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Núm. 23

EDITORIAL
El 18 de novembre de 2017 ens deixava la
nostra companya i amiga Núria Roca i Fàbrega. La Núria havia format part de la
Junta de Govern de la Societat i juntament
amb el seu espòs, Enric Mayol i Sarroca i
d’altres companys va formar part del Consell de Redacció del Butlletí.
La Núria, va ser a més a més, una de les
impulsores de la dinamització de la Societat
aquests darrers anys. A part de ser vocal de
la Junta, va organitzar tallers, com el
d’scrapbooking. Tots els anys va participar
en el Concurs Literari “Sant Jordi” de la
nostra Societat, junt a les seves filles Mercè
i Núria, guanyant diversos premis.
La trista notícia del seu traspàs ens ha causat a tots un profund dolor i una gran tristesa. Com a president, en nom de tota la
SCGHSVN i en el meu propi volem, des
d’aquestes planes, retre un sentit homenatge
a la Núria i expressar el nostre condol a
l’Enric, la Mercè i la Núria.
Juanjo Cortés i García
President de la SCGHSVN
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LES NOSTRES ACTIVITATS
Conferències – Visites culturals
Dilluns, 23 d’octubre de 2017: Conferència: Ramon Llull a
l’arxiu. Documents notarials per a l’estudi de la seva biografia,
a càrrec del Dr. Óscar de la Cruz.
El Dr. Óscar de la Cruz ens va parlar d’en Ramon Llull (12321316) com un dels filòsofs més ben coneguts de l’Edat Mitjana
i de la seva rellevància actual. Rellevància que no es limita al
procés de la seva canonització. El 2014, el Vaticà va admetre
formalment l’entrega de la positioo sigui l’informe-el mateix
Òscar de la Cruz en fou redactor- que promou la causa de la
canonització. Així com la petició per a la seva investidura com
a doctor de l’església de manera que, hores d’ara, s’espera el
pronunciament del Papa sobre el màxim reconeixement de santedat. La Generalitat li va dedicar oficialment l’any 2016 en
commemoració del VII centenari de la seva mort. Però tot i això,
la rellevància actual de Ramon Llull és en el seu pensament i en
les reflexions i solucions a problemàtiques de convivència sòcioculturals contemporànies.
Sent fidel al títol de la conferència se’ns donà informació sobre
les obres de Llull i de les seves característiques i circumstàncies:
dues centes vuitanta obres de les quals se’n conserven dues
centes cinquanta. Algunes d’elles com el Llibre de contemplació
en Déu constitueix una obra monumental (ocupa deu volums
en l’edició de les ORL) mentre d’altres són opuscles. També
catorze obres atribuïdes a la seva autoria o als seus seguidors,
Ps.-Lul·lianes, escrites en llatí i en català.
Remarcables són altres dades. La Base de Dades dedicada a
Ramon Llull que elabora el Centre de Documentació Ramon
Llull aplega una nòmina de dos mil dos cents cinquanta quatre lul·listes. A tall d’exemple, Descartes, el filòsof francès, en
El discurs del mètode el cita. Thomas le Myésier, deixeble d’en
Llull copià la major part de les seves obres en un monumental
Electorium.
La vida de Llull la coneixem pel mateix Llull amb l’anomenada
Vida coaetanea (1311), feta com a presentació per exposar la
seva ars a la universitat de Paris, equivalent a un currículum
vitae.
L’obra de Llull mostra les següents característiques; les obres es
daten mentre s’escriuen; la seva catalogació permet seguir el
progrés del pensament i de la vida intel·lectual i també física del
mateix Llull; es mana copiar les obres i traduir les a diverses
llengües; es promocionen centres d’estudi de l’obra Mallorca,
Paris i Itàlia on per altra banda, arrelarà un lul·lisme històric que
encara ara és vigent.
El nostre públic, no massa nombrós però entregat, va comptar,
amb la assistència i participació del Dr.Alessandro Tessari de la
Fundació Elsa Peretti, coneixedor de Llull, que amb la seva
espontània interacció a les paraules del conferenciant, va contribuir a que tots els presents ens endinséssim en el món de Llull i
la transcendència del seu pensament en el món actual.

El Dr. Miquel té publicats alguns treballs sobre camins en col·
laboració sobre antics camins com ara una aproximació sobre la
Via Augusta del Baix Llobregat fins al Penedès i el camí de Vilafranca del Penedès a Montblanc. Autor d’una tesi doctoral
«L’evolució històrica de la xarxa viària entre el Llobregat i el
Foix». Aquests, segurament, són els seus treballs més destacables.
Tornant al tema de la conferència amb les explicacions acompanyades amb diapositives la xerrada va ser molt amena amb intervencions al final. En quant a la metodologia que dèiem que
els punts de connexió els podríem destacar en l’estudi de documentació escrita o gràfica de l’actual i anar reculant en el temps,
tal com fem amb els nostres avantpassats. Els mapes moderns i
antics, les pintures o gravats, els expedients de construccions de
carreters, els textos dels capbreus o possessions territorials, en
són un petit exemple.
No hem d’oblidar la mobilitat de la gent al llarg dels temps, com
ara les immigracions o les migracions com podem constatar en
els matrimonis que trobem en les nostres recerques. Per tant, ja
no és un tema aliè a la genealogia.
Gràcies, Miquel, pels teus punts de vista.
Ramon Rovira i Tobella (soci núm. 144)

Araceli Coll i Sanabra (sòcia núm. 666)
Dilluns, 13 de novembre de 2017: Conferència: Les relacions,
sovint ignorades, entre camineria i genealogia, a càrrec del
Dr. Miquel Vives i Tort.
Tot i que semblava un tema no gaire lligat amb la genealogia en
el fons, doncs sí, en la metodologia podem trobar similituds.
2

BUTLLETÍ DE LA SCGHSVN

NÚM. 23, MAIG 2018

Dilluns, 11 de desembre de 2017. Conferència de cloenda:
Cases d’eixida i hort, a càrrec de Xavier Salicrú i Siscart (soci
núm. 652).
El nostre company Xavier Salicrú, soci molt actiu i antic membre
durant molt de temps del Seminari de Paleografia, va venir a
presentar el seu llibre del mateix nom, que s’havia publicat per
encàrrec i patrocini de l’Ajuntament de Palafolls i que serví
d’obsequi d’aquesta institució amb motiu de les festes de Nadal
de l’any 2016.
L’acte va ser tot un èxit i així va quedar palès donada la quantitat de preguntes que se li van fer en acabar la seva intervenció,
fet que està demostrat que, el nombre de preguntes és el baròmetre que marca el major o menor interès dels assistents pel tema
tractat. Èxit incrementat pels coneixements i la simpatia del
conferenciant, que tot i haver nascut a Pineda de Mar, fa vint-idos anys que viu a Sant Genís, a la casa dels seus avantpassats.
La seva passió per la història familiar l’ha portat a estudiar llatí
medieval i paleografia.
Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm. 500)
Dilluns, 22 de gener de 2018. Conferència: Els indians a
Barcelona, a càrrec de la Dra. Carme Grandas i Sagarra (Dra.
en Història de l’Art) especialista en els indians i la seva arquitectura.
Els Indians van envair l’atmosfera de la Societat el passat 22 de
gener de mans de la Dra. Carme Grandas. Experta en el fenomen
que va suposar el moviment de persones i capital amb les Amèriques, tema sobre el qual va versar la seva tesi doctoral. Grandas
va destacar les inversions fetes a Catalunya i en especial a Barcelona pels Indians. Les empreses, societats, i construccions
empeses per aquestes persones van transformar el país, i van ser
la base de la societat que coneixem avui en dia. Les unions matrimonials entre aquestes famílies va fer més intenses les relacions empresarials i fructuoses en influència i poder. La Dra.
Grandas va centrar-se en unes quantes famílies, per exemplificar
el fenomen i posar de manifest la seva transcendència. La conferència va ser un veritable plaer per als assistents, que vam
quedar meravellats de l’exposició amena, fluïda i concisa de
Grandas, que ens va fer descobrir molts aspectes dels Indians i
la seva contribució a la societat catalana. Sens dubte, la conferència de la Dra. Carme Grandas serà recordada durant molt
temps per a la Societat de Genealogia.

Sota el patrocini de la Societat Catalana de Genealogia,H,S,V,N.
i amb l’adhesió de l’Associació el Pou (Grup d’Estudis de Horta), es va dur a terme una ruta per Barcelona seguint les petjades
de la família Aymat-Capeta-Aulet, branca materna d’en Jaume
Canet. Ell i la seva esposa Montserrat Tàrraga van ser els encarregats de guiar un grup de 12 persones que es varen trobar als
jardinets de Sant Pau del Camp a 2/4 d’11h del matí.
El fil conductor de la ruta s’iniciava l’any 1837 amb l’arribada
a la Barceloneta del primer membre de la família, Rafael Aymat
Grau, qui va néixer a Tarragona, va ser calafater i segons el registre religiós, es va casar amb Teresa Solà Busquets, nascuda a
Caldes de Montbui. El matrimoni es va celebrar a l’església de
Sant Miquel del Port, punt de finalització de la ruta tres hores
més tard.
La ruta va transcorre pel barri del Raval on el primer Capeta,
Ignasi Capeta Planas, nascut a Palou, s’instal·là com a forner al
carrer de Sant Rafael desprès de casar-se amb Maria Puig Corbera, nascuda a Santa Coloma de Farners. Desprès de creuar les
Rambles la ruta va seguir pel carrer Ample i pujant pel carrer
Regomir, es varen visitar les restes molt interessants del Portal
de Mar de la ciutat romana. Posteriorment es va rodejar l’església de Santa Maria del Mar, abocant a la plaça Palau i visitant
les sorprenents restes del baluard del Migdia, una de les poques
restes de la muralla de mar. Finalment es va entrar al barri de la
Barceloneta on la família Capeta-Aulet es va instal·lar com a
forners al mateix lloc on actualment hi ha el forn Baluard al
carrer del mateix nom.
Durant la ruta es van anar donant diverses explicacions, visitant
els llocs on van néixer, viure i morir membres de la família, tant
aquells llocs que actualment persisteixen o dels que ja han de-

Aina Pascual i Jordi (sòcia núm. 455)
Dilluns, 26 de febrer de 2018. Conferència: Las murallas y
fortificaciones en el asedio de Barcelona, a càrrec del Dr. Agustin Hernando (Dr. en Geografia per la UB).
El 26 de febrer de 2018 va tenir lloc la conferencia del Dr. Agustín Hernando entorn “Los testimoniosgráficos de las murallas de
Barcelona del pasado”, El Dr. Hernando va ser presentat pel
nostre vicepresident el Dr. Pere Serra Rosell. La conferència,
d’un extraordinari interès, va estar il·lustrada por una gran quantitat de gravats, dibuixos, mapes, plànols i pintures que aproximaren als assistents el sistema de muralles de Barcelona.
Juanjo Cortés i García (soci núm. 234)
Dissabte, 3 de març de 2018: Sortida matinal: Família AymatCapeta-Aulet. Itinerari pel front marítim i la Barceloneta,
guiats pel nostre company Jaume Canet i Capeta (soci núm. 845).
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Col·laboració amb Televisión Española a Catalunya.
Durant els mesos de desembre de 2017 i març de
2018 la nostra Societat ha
col·laborat i assessorat a
un equip de TVE a Catalunya liderat per la periodista Montserrat Rigall i
Corominas.
L’equip de TVE ha estat
treballant en un documental sobre la història de la
bandera d’Espanya. El
nostre president, Juanjo
Cortés, ha estat entrevistat
explicant l’origen i història de les banderes.

Agrupació Genealògica de Badalona
Des d’aquesta entitat germana ens fan
saber que han conclòs un treball llargament esperat. Després d’obtenir
l’autorització del rector de l’església
de Santa Maria de Badalona per digitalitzar els llibres sacramentals de la parròquia més antiga de
la ciutat, un equip constant d’entre quatre i sis membres de
l’Agrupació ha anat fotografiant cada setmana tots els llibres
parroquials fins el 1936.
Aquest primer treball de camp ja està finalitzat i en total
l’arxiu parroquial digitalitzat comprèn vint-i-tres llibres de
baptismes, set de casaments, dotze de defuncions i dues de
confirmacions. Els llibres de baptismes van de 1806 a 1915,
els de casaments de 1857 a 1913 i els de defuncions de 1847
a 1917.
Un segon pas és el polit de les imatges i el canvi de nom de
cada fotograma per a una molt ràpida localització del fotograma que es busca i a la vegada una ràpida ubicació del llibre
i foli només veient el fotograma i el seu nou nom.
Simultàniament, un tercer pas és el buidat de tots i cadascun
dels esmentats llibres a un fitxer excel que segueix els criteris
de Monumenta Genealogica Cataloniae. Evidentment, aquest
tercer pas és el més lent i entretingut ja que les dades que s’hi
introdueixen no han de contenir cap error, per això també es
repassen per una persona diferent de la que ha introduït les
dades. Fins el moment ja s’ha completat el buidat de tres
llibres parroquials.
En les sessions de digitalització també es va procedir a fotografiar i canviar el nom de les imatges dels dos llibres de la
Confraria de Sant Pere que estan al mateix Arxiu Parroquial
i que contenen els noms dels seus membres i els anys de pagament de les quotes des de l’any 1800 (homes) i 1820 (dones)
fins el 1890.
En posteriors comunicats esperem donar més notícies sobre
la digitalització de patrimoni documental badaloní.

saparegut. També va ser una oportunitat per comprendre les
transformacions del front marítim de Barcelona i el naixement
del port a la època medieval fins a l’actualitat. Cada participant
va disposar d’un dossier confeccionat per la SCGHSVN amb el
que es podia seguir la genealogia de la família des de finals del
segle XVIII, contenia gravats i fotografies familiars i fotografies
antigues de la ciutat que varen servir per il·lustrar i visualitzar
in situ els canvis urbanístics de la ciutat.
Jaume Canet i Capeta (soci núm. 845)
Dilluns, 12 de març de 2018: Assemblea General de Socis.
Com cada any per aquestes dates, es va celebrar l’Assemblea
General de Socis, acte on es dona a conèixer el balanç i memòria
de l’any anterior.
L’Assemblea es va desenvolupar sense problemes i totes les
propostes van ser aprovades per unanimitat.
Tot i ser una qüestió interna de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
es va informar del seu canvi de direcció.A partir del mes de setembre de 2017 el sr. Francesc Balada i Bosch va passar a ser el
nou titular de la direcció, (càrrec que ja exercia en funcions des
de la jubilació del Dr. Sans i Travé) i la sra. Àngels Bernal i
Cercós, la subdirectora.
Una vegada acabat l’acte el President va informar del relleu a la
Secretaria-Administrativa que es va fer efectiva a finals de mes
de març. Maria dels Àngels Espert (Àngels, per tothom), deixa
la feina per motius estrictament personals i familiars, però seguirà vinculada a la SCGHSVN, com a membre de la Junta de
Govern i encarregant-se de tota la tasca de disseny gràfic i seguint
coordinant el Butlletí. Com que hi era present, també es va aprofitar per presentar la Mari-Luz de la Cruz, persona que s’encarregarà de la Secretaria a partir del mes d’abril.

Francesc Sevillano i Vives
(President de la AGB i soci núm. 26 de la SCGHSVN)
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Curos – Tallers

Hem de comentar que, tan el Curs de Recerca Genealògica per
Internet i el del GDS, es van veure perjudicats per la nevada del
dia 13 de març, que va impossibilitar l’accés a l’Arxiu Nacional.
Les sessions es van recuperar ampliant a tres hores la durada de
les dues últimes classes.

• E
 ls dimecres 15 i 22 de novembre de 2017, Juan-José Cortés
i García va repetir elTaller Pràcticde Digitalització, que tan
d’interès havia despertat en anteriors ocasions. Aquesta vegada ja es va poder utilitzar l’equip propietat de la SCGHSVN
i que a partir d’ara podran utilitzar tots els socis que ho sol·
licitin.
• Els dimecres des del 10 de gener, fins el 14 de febrer de 2018,
Juan-José Cortés i García, va impartir el ja habitual Curs
d’Iniciació a la Genealogia, amb una assistència de dotze
persones, la majoria de les quals, donat de l’interès creat,
també es van apuntar pel de Recerca per Internet i Iniciació
a la Paleografia.
• El dimecres 21 de febrer de 2018, el Dr. Xavier Mora va
impartir el Taller de Cronologia, amb una assistència de deu
persones, increment notable respecte a l’anterior (abril de
2016).
• Els dimarts des del 27 de febrer, fins el 20 de març, Joaquim
Casals i de Nadal (soci núm.270), va venir com ja es habitual cada curs acadèmic, a informar i resoldredubtes sobre el
curs La Informàtica al servei de la Genealogia. El Sistema
General de Documentació Familiar-GDS, amb una assistència de quinze persones.

ELS NOSTRES SEMINARIS
Llatí: Últimament els membres del Seminari Permanent de
Llatí estan aprofundint en el treball de traducció de les àpoques
que daten de mitjans del segle XVII en endavant, publicades a
la revista Paratge, del núm. 23 al 27. Aquest treball pretén conèixer i analitzar les expressions pròpies d’aquesta tipologia
textual i aprendre a traduir-les.
Marta Planas i Ginés
(sòcia núm. 796 i coordinadora del Seminari)
Grup de Treball de Genealogia: S’ha posat en marxa una nova
plantilla per fer els buidatges dels llibres sagramentals ideada
pel company Josep-Maria Boleda (soci núm.849) i es continua
treballant amb el buidat de Sant Pere de Gelida.

Paleografia: Els membres del Seminari continuen treballant amb
la documentació de l’Arxiu Patrimonial del Mas Can Fatjó del
Molí de Cerdanyola del Vallès.
Com a notícia destacada del Seminari, tot i que implica a tota la
Societat, informar que el passat dimarts 20 de març es va fer un
petit homenatge a Josep-Maria Bosch i Cabré (soci núm.545),
soci de més edad de la nostra institució, per la seva implicació
en totes les activitats i especialment per la seva dedicació al
Seminari. El President, Juanjo Cortés li va fer entrega d’una
placa en nom de tota la Junta de Govern, molts dels seus membres presents en l’acte.
Maria dels Àngels Espert i Clanxet (sòcia núm. 500)
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EL RACÓ DEL SOCI
Llevador de l’impost del Cadastre de Lladurs (Solsonès)
del 1718

Les guies del Salí de Cardona
Amb motiu de les recerques genealògiques l’octubre del 2017
varem fer una excursió a la muntanya de sal de Cardona. En la
documentació familiar hi ha una elevada quantitat de guies per
comprar i transportar sal de Cardona i volíem, una vegada més,
conèixer sobre el terreny el Salí de Cardona tal i com actualment
es troba com a Parc Cultural.

Entre els papers de la documentació de la família Riart de Lladurs
( Solsonès), hi ha un llevador, és a dir, una llibreta amb comptes,
de l’antic municipi de Lladurs abans de la reunificació de municipis que va fer l’estat vers el 1822.
Aquest llevador fa referència a l’any 1718 i recull els impostos
del Cadastre.
Aquesta és la fitxa tècnica d’aquest llevador:

Situem el context
El salí de Cardona s’explota des del Neolític (3 a 5.000 aC).
El sistema d’explotació fou a cel obert fins a la introducció de
la pólvora, s. XVIII, l’obertura del Pou del Duc que va ser la
primera mina subterrània de Cardona que va existir durant uns
60 anys (1929-1990) amb una plantilla de més de 1.500 treballadors i arribant a la cota de més d’un quilòmetre de profunditat.
Cal dir que l’expansió minera fou deguda al descobriment de
les sals potàssiques i l’interès que tenien per a la fabricació
d’adobs inorgànics i especialment pels explosius, per això va
comprar les Salines de Cardona, el 1923, Unión Española de
Explosivos SA, per l’enorme quantitat de diners de 3,5 milions
de pessetes d’aquell temps.
Actualment, amb la mina tancada però no l’explotació de la sal,
es pot visitar el conjunt que té la denominació de Parc Cultural
de la Muntanya de Sal.
Aquest és el context i la raó per la qual Cardona va ser durant
segles un lloc ric i poderós amb el símbol del seu Castell que és
una de les fortaleses medievals més importants de Catalunya
amb joies romàniques com la Col·legiata de Sant Vicenç. El
llinatge dels Senyors de Cardona va ser un dels més rics i poderosos de Catalunya.
En un ràpid recorregut històric prou conegut, podem dir que el
23 d’abril de l’any 986, el dia en què el Comte Borrell II atorgà
la II Carta de Poblament, que actualment es conserva a l’arxiu
històric de la vila, és quan s’inicia la història documentada de
la vila de Cardona.
La nissaga dels Senyors de Cardona va anar progressant: L’anomenada, primer, com Baronia de Cardona va passar a ser després
Vescomtat (1319), Comtat (1375) i finalment Ducat (1491), amb
jurisdicció sobre un ampli territori de Catalunya. Després del
Rei, els Senyors de Cardona eren els més poderosos del Principat.
El govern delegat del comtat-ducat de Cardona es portava a
terme mitjançant les tres batllies o demarcacions judicials i
fiscals que dividien el seu territori, encapçalades respectivament
per les viles de Cardona, Solsona i Sant Llorenç de Morunys, a
les quals s’adjuntava l’anomenada Vegueria de Segarra, administrada des de les viles de Calaf i Torà.
Centrant-nos en el s. XIX, del que conservem més documentació, Cardona va passar per la situació de tot el país amb l’abolició de la jurisdicció senyorial i els seus drets arran de les Corts
de Cadis (1812). I si ens centrem en les guerres carlines, Cardona estava situada molt a prop del focus carlí de Solsona i de
Berga. Les lluites, atacs, intents d’apoderar-se de les salines,
destruccions de barris etc. eren els fets que mereixen més àmplia
consideració però fora d’aquestes línies.
El salí en mig de tots aquests successos se seguia explotant
igualment com a font principal de riquesa.

Any 1718
Llibreta-llevador de fulls de paper relligats ons’ especifica el
que toca pagar d’impostos el 1718 per cada casa i per cada
persona. Per cada termini o quart de paga del Cadastre, tant per
raó del Real com del Personal i de l’Industrial. Recull aquestes
22 cases a doble pàgina cadascuna:Cinca, Torra, Borrells, Alsina, Riart, Cirera de Vall, Cirera de Munt, Fàbrega, Meix,
Llera, Hom, Llach, Trilla, Vilaceca (Vilaseca), Rotgés, Caballol,
Grau, Puitcech (Puigsec), Caujola (Cajola), Ribereta, Casanova, Mascaró.
A. Original: ADJRV, doc.: AD-2. Llevador Impostos del Cadastre de Lladurs del 1718. Llibreta de paper amb fulls relligats.
Estat de conservació bo, tot i que les vores de la llibreta estan
malmeses i arrugades.
Not. Dors.: Llavador de la Durs
(ADJRV, Arxiu Documental de Joan Riart i Vendrell)
Aquesta llibreta acaba de publicar-se (novembre 2017) amb la
participació de l’Ajuntament de Lladurs que ha comptat amb el
suport econòmic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida.
És un document indicatiu de la situació del país entrat el segle
XVIII, hi consten els noms de totes les persones de les cases
(homes, de les dones no se’n fa esmen) amb el que cadascú havia
de pagar incloent l’Excm. Sr. Duc de Cardona, senyor del poble.
Joan Riart i Vendrell (soci núm. 864)
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ELS SECRETS DELS ARXIUS

De tota una àmplia zona, Solsonès, Bergadà, Bages i altres comarques, s’acudia a Cardona a buscar sal.
En tenim un exemple del 1833, amb la cèdula que s’impartia des
del Salí de Cardona per poder comprar i transportar sal sense
poder vendre-la ni transportar-la a d’altres llocs.
La documentació en l’Arxiu Comarcal de Solsona. Fons Riart,
sobre aquestes guies de circulació de sal abasta des del 1804 al
1865. (Les guies seguiren fins a meitat del s. XX).
N’escollin una del 1833 com a il·lustració del transport fins a
Lladurs, Solsonès, que reprodueixo i transcric a continuació:
El document es troba en lletra impresa, la manuscrita la poso
en lletra tombada.

Visita a la Fàbrica d’Anís del Mono de Badalona
La fàbrica de licors i d’Anís del Mono de Badalona és una de
les més antigues i la més emblemàtica. Fundada el 1868 pels
germans Josep i Vicenç Bosch.
En morir el seu germà el 1897, en Vicenç va potenciar la fabricació que va anar acompanyada de l’èxit creixent del producte.
Es pot visitar el tercer diumenge de cada mes l’establiment situat a peu de platja i al costat del Pont del Petroli, cal concertar
visita prèvia.
Anís del Mono té les instal·lacions amb alambins de fa més d’un
segle tot i que el procés de producció actual està molt automatitzat. Destaquen, per la seva importància patrimonial, les sales
modernistes de destil·lació i l’arxiu.
Actualment pertany al grup Osborne i és la fàbrica més rendible
que tenen.
Fabriquen, a part de l’anís prou conegut, les Aromes de Montserrat i la Ratafia de Montserrat, marques dels monjos de
l’Abadia cedides per a la seva explotació.
La visita guiada explica el context històric, el context social amb
la vida, feina i formació dels treballadors i els inicis de la fabricació dels destil·lats des del segle XIX.
El recorregut permet conèixer elsistema de producció artesanal
que s’utilitza fa més de cent trenta anys i que ha convertit aquest
licor en un dels més populars delmón. Val la pena veure les
instal·lacions i els instruments antics que permeten, juntament
amb les explicacions, una immersió en el context de finals del
XIX.
La visita acaba en la sala on hi ha l’arxiu i la biblioteca, perfectament catalogada i a disposició dels investigadors amb
consulta concertada prèviament, lloc on es poden trobar totes
les referències sobre les persones, sous, formació, economat,
incidents, costos, compres i un llarg etc. de la vida de les persones que treballaven a la fàbrica des del 1868-1870. Al marge
d’altra documentació històrica com són les etiquetes de l’emblemàtica beguda amb el mono amb cara humana, els concursos
pels cartells publicitaris, els premis i no cal dir la forma i relleu
de l’ampolla de tall diamantí.
Espai on trobaran informació completa totes les persones que
facin recerca històrica i genealògica o tinguin antecessors a
Badalona i que potser varen treballar a la Fàbrica d’Anís del
Mono. Era denominada i etiquetada així perquè en Vicenç Bosch
tenia un mono, animal exòtic en aquells anys, en una gàbia en
el pati de la fàbrica. La gent anava a comprar el millor anís a la
fàbrica que tenia el mono i així li quedà el nom, reblat per les
circumstàncies històriques i polèmiques del darwinisme i l’evolució, raó per la qual el mono amb cara humana de l’etiqueta
històrica porta en una mà l’escrit: “es el mejor, la ciencia lo dijo
y yo no miento”. El seu anís era el més evolucionat. No cal dir
que els monos també van seguir succeint-se en el pati durant
una colla d’anys.

“Real Renta de Salinas del Principado de Cataluña
Saca de este Real Alforí Isidro Riart, vecino de Ladurs dos digo
tres y media, fanegas y media de sal.
para su acopio y consumo, que no ha de poder vender ni llevar
á otro pueblo, bajo las penas señaladas á los defraudadores de
Rentas en la Real Instruccion de 22 de julio de 1761, y ley penal
de 3 de mayo de 1830.
Y esta Guia (que va sin enmienda) la ha de conservar en su poder
hasta que haya consumido la Sal que expresa para acreditar en
todo evento su procedencia. No le impida persona alguna su
viage ni lleve derechos de cualquiera naturaleza que sean. Cardona 25 Abril 1833.
Valga por hoy (signat)
Con mi intervencion (signat)”
Pel contingut de la guia es pot apreciar que el control sobre la
sal, bé molt preuat, era estricte i minuciós “para su acopio y
consumo, que no ha de poder vender ni llevar á otro pueblo”.
Que implicava protecció també per qui la portava “No le impida
persona alguna su viage” donades les circumstàncies polítiques
d’aquell temps.
No cal dir que la visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal
és estimulant i il·lustrativa, tot i que solament es baixi fins a
80 m. dins la muntanya de sal.
Fons documentals
Arxiu Comarcal de Solsona - Fons Riart.
http://www.cardona.cat/ajuntament/vila/historia
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0014911.xml?s_
q=cardona
Joan Riart i Vendrell (soci núm. 864)

Joan Riart i Vendrell (soci núm. 864)
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ESPAI D’HERÀLDICA
Ferrer

Ferrer04

Anglesos eren, i d’Anglaterra van passar a Espanya, els cavallers
del cognom Ferrer de qui es té més rància notícia i als quals es
considera fundadors d’algunes de les famílies així cognomenades.
El autoritzat testimoni de Mossèn Jaume Febrer corrobora aquesta creença. Cita aquest cronista als dos cavallers Ferrer que amb
més antiguitat apareixen en la nostra història i diu, referint-se al
primer, que es deia Bernat Ferrer, que descendia dels Comtes de
Barbia, a la Gran Bretanya, i que va venir a prendre part en la
reconquesta amb el seu germà, un fill i gent anglesa. És el més
probable que aquests guerrers radiquessin primer a Catalunya.
Després, això ja ho testifica Febrer, van servir al Rei En Jaume
I d’Aragó en el lloc de València, remunerant aquest Monarca els
mèrits d’aquest Bernat Ferrer amb cases i pobles que posseïa el
moro Ali-Boix.
De l’altre cavaller anglès del cognom Ferrer, escriu el mateix
tractadista el següent: “Ausiàs Ferrer, milord d’Escòcia, va venir
a la conquesta de València. Estant sobre Xàtiva va usar diferents
estratagemes contra els moros, motiu pel qual es van fer les
capitulacions de la manera que van ordenar Ausias, Tobía i el
Governador”.

Els de Barcelona porten: De gules, una banda d’or, carregada de
tres ferradures, d’atzur, clavades d’argent.

Armes
Ferrer01
Bernat Ferrer, el cavaller anglès descendent dels comtes de Barbia, a la Gran Bretanya (citat per mossèn Jaume Febrer), que va
passar d’Anglaterra a Espanya i que va servir al senyor Jaume I
“el Conqueridor”: De gules, tres bandes d’or, carregada cadascuna d’una cotissa de gules.
Ferrer02
Ausiàs Ferrer, milord d’Escòcia (citat per mossèn Jaume Febrer),
que també va prendre part en la conquesta de València i en la
presa de Xàtiva, usava escut partit: 1r, d’atzur, amb una banda
d’or carregada d’una cotissa de gules, i 2n, de sinople, amb tres
ferradures d’or, amb claus de sable posades en triangle.
Aquestes mateixes armes van usar algunes famílies Ferrer de
Xàtiva.
Ferrer03
Si voleu més informació: www.blasonari.net

Els Ferrer de València i Balears porten: D’or tres geminats de
gules en banda.

Josep Vicent Ferrando i Company (soci núm. 391)

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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ESCUTS I BANDERES OFICIALITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DES DEL MES DE SETEMBRE DE 2017

Escut de Moià (Moianès),
28 de setembre de 2017,
DOGC núm.7463

Escut de l’EMD de El Talladell
(Tàrrega-Urgell), 22 de gener
de 2018, DOGC núm.7540

Escut de Medinyà (Gironès),
28 de setembre de 2017,
DOGC núm.7463

Escut de la comarca de la Conca
de Barberà, 28 de setembre
de 2017, DOGC núm.7463

Modificació de l’escut de Cervera
(Segarra), 22 de gener de 2018,
DOGC núm.7540

Escut d’Arenys de Munt
(Maresme), 18 d’octubre
de 2017, DOGC núm.7476

Escut de la comarca d’Anoia,
22 de gener de 2018,
DOGC núm.7540

Bandera de Tona (Osona), 22 de gener
de 2018, DOGC núm.7540

Bandera de Sant Julià de Vilatorta (Osona),
22 de gener de 2018, DOGC núm.7540

BIBLIOTECA
Donacions a la nostra biblioteca des del mes de setembre
de 2017 al mes de març de 2018.

• C
 ollita del 52. Alberic (Donació de Josep-Vicent Ferrando i
Company, soci núm. 391)

• L
 os textos de la llamada “Collectio Toletana”, fuente de información sobre el Islam (article a The Journal of Medieval
Latin, volum núm. 17 - 2007)

• Llevador de l’Impost del Cadastre de Lladurs de 1718
• E
 ls de Dalt i els de Baix 1875-1915 (Donacions de Joan Riard
i Vendrell, soci núm. 864)

• N
 otas a la lectura del “Liber de Generatione Mahumet”
(Actes del V Congreso Internacional de Latín Medieval
Hispánico, Barcelona 7-10 de setembre de 2009 (Donació
d’Óscar de la Cruz Palma)

Hem rebut dues sol·licituds d’intercanvi de publicacions, d’entitats que ja ens han fet arribar les seves:

• Cases amb eixida i hort

• G
 LAUCOPIS. Boletin do Instituto de Estudios Vigueses, núm.
22 (2017)

• E
 l poble de Sant Genís de Palafolls (Donacions de Xavier
Salicrú i Siscart, soci núm. 652)

• B
 RIGECIO. Revista de Estudios de Benavente y sus Tierras,
núm. 27 (2017)
9

BUTLLETÍ DE LA SCGHSVN

NÚM. 23, MAIG 2018

NOVETATS
Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona va publicar en el seu facebook la
següent noticia
https://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal/
Recerques genealògiques en línia
Al catàleg en línia de l’Arxiu Municipal hi ha digitalitzats els
llibres més antics del Registre Civil Municipal de Barcelona.
Així doncs, podeu consultar en línia els períodes següents:
• Naixements de l’any 1841 al 1880
• Defuncions de l’any 1836 al 1880
• Matrimonis de l’any 1845 al 1880
Equip de digitalització
En l’anterior número del Butlletí us informàvem que s’havia
aprovat la compra d’un equip de digitalització que estaria al
servei dels socis, amb cita prèvia. L’equip ja està a la vostra
disposició i es va “estrenar” per impartir el Taller del passat mes
novembre.

Assessoria
El passat 18 d’octubre de 2017, tres alumnes de segon curs
d’Història de l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):
Víctor Curto, Albert Trilla i Xavier Planell, van visitar la nostra
seu a l’ANC, per entrevistar-se amb el nostre president JuanJosé Cortés, i demanar-li assessoria sobre com funcionava la
SCGHSVN i les tasques que s’hi realitzaven, a fi d’elaborar un
treball d’investigació sobre matèries complementàries de la
Història.
En acabar es van mostrar molt satisfets i agraïts de la informació
rebuda.

QUÈ PASSA FORA DE “LA SOCIETAT”?
1ra Trobada de Genealogia Genètica
Tal com diu la dita, la Casa sorprèn a l’empresa!: La 1ra trobada
de Genealogia Genètica del proppassat dissabte 16 de setembre
va ser un èxit de convocatòria. Ja se sap que quan es convoca
obertament per internet és arriscat. I encara és més insòlit quan
el seu impulsor no hi era!!!. Els dos grans absents foren en Josep
Falguera, “alma mater” i impulsor de la genealogia convencional
i la genealogia genètica a Catalunya, i l’altre absent, en Ramon
Rovira, “pope” de genealogia catalana i grumet que ens assenyala el camí a seguir quan quedem perduts en la recerca.
Tot i així, sort de l’amfitriona! l’Elisenda Mallol, que va venir
expressament de Ripoll només per fer d’enllaç amb en Josep i
vetllar per la nostra acollida i intendència. Un cop comprimits
al local i amb la intendència a punt, es va procedir a una breu
presentació de qui era cadascú, amb una breu síntesi de les recerques genealògiques convencionals en curs. Tot i que no era
l’objectiu de la trobada -va dir algú- va ser bonic de sentir i va
facilitar possibles fonts de recerca compartida. Després, la Carme Francitorra, capitana de la tropa Elizalde, va explicar també
el sentit de la trobada. I tot seguit un servidor va començar a
“obrir el meló” de la genealogia genètica deixant pas a l’experiència personal de tots els qui ja s’han iniciat proves en aquesta
disciplina.
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Conclusions, tasques i reptes per a la propera trobada:
1. Es demana a en Ramon Rovira si la Societat Catalana de
Genealogia disposa d’un local a Barcelona per a properes
trobades -no crec que hi sigui!. Tot i així tothom es va comprometre a fer recerca de locals a Barcelona, gratuïts i d’entitats socials (ateneu, districte,etc...) que permetin encabir una
trobada trimestral.
2. Buscar per a la propera trobada un expert en genealogia genètica que ens traslladi les varietats d’anàlisis genètiques i la
utilitat de cadascuna, així com la varietat comparativa d’empreses i de bases de dades genètiques.
3. Vàrem fer un llistat de les 32 persones assistents i un servidor
es va comprometre a crear un grup de correu electrònic que
serveixi de mitjà de comunicació entre tothom, tenint present
els qui no tenen fcbk.
4. Vàrem recomanar especialment que la gent es vinculés a les
pàgines del Fcbk Catalunya ADN i Iberia ADN i de la Societat Catalana de Genealogia i vàrem animar el personal a
entendre la importància de disposar de dades genètiques per
incoporar-les a les bases de dades.
5. Fem constar que en Josephus Ludovicus, filòleg, es va oferir
a fer-nos l’etimologia dels cognoms a qui hi estigui interessat.
6. Agraïment a en Josep Falguera, l’Elisenda Mallol i la Carme
Francitorra pel seu suport i dedicació.

I, com corresponia, ens vam ajuntar alguns membres de la Collita per tal d’organitzar els esdeveniments amb que celebraríem
esta efemèride. El primer acord que vam prendre va estar la
realització d’un llibre que reflexara com era el nostre poble en
aquells anys.
La realització del llibre va estar un treball intens, amb una part
històrica extreta de l’Arxiu Municipal i una d’altra popular, que
ens anaven contant els nostres conveïns més majors del poble.
Ens vam juntar tres companys que contàvem ja amb un Poemari d’un altre que ja havia faltat.Vam partir d’una família tradicional on el pare era un llaurador assalariat i la mare, mestressa de
casa. Anàvem contant com era el treball del matrimoni, després
quan venien els fills i anaven a l’escola, prenien la comunió, es
casaven. Com era un dia feiner i un dia de festa, així com les
festes més populars, les collites d’aleshores, que eren fonamentalment el planter de l’arròs que es portava a l’Albufera i a la
Ràpita per a plantar-lo, així com la taronja d’algunes varietats
que hui ja no existeixen. Intentarem recrear la vida d’aquells anys
que no era millor ni pitjor que hui en dia, senzillament diferent.
A poc a poc, i després de molts mesos de treball, aparegué l’esperat llibre, la “Collita del 52”, que ha tingut un gran ressò a
Alberic i comarca.
També vam contar amb la col·laboració d’un company apassionat de l’heràldica, que ens va fer un estudi personalitzat dels
nostres cognoms. I un altre que ens va delectar amb un pendrive
que contenia un repertori de les principals cançons representatives dels seixanta-cinc anys que acabàvem de complir.
Però junt el llibre, l’heràldica i la música, també vam organitzar
una sèrie d’actes per tal que la celebració fora molt solemne. I
el dia assenyalat, vam estar al Cementeri per tal de recordar els
coetanis difunts. Després, una Eucaristia per donar gràcies a Déu
per estos anys. La culminació va estar el dinar, on ens vam retrobar amb aquells companys, amics, coneguts, veïns, que feia
anys que no ens havíem vist. Una gran alegria, goig, satisfacció,...
que va augmentar encara més quan férem entrega d’una motxilla
amb el llibre, l’heràldica, el pendrive, una samarreta i un socarrat representant com era el nostre poble al segle XVIII. Va ser
una gran sorpresa donat que, llevat dels membres de la Comissió,
la resta no coneixien allò que teníem preparat.
Estem molt satisfets del treball realitzat i així ens ho fan saber
tota la gent amb què ens trobem. La nostra collita, la “Collita
del 52” ha deixat empremta.

Joan Torras Ferret (soci núm. 701)
Alberic. Collita del 52
Alberic és un poble de la Ribera Alta del riu Xúquer, les aigües
del qual i mitjançant la Sèquia Reial del mateix riu reguen tot
el terme. Una terra molt fèrtil que avui es dedica a la taronja, el
caqui, la carxofa, les tomaques, les pebreres, els melons de tot
l’any i d’Alger...
Bo, com a tots els pobles tenim els nostres costums i tradicions.
I any rere any, els qui compleixen 65 anys, ho celebren amb
diversos actes que culminen en un dinar de germanor.
L’any que acabem de deixar, el 2017, ens tocava realitzar esta
celebració als qui vam nàixer l’any 1952. I d’ahí el títol d’este
escrit, Collita del 52, una molt bona collita d’aquells anys en què
la postguerra ja restava relativament llunyana i començava a
albirar-se, a pas de queloni, certa milloria com la desaparició de
la Cartilla de Racionament. Pot semblar poc, però era molt per
a l’època, ja que podien comprar-se lliurement els aliments més
bàsics.

Antoni Torres Sanchís
Josep-Vicent Ferrando i Company (soci núm. 391)
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RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
IX Aniversario de Raíces Reino de València

També es va visitar el barri jueu, on es pot apreciar la seva planta urbana que data de l’Edat Mitjana; el museu arqueològic, on
s’exposa entre d’altres peces el Toro Ibèric i va finalitzar el recorregut a la “Casa dels Berenguer”.
La trobada va acabar amb un dinar de germanor en un restaurant
a la propera població de Canet d’En Berenguer, en què va assistir el delegat de la Unesco a València José María Gironés.

El dissabte passat3 de març de 2018, es va celebrar a Sagunt el
IX Aniversari de la “Asociación Raíces Reino de València”.
Els orígens de l’Associació és un grup de Yahoo, que amb el
mateix nom, neix el 2009; el 2010 es crea l’Associació. A partir
del 2012, de la mà de Mamen Enriquez, es comencen a digitalitzar els fons parroquials de la Diòcesi de València, posteriorment
s’incorporen Rafael Martínez, Felipe Sancho i altres, des d’aquest
moment amb la col·laboració dels associats es van indexant els
llibres per poder ser consultats pels socis, també es dipositen a
l’Arxiu Diocesà per a la consulta. Posteriorment i a petició del
Bisbe d’Oriola-Alacant, Rafael Palmero, es van digitalitzar els
fons documentals de la seva Diòcesi i des d’aquest moment va
començar la seva indexació.
La ciutat de Sagunt, iber-edetana, era coneguda com Arse, però
amb el temps donaria lloc a la ciutat hispanoromana Saguntum;
Els àrabs van prendre la ciutat en el 713. A partir d’aquesta època
és quan el topònim Saguntum va canviar a Morbyter i altres va
riants, i més tard es denominaria Murviedro en castellà i Murvedre o Morvedre en valencià, denominacions derivades dels muri
veteres (“murs vells “,” murs veterans “) de l’Edat Mitjana.
La jornada va començar amb una visita al Castell de Sagunt, que
és la fortalesa emmurallada més gran d’Espanya, va seguir la
visita al Teatre Romà, que data de l’època de l’Emperador Tiberi Claudi.

Josep Vicent Ferrando i Company (soci núm. 391)
Asamblea Anual de la CECEL
Els dies 22, 23 i 24 de setembre de 2017 va tenir lloc a Lleida i
al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, organitzada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), la LXIV Asamblea
de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL-CSIC).
Per part de la SCGHSVN assistiren el nostre president Juanjo
Cortés, el vicepresident Pere Serra i el vocal Àngel Martínez. A
l’assemblea, celebrada al monestir de Les Avellanes, el nostre
soci, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez va ser escollit
president en substitució del Dr. Esteban Sarasa. El nostre vicepresident, Dr. Pere Serra, va ser escollit vocal de la junta de
govern de la CECEL.

AGENDA DE LES PROPERES ACTIVITATS
• Dilluns 14 de maig: Fons documentals per a l’estudi de la repressió franquista a Catalunya; els “sumaríssims” i els expedients
d’interns dels centres penitenciaris, conferència a càrrec d’Enric Terradellas i Prat (Tècnic Arxiver de l’Àrea de Fons de l’Administració de l’Arxiu Nacional de Catalunya).
Sala d’Actes de l’Arxiu nacional de Catalunya, 7h de la tarda
• Dissabte 9 de juny: Diada de la Societat, que enguany s’afegirà a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. (Mes endavant se us
enviarà el programa complert amb tots els detalls)
• Dilluns 18 de juny: Conferència de cloenda del Curs 2017-2018: Genètica i Genealogia, a càrrec del Dr. Carles Lalueza Fox
(Dr. En Biologia per la Universitat de Barcelona i actualment a l’Institut de Biologia Evolutiva CSIC-UPF)
Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 7h de la tarda

ALTES A “LA SOCIETAT”
Núm. 895 Antoni Grifol i Llopart. Barcelona (Barcelonès)
Núm. 896 Pius Canal i Canals. Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Núm. 897 Roger Almodovar i Butet. Tarragona (Tarragonès)
Núm. 898 Sergi Pascual i Ferran. Sant Pere de Ribes (Garraf)
Núm. 899 Maria Castella. L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
Núm. 900 Martín Rodríguez Sol. Igualada (Anoia)

Núm. 901 Carme Abadal i Centellas. Artesa de Segre (La Noguera)
Núm. 902 Marc Tejedor i Figueras. Caldes d’Estrac (Maresme)
Núm. 903 Anna Casas i Bax. Vilanova i La Geltrú (Garraf)
Núm. 904 Joan-Marc Rafi i Tatjer. Sabadell (Vallès Occidental)
Núm. 905 Miquel Amat i Riera. Sant Celoni (Vallès Oriental)
Núm. 906 Dídac Vega i Parra. Lleida. Barcelona (Barcelonès)
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Jaume I, 33-51 (ANC) - 08195 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 589 77 88 ext. 13758
scgenealogia.cultura@gencat.cat
www.scgenealogia.org
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