Centre d’Estudis Canetencs
c/ Saüc nº 2 – 08360 – Canet de Mar
centreestudiscanetencs@gmail.com

Arxius de la Parròquia de Canet de Mar.
Treballs de inventari, digitalització i buidat dels fons, fets per
l’Equip d’en Ramon Rovira.

Llibres sacramentals,
Esposalles.
Guia per la consulta.

Gener 2012

Autors:
Fotografies digitals dels 12 primers llibres.

Jordi Soler

Buidat de les inscripcions dels 8 primers llibres en una base de dades.

Jordi Soler

1

Centre d’Estudis Canetencs
c/ Saüc nº 2 – 08360 – Canet de Mar
centreestudiscanetencs@gmail.com

Digitalització i Buidat dels llibres de Esposalles de la Parròquia de Canet de Mar.
Digitalització (fotografies):
Les fotografies en color han estat realitzades amb càmera Nikon 80 i equip de
il·luminació Kaiser: Son fetes des de l’ordinador, numerades directament i guardades en
memòria externa en format doble JPEG i NEF i recollides en una carpeta per cada llibre.
Son de doble pàgina i denominades pel mateix número que figura en l’original al full de
la dreta, de forma que, per exemple, la foto 50 inclou l’anvers d’aquest full i el revers
del anterior.
Altres fotografies recullen les pàgines inicials i finals del llibre i les pàgines de
l’índex, si existeix. Com habitualment aquestes pàgines no duen numeració les
fotografies les denomino:
(suposat Llibre 5 d’esposalles)
Espos L05 Pag. inicials (01), (02),..
Espos L05 Pag. finals (01), (02),..
Espos índex-A(01), A(02),.. B(01),.. C(01)1
La fotografia del exterior del volum es denominada: Espos L05 foto exterior.
Les fotografies dels fulls amb inscripcions les denomino: Espos L05-001, L05002, ....., segons sigui el número que trobo anotat l’angle superior de la pàgina de la
meva dreta, tal com queda dit mes amunt.
En alguns casos la numeració de folis o pàgines no es correlativa per duplicació
de un número (que resolc afegint una lletra o “bis” tan a la foto com al buidat en el
camp “full”), per salt de un o més números (salt que segueixo) o per passar de
numeració de folis a pàgines o a l’inrevés.
En tot cas sempre les fotos tenen la numeració original que figura en la pàgina
de la dreta del lector.
La digitalització dels 12 llibres d’Esposalles, ha requerit 2.652 fotografies de
doble pàgina.
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En l’índex, la llista d’una lletra pot continuar en el revers de la pàgina, que es localitzarà en la foto de la

lletra següent i o en el lloc que se indiqui en el propi text.
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Buidat:

El buidat recull la informació de les 7.214 inscripcions dels primers 8

llibres (des del 8 de juliol de 1595 fins el 24 de novembre de 1924) en una única base de
dades. Cada inscripció està formada per 23 camps que contenen la pràctica totalitat de
les dades de la inscripció original. El darrer camp, “Notes”, serveix per recollir
l'eventual informació addicional que figura en l'original o notes aclaridores afegides per
l'autor del buidat. El buidat, que disposa d'un ràpid cercador, es consultable a internet
en la web del Centre d'Estudis Canetencs. Si es vol visualitzar els originals digitalitzats,
aquests seran consultables a l'Arxiu Municipal de Canet, es convenient anotar el llibre
i foli que figuren al buidat de la inscripció per facilitar la localització de la fotografia del
original.

Particularitats dels llibres 1 i 2 d’esposalles relligats en volum únic, 1595-1759.
Abast:
De 1595 a 1686 el llibre I i de 1687 a 1759 el llibre II
Llibre I: La primera inscripció de 9 de juliol de 1595, la darrera de 10 de febrer de 1687.
El llibre té varis espais i fulls sencers en blanc deixats, interpreto, per anota-hi
inscripcions que finalment no foren fetes. Entre el full 014r i el 019 únicament una
inscripció de cada un dels anys 1614, 1615, 1616, i dos del 1617, la resta espais en
blanc. En el full 019 es reprenen les inscripcions a partir del juliol de 1618 fins al full 22
on la darrera inscripció es de primer d’agost de 1621, seguint en blanc fins el full 023
que conté dos úniques inscripcions de l’any 1625, continuant en blanc fins el full 025 on
es reprenen les inscripcions en data 25 març de 1626. Cap anotació dels anys 1622, 23 i
24.
Al full 083r la darrera inscripció es de 30 de novembre de 1658, el següent full 084,
s’inicia 084 amb inscripció del 11 gener de1660.
Llibre II: La primera inscripció és de 29 de març de 1687, darrera de 7 d’octubre de
1759.
Al final del llibre foren enquadernats varis fulls de certificats de matrimonis celebrats
dins del període del llibre però no inclosos. (veure imatges “Pag. Finals (01), fins (09)”
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 22 x 32,5 x 6,0 cm.
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Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta.
Llibre 1: Te dos fulls inicials, seguits de fulls de l’índex, (que no te serreta de lletres, es
paginat amb numeració romana, que usem en números àrabs, per identificar les fotos)
Segueix el tercer full inicial (amb una referència al Bisbe Jayme Cassador datada el 9 de
maig de 1595.) i a continuació 136 fulls de inscripcions numerats per fulls de 1 al 136.
A l’últim full (136), li falta la meitat dreta en sentit vertical.
Les pàgines 69r, 70, 70r i 71 han estat enquadernades capgirades i contenen llista de
confirmacions dels anys 1599 i 1616.
Seqüència de fotos: -índex(01), -índex(03), -índex(05), ....índex(25), -índex(27).
-001, -002, .......-135, -136.
Llibre 2:Te full inicial seguit de l’índex i els fulls de inscripcions, numerat per fulls del
1 al 207, seguit de 6 fulls finals amb documents annexats. Entre el full 162 i 163 afegit
un fragment de full amb una inscripció2. Del full 186 passa al 188, el 187 perdut o
arrancat3.
Seqüència de fotos: -001, -002,.....-161, -162, -162a, -163, -164, .....-185, -186, -188, 189, ......-206, -207.
Els fulls d’aquest llibre afectats per l’agressivitat de la tinta.

Particularitats del llibre 3 d’esposalles, 1759-1797.
Abast:
La primera inscripció del llibre es de 4 de novembre de 1759, la darrera de primer de
juliol de l’any 1797.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 21,5 x 30,5 x 4,0 cm.
Relligat amb cobertes dures amb pergamí i lligalls de beta. Te dos fulls inicials seguit
de índex alfabètic pel cognom del nuvi. Y els fulls de inscripcions numerats per pàgines
de 1 a 446 i al final dos fulls solts.

2
3

Visible dret i reves en fotos -162a i -163.
Les 6 inscripcions que contenien aquest full perdut han pogut ser reconstruïdes parcialment amb la

informació de l'index i figuren al buidat
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El paper a partir de la pàgina 409 endavant el paper es un xic mes gran.

En la primera pàgina nota sobre les condicions per contraure matrimoni els menors de
25 anys, segons Real Pragmàtica de 1776.
De la pàgina 312 salta a la 314. Després de la pàgina 414 la numeració continua per
fulls, iniciant-se repetint la 414.
Seqüència de fotos: -001, -003, -005, ........-309, -311, -314, -316, -318, ........-338, -340,
-341, -343, -345, ....-409, -411, -413, -414, -415, -416, -417, .......-444, -445, -446.
Addicionalment fotos: -fulls solts (01), -(01r), -(02), -(02r).
El darrer full 445 i revers conté nota de la visita de 1797 del Bisbe Santiago Perez Mata
i varies notes de 1797 i 1823 relatives a correccions o faltes de algun matrimoni.

Particularitats dels llibres 4 i 5 d’esposalles, relligats en volum únic, 1797-1851.
Abast:
Llibre 4: Primera inscripció de 2 de juliol de1797, darrera de 23 de desembre de 1837.
Llibre 5: Primera inscripció de 24 de gener de 1838, darrera de 13 d’octubre de 1851.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 22 x 31 x 5,0 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta.
Llibre 4: Te dos fulls inicials seguits dels fulls de inscripcions. El primer numerat 1, el
seu revers 2, el segon full numerat únicament l’anvers 3, els següents numerat per
pàgines fins el 25 que continua per fulls fins el 107, on continua per pàgines des del 109
fins al final 257. Segueix l’índex amb serreta amb lletres al revers i uns documents
annexats al final.
Seqüència de fotos: -001, -003, -004, -006, -008, -010 ....-022, -024, -025, -026, -027,
.... -106, -107, -109, -111, -113....-255, -257.
Documents annexos: -annexes(01), -(02), -(03).
En la pàgina 199 es llegeix la següent nota:
“El Ilmo. Sr. Dionisio Castrano y Bermúdez Obispo de este Obispado de Gerona con la
aprobación del Sínodo celebrado en esta Diócesis en el día 16 de Abril último (1828)
con decreto de la misma fecha, ordena y manda (entre otras resoluciones) que en lo
sucesivo todas las partidas de matrimonio se estiendan en idioma castellano”.
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Els fulls d’aquest llibre afectats per l’agressivitat de la tinta.

Llibre 5: Dos fulls inicials seguits de l’índex alfabètic pel cognom del nuvi i a
continuació els fulls de inscripcions numerats per pàgines de 1 fins 130 i segueixen 5
documents matrimonials de la Parròquia de Sant Agustí de Roma.
Dos documents intercalats davant les pagines 41 i la 914.
(Nota: La foto 97 que tindria que mostrar les pàgines 96 i 97, per error al
digitalitzar mostra, repetides, les 92 i 93. Pendent de fer foto correcta i substituir
aquesta.)
Seqüència de fotos: -01, -003, -005, ....-037, -039, -039a, -041, -043, .... -087, -089, 089a, -091, -093, ......-127, -129, -130.
Fotos annexes:

-annexes(01), -(01a), -(02), -(02a), -(03), -(03a), -(04), -04a), -(05), -

(05a).

Particularitats del llibre 6 d’esposalles, 1851-1869.
Abast:
La primera inscripció de 8 de novembre de 1851, darrera de 8 de novembre de 1869.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 22,5 cm x 31 cm x 3,0 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta. Te un full inicial seguit de
l’índex i els fulls de inscripcions segellats en sec “Isabel 2ª reina de las Españas
OFICIO” i numerats per fulls del 1 al 155 i quatre fulls més en blanc al final.
El full 3, esta situat entre el 14 i el 15.
Del full 152 salta al 154.
Seqüència de fotos: -001, -002, -0035, ....151, -152, -154, -155, -156.
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Visibles dret i revers en fotos 39a - 41 i 89a - 91 respectivament.
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Atenció: En el llibre L06, el full 3 situat entre el 14 i el 15. Per aquest motiu els reversos dels full -002,

-003 i -014 no els trobarem, com correspondria respectivament, a l’esquerra de les fotos -003, -004 i -015.
Així per visualitzar el revers del full 002 (-002r) cal obrir la foto L06-004.
Per visualitzar el revers del full 003 (-003r) obrir la foto L06-015.
Per visualitzar el revers del full 014 (-014r) obrir la foto L06-003
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Particularitats del llibre 7 d’esposalles, 1870-1899.
Abast:
La primera inscripció de primer de gener de 1595, darrera de 23 de desembre de 1899.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 21,5 cm x 32 cm. x 4 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta.
Alguns fulls totalment i altres parcialment despresos per trencament del cosit. Te un full
inicial seguit de l’índex i dels 213 fulls pautats i segellats en sec “SELLO OFICIO 6 Cs
PESETA 1871”, excepte els 12 primers amb segell en sec del 1870, manuscrits i
numerats per fulls del 1 al 213 que contenen les inscripcions.

Particularitats del llibre 8 d’esposalles, 1900-1924.
Abast:
La primera inscripció es de 3 de gener de 1900, la darrera de 24 de novembre de 1924.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 24 x 32 x 5,0 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta. Te un full inicial seguit dels
fulls de inscripcions, numerats per fulls del 1 al 295.
Seqüència de fotos: -001, -002, -003, .....-294, -295.

Particularitats del llibre 9 d’esposalles, 1924-1933.
Abast:
La primera inscripció del 15 de desembre 1924, la darrera de 16 d’octubre de 1933.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 22 cm x 33 cm x 4,0 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta. Te un full inicial seguit dels
fulls de inscripcions numerats per fulls del 1 al 202, al final l’índex.
Del full 87 salta al 89, sembla error de numeració, no pèrdua de full.
Seqüència de fotos: -001, -002, -003, ...-086, -087, -089, -90, -091, .....-201, -202.
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Nota en full 80, relativa a pas de la parròquia a la categoria de “término”.

Particularitats del llibre 10 d’esposalles, 1933-1952
Abast:
La primera inscripció de 23 d’octubre de 1933, la darrera de 20 de desembre de 1952.
Les inscripcions queden interrompudes el 1936 (darrera inscripció: 29 juny 1936) fins a
la represa 1939 acabada la Guerra Civil (primera inscripció: 5 de febrer 1939).
Figuren tres inscripcions, realitzades el 1939, referides a matrimonis celebrats en
condicions especials durant aquell període (2 de 1937 i una de 1938).
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 24 cm x 33 cm 5,0 cm.
Relligat amb cobertes dures i lligalls de beta. El bloc de fulls parcialment desprès de les
tapes. Te un full inicial seguit dels fulls de inscripcions numerats per fulls del 1 al 295 i
seguits del índex.
Seqüència de fotos: 001, -002, -003, .....293, -294, -295.

Particularitats del llibre 11 d’esposalles, 1953-1961.
Abast:
La primera inscripció de 7 de gener de 1953, la darrera de 29 de juliol de 1961.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 22 cm x 32 cm x 4 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta. Te l’índex al inici seguit dels
fulls de inscripcions prenumerats per pàgines del 1 al 401.
Seqüència de fotos: -001, -003, -005, ...-397, -399, -401.

Particularitats del llibre 12 d’esposalles, 1961-1968
Abast:
La primera inscripció de 2 d’agost de 1961, darrera de 27 de desembre de 1968.
Estructura, paginació i incidències:
Mida foli, 22 cm x 32 x 4,0 cm.
Relligat amb cobertes dures en pergamí i lligalls de beta. Te l’índex al inici seguit dels
fulls de inscripcions prenumerats per pàgines del 1 al 241, la resta fins 400 buides.
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