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EDITORIAL

Participació i dinamisme

Estem a les portes de la celebració dels 25 anys
de la nostra entitat; un repte, però també un punt
d’inflexió en el futur de la nostra Societat. Des de la
junta de govern estem treballant per oferir un
atractiu programa d’activitats formatives, lúdiques,
de recerca i de trobada; i ho estem fent il·lusionats
per la dinàmica participativa dels socis en les
diferents activitats i grups de treball de la Societat.
El gran nombre d’alumnes en els cursos de
formació, la important assistència i participació de
socis a l’assemblea, l’increment dels membres del
constant Seminari de Paleografia, el nombrós Grup
de Genealogia que ja s’ha posat a treballar en el
projecte de recerca del Monumenta Genealogica
Cataloniœ, la constitució del Grup de Sigil·lografia,
la sempre activa comunicació virtual per mitjà de
socinautes, la creació del consell de redacció i del
consell assessor de la nostra revista Paratge, que ja
estan treballant en el proper número de la revista, o
el treball tenaç del consell de redacció d’aquest
Butlletí, fan que la Societat estigui immersa en un
dinamisme i participació activa de molts socis mai
no vist. El sopar anual de final de curs, celebrat a
Barcelona, ha estat una bona mostra d’aquest
dinamisme i de les ganes de formar part activa de la
Societat. Una seixantena d’assistents al sopar va
permetre a tots passar una vetllada d’amistat i
fraternitat, on els socis i alumnes dels cursos vam
compartir experiències i interessos comuns i recollir
els certificats acreditatius de l’aprofitament dels
cursos. En definitiva, molta participació i
dinamisme per encarar el futur.

El passat 17 de maig de 2008 es va celebrar a Perpinyà la
Jornada
“RecerCat” de Cultura i Recerca Local.
La SCGHSVN va assistir juntament amb altres entitats dins
de l'àmbit de societats catalanes ubicades a Barcelona.
Van representar a la nostra Societat alguns dels membres de
la Comissió de Relacions Institucionals i 25è Aniversari.
Els actes van començar amb la inauguració de l'exposició de
materials de cadascuna de les entitats representades. A la
tarda es van realitzar les presentacions, taula rodona i les
conferències a l'Antic Convent dels Mínims de Perpinyà.
La taula rodona va tractar sobre “La realitat de les entitats
culturals en els diferents territoris de parla catalana”, seguit
de les conferències: “Identitat i frontera a la Catalunya
moderna” que analitzà la formació de Catalunya a través de
l’evolució de les seves fronteres d'estat en els segles XV
al XVIII; “La memòria del Rei en Jaume” que donà una
visió del rei Jaume I, ara que se celebra el centenari, vist des
del punt de vista de Perpinyà; “Catalunya, terra d'integració”
que estudia la composició dels antics pobladors de
Catalunya, les successives ones migratòries que van suportar
i la capacitat d'integració de les terres catalanes d'aquesta
gent estrangera. La conferència va ser molt interessant i la
representació de la Societat va invitar el conferenciant,
Sr. Joan Peytaví, a repetir aquesta conferència en la nostra
seu dins del cicle de conferències del 25è Aniversari.
(Pere Serra, Josep Vicent Ferrando, Josep M. Bosch)
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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT.
El passat 28 d'abril es va celebrar a la seu de la
Societat, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, la primera
Assemblea Ordinària des que fou escollida, fa
aproximadament quasi un any, la Junta de Govern actual.
En aquest acte, la afluència de socis va ser considerable,
de la mateixa manera que la participació dels mateixos
fent preguntes i demanant aclariments respecte als
diferents temes tractats. En definitiva, un èxit absolut.
En el transcurs de l'Assemblea, es va llegir la Memòria
d'Activitats realitzades durant l'any 2007. En aquest
sentit, cal destacar els
diferents projectes i
iniciatives de difusió
que s'han iniciat en la
darrera meitat de l'any.
El
detall
concret
d'aquestes activitats està
disponible a la web de
la Societat (tant la
Memòria completa com
el
resum
en
transparències que van
servir
de
guió
a l'Assemblea). En
particular cal destacar
la constitució de forma permanent dels diferents
Seminaris i Grups de Treball de les diferents disciplines
de la Societat. També cal fer especial referència al procés
de revisió i actualització dels Estatuts de la Societat
(tasca en la que encara s'està treballant). Des d'un punt de
vista de difusió i comunicació, s'han renovat i/o establert
nous lligams amb la major part de Arxius Comarcals de
Catalunya i altres associacions genealògiques i culturals
afins a la Societat. S'han difós les activitats que es
realitzen dins de la Societat en el viatge a la XIV
Reunión Americana de Genealogía celebrada a Perú, en
les aparicions de diferents socis de la Societat a medis de
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comunicació (ràdio, televisió, premsa, ...) i, internament,
s'ha establert un mecanisme de comunicació àgil i obert
entre els socis, com és aquest Butlletí. Prova d'això, és
l’alt grau de participació dels socis fent aportacions i
comentaris del seu contingut. No s'ha d'oblidar tampoc el
nou disseny que properament veurem de la revista
Paratge, on s'ha definit un Consell Assessor de primer
nivell científic i les subvencions obtingudes de l'IRMU
(Institut Ramon Muntaner) tant per la publicació de
Paratge, com per l'edició dels Cursos de la Societat, els
quals han tingut aquest any una assistència considerable.
Des del punt de vista econòmic, es va aprovar el
tancament de l'any
2007 i el pressupost per
aquest any 2008. Cal
destacar que una de les
partides pressupostàries
més voluminoses serà
la del 25è Aniversari a
celebrar a partir de la
tardor
d'enguany.
Esdeveniment
que
sense cap mena de
dubte marcarà de forma
destacada la vida de la
Societat la segona
meitat d'aquest any i la
primera de l'any vinent. En aquesta Assemblea es van
proposar canvis en els membres de la Junta de Govern,
concretament, la incorporació d’Antoni Cervantes (soci
núm. 581) com a nou tresorer, Irene Brugués i Jaume
Pérez (socis núm. 664 i núm. 552) en substitució de la
baixa d’Elena Torrens. Esperem que a la propera
Assemblea de l'any vinent, podem anunciar que la vida
de la Societat segueix tant activa i dinàmica (o encara
més) que la actual, amb un major nombre d'activitats i
una major participació i implicació dels socis en la nostra
Societat. (Enric Mayol)

CRÒNICA
Febrer 23. Entrevista radiofònica. En Ramon
Rovira i Tobella, membre de la Societat, fou entrevistat
per les emissores de Ràdio Gelida i Ràdio Sant Feliu de
Llobregat per explicar en què consistia el curs de
Genealogia que va fer a Gelida. Aquest curs es va
impartir els dies 8 i 15 de març de 2008, dintre les
activitats de l'Associació d'Amics del Castell de Gelida
(AACG) i del Centre d'Interpretació (CI) i en el marc de
l'exposició de la vida rural i les masies a Gelida. Era un
curs intensiu i pràctic de genealogia on van assistir
24 alumnes, la majoria de Gelida, però també de la resta
de la comarca. Els alumnes reberen un dossier amb
extens material que va servir de base i de pràctica del
curs.

Societat, al restaurant Laie de Barcelona. Una seixantena
de socis i alumnes assistiren al sopar de cloenda del curs,
omplint de gom a gom el restaurant. En acabar el sopar
els alumnes dels diversos cursos reberen els certificats
d’aprofitament. Per finalitzar l’acte el president Juan José
Cortés va tenir unes paraules de reconeixement a la tasca
desenvolupada, al llarg del darrer any, per part dels
membres de la junta de govern, així mateix reconegué
l’important labor docent de l’equip de professors de la
Societat. El president va convidar a tots els assistents a
participar en els diversos grups de treball que ja
funcionen de manera regular dins la Societat, i també a
assistir a les diverses activitats que tindran lloc a partir de
la tardor amb motiu del 25è Aniversari.

Juny 13. Sopar del soci. El passat divendres 13 de
juny tingué lloc el sopar anual de final de curs de la

Juny 20. Concurs de disseny del carnet. En
aquesta data s’acabava el termini de presentació de
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propostes per al Concurs del Carnet del soci. S’han
presentat diverses propostes, sobre les quals el jurat en
decidirà la guanyadora. L’objectiu final és que els socis i
sòcies tinguem un carnet que ens identifiqui com a tals, i
amb el qual puguem tenir certs avantatges. Gràcies a tots
i totes les participants del concurs podrem tenir per fi un
carnet propi.
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Març – juny. Creix el nom de la Societat. Gràcies
a la important tasca portada a terme pel vocal de
relacions institucionals, Pere Serra, el nom de la Societat
arriba més lluny. La nostra Societat ha estat mencionada
un parell de vegades en el Boletín de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, i també ha
aparegut per primera vegada en el butlletí de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique.
Endavant!

AGENDA
Grups de treball
Genealogia. El Grup de Genealogia es va reunint els
dilluns cada quinze dies a la seu de la Societat per tal de
tirar endavant el projecte Monumenta Genealogica
Cataloniae, l’objectiu del qual és arribar a tenir els arbres
genealògics de totes les famílies de Catalunya. En la
primera fase es firmarà un conveni amb l’entitat
Valldaurex, en el qual es vol fer el buidatge i estudi
genealògic de les famílies de Valldoreix, a partir dels
llibres parroquials. Aquesta informació serà consultable

per a tots els socis i sòcies de la Societat. Els membres del
grup estem molt motivats amb el projecte, sobretot en
vistes al futur, quan el projecte vagi creixent i es tinguin
enllaçades més recerques. Un cop acabada aquesta
primera fase, es continuarà amb d’altres poblacions, les
quals estan encara per decidir. Com haureu pogut
imaginar, és un projecte molt gran i a molt llarg termini,
és per això que comencem amb una població petita. Tots
aquells que hi vulgueu participar o vulgueu aportar-hi
alguna idea, hi sereu molt benvinguts. Podeu escriure’ns a
infogenealogia@scgenealogia.cat. Animeu-voshi!
Heràldica. El Grup d'Heràldica ha anat treballant, en
comunicació per internet, en les consultes que rebem a la
Societat sobre assessorament o informació d'alguns
ajuntaments de quins són els tràmits que cal seguir per

oficialitzar els escuts municipals. Altres consultes
provenen de particulars, associacions o dissenyadors. En
total. s'han atès set consultes en aquests darrers tres
mesos. Es continua en l'adquisió de llibres d'heràldica per
a engrossir la nostra biblioteca, aprofitant en particular
una oferta feta per un exsoci. Hem rebut la donació de
llibres d'heràldica de part de socis, i en especial la donació
de Roser Tey. Recordem que els qui s'hi vulguin apuntar
cal escriure a infoheraldica@scgenealogia.cat.
Paleografia. El Seminari permanent de Paleografia
ha començat a gaudir recentment d'un nou sistema
d'il·luminació més adient: es tracta de portalàmpades

individuals flexibles amb llum dia, que il·luminen més i
millor, i, per tant, contribueixen a reduir l'especial esforç
visual que sempre comporta l'estudi de documents antics.
D'altra banda, el nombre de membres del Seminari s'ha
vist incrementat en més d'un 60% aquestes darreres
setmanes, arran de la finalització dels cursos de
Paleografia 2007-2008. Aquest increment tan important
està fent que es planteji, fins i tot, la possibilitat (en fase
de debat, actualment) de subdivisió, sobretot per raons
d'espai, en dos grups, els quals, en principi (si s'aprova),
seguirien reunint-se els dimarts, de 2/4 de 7 a 2/4 de
9 pmde la tarda, alternant-se consecutivament cada
setmana (és a dir, una setmana un i la següent l'altre).
Podeu apuntar-vos-hi escrivint-nos a infopaleogra
fia@scgenealogia.cat.
PÀGINA

3

BVTLLETÍ

DE LA

SCGHSVN

NÚM. 3, JULIOL

2008

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 podeu fer-nos arribar les vostres
opinions i suggeriments sobre la Societat. D’altra banda,
us agrairem la vostra participació en el butlletí amb petits
articles i notícies.
Redacció de memòries familiars. Com alguns de
vosaltres ja sabeu, em dedico professionalment a la
redacció de memòries familiars. Darrerament, a La
Vanguardia (suplement de Cultura, 27 de Febrer) i a
TV-33 (Valor Afegit, 23 de Maig) han aparegut ressenyes
d'alguns dels meus treballs. En l'àmbit de la SCGHSVN
m’ofereixo a orientar als socis en l’elaboració d’un “gran
somni” que sovint comença amb un treball de recerca
familiar en moltes disciplines i que amb els anys, es
converteix en un llibre de història familiar. Per començar,
aquí van les primeres recomanacions: 1. Recopilar tot el
material escrit (en un editor de text) i material gràfic
(fotografies, postals, mapes, escuts familiars ...).
Estructurar-ho de forma que prengui la forma de capítols
que ens servirà posteriorment per l’índex. 2. Iniciar el
llibre o el treball, cronològicament, pels documents més
antics i prosseguir fins arribar al final amb els temps
actuals. 3. Una vegada tinguem tot el cos del treball,
revisar-ho gramaticalment. Fer una impressió de prova.
4. Una vegada el llibre o el treball estigui corregit,
imprimir-ho en format foli per ambdues cares, en un
paper entre 100-120 grams, i portar-lo a un
enquadernador professional. 5. Repartir els exemplars
que vulguem entre els membres de la família i el millors
amics. És el millor moment de tots! Lluís Ignasi
Manegat, soci núm. 657.
Rere els orígens del cognom “Sayrach”. Vaig
escriure al darrer butlletí que a Catalunya el Sayrach més
antic es remunta a l’any 1586. D’ell se sap amb certesa
que venia del “Regne de França”, perquè així consta en el
bateig de més d’un dels seus fills. Jo aventurava que
podia tractar-se del poble Sayrac, de l’Haute Garonne,
una hipòtesi que venia afavorida pel fet que en el llibre
parroquial a l’esposa i als fills de vegades se’ls enregistra
amb el “cognom” Jaques (o Jacas), amb un afegit al
marge que diu “àlies Sayrach”. Jaques podia ser el
veritable cognom d’aquest primer Sayrach, però també
podia ser simplement el seu nom, que la gent del poble –
que no sabia francès- aplicaria als seus familiars. En
aquest cas, Sayrach seria un genitiu que faria referència
al poble d’on era el Jaques francès. Sabíem, però, que la
identificació amb la població Sayrac de l’Haute Garonne
era només una probabilitat, perquè hi ha altres pobles
amb noms semblants, com Seyrac o Ceyrac, que haurien
pogut donar igualment peu al genitiu. La cosa per mi
nova és que m’he assabentat que a França actualment hi
ha 112 persones amb el cognom Seyrac. ¿No podria ser
que el primer Sayrach català fos un Seyrac, que de nom
es digués Jacques? ¡I anem a saber de quin poble venia!
PÀGINA 4

Si no trobo la pista en algun document no podré superar
la frontera territorial. Per això sol·licito als companys
socionautes que si es topen amb algun indici de l’origen
francès d’algun Sayrach del segle XVI o principis del
XVII, tingui la bondat de comunicar-m’ho. [Els primers
Sayrach catalans els he trobat als arxius parroquials de
Seva i d’Isona (aquests darrers avui a l’arxiu de la Seu)].
Com a mera curiositat, aliena a l’arbre genealògic,
afegeixo que he descobert que l’eslovena ciutat Ziri sota
la dominació austro-hongaresa es va dir Sayrach, i que a
Turquia hi ha un poble anomenat Sayrac (o Sayraç), i que
Sayrac (i Sayraç) és el cognom de persones turques.
Jaume P. Sayrach Fatjó dels Xiprers, soci núm. 640.
Arxius patrimonials de família: Família Gaju de
Rubí. Des de fa més de tres anys, estic classificant i
catalogant tota la documentació de la família Gaju de
Rubí. La important documentació trobada repartida per
diferents mobles de la casa pairal, m'han permès fer un
estudi de tota l’activitat rural i del patrimoni de la
família, des de la segona meitat del segle XVIII fins als
nostres dies, a més de l’arbre genealògic. La riquesa
documental que hi deu haver per moltes famílies d’arreu
de Catalunya pot ser important. Com es podria vehicular
una possible salvació de tot aquest patrimoni? Com
arribar-hi i motivar llurs propietaris que ens permetin
tenir-hi accés? La meva pregunta és saber fins a quin
punt la SCGHSVN podria intentar fer passos vers la
Conselleria de Cultura, per cercar una iniciativa que
permetés l’accés als fons patrimonials de família. Fer-se
càrrec de la digitalització seria un camí que a la vegada
ens permetria: A) saber l’abast de cada arxiu. B) disposar
de còpies de seguretat. C) disposar d’un fons documental.
Ferran Manau i Graupera, soci núm. 592.
Resposta. Des de la Societat felicitem al soci Ferran
Manau per la tasca de reunir aquesta documentació
familiar i també pel seu neguit en poder-la materialitzar
en diferents aspectes. Donat que són els arxius comarcals
qui tenen la potestat sobre els fons patrimonials, la
Societat només pot oferir orientació sobre què cal fer en
aquestes qüestions. Així, recomana dirigir-se a l'arxiu
comarcal de la zona perquè aquest pugui fer una
valoració del fons familiar i determini l'ús que pot oferir
mitjançant un dipòsit, amb el corresponent conveni entre
l'arxiu i la família, la seva digitalització per tal de
preservar la documentació i establir-ne la consulta.
També animem a les famílies que disposen d'aquest
material tan valuós a plantejar-se aquesta possibilitat, ja
que en definitiva és la pròpia família qui té la decisió
final.
Jornada de portes obertes del Centre d’Història
Familiar de Barcelona (Mormons). El dissabte 29 de
març el Centre d'Història Familiar (CHF), situat a l'Av.
Mare de Déu de Montserrat, 60, de Barcelona, va
convidar a tots els investigadors a participar en les
xerrades explicatives sobre les diferents eines que
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ofereixen a les persones que es volen iniciar en la recerca
dels seus avantpassats així com els nous avanços que
estan fent perquè el treball dels genealogistes sigui més
fàcil. Hi havia 4 torns: a les 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00.
Tres membres de la Societat hi van anar i aquesta és la
seva crònica: A les 12 del matí ens vam trobar al CHF.
No erem més de 10 persones. Han fet una introducció
explicant el perquè de la recopilació de la informació
familiar, la forma de buscar informació començant per la
família, registres civils i eclesiàstics. Tot molt bàsic.
Seguidament ens han ensenyat els lectors de microfilms i
el seu funcionament. El preu dels microfilms, 7 euros
cada un (despeses d'enviament i retorn) i es tenen per
temps indefinit. El temps per rebre'l és d'entre 3 a 6
setmanes, segons d'on vingui. Els horaris, dimarts,
dimecres, dijous i divendres de 18'00 a 21'00 h, i dissabte
de 16'00 a 19'00 h. Entre el Walter i l'Anna ens han
explicat el funcionament del web Family Search
(www.familysearch.com) i del programa genealògic
anomenat PAF (Personal Ancestral File, en el que encara
no es poden incorporar imatges) i del GDS (on sí es
poden incorporar imatges). Entre 1 i 2 anys tota la
informació es podrà consultar des d'Internet. Continuen
digitalitzant i microfilmant els llibres dels arxius que els
hi deixen fer. Han demanat ajuda de caràcter voluntari a
tots els investigadors pel projecte anomenat New Family
Search Indexing (www.family searchindexing.
org/en/index.jsp). Cal instal·lar el programa, qui
vulgui participar, i veure quins documents estan
microfilmats i introduir-ne les dades, si estan disponibles
per fer-ho, és clar! Sobre els CD's de Family Search no
ens han pogut explicar si els tenen actualitzats. Sobre la
pestanya Search del web de Family Search han comentat
que hi ha informació duplicada i que estan mirant de
corregir-ho. Degut a l'acord amb l'església Espanyola no
es poden fer fotocòpies de la informació microfilmada. El
tracte ha estat molt obert i afable. Pere Alzamora, soci
núm. 405, i Josep Maria Masclans, soci núm. 317.

Trobada familiar dels Sàbat. El dia 13 d'abril
passat ens vam reunir a Sant Cugat del Vallés una bona
part dels Sàbat de Catalunya. Feu 25 anys que la família
Sàbat i Sabat, d'Esparreguera i Tarragona, ens trobem un
cop a l'any celebrant el que nosaltres en diem La
Sabatada. Per celebrar-ho invitàrem a totes les famílies
de Sàbat de Catalunya, unes 400, ens hi reunírem
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uns 190. Des del primer any d'aquestes trobades, estem
recollint dades de tots els Sàbat de Catalunya per
confeccionar-ne un gegantí arbre genealògic. Un cop
enllestit aquest, que esperem tenir-lo en el termini d'un
any, el fraccionarem per tal d'editar-ne un llibre, en el que
hi figuraran tots els que havem pogut ordenar...
Qualsevol informació sobre aquest cognom, serà molt
agraïda per ampliar el nostre fitxer on ja portem més de
3.000 entrades. Les dates extremes van des del segle
XIV fins a l'actualitat. El 90% de Sàbat de la província de
Barcelona, els tenim lligats amb el Bernat Sàbat de
Gelida que morí el 1453. En quan als de la part de
Girona, en tenim procedents de tres branques que també
es remunten a aquell segle. Josep Paulo i Sàbat, soci
núm. 133, joseppaulo@telefonica.net.
Webcam i altres avenços a la societat. Pel
novembre de 2005 es va projectar el Curs a distància de
Genealogia 2005-2006, un primer intent d’apropar les
activitats de la Societat a aquells que, per motiu de
residència o qualsevol altre, no poden assistir a les
activitats presencials. Sempre em quedo amb les ganes de
participar en les activitats que s’ofereixen, però, per
diversos motius que em consta que afecten a més
persones, no ho puc fer. Més d’un cop he comentat a
diversos socis que aniria bé oferir segons quins
esdeveniments via internet, amb webcam, per tal de
poder seguir en directe els cursos i les conferències.
També es podrien enregistrar i col·locar-los a la pàgina de
la Societat per poder-los descarregar a posteriori.
Actualment, l’ensenyament a distància i la transmissió
d’actes en directe via internet estan a l’ordre del dia.
Molta de gent disposa d’internet a casa i d’un ordinador
amb webcam. Crec que ha arribat el moment que la
Societat es plantegi aquest tema. Les activitats abastaran
a més socis i això permetrà que la Societat creixi. Carles
Coca i Cirera, soci núm. 405.
Resposta. Benvolgut Carles, hem rebut aquesta
proposta amb molt interès per part de la Junta de la
Societat, ja que com molt bé dius, seria un avenç molt
gran per a la difusió de la nostra activitat acadèmica. Però
de moment, et comentem el següent: Des de la Junta
estem estudiant la possibilitat d'engegar de nou el Curs a
Distància de Genealogia pel proper curs 2008-09. Tal
com es va fer en la darrera edició, segurament el curs
inclourà algunes sessions presencials i visites a arxius,
que poden ser optatives per a l'alumnat. Per altra banda,
la realització de cursos entre diferents persones
distribuïdes en diferents llocs que es connecten via
webcam és complicada si es vol fer ben feta. A casa de
cada alumne davant de l'ordinador, la cosa por ser
suficient amb una càmera incorporada a l'ordinador i
accés a Internet. En canvi, a l'aula on té lloc el curs, la
tecnologia necessària és més sofisticada (pantalla gran,
càmera de vídeo dirigible, etc). Un cop tinguem revisada
la proposta acadèmica de la Societat, tindrem en compte
aquesta possibilitat. Moltes gràcies. Valerià Labara i
Enric Mayol.
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Bibliografia compartida. La Núria Coma-Cros ens
fa arribar una llista de llibres que obren en el seu poder i
s’ofereix per a consultar-hi algun nom que pugui
interessar als altres socis: 1. Anuario Aristocrático, guía
de la sociedad de Barcelona y de la nobleza catalana
1927–1928 (hi consten noms i adreces). 2. Primer
Congreso de de Genealogía y Heráldica, 1929. La
familia Toledo Pimentel en la Republica Argentina (ha
deixat en poder de la Societat una còpia escanejada de
l’índex). 3. Lista de abonados al telefono, marzo 1928,
Barcelona, Esplugas, Hospitalet y Prat de Llobregat (hi
figura el nom i l’adreça juntament amb el telèfon). Núria
Coma-Cros, soci núm. 487 (nuria_comacrosr@
hotmail.com).
Nous socis
680: Carmen Martínez Torrecilla (Barcelona).
681: Ciro Romano (Nàpols). 682: Montserrat Jordi i
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Nebot (Barcelona). 683: Jorge de Ros y Valverde
(Bollullos de la Mitación, Sevilla). 684: Xavier Ribau i
Cabedo (Sabadell). 685: Pol Meseguer i Bell (Terrassa).
686: Anna Forcales Gutiérrez (Sabadell). 687: FèlixSalvador Marí de la Paz (Eivissa). 688: Jordi del Blanco
i Barnusell (Barcelona). 689: Joan Calvó i Grau (Sant
Cugat del Vallès).
* Per a respondre a qualsevol dels socis que ens escriuen
cal posar-se en contacte amb nosaltres (butlleti@
scgenealogia.cat) i els farem arribar la vostra
resposta. L’equip de redacció es reserva el dret de
resumir o extractar el text si ho creu necessari, sempre
amb previ avís a l’autor, així com escollir les
col·laboracions que cregui més adients. En qualsevol
cas, les opinions expressades pels autors reflecteixen
únicament les seves idees.

NOTÍCIES
• Febrer. Neix una nova associació de genealogia:
ASINDA. Des del dia 1 de febrer, existeix oficialment una
nova associació en l'àmbit de la genealogia, ASINDA:
“Associació per a la Integració de Dades i Buidatges en
Genealogia i Ciències Afins”. Aquesta associació ha sorgit
dels acords presos dins del grup ReunionsCAB. Aquest
grup ja fa més de dos anys que es reunia periòdicament i
realitzava tasques de buidats genealògics i ha materialitzat
la seva activitat constituint-se com a l'associació
ASINDA. Els coordinadors de les trobades van iniciar i
gestionar el procés de constitució i presentació d'estatuts
al Registre oficial d'associacions de la Generalitat de
Catalunya, passant a estar registrada el dia 1 de Febrer de
2008. Aquest grup està format per genealogistes,
historiadors i altres especialistes que es reuneixen als
locals del Centre Aragonès de Barcelona. Des de la
SCGHSVN desitgem un bon futur per les seves activitats i
un increment en les bones relacions entre les ambdues
entitats.
• Febrer. Digitalització del Arxiu del Monestir de
Pedralbes. La germana Sor Pierrette, abadessa del
Monestir de Pedralbes durant 19 anys anunciava la decisió
de les monges de digitalitzar el seu arxiu i posar-lo a
l'abast dels ciutadans mitjançant la web. L'arxiu té uns
2000 lligalls dipositats a la torre de sant Rafael a la zona
de clausura, on solament els investigadors autoritzats hi
tenen accés. A l'estiu es vol condicionar el local de
consulta i aprofitar per a posar els documents en suport
informàtic. El primer objectiu és preservar i conservar els
originals (alguns del segle XIV, o anteriors). El segon
objectiu és el de facilitar la consulta d'aquest arxiu de gran
valor patrimonial, ja que la clausura en pot ser un
obstacle. L'arxiu ha tingut pocs saquejos i el seu fons és
ric en documents com per exemple, butlles papals (com la
del permís del Papa per fundar el monestir), pergamins de
la Reina Elisenda, la versió catalana de la Regla de l'Orde
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de les Clarisses. Al segle XIX sor Eulàlia d'Anzizu va
racionalitzar l'arxiu, però la feina inacabada s'ha continuat
amb la participació ocasional d'alguna becària.
Actualment l'organista sor Eulàlia és l'encarregada de
posar ordre al voluminós arxiu. El Museu d'Història de la
Ciutat i la Generalitat de Catalunya crearan la comissió
encarregada de promoure la digitalització. Es pretén que a
mida que es vagi digitalitzant, es puguin consultar els
documents digitals des del propi Monestir, des de l'Arxiu
Nacional de Catalunya (a Sant Cugat) i des de l'Arxiu
Diocesà.

SOPA DE LLETRES
Cal trobar-hi els noms de 8 llinatges catalans.
(Teresa Llena i Farrés, sòcia núm. 562)
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• Març. Defunció de la Duquessa de Medina
Sidonia. Dona Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquessa
de Medina Sidonia, va morir el passat dia 7 de març al
Palau ducal de Sanlúcar de Barrameda. Havia nascut a
Estoril (Portugal) el 21 de agosto de 1936. Era la XXI
duquessa de Medina Sidonia, la casa ducal més important
d'Espanya degut a que ostenta el primer ducat hereditari
que s'ha concedit (1445), junt amb altres cases. Era tres
vegades Gran d’Espanya i ostentava, també 12 títols
reconeguts pel Cos de la Noblesa Italiana. Aristòcrata
atípica i polèmica, es va casar el 1955 amb José Leoncio
González de Gregorio i Martí, amb qui va tenir tres fills.
Era historiadora, conservadora de l'arxiu ducal i escriptora
de nombroses publicacions. Durant tota la seva vida va
tenir uns forts ideals republicans, va ser una lluitadora
antifranquista i va estar a la presó. Per aquests motius era
coneguda com la duquessa roja. En els darrers anys, es
dedicava a la presidència de la Fundació que gestionava el
patrimoni de la Casa Medina Sidonia, a la recerca història,
genealògica i a la literatura.
• Març. Els arxius de la Inquisició. Roma va
exposar per primera vegada els arxius de la Inquisició,
amb milers de documents conservats als seus arxius en
poder de la Congregació per a la Doctrina de la Fe,
dicasteri vaticà hereu del Sant Ofici. L'any 1998 Joseph
Ratzinger, aleshores prefecte de la Doctrina de la Fe, avui
Papa, va obrir els arxius als investigadors, els únics que
han pogut fins ara estudiar-los, sempre dins les parets de
l'arxiu. El passat mes de març, una petita part d'aquest
material, documents de l'edat moderna i contemporània,
varen ser exhibits en el Museu del Risorgimento de Roma.
La temàtica va ser tan variada com interessant. Es van
poder contemplar el llistat de llibres prohibits (Index
Librorum Prohibitorum), dibuixos on es mostra la relació
entre Inquisició i la iconografia espanyola, instruccions
sobre la conducta dels inquisidors del XVII, etc.
• Abril–juny.
Trobades familiars. Els Palà es
reuneixen a Montví de Baix. Van trobar-se al voltant de
seixanta-vuit familiars, d'entre 89 anys i 8 mesos,
descendents d'una branca que va tenir el seu origen en el
matrimoni Palà-Reixach, que va viure a Calders a mitjan
segle XIX. La família ha decidit fer una trobada dels
descendents després d'un exhaustiu estudi de l'arbre
genealògic. Al dinar van arribar persones d'arreu de
Catalunya: de Barcelona, Terrassa, Palau de Plegamans,
Sabadell, Moià, Monistrol de Calders, Sant Llorenç Savall
i Castellolí. Per portar a la festa es va elaborar un arbre
genealògic que recull sis generacions familiars, des de
l'any 1850 fins a l'actualitat . Els Freixenet de Can
Pendola, de Súria. Més de vuitanta descendents del
matrimoni format per Josep Freixenet Calvet i Rosa Canal
Sucarrats, teixidors, originaris de Berga, que a finals del
XIX van fundar la casa de cal Pendola de Súria, es van
trobar a Teià. Arribaren de diferents poblacions de
Catalunya i de fora (Madrid i San Sebastián). Es van
aplegar tot fent un dinar i a la sobretaula es recitaren
poemes de Perearnau -poeta embrancat amb la família-, es
brindà en basc i s'interpretà el ball de l'Àliga de la Patum.
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• Abril. La Fundació Santa Susanna, de Caldes de
Montbui, cedeix el fons documental de l'hospital de
pobres. La cessió ha estat feta a l’Arxiu Municipal de
Caldes amb la finalitat que sigui custodiat, conservat,
inventariat i posat a disposició de la mateixa Fundació,
d'investigadors i ciutadans. Aquest dimarts s'ha signat el
conveni, amb la presencia de l'alcalde Jordi Solé, el patró
de la Fundació, Joan Dalmau, i el regidor de Règim intern,
Josep Maria Tarruell (Diari 9 Nou).
• Abril. S’obre al públic l'arxiu del quarter del
Bruc. El podem consultar sense restriccions, només cal
identificar-se. L'arxiu té 60.000 volums i documents com
llistats dels 1.440 presoners de la República tancats a la
garjola del Castell de Montjuïc. El fons més antic és
El Fuerte de los Capuchinos de Girona, de l’any 1733
(20 Minutos)
• Abril. El Vaticà prohibeix als mormons seguir
microfilmant els arxius eclesiàstics. Aquesta prohibició
sembla respondre a la pràctica de certs rituals d'aquest
grup religiós, portats a terme gràcies a la informació dels
arxius parroquials. La notícia va provocar en el seu
moment un interessant i contrastat debat en diferents
llistes de genealogia, inclosa Socinautes. Més informació
a http://www.vozcatolica.org/43/mormones.htm
(en castellà), o bé, per qui vulgui llegir el comunicat
oficial, a: http://www.catholicnews.com/data/
stories/cns/0802443.htm (en anglès).
• Maig. Regalen a Zapatero el seu arbre
genealògic. La visita d'en José Luis Rodríguez Zapatero
a Alange (Badajoz), poble dels seus avantpassats per línia
paterna, es va fer per tal de celebrar la victòria electoral.
Aprofitant la seva presència se li va fer entrega d'un
quadre del seu arbre genealògic, elaborat per l'historiador
local Jesús Belloso. Sembla que a dita població d'uns
2.000 habitants qui més qui menys diu ser parent més o
menys proper del president. (La Vanguardia)
• Maig. Aplicació de la Llei d’Igualtat en la
Successió de Títols Nobiliaris. El Tribunal Suprem ha
aplicat per primera vegada la Llei d'Igualtat en la
Successió de Títols Nobiliaris amb caràcter retroactiu i ha
reconegut el “millor i preferent dret” de María Teresa
Gómez Saénz-Messía a “posseir, usar i ostentar” el títol de
comtessa de Humanes amb Grandeza de España, en lloc
del seu nebot, José Sáenz-Messía y Giménez, que el tenia
reconegut des de 1984. Després de 18 anys de plets en que
s'han fet valdre des de les Partides d'Alfons X, les Lleis de
Toro i la Novísima Recopilación fins el dret a la igualtat
de l'article 14 de la Constitució, el Ple de la Sala Civil del
Suprem ha aplicat la llei d'Igualtat de drets en la successió
de títols i ho ha fet de forma retroactiva. Tanmateix,
s'estableix que aquesta serà la doctrina aplicable als
expedients administratius sobre títols nobiliaris, als
recursos entaulats contra resolucions dictades per
l'Administració en aquesta matèria, així com als processos
entaulats davant l'odre jurisdiccional civil amb posteritat
al 27 de juliol de 2005, data de la proposició de llei que
donà lloc a la llei sobre igualtat en els títols nobiliaris.
(El País)
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• Adéu al Carnet d’Investigador. Atenent a una
informació del Servei de Coordinació d'Arxius, a partir
d'ara els carnets d'investigadors deixaran de ser emesos i
serà suficient amb la presentació del DNI per accedir a la
documentació i serveis d'arxius.
• Resolucions sobre escuts (DOGC, http://www.
Castellfollit de Riubregós; Bonastre;
Vallbona de les Monges; la Febró; la Floresta (Garrigues);
Pinell de Solsonès; Sant Llorenç de la Muga. (Enric
Fontvila, soci núm. 641)

municat.net).

• Resolucions sobre banderes (DOGC, http://
www.municat.net). Castelló d’Empúries; Rupit i Pruit;
Saus, Camallera i Llampaies; Juneda; Mediona. (Enric
Fontvila, soci núm. 641)
• Títols nobiliaris. BOE 62, 12-03-2008: Expedida
la R.C.S. el títol de comte de Buenavista a Dona María de
las Mercedes de la Cámara Goicoechea. BOE 62,
12-03-2008: Expedida la R.C.S. el títol marquès d'Oliver a
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María de las Mercedes Ricart y de Olivar. BOE 104,
30-04-2008: Expedida la R.C.S. el títol de marquès de
Vilanant a Dona Maria del Rosario d'Ornellas Silva.
B.O.E. 136, 05-06-2008 : Expedida la R.C.S el títol de
baró de Savassona a Don José Luis Jácome y Díez de
Tejada.
Acaba de sortir la Guía Oficial, Grandezas y Títulos
del Reino, Ministerio de Justicia, Madrid, setembre de
2007. S'esmenta que estan en tràmit els següents títols
relacionats amb Catalunya: m. de Bellpuig, c. de
Buenavista, m. de Cabanes, m. de Casa Rábago, m. de
Casa Riera, m. de Castelló, c. de Jimera de Líbar, m.
d'Oliver i b. de Yecla.
Obituaris. 18-03-2008: Dona Mercè de Bofarull i de
Vilaregut, baronessa de Ribelles. 06-04-2008: Don Agustí
de Vallès i de Prat, comte de Gustarredondo. 27-04-2008:
Dona Paloma Barris i Armet, comtessa de Carlet i del
Castellar. (Ramon Rovira i Tobella)

LLIBRES, WEBS, ARXIUS
Hereus, pubilles i cabalers · El sistema d’hereu a
Catalunya, per Llorenç Ferrer i Alòs. Editorial Afers,
2007. ISBN 978-84-95916-79-2. (Recomenat per Clara
Dalmases)
Nova llista sobre masies de Catalunya. A la web
www.gelida.org, recentment reestructurada s'ha creat
una llista sobre les genealogies dels hereus de masies de
Catalunya. Tots aquells genealogistes que facin, tinguin o
estiguin interessats en genealogies de masies catalanes
poden inscriure's a l'adreça http://www.gelida.org/
mailman/listinfo/masies_gelida.org.
(Ramon
Rovira i Tobella)
Recol·lectors de recursos digitals. Molt interessants
els dos: http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.
cmd; http://www.raco.cat. En particular, aquest

últim (RACO = Revistes Catalanes d’Accés Obert) ha
acabat d’incorporar els darrers números de la revista Aplec
de Treballs, publicació anual del Centre d’Estudis de la
Conca de Barberà, que aquest any celebra el 30è
aniversari de la seva fundació. El RACO és una
iniciativa que ha portat a terme l’Institut Ramon Muntaner
a través del Consorci de les Biblioteques Universitàries
(CBUC), la Biblioteca de Catalunya (BC) i el Centre de
Supercomputació de la Generalitat. (Josep Maria Grau)
El Diccionari Cappelli a la web. A tots aquells
interessats en la Paleografia, hem detectat una pàgina web
on podeu consultar l'imprescindible Dizionario di
Abbreviature Latini ed Italiani de A. Cappelli: http://
www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/
Cappelli/index.html

ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES
• El mas al Montseny · La memòria oral, editat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
• Guillem de Guimerà, frare de l'Hospital, per Josep Maria Sans i Travé. Febrer, 2008.
• Quintes 1860-1869. Una nova visió d'Argentona, per Jordi Pinart i Pradal. 2008.
• Vint anys al Centre Alfons el Vell, 1984–2004, editat pel CEIC Alfons el Vell.
• Heràldica de la Catedral de Barcelona, per Ramon Piñol i Andreu. (Donació de Roser Tey, abril 2008)
• Los Manegat y su Historia, per Luis Ignacio Manegat de Urmeneta. (Donació de l’autor)
• Manau-Graupera · Nissaga de dues famílies, per Ferran Manau i Graupera. 2008. (Donació de l’autor)
• La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1923, per Francesc Fontbona. Editat per la Biblioteca de Catalunya.
• Terme, núm. 22 (2007) (intercanvi)
• Nobiltà, núm. 83 (intercanvi)
• Hidalguía, núm. 327 (nova subscripció)

Solució de la sopa de lletres (fila, columna, direcció):
a3 SE: Montcada, i10 N: Cardona, e7 SO: Cabrera, g7 NE: Bas, i8 N: Vilamur, j4 N: Cervelló, g3 SW: Erill, e2 N: Foix
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