pocs fills abans de veure’s rebaixats a un descens socials per no poder pagar a tots els fills i filles els dots que els hi correspondria pel nivell social i econòmic assolit després de segles de creixement i expansió.Això
comportarà finalment l’extinció per dues vegades del llinatge principal del mas.
La genealogia de les nissagues pageses de Catalunya no pot estar al marge de l’antropologia
de la família, que a cada nivell social és diferent, de les estratègies per assegurar patrimonis,
per ampliar-los, per salvar-los d’una mala situació o de mantenir la continuïtat d’un ofici determinat.
Gaspar Casals i Coll (soci núm. 651)
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LES NOSTRES ACTIVITATS
Conferències – Visites culturals
Dilluns, 24 d’octubre de 2016: Conferència: Cervantes y el
Quijote en la política, a càrrec del Dr. José Luis Gonzalo y
Sánchez-Molero (Llicenciat en Geografia i Història i Dr. en
Història Moderna –UCM– i Diplomat superior en Heràldica,
genealogia i Ciències nobiliàries- CSIC), que va inaugurar el
Curs 2016-2017. La conferència va ser fantàstica, el Dr. Gonzalo va impartir una autèntica master-class sobre la utilització del
llibre de Cervantes en política i la política que es pot llegir entre
línies. Tot i no ser una temàtica directament relacionada amb les
nostres principals disciplines, la seva valoració general va ser
molt positiva tot i el, lamentablement, poc nombre d’assistents.
Dissabte, 12 de novembre de 2016: Visita cultural a la Biblio
teca del Castell de Perelada.
Rebem de la SCGHSVN la relació habitual de visites programades. A la llista, 12 de novembre, Peralada. El programa té un bon
incentiu: Cervantes 400 años. Interessant. Ens hi apuntem.
Un cop a Peralada, confirmem per quina de les portes hem d’entrar, n’hi ha més d’una, i ens trobem al costat del Castell, a la
porta de l’església del Carme. Hi ha un altre grup a punt per fer
la visita. No coneixem ningú. Sí, ara sí, uns quants ens reconeixem. Estem a punt per a la visita. Molt a prop d’aquí hi ha tresors,
i ensurts, que van i vénen. Però, darrera d’aquestes parets, ens
espera un altre tresor.
L’arxivera i bibliotecària del castell, Inés Padrosa, serà la
nostra guia. Tot un privilegi. Es presenta i ens diu que avui hi
haurà un casament de manera que, contràriament a allò que és
habitual, començarem la visita per l’església del Carme, per
no coincidir amb nuvis i convidats i poder fer la visita amb
tranquil·litat.
Ens aturem davant la façana per veure el timpà. Hi destaca un
grup escultòric del s. XIV de la Mare de Déu i el Nen, flanquejats per àngels. La nau de l’església, que ja era la capella de
l’antic convent del Carme, és d’una sola nau clàssica gòtica
catalana de l’orde mendicant. El seu interior deixa entreveure
algunes restauracions posteriors, alguns estucs i, també, enrajolats amb els escuts de l’antiga família propietària, els Rocabertí.

Dilluns, 14 de novembre de 2016: Conferència: Aprende a
hacer tu árbol genealógico, a càrrec de Mireia Nieto (sòcia
núm.810), genealogista especialitzada en història familiar
contemporània hispànica, que va venir a presentar el seu últim
llibre. Com a bona comunicadora que és, va saber transmetre
les seves inquietuds genealògiques a les persones assistents,
alhora que va resoldre els dubtes que li van anar plantejant al
gunes d’elles.

Ens criden l’atenció els vitralls de la capella. La senyora Padrosa comenta que està investigant als arxius dels Rocabertí, a
Mallorca, dades que fan referència a les construccions i reformes
de diverses dependències del monestir. Parlem d’escriptures,
acords, contractes, factures, papers de caixa, documentació diversa. Tinc gairebé la certesa, ens diu, que els vitralls de l’església van ser fets pel taller Rigalt i Granell de Barcelona. El vinti-nou de desembre llegim un article al diari Ara de les comarques
gironines que confirma allò que Inés Padrosa intuïa: els autors
dels vitralls del Palau de la Música Catalana, de l’Hospital de
Sant Pau i de la Casa Lleó Morera, entre moltes altres obres, ho
van ser també dels vitralls de l’església del Carme del castell de
Peralada. A l’arxiu dels Rocabertí hi ha trobat també els noms
dels constructors dels mosaics, del terra hidràulic, de les talles
de les imatges, dels treballs de fusteria, etc. Hem tingut, doncs,
el privilegi de la primícia.
Josep-Maria Masclans i Segura (soci núm.317)
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Dilluns, 12 de desembre de 2016: Presentació de la revista
Paratge núm.29 a la seu de la nostra Societat. Un any més l’esforç de la direcció i de tot l’equip de redacció (Consell Assessor
i Secretariat) van permetre editar una publicació de caire científic que any rera any està fent-se un lloc en l’àmbit acadèmic i de
recerca. Avui en dia ja es pot consultar el seu sumari a RACO.
Per tancar l’acte, la Societat va tenir el gran honor de comptar
amb el Dr. Agustín Hernando (Dr. en Geografia per la UB), que
va impartir la darrera conferència de l’any 2016, dins del programa del Curs 2016-2017, amb una ponència magistral sobre
El Atlas Catalán de Abraham Cresques, bastant desconegut
entre les col·leccions cartogràfiques d’arreu del món.
Dilluns,16 de gener de 2017. Conferència: Els Templers a
Catalunya, a càrrec del Dr. Josep-Maria Sans i Travé, que ens
va parlar sobre l’orde religioso-militar dels Pobres Cavallers de
Crist, més coneguts per Cavallers de l’Orde del Temple o senzillament els Templers. No és cap secret, més aviat és ben conegut,
tan en cercles acadèmics com d’altres de caire àmpliament divulgatiu, que el Dr. Sans i Travé és un expert en ordes militars,
concretament sobre els templers a casa nostra.
La seva exposició fou rigorosa i científica, separant els mites de
les realitats històriques.
Ens explicà de manera amena, senzilla i precisa la realitat de
l’Orde, la seva fundació i finalitat. Així com les circumstàncies
històriques que emmarcaren el seu origen com les de la seva fi.
Les activitats de l’Orde a Terra Santa, la seva expansió pels països europeus, a la Península Ibèrica i a casa nostra. En aquest
cas, en relació a l’ajuda militar que prestaven al Comte de Barcelona i/o al rei d’Aragó en la conquesta dels dominis musulmanes veïns i les recompenses que reberen.

La visita va ser guiada per l’arxiver i conservador Jordi Sacasas,
que al llarg de més de dues hores va explicar-nos coses molt
interessants sobre l’arxiu i l’església, que compta amb més de
mil anys d’història.
Ens va destacar el paper de la parròquia en els moments més
decisius de la història de la ciutat, la rivalitat que des de l’edat
mitjana havia mantingut amb la parròquia de Santa Maria del
Mar; fent un símil futbolístic amb el Barça i l’Espanyol, ens va
dir que aquesta rivalitat arribava fins i tot a les mans entre la
canalla d’una i altra parròquia. Les diferències entre aquestes
dues parròquies també es van manifestar a l’hora de restaurar les
parts destruïdes pels anticlericals durant la guerra civil; mentre
que a l’Església del Mar es va optar per deixar l’interior de
l’església totalment diàfan, a l’església del Pi es va intentar
salvar i restaurar tot el possible dels seus elements interiors.
En Jordi Sacasas també va fer una curiosa referència a la creixent
creació de convents a la ciutat durant l’edat mitjana, fet que
suposava una forta competència per a la parròquia perquè la gent
més potentada tendia a canalitzar les seves donacions als convents
pel fet que s’hi resava vàries vegades al dia, amb la convicció
que això podia “empènyer” millor les ànimes dels donants difunts
cap al cel.
Al llarg de les seves explicacions, el nostre guia ens va anar
mostrant diferents documents de l’arxiu, alguns d’ells curosament
restaurats: un pergamí d’un privilegi de 1380 del rei Pere III el
Cerimoniós, un ban dictat el 5 d’agost de 1722 pel “Ministro
para lo criminal” del rei Felip V sobre els béns confiscats a
Catalunya, un llibre de censals i un exemplar de les constitucions
i altres drets de Catalunya de l’any 1704, entre d’altres. En Jordi Sacasas va destacar la gran despesa que suposava editar amb
pergamí, perquè la pell necessària per a un llibre d’un cert gruix
podia suposar el sacrifici d’un bon ramat de xais.
També resulten interessants els armaris conservats a les dependències de l’arxiu. A la sala de consulta es troba un que es va fer per
custodiar la documentació de la causa pia de Puigmitjà l’any 1748.

La conferència s’allargà i ocupà més del temps previst i quasi
no hi va haver temps per les preguntes dels assistents. El Dr. Sans
i Travé però, es comprometré a una segona part i el president de
la Societat, li va prendre la paraula. Així doncs gaudirem d’una
altra conferència sobre els templers.
Araceli Coll i Sanabra (sòcia núm.666)

Dissabte, 21 de gener de 2017. Visita cultural a l’Arxiu de la
basílica de Santa Maria del Pi. La Societat Catalana de
Genealogia,H.S.V.N. va organitzar una visita a l’arxiu de l’església de Santa Maria del Pi. La cita era a les onze del matí a la
porta de la basílica. Ens hi vam aplegar unes quinze persones en
un dia fred i ventós.
3
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Hi havia un armari per a cada causa pia, tots amb tres forrellats
perquè cada clau fos guardada per una persona diferent i només
fos obert en presència dels tres. A la sala contigua trobem l’armari dels censos, dividit en dotze compartiments, un per cada
mes de l’any, on s’hi guardava la documentació sobre el cens i
les anotacions dels pagaments periòdics.
Sortosament, la guerra civil no va ser tan devastadora per a l’església del Pi com en altres parròquies del país. Bona part de la
documentació guardada durant segles va poder ser preservada
de la destrucció, tot i que va patir una dispersió irreparable.
Catalunya, malgrat les guerres sofertes, és un dels territoris europeus que gaudeixen de més riquesa documental als seus arxius
–als catalans ens agrada tenir-ho tot ben documentat, ens recalca el nostre guia–, i l’arxiu de l’església del Pi és un dels més
importants de la ciutat, amb un abast cronològic que es remunta
al segle XI.
Al final de la visita vam accedir a l’estança on s’emmgatzema
la documentació en moderns prestatges, i on en Jordi Sacasas
ens va mostrar un document vaticà del segle XVI amb el segell
del Papa Pius IV. Tot seguit, vam sortir per una petita porta per
contemplar entre els contraforts de la basílica una bonica panoràmica de la ciutat vella i, als nostres peus, un petit jardinet que
havia estat la zona de l’hort del rector.

José-María del Pozo va fer una àmplia explicació de la història i
fundació del Principat de Girona i de les funcions que assumeix
avui en dia, qui ostenta en l’actualitat el títol en qüestió.
Dissabte, 4 de març de 2017: Familia Casanovas-Pujol-Canet:
Ruta per la Barcelona intramurs. Sota el patrocini de la Societat Catalana de Genealogia,H,S,V,N. i amb l’adhesió de la
Associació el Pou (Grup d’Estudis de Horta), es va portar a
terme una ruta per Barcelona seguint les petjades de la família
Casanovas-Pujol-Canet. En Jaume Canet, soci de la SCGHSVN,
i la seva esposa Montserrat Tàrraga van ser els encarregats de
guiar un grup de vint persones que es varen trobar al davant del
teatre “El Molino” a l’Avinguda del Paral·lel a 2/4 d’11h del
matí. Malgrat les pluges de la nit anterior, l’activitat es va mantenir i al final el temps va ser prou bo per gaudir-ne. El fil conductor de la ruta s’iniciava l’any 1818 en el que el primer membre de la família, Salvador Casanovas Campanyà nascut a Sarrià,
es casà per primera vegada a l’Església del Pi, fet demostrat
documentalment.
La ruta es va iniciar al Poble Sec, posteriorment va transitar pel
Raval, creuà les Rambles per endinsar-se cap a la Catedral vorejant les muralles romanes i entrant a l’antiga ciutat passant per
la plaça de Sant Jaume fins arribar als voltants de l’Església de
Santa Maria del Pi. Es van anar donant diverses explicacions,
visitant els llocs on van néixer, viure i morir membres de la família tant aquells que actualment persisteixen o que ja han desaparegut. La fabricació i el comerç tèxtil també van ser motius
de la ruta ja que va ser la principal feina desenvolupada per la
família. També va ser una oportunitat per comprendre les transformacions de Barcelona al llarg del segle XIX i XX marcades
per les diferents línies de muralles construïdes i enderrocades al
llarg de dos mil anys. Cada participant va disposar d’un dossier
on es podia seguir la genealogia de la família des de finals del
segle XVIII, gravats i fotografies familiars i antigues de la ciutat
que varen servir per il·lustrar i visualitzar in situ els canvis urbanístics de la ciutat. La ruta va finalitzar al restaurant Can
Culleretes, el mes antic de Catalunya, on tretze dels participants
de la ruta van dinar plegats. Tots els participants van manifestar
la satisfacció d’un tipus de ruta que es diferencia d’altres convencionals que es realitzen habitualment a Barcelona. El dia
anterior, El Periódico va publicar una entrevista relacionada amb
aquesta ruta i el paper jugat per la SCGHSVN. Aquesta noticia
ha fet que molta gent aliena s’hagi interessat per aquesta activitat que a ben segur es realitzarà de nou.(la podeu veure en la
secció: El racó del soci d’aquest mateix Butlletí)

Raimon Jordi i Ferran (soci núm.763)
Dilluns, 30 de gener de 2017: La Catedral de Barcelona i el
Patriarca Francesc Climent, àlies “Sapera” (1349-1430”).
Presentació de l’obra en dos volums a càrrec dels seus autors:
Josep Climent i Parcet (soci num.660) i Eduard París i Muñoz,
que van fer una exhaustiva aproximació al personatge aportant
dades i molta documentació.

Dijous, 16 de febrer de 2017. Conferència: El Principado de
Gerona, a càrrec de José-María del Pozo i Fina (Lt. En Dret per
la UB, Diplomat en Dret Civil de Catalunya i soci núm.674).
Presentat per l’ex-membre de la Junta de Govern, Felipe de Perlines i Carretero (soci núm.580) i davant de vint-i-vuit assistents,

Jaume Canet i Capeta (soci núm.845)
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Dissabte 18 de març de 2017. Visita cultural al Castell de El
Papiol. Una vintena de socis de la SCGHSVN, vàrem gaudir de
l’oportunitat de visitar l’impressionant castell de El Papiol, un
exemple de castell roquer, els orígens del qual es remunten al
segle XII. El castell es manté en mans privades i per això va ser
una gran sort poder visitar-lo i comptar amb un guia excepcional,
el Sr. Manel Bofarull, descendent de la família que té la propietat des del segle XVIII.
La visita va començar per la part romànica del castell per continuar amb la part que actualment està habitada i acabar en una de
les torres de guaita, des d’on vam poder divisar tota la comarca,
com ho feien els antics senyors medievals del castell. L’estat de
conservació de tot l’edifici és excel·lent, gràcies a la dedicació
de la família Bofarull. Un cop finalitzada la visita, els propietaris ens van complimentar amb un aperitiu al saló principal, sota
una espectacular volta gòtica catalana.
Des d’aquestes pàgines volem agrair a la família Mora i Bofarull,
que tan amablement ens van acollir i ensenyar aquesta joia que
conserven amb tanta cura.

Dilluns 27 de març. Confrència: Els Llinatges representats al
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a càrrec del Dr. Jaume
Aymar i Ragolta (Historiador i Rector de la parròquia de Santa
Maria de Badalona).
En aquesta ocasió ens va visitar una autoritat en la matèria, per
parlar-nos dels llinatges al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
i la seva importància cabdal en la història d’aquest indret.
Situat a la Vall de Betlem de la serralada de Marina, a Badalona,
emergeix la silueta del monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
fundat al 1416.
El Dr. Aymar ens va fer un recorregut des de els inicis quan inicialment en Bertran Nicolau mercader barceloní, va comprar el
Mas Murtra i va obtenir la llicència del papa Benet XIII, per
traslladar la comunitat des del seu lloc d’origen, Mont Olivet, al
Garraf, possiblement per manca d’aigua al lloc ja esmentat.
Antic cenobi de l’Orde dels Jerònims aplega multitud de llegendes i fets històrics, com la visita dels Reis Catòlics l’abril del
1493 per guarir les ferides que va patir el rei Ferran en un atemptat a Barcelona i a on van rebre a Cristòfor Colom quan va tornar
de la seva primera expedició. “Van evitar una rebuda apoteòsica imposant el secretisme, ja que els portuguesos estaven a
l’aguait”, ens explicà el Dr. Aymar entre moltes altres anècdotes.
Son molts anys de recerques dels historiadors i que el recinte
mostra escolpida en pedra en relleus i mènsules distribuïdes pel
claustre.
El nostre conferenciant ens va fer una relació molt acurada dels
noms principals, que han tingut un protagonisme rellevant al
llarg de la història del monestir fins els nostres dies.
Per acabar aquesta interesantíssima conferència, una roda de
preguntes per aclarir dubtes i aprofundir una mica més en tot el
que ens havia explicat.

Ignasi Almirall i Arnal (soci núm.277)

Tomasa Mayordomo León (sòcia núm.814)
Cursos - Tallers
• Els dimecres 23 i 30 de novembre de 2016, donat l’interès
creixent per les noves tecnologies, Juan-José Cortés i García
va repetir el Taller Pràctic de Digitalització que ja s’havia
programat anteriorment. Tenint en compte que una assistència
de setze persones resulta incòmoda per a l’espai del qual es
disposa, la Junta de Govern va prendre la desició de tornar-lo
a repetir en una sola sessió el dimecres 17 de maig.
També a arrel de l’interès creat, la Junta ha decidit adquirir un
equip de digitalització complert i posar-lo al servei dels nostres
socis perquè puguin venir a la seu de l’Arxiu Nacional a digitalitzar tot allò que desitgin.
• Tots els dimecres des del 18 de gener fins al 22 de febrer de
2017, Juan-José Cortés i García va impartir el clàssic Curs
d’Iniciació a la Genealogia, amb una assistència de deu persones.
• Tots els dilluns des del 6 fins al 27 de febrer de 2017, Joaquim
Casals i de Nadal va impartir el curs La Informàtica al servei
de la Genealogia. El Sistema General de Documentació
Familiar-GDS, amb una assistència de divuit persones, que
van poder consultar dubtes i aclarir conceptes amb el creador
del programa informàtic.
• Tots els dimecres des de l’1 de març fins al 5 d’abril, JuanJosé Cortés va impartir el curs Iniciació a la Paleografia per
a cinc assistents.
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ELS SECRETS DELS ARXIUS
Una dona d’empenta – Sóller – segle XIV.

Dita Saura, en son testament ha instituït hereu universal Guillem Esteva, fill seu, e ha deixat 10 lliures que no basten per
pagar la legítima o quarta deguda a la suplicant, la qual tenia
en el moment de la seva mort, entre dot, escreix i robes de la
cambra 200 lliures. E com l’hereu no la vol pagar, demana al
batle que el condemni a pagar-li la legítima.

En les recerques que un fa als arxius per anar completant l’arbre
genealògic de la família, a vegades trobam documents curiosos.
A l’Arxiu del Regne de Mallorca (ARM - NOTARIS - C-30 FOLI 97 - 09-11-1397)

Malgrat les meves recerques als dos arxius per aclarir com havien acabat, tant la discòrdia com l’herència de la mare de Na
Joaneta, no he trobat més documents.

Jo, Bartomeu Frontera, reconec a vós, Bernat Esteva d’Alconàsser, sogre
meu, que d’aquella quantitat que rebéreu de mi de l’esplet d’oli
de la possessió
meva de ‘L’Abat’, a Biniaraix, per restitució del dot de Joana,
muller meva i filla
vostra, de la que érem en discòrdia i férem habitació separada,
me dàreu 8 L.,
o sia, per estimació del seu valor, vuit ovelles a raó de 20 s. cada
una.

Pere Frontera Alemany (Soci núm.824)

A l’any 1397 trobar una acta notarial d’un matrimoni en discòrdia i que feren habitació separada, no deixa d’esser curiós, i que
el marit restituesqui al seu sogre la dot rebuda quan és casaren
encara ens crida més l’atenció.
Na Joaneta Esteva era una dona d’empenta ja que pocs anys
desprès a l’Arxiu Municipal de Sóller trobam el següent document: (AMS. 4855 - foli 174 - 23-7-1399).
Joaneta, muller de Bartomeu Frontera, filla de Bernat Esteva
i de Saura, per mà del procurador Francesc Venrell, presenta
la següent petició:

ESPAI D’HERÀLDICA
Fabregat

Barbera, el seu amo Joan Fabregat; a l’Espluga de Francolí (tot
a Tarragona), el seu amo Monserrat Fabregat, i a Amer (Girona),
el seu amo March Fabregat, documentades en el Fogatge català
de 1553.
Benito Fabregat, Burgués i Síndic de Torroella de Montgrí (Girona), va assistir com a Síndic del Braç Reial en les Corts del
Principat de Catalunya, en 1510.

Llinatge català, amb cases solars a Samalús (Barcelona), el seu
amo Miquel Fabregat; a Bescaran, el seu amo Pere Fabregat; a
Rocallaura, el seu amo Joan Fabregat; a la ciutat de Lleida, el
seu amo Mossèn Joan Fabregat; en Alfandarella, el seu amo
Antoni Fabregat; en Vilagrasa, el seu amo Mathia Fabregat; a
Montornès, el seu amo Pere Fabregat; a Verdú, el seu amo Joan
Fabregat; a Cabestany, el seu amo Francesch Fabregat; a Pavia
(tot a Lleida), el seu amo Antoni Fabregat; a Tortosa, el seu amo
Jaume Fabregat; a Alcover, el seu amo Gabriell Fabregat; a

Si voleu més informació: www.blasonari.net
Josep Vicent Ferrando i Company (soci núm.391)
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ESCUTS I BANDERES OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DES DEL MES D’AGOST DE 2016

Bandera de Martorelles (Vallès Oriental),
8 d’agost 2016, DOGC núm.7179
Escut de Bovera (Les Garrigues), 8
d’agost 2016, DOGC núm.7179

Escut de El Rourell (L’Alt Camp), 8
d’agost 2016, DOGC núm.7179

Escut de l’EMD de Sant Miquel de Balenyà
(Seva, Osona), 14 de desembre 2016,
DOGC núm.7266
Escut de Vilanova de Sau (Osona),
8 d’agost 2016, DOGC núm.7179

Escut de Llanars (Ripollès),
14 de desembre 2016, DOGC núm.7266

Bandera de Cistella (Alt Empordà),
14 de desembre 2016, DOGC núm.7266

Emblema de Vallfogona de Balaguer (La Noguera),
14 de desembre 2016, DOGC núm.7266
7
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EL RACÓ DEL SOCI
La sardina de Blanes.
En la presentació del meu llibre sobre Francesc Climent el passat 30 de gener, vaig indicar que com a cosa especial, s’hi exposaven anècdotes i frases curioses trobades en la documentació
consultada.
Una de les que em va cridar mes l’atenció és aquella que diu mes
o menys “passa com a la sardina de Blanes, que saltà de la
paella i donà en les brases”. Es alló de deixar una cosa que va
malament per anar a una pitjor. Per si algú que no llegirà el llibre
es pot quedar amb ganes de conèixer el fet, passo a explicar-ho
tot seguit.
Vaig trobar la dita, primer en un document de 1402, en una carta dirigida a Climent des de Saragossa, firmada per “P. sine
dentibus” i que en mig d’un text en llatí, diu en castellà o aragonès: “absit como a la sardina de Blanas, que salto de la
sarten en las brasas”. El document és el L dels transcrits per S.
Puig i Puig en 1920. El que em va cridar, però, més l’atenció, és
que més endavant el nebot Llop de Letxa, en l’any 1429 en
carta que escriu des de València diu que com han passat de la
pesta a la guerra, “els passa com a la sardina de Blanes”. (En
castellà “ir de Guatemala a Guatepeor”). És digne d’atenció la
coincidència de dos fets tant distants en l’espai i el temps.
La curiositat em va fer consultar la frase a Internet i resulta que
està àmpliament documentada.

Segons Germà Colón en “De Ramón Llull al diccionari Fabra”,
la referència més antiga és de 1415, en un document d’Énguera. (València). En lloc es diu l’origen de la dita, encara que
sembla esser d’origen català per la assonància de “Blanes” i
“brases”. Crec que pel mateix motiu, en l’escrit de 1402 es
posa “Blanas”, per a fer la assonància amb “brasas”. Per tant,
la nostre de 1402 seria la referència més antiga d’aquesta dita
trobada fins ara i curiosament amb origen a Saragossa del
document que l’esmenta.
Ara bé, on i com va sortir aquesta dita? Perquè s’ha de notar que
si la sardina salta de la paella vol dir que l’estaven fregint viva,
fet ben poc comú. I crec que si el fet va tenir tanta difusió, va
esser perquè va tenir lloc a Blanes davant d’algun personatge
important, ja que si hagués tingut lloc només davant de pescadors,
difícilment s’hagués escampat tant. Em costa acceptar l’opinió
de que s’ha posat “Blanes” per a tenir precisament l’assonància
amb “brases”. Per tant, la conclusió és: quins personatges importants estigueren a Blanes abans de 1402?. Vaig consultar a un
regidor de cultura de dita població i malgrat que coneixia la dita,
no en sabia l’origen. De manera que, apreciats lectors, os convido a pensar i investigar sobre el tema.
Josep Climent Parcet. (soci núm.660)
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Trobada Canal
Una quarantena de membres de la família Canal, de la qual
forma part Adrià Canal i Moré, un dels nostres socis més antics,
(núm.93) es van aplegar a Gualba el passat 12 de març. El llinatge Canal és oriünd d’Olost de Lluçanès i d’aquí va passar a
Perafita i després a Manlleu, per establir-se definitivament
a Badalona i Barcelona.

BIBLIOTECA
Donacions a la nostra biblioteca des del mes de setembre de
2016 al mes d’abril de 2017.

• Història d’un mas. Família i successió a Can Jalpí d’Arenys
de Munt, tesina de Genealogia de Gaspar Casals i Coll (soci
núm.651)

Juntament amb les donacions d’aquest període, hi hem afegit
alguns títols que vàrem deixar d’esmentar en el darrer número
del “Butlletí”:

• Els Nicolau d’Olot, d’Enric Escayola i Solsona (donació de
l’autor, soci núm.132)
• La Catedral de Barcelona i el Patriarca Francesc Climent,
àlies “Sapera” (1349-1430), (dos volums), de Josep Climent
i Parcet i Eduard París i Cuenca (donació de Josep Climent i
Parcet, soci núm.660)

• Los Principados y títulos del heredero de la Corona, Cuerpo
de la Nobleza del Principado de Asturias (donació de Felipe de
Perlines y Carretero, soci núm.580)
• Historia del Real Estamento Militar del Principado de Gerona, Cofradía de San Jorge, de Jorge de canals y Campá
(donació de José-María del Pozo y Fina, soci núm.674)

• Josep Climent i Avinent: Antologia de textos, estudi introductori de Marc-antoni Adell i Cueva i Francesc Tort i Mitjans
(donació de Josep-Vicent Ferrando i Company, soci núm.391)

• Dizionario de Abbreviature latine ed italiane, d’Ulrico Hoepli (donació de Josep-Maria Llorens i Morer, soci núm.288)

• Els comtes de Perelada i Mallorca, d’autors diversos, coordinació d’Inés Padrosa i Gorgot (adquisició de la SCGHSVN)

• La casa rural a Catalunya, de Marc-Aureli Vila (donació de
Juan-José Cortés i García, soci núm.234)

• Genealogies. 383 Genealogies de famílies gironines (dos
volums), de Fernando Viader i Gustà (adquisició de la
SCGHSVN)

• El Derecho Nobiliario Histórico en los Concejos de Catalunya, de Jorge Plantada y Aznar (donació de Ramon Rovira i
Tubella, soci núm.144)
• Forçats a foc i llum, d’Enric Saguer i Horn (coordinador)

• Aspectes de l’Edat Moderna a Sant Cugat del Vallès, de
Jordi Casas i Roca i Domènec Miquel i Serra (donació per
intercanvi)

• La lluita per la terra. Solidaritats pageses i conflictivitat
rural a la regió de Girona, de Pere Bosch i Cuenca.

• La desamortització del Monestir de Sant Cugat del Vallès, de
Joan Auladell i Serrabogunyà (donació per intercanvi)

• 417 Anys de la nostra història (1528-1945), d’Ignasi Almirall
(els tres són donació d’Ignasi Almirall i Arnal, soci núm.277)

• Mi gran familia europea, Karin Bojs (donació de l’editorial
Ariel)
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES D’INTERÉS
• David Abulafia. El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo. Edició en castellà: Crítica 2014. Col·lecció Serie
Mayor. 794 pp.

• Josep Climent i Parcet i Eduard París i Cuenca, La Catedral
de Barcelona i el Patriarca Francesc Climent, àlies “Sapera”
(1349-1430), (dos volums)

David Abulafia és professor d’Història del Mediterràni a la Universitat de Cambridge i fellow del Gonville and Caius College.
Fet que ens mostra d’entrada el compromís de l’autor en la
matèria i amb la tasca docent. En quan a bibliografia podem
citar Frederick II: A Medieval Emperor (1988), The Western
Mediterranean Kingdoms (1997) i El descubrimiento de la humanidad (Crítica, 2009). Membre de l’Acadèmia Europaea, al
2003 va ser nomenat Commendatore dell’Ordine della Stella
della Solidarietà Italiana, en reconeixement als seus estudis de
la història del Mediterràni.

• Xavier Salicrú i Siscart, Cases amb eixida i hort
El diumenge 29 de gener el nostre amic i soci Xavier Salicrú i
Siscart (núm.652), va presentar aquest llibre a l’Ajuntament de
Palafolls, amb gran assistència de públic.
• Montse Rivero i Jordi Cartañà, L’últim jardiner. Josep Batlle
Gras (1920-2006)
El passat 2 de març es va presentar aquesta biografia a la Sala
Pere i Joan Corominas de l’Institut d’Estudis Catalans, a càrrec
de Joaquim Camps, coordinador de la secció de jardineria del
Jardí Botànic de Barcelona.

En l’obra que ens pertoca comentar, l’autor planteja un viatge
que va des d’el naixement i evolució de les civilitzacions humanes fins els nostres dies. Vint mil anys de relacions entre comerciants, pirates i missioners, imperis i cultures, enfrentaments
religiosos, migracions i genocidis. Des de Troya, la civilització
de Creta o els etruscs, un recorregut que arriba al segle XXI, en
un relat que ens mostra el millor i el pitjor del ésser humà.
L’obra està dividida en una introducció i cinc parts de diferents
capítols, on en cada un d’ells es tracten temes diversos interconectats entre ells, establint un seguiment cronològic. L’autor es
va endinsant en el tema molt progressivament, el que facilita al
lector anar situant-se en el temps i l’espai a mida que es va
avançant en la lectura.
A la primera part arriba a l’any 1100 a.C. i ens introdueix en el
primer Mediterràni, finalitzant amb els pobles del mar i les seves
relacions amb els pobles de la terra.
A la segona part arriba fins al 600 d.C. parlant de les Talosacracies, Cartago, les antigues i noves religions i les transformacions
que va patir el Mediterràni a finals del imperi romà i les invasions
germàniques.

• Karin Bojs “Mi gran familia europea”
Karin Bojs (Lundby, 1959), una destacada periodista sueca especialitzada en temes científics, va decidir un dia escriure la
història dels orígens d’Europa prenent com a fil conductor l’ADN
dels seus propis mitocondris, els de la seva àvia materna i el
cromosoma Y d’un oncle patern (el seu pare ja havia mort). Al
primer cop d’ull podria semblar una extravagància, però el resultat és un llibre fascinant. El fet que l’autora estigui molt al dia
de les publicacions científiques que tracten el tema ha contribuït a l’enriquiment del relat, incorporant entrevistes als investigadors més rellevants amb la inusual capacitat de transformar les
dades científiques en un relat ple de vida.

A la tercera part arriba al 1350 centrant el relat amb les relacions
entre la cristiandat i l’islam. Relacions comercials i la vida quotidiana de l’època que com es pot veure tenia un fort component
religiós.
A la quarta part arriba al 1830 parlant de les transformacions a
Occident, caiguda i retrocés de l’imperi otomà a Europa, ordes
religioses i expulsió dels jueus d’Espanya i Portugal i els nous
llocs d’assentament.

Com a resultat, trobà que els seus tres llinatges d’ADN apunten
cap els tres punts d’origen més significatius d’Europa. Els seus
mitocondris tenen el seu origen a l’àrea del sudoest de França i
nord d’España, on al llarg de l’última època glacial va aflorar
l’extraordinari art rupestre de Chauvet, Altamira i Lascaux. Els
de la seva àvia materna s’originaren en terres de l’Orient Mitjà,
a Síria i al sudest de Turquia, on va sorgir la primera agricultura.
I el cromosoma Y del seu llinatge patern la condueix cap a les
estepes d’Ucraïna, Rússia i Kazajistan d’on procedeixen les
llengües indoeuropees, un tronc al que pertanyen gairebé totes
les llengües actuals europees, amb l’excepció de l’euskera,
l’hongarès i el finès.

La quinta i darrera part arriba fins el 2010, el Mediterràni com
a patrimoni cultural de tots i els diferents moviments de població
amb un impacte social, econòmic i polític significatiu.
A mode de conclusió l’autor subratlla el gran mar com a model
de diversitat, així ens ho vol mostrar a través d’un recorregut
fascinant de ciutats que van servir d’escenari en aquesta història,
i per damunt de tot dels homes i dones que la van protagonitzar,
els veritables protagonistes d’aquest llibre.
Valoro molt possitivament aquesta obra i recomano la lectura,
que ens endinsa en les nostres arrels tan properes i desconegudes
alhora.

Ressenya de l’editorial, traducció al català:
Sílvia Crespo i Espert

Tomasa Mayordomo i León (sòcia núm.814)
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NOVETATS
Nova incorporació a la Junta de Govern
Des del passat mes de febrer s’ha incorporat a la Junta de Govern
de la Societat Ignasi Almirall i Arnal (soci núm.277), soci molt
actiu i des de fa molts anys, que a partir d’ara col·laborarà en les
diverses tasques que du a terme la Junta.

Agrupació Genealògica de Badalona
Des de la Societat ens hem de fer ressó i volem felicitar als
companys de Badalona que s’han constituït en Agrupació, per
formar part de la gran família de “malats” de la Genealogia. Els
animem i encoratgem a que continuïn treballant per la Genealogia i esperem que poguem trobar sinèrgies de treball comunes
que ens permetin seguir ampliant aquesta passió que ens uneix...
Enhorabona i endavant!
Aquesta és la composició de la Junta: President: Francesc Sevillano i Vives, Secretari: Miquel Estruch i Traité; tresorera: Assumpta Sabater, Vocals: Margarida Batlle i Abril, Jaume Francí
i Pallejà i Jordi Suñol i Bigas.

Dinar del Soci
Una de les novetats importants a nivell intern és que per acord
de la Junta de Govern, i recollint algunes opinions i suggerències dels mateixos socis, enguany es canviarà el clàssic Sopar del
Soci pel Dinar del Soci, fent-lo coincidir amb la mateixa Diada
de la Societat.
El motiu del canvi és la poca assistència que es registrava últimament en el Sopar, donat que molts dels nostres socis ja no
acostumen a sortir de nit, molts són de fora de Barcelona, etc.
També s’ha notat la baixa de molts assistents als cursos que no
venen a recollir els seus certificats.
En tot cas, serà una prova, i si no resulta satisfactori tornarem a
la tradició anterior.

Relacions institucionals
Com a novetat d’aquest curs, la Junta de Govern va decidir crear
una placa commemorativa de metacrilat amb el logotip de la Societat, per utilitzar-lo com a obsequi tant per a les personalitats que
venen a impartir conferències, com per a qualsevol altra ocasió que
requereixi una distinció o reconeixement a algú determinat.

QUÈ PASSA FORA DE “LA SOCIETAT?”
Curs de Genealogia a Martorell
Ramon Rovira (soci núm.144) i Ramon Benavente (soci núm.138),
de la Societat Catalana de Genealogia, van impartir durant el mes
de novembre al Círcol un curs d’introducció a aquesta disciplina,
que estudia l’ascendència i descendència d’una persona o família.
L’activitat ha estat organitzada pel Centre d’Estudis Martorellencs
–CEM–, dins la 21a Setmana de la Ciència.
Rovira i Benavente han instruït els assistents al curs com investigar en diferents arxius, les recerques a Internet i els programaris genealògics.
El primer punt de partida, segons Ramon Benavente, és la informació oral que ens connecta amb les primeres generacions
d’ascendents i de descendents, així com la documentació que
pot tenir la família. D’aquesta manera, obtenim un primer arxiu
particular que, posteriorment, podrem contrastar i ampliar anant
als arxius administratius, eclesiàstics, notarials... Amb aquest
primer pas, no ens endinsarem gaire més enllà del segle XIX.
Des de casa, a través d’Internet, “es poden consultar els llibres
sacramentals conservats de l’Arquebisbat de Tarragona i el
Bisbat de Girona, per exemple”, ha aclarit Rovira, qui es va
apropar a la genealogia a través d’unes primeres notes del seu
besavi i va acabar descobrint, estirant dels fils, que gairebé totes
les masies de Gelida i Corbera de Llobregat formaven part de la
seva família com ancestres.

Benavente diu “A mesura vas rescatant de l’oblit els teus avantpassats i els vas situant al seu lloc concret de la història, els fas
més propers a tu, deixen de ser anònims. Però malgrat que investiguis, sempre hi haurà molts que quedaran a la part fosca
d’aquesta xarxa generacional”.
Durant el curs, s’han facilitat els materials per a la realització de
pràctiques, guiades pels dos docents, així com un extens dossier
imprès.
Ramon Rovira i Tubella (soci núm.144)
Presentació del libre de Xavier Salicrú
El diumenge 29 de gener el nostre amic i soci Xavier Salicrú i
Siscart (núm.652) va presentar el seu llibre: Cases amb eixida i
hort a l’Ajuntament de Palafolls, entitat que patrocinava l’edició
i que va utilitzar com obsequi de Nadal pels seus conciutadans.

Conferència sobre Genealogia a Gavà
El passat mes de novembre de 2016, es va impartir per part de
Ferran Manau, membre de la Junta de Govern de la SCGHSVN
i responsable de la disciplina de la Societat, un tastet sobre Genealogia a una de les dependències de l’Ajuntament de Gavà. Hi
varen assistir les nou persones inscrites que varen mostrar el seu
interès en com seguir els antecedents familiar i els llocs on es
podria trobar informació en cada cas. El Tastet va ser una bona
experiència i els assistents en varen sortir satisfets.
Ferran Manau i Graupera (soci núm.592)
Imatge de mala qualitat, ampliada un 328%
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AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS
• Dijous 27 d’abril: Tipografies Modernes, conferència a
càrrec d’Andreu Balius (dissenyador)
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Carrer del
Bisbe Caçador,3) a les 7h de la tarda (19h)

• Dimecres 17 de maig: Taller Pràctic de Digitalització, JuanJosé Cortés i García, donat l’èxit dels anteriors, repetirà el
“taller”, ja amb el material propi de la SCGHSVN, el qual
estarà a l’abast dels socis que el necessitin.

• Dissabte 6 de maig: Visita cultural al Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra. Trobada: davant del monestir a 2/4 d’1
del migdia (12,30h)
La visita es fa per complementar l’esplèndida conferència
impartida pel Dr. Aymar sobre els llinatges relacionats amb el
monestir, d’aquesta manera es podran veure “in situ” els escuts
i làpides de les diverses famílies.

• Dissabte 10 de juny: Diada de la Societat dedicada a la
Genealogia, on comptarem amb la col·laboració de l’Agrupació Genealògica de Badalona i la presentació del llibre L’últim
jardiner. Josep Batlle Gras (1920-2006), a càrrec d’algun dels
seus autors. També hi haurà, com sempre, una petita exposició
de Representacions Genealògiques.
En acabar celebrarem el Dinar del Soci al restaurant “El Casalet” de la Casa de Cultura de Valldoreix

• Dilluns del 8 al 29 de maig: Taller Pràctic de Sigil·lografia,
a càrrec de Pere Serra i Rosell. Taller força interessant per
aprendre a identificar les signatures i emblemes.

• Dilluns 19 de juny: L’obrador del treball. Masies de Terrassa: recull fotogràfic, històric i genealògic, conferència que
clourà el Curs 2016-2017, a càrrec d’Esteve Canyameres i
Ramoneda, tot un entès en famílies i masos del Vallès.

• Dijous 11 de maig: Família, Genealogia i Sexe a l’Antic
Egipte, conferència impartida pel Dr. Marc Orriols i Llonch,
(Historiador i Dr. En Egiptologia), tota una autoritat en temes
de l’Antic Egipte.

ALTES A “LA SOCIETAT”
Núm.877 Josep Sánchez i Ferré. Barcelona (Barcelonès)

Núm.869 Cristina Trias i Martínez. Santa Coloma de Farners (La
Selva)
Núm.870 Neus Boqué i Bargalló. Mont-roig del Camp

Núm.878 Mercè Sandiumenge i Berni. Molins de Rei (Baix
Llobregat)

Núm.871 Moontserrat Comes i Mirosa. Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)

Núm.879 Camil Rull i Pujol. Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

Núm.872 Joaquim Gracía i Riutort. Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental)

Núm.880 Antoni Berga i López. Tarragona (Tarregonès)

Núm.873 Josep Borrell i Mató. Vilobí d’Onyar

Núm.882 Assumpta Sabater i Pruna. Montgat

Núm.874 Carles Ruiz-Cervelló i Borràs. Barcelona (Barceelonès)

Núm.883 Ana Abella i Ferran. Barcelona (Barcelonès)

Núm.875 Mercè Colomer i Marcet. Valldoreix (Vallès Occidental)

Núm.884 Eulàlia Casanovas i Huguet. Sant Just Desvern

Núm.876 Pere Manyosa i Codina. Golmés

Núm.885 Ricardo Bargalló i Abizanda. L’Alcover

Núm.881 Michel Díaz Serra. Annecy (França)

EL 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. Per a contactar amb els socis que han escrit articles,
dirigiu-vos a: scgenealogia.cultura@gencat.cat i tindrem en compte el vostre comentari.
Els coordinadors es reserven el dret de resumir o extractar el text, així com escollir les col·laboracions més adients, però sempre
notificant-ho a l’autor. En qualsevol cas, les opinions expressades pels autors reflecteixen únicament les seves idees.
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