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Armand de Fluvià i Escorsa va néixer a Barcelona el 17 d’octubre 
de 1931. Després de llicenciar-se en dret el 1959 per la Universitat 
de Barcelona, va dirigir ben aviat els seus interessos cap a la 

genealogia i l’heràldica. En unes disciplines que històricament havien 
estat associades a la mentida i l’engany amb l’únic objectiu de satisfer 
la vanitat del client, Armand de Fluvià va imposar la seriositat, la 
metòdica i el rigor documental. Els coneixements, expertesa i savoir 
faire adquirits en aquestes matèries el feren mereixedor l’any 1984 del 
primer premi d’Arenberg de genealogia.

Aquest reconeixement internacional no va passar desapercebut. Per 
resolució número 91.081.141 del dia 25 de març de 1991, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 1.433 del dia 22 d’abril de 
1991, el President Jordi Pujol va crear el càrrec d’Assessor d’Heràldica i 

Jordi Mestres i López, i Armand de Fluvià i Escorsa
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Genealogia, dependent del Departament de Presidència, i va nomenar 
per exercir-lo Armand de Fluvià. S’instituïa, doncs, de facto la figura de 
Rei d’Armes de Catalunya, és a dir, un expert heraldista responsable del 
registre dels blasons (principalment cívics però també gentilicis, fet que 
requereix expertesa en genealogia), la formació dels nous que s’anessin 
concedint i l’observança en ells de les lleis heràldiques.

La dignitat de Rei d’Armes va gaudir de gran importancia durant l’edat 
mitjana i de la seva ploma van sortir magnífics tractats d’heràldica que 
recullen els blasons dels principals llinatges de l’època. En són exemples 
destacats el llibre de l’Herald Berry, primer Rei d’Armes de Carles VII 
de França, o el de l’Heralt Sicília, Rei d’Armes d’Alfons V d’Aragó. 

A Espanya, les funcions del Cronista Rey de Armas venen regulades 
pel decret de 13 d’abril de 1951. El darrer Rey de Armas del Regne 
d’Espanya fou Vicente de Cadenas, qui es mantingué en el càrrec fins 
a la seva mort el 2005. Armand de Fluvià va exercir el càrrec d’Assessor 
d’Heràldica i Genealogia a Catalunya fins a l’any 2018. Sense cap 
nomenament posterior, els càrrecs a Espanya i Catalunya es poden 
considerar actualment extingits per silenci administratiu. Només la 
comunitat autònoma de Castella i Lleó manté en la seva administració 
el càrrec de Cronista de Armas que pel Boletín Oficial de Castilla y León 
número 92 del dia 16 de maig de 1991 nomenà per exercir-lo Alfonso 
de Ceballos-Escalera, marquès de la Floresta i vescomte d’Ayala.

Coincidint amb el seu 90è aniversari, l’ofici d’Armand de Fluvià com 
a Rei d’Armes de Catalunya serà reconegut durant el XXXIV Congrés 
Internacional de Genealogia i Heràldica, que se celebrarà del 19 al 23 
d’octubre d’enguany a Madrid, on el dimecres dia 20 se li farà entrega 
del Premi de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, 
el màxim reconeixement internacional a un Rei d’Armes oficial d’un 
país. La meva més sincera felicitació i que per molts anys puguem seguir 
gaudint de la seva saviesa.

Jordi  Mestres i  López
Junta de Govern de la ICGenHer

 1. Alfonso de Ceballos-Escalera. Heraldos y Reyes de Armas en la Corte de España. Editorial Ibero-
americana, Colección Heráldica Persevante Borgoña, 1993. Margarita Zabala. “Los Reyes de Armas en 
España”. Hidalguía 2016, 372, 483-554.
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90 aniversari
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ÍTACA

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Els Lestrígons i els Cíclops,
l'aïrat Posidó, no te n'esfereeixis:
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se't manté alt, si una
emoció escollida
et toca l'esperit i el cos alhora.
Els Lestrígons i els Cíclops,
el feroç Posidó, mai no serà que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ànima,
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.

Has de pregar que el camí sigui llarg.
Que siguin moltes les matinades d'estiu
que, amb quina delectança, amb quina joia!
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven;
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen,
corals i nacres, mabres i banussos
i delicats perfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes,
per aprendre i aprendre dels que saben.

Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca.
Has d'arribar-hi, és el teu destí.
Però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa,
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ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que t'hagi de dar riqueses Ítaca.

Ítaca t'ha donat el bell viatge.
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo.
Res més no té que et pugui ja donar.

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat.
Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència,
ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.

Konstantinos P. Kavafis. Versió catalana per Carles Riba
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“Ara mateix”, poema escrit per Miquel Martí i Pol (1981), en el llibre “L’àmbit de tots els àmbits”

ARA MATEIX

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d’un propòsit que no dic
i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis
que anunciaven taumaturgs insignes
no s’ha complert, i els anys passen de pressa.
De res a poc, i sempre amb vent de cara,
quin llarg camí d’angoixa i de silencis.
I som on som; més val saber-ho i dir-ho
i assentar els peus en terra i proclamar-nos
hereus d’un temps de dubtes i renúncies
en què els sorolls ofeguen les paraules
i amb molts miralls mig estrafem la vida.
De res no ens val l’enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’història
concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.
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catalunya l’únic país que no té escut



18



19

Com diu la bona amiga Dra. Eulàlia Duran i Grau, “Totes les na-
cions han procurat forjar la mateixa imatge, una imatge que és 
estimada i en la qual hom creu encara que no es correspongui 

necessàriament amb la realitat. Una imatge construïda per un entramat 
ideològic fet a base de mites, de llegendes, de símbols... L’origen de 
l’home, de la població, de les ciutats, de les nacions, és un tema que 
exerceix una especial atracció a l’època del Renaixement i dóna lloc 
a una veritable mitologia renovada... Les arrels nacionals sempre han 
estat motiu d’interès, i les llegendes han servit per explicar-les... Al se-
gle XV, tot Europa recorregué a les seves pròpies llegendes i en forja 
de noves per tal de prestigiar les naixents nacions en competències les 
unes amb les altres”. I, com deia també, al meu llibre “Els Quatre Pals, 
l’escut dels comtes de Barcelona” (1994), aquesta descripció sobre la 
funció social de les llegendes, es pot aplicar perfectament a l’explicació 
de l’origen del senyal familiar o escut dels comtes de Barcelona, que 
havia esdevingut, fins ara, amb el nou Estatut d’autonomia, símbol de 
la nació catalana, de Catalunya. Catalunya és l’únic país —crec que de 
tot el món— que no té escut. També és l’única autonomia de l’Estat 
espanyol que no en té. El primer escut que va aparèixer a la península 
Ibèrica —i el segon d’Europa—, és el dels comtes de Barcelona, del qual 
tenim constància i prova des del 1150.

Es tracta d’un escut d’or (o groc) amb quatre pals de gules (o 
vermells). Antigament dels pals heràldics en deien “barres” i popular-
ment encara molta gent els esmenta erròniament d’aquesta manera. 
En la ciència o disciplina heràldica, les franges verticals són pals, les 
horitzontals són faixes, les diagonals de dalt a l’esquerra a baix a la 
dreta són bandes i de dalt a la dreta a baix a l’esquerra són barres. Per 
tant, científicament, tècnicament i acadèmicament no és correcte dir 
barres al que són pals.

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  19 - 21 ,  a r mor i a
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La bandera o ensenya dels comtes de Barcelona fou com llur escut, 
però en ella els pals esdevingueren faixes, o sigui franges horitzontals, 
tampoc barres. La bandera dels comtes de Barcelona, després comtes-
reis, i conseqüentment l’escut, foren territorialitzats, o sigui, esdevin-
gueren propis del Principat de Catalunya, per la voluntat dels nostres 
sobirans. Efectivament, el comte-rei Martí I l’Humà, a la proposició 
(discurs de la Corona) que va fer a les Corts catalanes celebrades a 
Perpinyà el 1406, va manifestar que el seu besavi, el comte-rei Jaume 
II, quan va enviar el seu fill Alfons (el futur comte-rei Alfons III el Be-
nigne) a la conquesta de Sardenya (1323), li va fer a mans la bandera 
tot dient-li: “fill jo us dono la bandera nostra antiga del Principat de 
Catalunya, la nostra bandera reial”.

Com a Assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya que sóc per 
nomenament presidencial, i també com a president de la Institució 
Catalana de Genealogia i Heràldica, fa anys que gent del país i de 
fora ens pregunta i vol saber quin és l’escut de Catalunya com a país, 
i hem de respondre que oficialment no en té, però que el que li cor-
respon tenir és el que anomenem dels “Quatre Pals”, per antonomàsia 
(o sigui, d’or amb quatre pals de gules). I no en té perquè l’Estatut 
d’autonomia del 1979 no l’esmentava, només esmentava la bandera 
a l’article 4: “La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre 
barres vermelles en fons groc”. I no en té perquè resulta que al nou 
Estatut, aprovat, malgrat l’assessorament que vaig oferir a la Comissió 
del Parlament, explicant com haurien de definir l’escut i la bandera. 
No n’han fet gens de cas i el tema dels símbols ha sortit al seu Article 
8, obviant l’escut i definint incorrectament la bandera. Diu així: “1. 
Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, té com a símbols 
nacionals la bandera, la festa i l’himne. 2. La bandera de Catalunya és 
la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc. 3. La festa de 
Catalunya és la Diada de l’Onze de Setembre. 4. L’himne de Catalunya 
és Els segadors”.

És curiós el que passa a Catalunya: molt parlar i debatre si som o 
no una nació, però quan es tracta dels nostres símbols nacionals sem-
bla que no interessin a la gent o fins i tot que se’n vulgui prescindir. 
S’ignora totalment el nostre escut i es defineix incorrectament la nos-

Armand de Fluvià i Escorsa, Catalunya l’únic país que no té escut

a r mor i a ,  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  19 - 21  -  ic g e n h e r . c at
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tra bandera, en comptes de fer-ho, en un lloc tan important i solemne 
com és l’Estatut, de la manera més objectiva, acadèmica, tècnica i ci-
entífica, com abans he dit. A què han jugat els nostres parlamentaris? 
Potser ara, després d’aquest desapropiament, els aragonesos, que des 
de fa alguns anys estan intentant demostrar, sense aconseguir-ho, que 
l’origen dels Quatre Pals és aragonès, trobin una bona ocasió per 
apropiar-se’l.

Armand de Fluvià i  Escorsa

Armand de Fluvià i Escorsa, Catalunya l’únic país que no té escut

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  19 - 21 ,  a r mor i a
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c u r r i c u l u m  v i t a e
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ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA va néixer a Barcelona el 17 d’oc-
tubre de 1931, fill d’Armand de Fluvià i Vendrell, deixeble d’Enric 
Granados, compositor de música, i de Maria Escorsa i Benages, nét de 
l’escriptor Pius de Fluvià i Borràs —germà del compositor Manuel de 
Fluvià i Borràs— i de l’industrial siderúrgic Alexandre Escorsa i Sòria, 
fundador de l’HAMSA (Hierros y Aceros Moldeados S.A.), que era fill 
de Dionís Escorsa i Cruells, fundador de les Foneries Escorsa.

Va fer el batxillerat al Reial Col·legi de les Escoles Pies de Sarrià i al 
de Santa Anna de Mataró, tots dos en règim d’internat. Va obtenir el 
batxiller universitari el 20 de desembre de 1949. El 1950 ingressa a la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, on es llicencià (1959). 
Després d’haver fet les milícies universitàries al campament de Los 
Castillejos durant dos estius (1952 i 1954), va fer les pràctiques quatre 
mesos d’alferes d’infanteria a Palma de Mallorca.

Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (1960), 
va tenir com a padrí de toga Joan de Déu Trias de Bes i Giró, que va 
ésser el seu advocat defensor. Curset de formació professional al Col-
legi d’Advocats de Barcelona (1960). Pràctiques, com a passant, al bufet 
de dos lletrats: Josep Antoni Castellà i Beltrí i Francesc Maria Manich 
i Moragas. Curs de paleografia i diplomàtica a la Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat de Barcelona, a càrrec de Felip Mateu i Llopis 
(1961). Professor de l’Escola de Genealogia, Heràldica i Nobiliària de 
Barcelona, fundada per l’Instituto Luis de Salazar y Castro (1961-63). 
Professor de genealogia, heràldica i nobiliària catalanes (1984-94). 
Membre de l’Institut Internacional de Genealogia i Heràldica (1956). 
Diplomat en Genealogia, Heràldica i Nobiliària (1963). Membre de 
la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans i vocal de la seva junta de govern (1963). Curs d’història de 
Catalunya impartit per l’historiador Ferran Soldevila i curs de perfec-

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  2 4 - 3 3 ,  a r mor i a
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cionament del català al CSIC, amb el professor Joan Triadú. Secretari 
de la junta directiva de la secció provincial de l’Asociación Española 
de Amigos de los Castillos (1964-71). Durant aquest temps va excavar 
el castell medieval de Sant Joan, a Lloret de Mar, i va interessar les 
autoritats en la seva restauració. 

Premi Franckenau de Genealogia, de l’Institut Internacional de Ge-
nealogia i Heràldica (1965) i Premi D’Arenberg de la Conféderation 
Internationale de Généalogie et Héraldique (1984), per la publicació, 
a la Gran Enciclopèdia Catalana, de les genealogies dels grans lli-
natges comtals i feudals catalans. Cavaller de l’Orde Constantinià de 
Sant Jordi (1965) i de l’Orde de Savoia dels Sants Maurici i Llàtzer 
(1994). Medalla de Bronze del Mil·lenari de Lloret de Mar pels treballs 
d’excavació al castell de Sant Joan (1966), que va salvar de l’enderroc. 
Membre de l’Instituto Luis de Salazar y Castro, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (1967) ocupant la vacant deixada per 
defunció del Baró de Benasc (medalla núm. 28). Membre protector de 
l’Institut d’Estudis Gironins (1967). Soci numerari de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos (1967-93). Membre del Patronat d’Estudis Ausonencs 
(1968), de l’Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Genea-
logía, Heráldica y Nobiliaria, de Madrid (1970), de la Societat Cultural 
Urgel·litana (1978), de la Societat Catalana d’Onomàstica i de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense (1979-93). El 1980 va ésser un dels 
cinc jurats (juntament amb Antoni M. Aragó i Cabañas, subdirector de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Josep Mainar i Pons, president de l’Obra 
del Ballet Popular, Josep M. Pons i Guri, i Domènec Moner i Basart, 
músic i compositor) que van dictaminar sobre la denominada “Sardana 
de la Represa”. Assessor d’heràldica i vexil·lologia al Departament de 
Governació de la Generalitat (1980-2018), on ha elaborat els informes 
per a l’oficialització dels escuts i banderes dels ens locals de Catalunya.

Fundador i president de la Societat Catalana de Genealogia, He-
ràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia (1983-2007). Assessor de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona (1983) i de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya (1983). Membre de la Societat Catalana d’Onomàstica (1983-
95). Membre del Centro Nacional de Investigaciones Genealógicas y 
Antropológicas de Quito, Equador (1985), de l’Academia de Ciencias 
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Genealógicas y Heráldicas de Bolívia; de l’Acadèmia Mallorquina d’Es-
tudis Genealògics, del Centro de Estudios Genealógicos e Históricos 
de Rosario, Argentina, de la Sociedad Portorriqueña de Genealogía, 
del Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, Argentina (1985), 
corresponent de l’Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, 
Heráldicos e Históricos (1985), i associat de l’Académie Internationale 
d’Héraldique (1985). Membre del plenari de la Comissió del Mil·lenari 
de Catalunya (1988). Membre de la Società Italiana di Studi Araldici. 
Acadèmic corresponent de la Real Matritense de Heráldica y Genealogía 
(1990). Assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya, per nomena-
ment presidencial (1991). Membre corresponent del Centro Interdis-
ciplinario de Estudios Culturales de Buenos Aires (1995). El 1995 va 
ser el promotor i un dels fundadors de l’Institut d’Estudis Nobiliaris 
Catalans, de què és membre de la junta de govern. Acadèmic estranger 
de l’Academia Heráldica de Historia, de Colòmbia (2001). Membre 
corresponent de la Junta Sabatina de Especialidades Históricas, de 
Buenos Aires (2002). Professor d’Heràldica a l’Escola Internacional de 
Protocol de Catalunya a la Universitat Pompeu Fabra (2003-04 i 2004-
05). Soci honorari de l’Associazione dei Possessori di Certificazioni di 
Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltà Rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi 
di Spagna (2006). El 2008, fundà la Institució Catalana de Genealogia 
i Heràldica (ICGenHer), de la qual és president.

El seu interès per la conservació i preservació del ric i important 
patrimoni nobiliari català ha aconseguit que fossin dipositats a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó els dels Marquesos de Monistrol d’Anoia, de 
Sentmenat i de Castellbell i, posteriorment, quan fou creat, a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, els dels Marquesos de Castelldosrius, de Sant 
Mori, de Gelida-Vescomtes de Güell, i de Mansolí, dels Comtes de la 
Vall de Merlès i dels Barons de l’Albi; també hi va dipositar la part 
política del seu arxiu particular, i tota la referent al moviment gai, i ha 
fet un conveni amb el Departament de Cultura pel qual donà tot el seu 
arxiu i biblioteca especialitzats en genealogia, heràldica i nobiliària, 
fonamentalment catalanes, a aquell Arxiu, retenint-ne, però, una part a 
casa seva fins a la seva mort. També va donar la documentació musical 
del seu pare, Armand de Fluvià i Vendrell, i la del seu besoncle, Manuel 
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de Fluvià i Borràs, al Centre de Documentació Musical Casa dels Taron-
gers. Va intervenir i col·laborar en les gestions prop de la Casa Ducal 
de Medinaceli per a la microfilmació —i trasllat a Catalunya— de tots 
els seus fons catalans, i també està gestionant, amb el Departament de 
Cultura i el Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, la creació d’un Arxiu 
de la Noblesa Catalana amb la finalitat que aquest fons, tan important, 
no surti mai de Catalunya per nodrir l’Archivo General de la Nobleza 
Española, centralitzat a l’Hospital de Tavera, de Toledo. 

El juny del 1981, el cap de gabinet del conseller de Governació, Sr. 
Jaume González Agápito, li va encarregar, per indicació del conseller 
adjunt a la Presidència, Sr. Miquel Coll i Alentorn, un informe sobre 
el Principat de Girona (16-6-1981). El mateix any, per encàrrec del 
conseller de Cultura, va fer un informe sobre les condecoracions que 
podria concedir la Generalitat: les tres que va proposar van ésser ac-
ceptades (Creu de Sant Jordi, Medalla President Macià i Medalla Narcís 
Monturiol). També el 1981, el conseller de Governació li encarregà un 
informe sobre l’escut distintiu del cos de Mossos de l’Esquadra (2-4-
1981). El 1980, va començar, al Departament de Presidència (després 
va passar al de Governació), la seva tasca d’assessor informador de les 
banderes i escuts cívics dels ens locals de Catalunya, que ha realitzat 
fins al 31 de desembre del 2018, quan va ser injustament acomiadat. 
El 1983, el Consell del Disseny i de la Senyalització li va encarregar 
un informe tècnic sobre la bandera de Catalunya (2-3-1983). El 1984, 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona li va 
encarregar un informe sobre el seu escut (1-9-1984). El 1986, va fer, 
per a la Diputació Provincial de Barcelona, un informe sobre el seu 
escut heràldic (9-12-1986). El 1987, amb motiu de la concessió de la 
Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al comte de Barcelona, el Sr. 
Alcalde li va encarregar un informe sobre la vinculació amb Barcelona 
dels comtes de Barcelona i una llista de persones barcelonines vincu-
lades a l’homenatjat (12-1-1987). També aquell any, el Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona li va encarregar un informe sobre el seu escut 
(31-3-1987). I la Universitat li’n va encarregar un altre sobre el seu (2-
2-1987). El juliol del 1987, el director general d’Administració Local, 
li va encarregar —com a “conseller heràldic”— l’organització d’una 
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exposició itinerant de segells i escuts municipals de Catalunya. El març 
del 1988, amb motiu del Mil·lenari de Catalunya, l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial de la Generalitat i de Publicacions li va encarregar 
l’ampliació i correcció d’uns quadres genealògics de les cases comtals 
catalanes. El 24 de març de 1990, per encàrrec del seu bon amic, Sr. 
Albert Manent, va fer unes notes sobre els títols de l’hereu de la corona 
per al president de la Generalitat, amb qui es va  entrevistar a casa del 
Sr. Coll i Alentorn. També va fer un informe sobre l’escut de la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya, i un altre per al Col·legi d’Agents 
de la Propietat Immobiliària de Catalunya. El 1995 un informe sobre 
l’escut del Col·legi Major Universitari La Salle de Barcelona. També 
n’ha fet un altre per a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i el 
1998 un altre sobre la història genealògica i heràldica del Palau Cen-
telles, per encàrrec del Consell Consultiu de la Generalitat i el mateix 
any va ésser contractat per fer un curset d’heràldica i genealogia a la 
Universitat Catalana d’Estiu de Prada, que va repetir el 1999. El 2001 va 
fer un informe per al Departament de Justícia per tal de veure quines 
condecoracions podria concedir. Aquell mateix any, l’Institut d’Estu-
dis Eivissencs li’n va encarregar un altre sobre l’escut i la bandera del 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera. El 2002, el duc de Sogorb li 
encarregà un informe sobre la importància del patrimoni català de la 
Casa Ducal de Medinaceli. El 2007, el cap de protocol del Departament 
de Governació li’n demanà un altre relatiu a l’escut de l’Associació Ca-
talana de Protocol i Relacions Institucionals. El mateix any, el conseller 
del Departament de Governació li encarregà un informe sobre quina 
condecoració podria atorgar per premiar o distingir funcionaris que 
se’n facin mereixedors i la proposta va ser la Medalla Joan de Fiveller. 
Quan els dissenyadors de l’Ajuntament de Barcelona van aconseguir 
canviar l’escut i la bandera de la ciutat, que havien estat oficials durant 
set segles, va interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya un recurs contenciós contra els decrets de l’Ajuntament i 
per sentència de 26-7-2002 el va guanyar i va aconseguir que fossin 
recuperats.

Ha estat soci de: British Institute-Casa Americana de Barcelona, Ame-
rican Library (núm. 1.572) des del 5-4-1957, Club Natació Barcelona 
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(núm. 1.264) des de l’1-5-1969, Gimnàs Sanson (núm. 328), Associació 
de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample (núm. 259) des del 20-6-1978, 
Asociación Española de Amigos de los Castillos (núm. 1.221) des del 
29-12-1958, Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica (núm. 
238) des del 17-3-1955, Atlètic Club Barceloneta, etc.

Ha col·laborat assíduament als diaris i les revistes Historia y Vida, 
Hidalguía, Cartela Heráldica, Revista de Catalunya, Diari de Barcelona, 
Gran Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, Indice Histórico Español, 
Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Gran Enciclopèdia Catalana, Ca-
talunya Romànica, Els castells catalans, Història de Catalunya de Salvat, 
Larousse-Planeta, Avui, El Temps, Clío, El Món, Nobiltà, Excellence, El Demà, 
El Punt Avui, etc., i ha publicat el primer Manual d’heràldica i tècnica 
del blasó (2012), el primer de genealogia en català Qui eren els meus 
avantpassats? (2012), i el primer Manual de nobiliària catalana (2012). 
Qui eren els meus avantpassats?. Nou Manual de Genealogia (2012), No-
biliari General Català, vol. v (2014), Recull d’articles. Nobiliària i reialesa 
1958-2015 (2015), Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries 
de Catalunya (2018).

El 2000 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant 
Jordi per la seva tasca en el camp de la genealogia i l’heràldica i per 
haver iniciat el moviment gai, el 2008, l’Ajuntament de Barcelona li 
atorgà la Medalla d’Honor de la Ciutat pels mateixos motius i el 2015 
la Medalla d’Or al Mèrit Cultural. Cursets de genealogia, heràldica 
i nobiliària en diferents llocs de Catalunya: Facultat de Ciències de 
l’Educació de la Universitat de Lleida (1994), a l’Arxiu Provincial de 
Tarragona i, per videoconferència, a la UNAM de Mèxic, etc.

La seva activitat política s’inicià a la Universitat, on va conèixer, entre 
molts altres, Miquel Roca i Junyent, Max Cahner, Llibert Cuatrecasas, 
Josep Ignasi Urenda, Jordi Maluquer, Eduardo Foncillas, Jordi Vila, 
Josep Espar i Ticó, etc. Va ésser cofundador del grup monàrquic liberal, 
addicte a Joan III, comte de Barcelona, Joventut Espanyola d’Acció 
(JEA). El 1953 va ingressar a l’Asociación de Cultura Occidental (ACO) 
presidida per Agustí de Semir. Va prendre part a les anomenades Rutes 
Universitàries a Montserrat. A finals del 1956 i principis del 1957, arran 
dels esdeveniments i aldarulls a la Universitat, va ésser detingut, engar-
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jolat i processat, dues vegades, per propaganda subversiva i associació 
il·legal, i multat amb 10.000 pessetes pel governador civil. La segona 
detenció fou conseqüència de la seva presència a la famosa tancada al 
paranimf de la Universitat. Va estar dos anys sense passaport, vigilat 
i amb el telèfon intervingut. Una de les seves tasques dins la causa 
monàrquica fou la connexió i el foment de les relacions entre dirigents 
monàrquics (Baró de Viver, Santiago Nadal, Santiago Torrent, Comte 
del Montseny, Antoni Muntañola, Antoni de Senillosa, etc.) i dirigents 
catalanistes (Claudi Ametlla, Miquel Coll i Alentorn, etc.). També va 
ésser cofundador d’Acció Monàrquica Catalana, que va substituir la 
JEA (ambdues s’havien adherit al grup Unión Española liderat per 
Joaquín de Satrústegui) i hi va pertànyer fins al 1968. El 1968 va formar 
part del secretariat polític a Catalunya del Comte de Barcelona, amb 
seu al carrer Petritxol, fins que aquest fou dissolt, el 1969, arran del 
jurament, per part del Príncep, dels Principios del Movimiento, la qual 
cosa va fer que deixés la causa monàrquica. Tanmateix, continuà fidel 
al que considerava el seu rei fins a la seva mort el 1993, quan va dir: 
“El Rei ha mort; visca Catalunya”. Pels seus informes i gestions prop 
de la Casa Reial va contribuir a la revalidació dels títols de Príncep de 
Girona, Duc de Montblanc, Comte de Cervera i Senyor de Balaguer, 
gairebé desconeguts fins aleshores. El 1970 va ésser multat amb 25.000 
pessetes com a un dels signataris de la carta dirigida al secretari d’estat 
nord-americà, Mr. Rogers, en què es demanava la retirada dels ameri-
cans de les bases militars d’Espanya. 

Membre de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la 
Cultura i la Nació Catalanes (1981-1993) i actualment, d’Òmnium Cul-
tural i de l’Assemblea Nacional Catalana. Insígnia Carles Pi i Sunyer 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (1993). 

El 1970, arran de la presentació a les Corts franquistes de l’avantpro-
jecte de Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, va iniciar el moviment 
gai a l’Estat Espanyol, fundant l’organització Movimiento Español de 
Liberación Homosexual (MELH). El 1973, va participar, a París, en 
el congrés L’Homosexualité à Visage Decouvert, organitzat per Arcadie. 
El 1974 va fer un seminari de sexologia per a professionals del dret, 
organitzat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona i va assistir al I Inter-
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national Gay Rights Congress a la universitat d’Edimburg, on va llegir, 
en anglès, un informe sobre la situació política i legal dels gais a l’Estat 
espanyol. El 1975 va llegir el discurs de cloenda —també en anglès— de 
l’assemblea anual de l’organització Campaign for Homosexual Equality 
(CHE), a Sheffield, sobre el tractament als homosexuals per part de la 
psiquiatria oficial franquista (Marañón, López Ibor i Vallejo Nájera). 
Va intervenir com a professor a la Universitat Catalana d’Estiu, a Pra-
da, en l’assignatura d’antropologia sexual (1975) i en la de feminisme 
(1980) així com en la de nous moviments socials. El 1977 va ingressar 
a la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d’Advocats, i 
el 1979 a Amnistia Internacional. Fundador i primer secretari general 
(després coordinador general) del Front d’Alliberament Gai de Cata-
lunya (FAGC) —nom que li va donar ell— fins al 1980, immediatament 
després d’aconseguida la legalització. Fundador i primer president de 
l’Institut Lambda del 1976 al 1982 i reelegit el 1987, quan va canviar 
el nom pel de Casal Lambda. Va continuar essent-ne president fins al 
1995, quan va dimitir; i ara n’és president d’honor. Al Centre de Docu-
mentació del Casal Lambda li han posat el seu nom. Fundador el 1986, 
fins a la seva fusió amb l’Institut Lambda, de la Comissió Pro Casal 
de Gais i Lesbianes de Barcelona. Membre de la Societat Catalana de 
Sexologia (1965), i fundador de l’Institut Català de Sexologia. El 1976 
va impulsar i donar nom al Front d’Alliberament Homosexual del País 
Valencià (FAGPV) i al Front d’Alliberament Gai de les Illes (FAGI) i 
el 1977 va aconsellar Antonio Quintana per a la fundació de l’Euskal 
Herriko Gai Eskapen Mugimendua (EHGAM) i Paco Cambrollé (ara 
Mar Cambrollé) per a la del Movimiento Andaluz de Revolución Homo-
sexual (MARH). El 1975 i el 1977 va participar en la marxa manifestació 
del Gay Pride a Nova York. El 1978, als programes de televisió De bat a 
bat i Vostè pregunta va ésser la primera persona d’Espanya a manifestar 
públicament la seva condició d’homosexual. El 1978 va donar nom al 
Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC) i a la Coor-
dinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español 
(COFLHEE). El 1980 va presidir l’assemblea anual de l’Associació Gai 
Internacional (AGI) a Santa Cristina d’Aro. Ha impartit, per primera 
vegada a la història, una conferència sobre homosexualitat a la sala 
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del Consell de les Valls, a Andorra, a l’Ateneu de la Corunya, a Vigo i 
a Santiago de Compostel·la, a Pamplona i en molts altres indrets com 
Madrid, Sevilla, Múrcia i València. El 1976 va assistir a les primeres 
reunions de Convergència Socialista, que després es convertí en Partit 
dels Socialistes de Catalunya, i va ésser un dels 200 primers signants 
de la Crida Popular del Grup d’Independents Socialistes (GIS) i elegit 
com un dels 40 membres del seu consell. Arran del pacte amb el PSOE 
en va sortir i a finals del 1979 va participar en la gestació del moviment 
Nacionalistes d’Esquerra, del qual va ésser elegit per al consell polític i, 
també per les bases, va treure el número nou a la llista per les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya i hi va fundar l’Assemblea de Gais 
de Nacionalistes d’Esquerra. Quan es va escindir, el 1985 va participar 
en la fundació del Moviment d’Esquerra Nacionalista (MEN). El 1990 
va ésser elegit membre del consell assessor d’Esquerra Republicana, de 
Catalunya del qual va dimitir. El 1995 elegit, per aclamació, president 
d’honor del Casal Lambda. Del 1995 al 1997 fou el primer president 
de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. El 1998, el Col·lectiu Gai 
de Barcelona li concedí el premi Triangle Rosa. El 2006, l’entitat H2O, 
del Camp de Tarragona li atorgà la Ploma Daurada, el 2012, l’associació 
Adriano Antinoo de Sevilla li atorgà el premi del mateix nom, i el 2017, 
la FELGTB li va concedí la Pluma. El 2008 rebé a Sevilla el guardó que 
el declarava “Hombre por la igualdad” i el maig de 2019, la UGT va crear 
els Premios 17 de Mayo en reconeixement a la lluita pels drets humans 
de les persones LGTBI i en rebé el primer guardó. També, el setembre 
del mateix any, participà, com a professor, al curs Diversidad afectivo-
sexual de género: perspectivas desde el ámbito educativo y socio-sanitario, a la 
Universidad Internacional del Mar, de Múrcia.

És autor dels llibres El Moviment Gai a la clandestinitat del franquisme 
(1970-1975) i SIDA: ¿Maldición bíblica o arma letal?”, en col·laboració 
amb Alberto Cardín, així com de nombrosos articles i conferències 
sobre temàtica homosexual. El 1982 va traduir de l’anglès el llibre de 
Saikaku Ihara Historias de amor entre samurais.

Ha participat en nombrosos simposis, congressos i taules rodones 
sobre tots els aspectes relatius a l’homosexualitat i li han estat fetes gran 
quantitat d’entrevistes a diaris i revistes, a les ràdios i a les televisions.
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ERUDICIÓ I MILITÀNCIA

Agustí  Alcoberro  i  Pericay

Armand de Fluvià és, per a mi, erudició i militància.
Erudició sàvia i profitosa, de la bona, posada al servei del conei-

xement històric. Quan poca gent valorava la importància de la gene-
alogia i l’heràldica, a causa del caràcter col·lectivista dels paradigmes 
dominants, però també de les moltes fantasies (sovint pagades) que 
aquells mots havien generat, Armand de Fluvià ja havia decidit fer-ne 
un ofici i un mètode científic i rigorós. Sempre ha treballat en equip, 
i ha donat mostres d’una enorme generositat.

Militància al servei d’allò que considera just, sense subterfugis ni 
enganys. I per això aquest monàrquic quasi de naixement va esdevenir 
republicà, independentista i lluitador pels drets del col·lectiu gai. En 
cada una d’aquestes facetes ha conegut la repressió però també els 
valors suprems de l’honor i la dignitat. Al capdavall, crec que estarà 
d’acord amb aquell aforisme clàssic que considera que l’autèntica no-
blesa prové de la virtut i el mèrit.

Ha estat un honor compartir militàncies amb l’Armand de Fluvià. I 
també compartir coneixement. Em sento particularment afalagat d’haver 
contribuït, a petició seva, amb un petit pròleg en un dels volums del 
magne (i definitiu) Nobiliari General Català.

Per molts anys, Armand!
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Agustí Alcoberro i Pericay, i l’Armand de Fluvià i Escorsa

Agustí Alcoberro i Pericay, Erudicó i militànciá
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EVOCANT UNA VELLA AMISTAT

Antoni Pladevall  i  Font

Agraeixo l’honor que m’heu fet de poder participar en el merescut ho-
menatge que es fa a l’amic Armand de Fluvià amb motiu de celebrar 
els noranta anys de vida, amb empenta encara en l’estudi i publica-
ció de la majoria de llinatges destacats de la nostra història des dels 
primers comtes catalans fins a la majoria de llinatges i cognoms de 
persones destacades pels seus títols o el servei al país.

Jo l’he tractat i he iniciat una bona amistat amb ell des dels volts 
del 1975, quan vaig començar a residir sovint a Barcelona com a pro-
fessor d’història medieval al seminari de les diòcesis de Barcelona, 
Vic i Girona i vaig entrar en contacte amb grups d’investigadors de la 
Diputació de Barcelona i des del 1980 de la Generalitat de Catalunya 
gràcies al bon amic traspassat Max Cahner.

L’estudi dels castells catalans de l’editorial Dalmau i la col·laboració 
i amistat amb Pere Català Roca i després en les tasques d’estudi i in-
ventari dels castells i llinatges destacats dels castells i de les esglésies 
romàniques i dels seus membres i protectors.

Jo feia treball d’historiador i en les meves recerques sortien molts 
llinatges dels quals n’assajava la genealogia i en dubtes havia de re-
córrer a l’Armand, sempre disposat a donar ajuda i a exigir treball ben 
fet i autèntic i fugir de tradicions i contalles que tenien sovint un fons 
de veritat però molt més de llegenda.

També alguna vegada ens vàrem trobar amb l’Armand per esclarir 
els dubtes sobre el llatí o traducció seva d’alguna frase o expressió 
dubtosa de frases o expressions d’algun document mal copiat o de 
difícil lectura, car la quasi totalitat de documents més antics són tots 
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en llatí fins al segle XIV i aquesta pràctica va continuar en documents 
notarials i alguns de privats fins als segles XV i XVI que se servien per 
això dels antics formularis, tots en llatí. Això ho trobem en els docu-
ments de compres i vendes, capítols matrimonials i altres documents, 
sobretot escrits per monjos i capellans, però és cada vegada menys 
clàssic i degradat.

Com que història i genealogia són assignatures germanes que es 
complementen això feu que augmentés en nosaltres els contactes i 
l’amistat.

Jo a través de la història vaig poder trobar les primeres anelles dels 
Montcada en l’estudi de Muntanyola i de Vacarisses i donar altres sa-
tisfaccions que foren ben rebudes.

L’Armand era crític i metòdic i a ell deu molt l’estudi de tots els 
llinatges i majoria de cognoms catalans. Jo era molt més humil en les 
meves investigacions, però estudiava papers i pergamins de masies, 
molt sovint plens de pols secular.

També aquest treball donava satisfaccions quan podies fer arbres 
de famílies que començaven als segles XII o XIII i algun com el mas 
Aimeric de Calldetenes i abans de Sant Julià de Vilatorta, que comen-
çava amb un Eimericus del pas del segle XI al XII que comprava ter-
res que són el patrimoni inicial del mas Aimeric i que tenen encara un 
llinatge que ha mantingut el cognom i la propietat del seu fundador.

I així podria continuar explicant estudis que hem fet que moltes 
masies conserven el cognom, cosa que no vol dir que entremig no hi 
hagués pubilles o canvis que feren però que el mas i la hisenda eren 
superiors al simple i original nom.

L’Armand, però, sempre ha treballat en camps de més alt vol i així 
gràcies a ell hi ha moltes genealogies, que des dels primers comtes de 
Barcelona s’estenguin als antics senyors d’alts càrrecs del país o que 
posseïen castells que ara són estudiats i alguns restaurats con a peces 
emblemàtiques del nostre passat.

Però l’Armand no ha fet simplement genealogies, sinó que els seus 
estudis i llibres de la matèria són ara una font on beuen la majoria de 
persones que fan la seva genealogia i allà aprenen com presentar-la i 
fer-la correcta i publicable.

Antoni Paldevall i Font, Evocant una vella amistat
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La seva producció impresa és molt àmplia i bàsica per a qui es vol 
endinsar en els estudis de genealogia o fer simplement la genealogia 
del seu cognom. Els nostres arxius són molt visitats i forneixen mate-
rial als simples aficionats que volen endinsar-se en el seu passat. 

L’Armand ha rebut per això premis i distincions i ara figura entre 
els mestres d’heràldica. Jo personalment li he d’agrair la seva ajuda 
i amistat que ha fet que fes el seu elogi o currículum en la casa de 
la ciutat de Barcelona quan el feren ciutadà d’honor i em concedís 
poder fer un pròleg en un dels seus llibres sobre la metodologia de 
l’estudi i presentació de les genealogies que es van fent encara ara. 

Per tot això, per la nostra amistat i el mèrit que té tot el seu treball, 
crec que havent arribat amb plena claredat d’estudi als seus noranta 
anys. Per això aquests petits treballs que s’han fet sobre seu són més 
que merescuts. Haver arribat a aquesta edat és un regal de Déu i de 
la naturalesa. 

Armand, et desitjo que puguis arribar al segle d’història, que crec 
que seria un regal per a tots.

Armand de Fluvià i Escorsa, i Antoni Pladevall i Font
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ARMAND DE FLUVIÀ

Artur Mas  i  Gavarró

L’Armand és una d’aquelles persones que deixa petja. Només cal fer 
un repàs a la seva ingent i valuosa trajectòria per veure que és una 
persona que sempre ha actuat amb un gran compromís polític. Amb 
una carrera brillant en el camp de la genealogia i l’heràldica, m’agra-
daria subratllar la gran aportació que ha fet l’Armand per a Catalunya 
i la seva història, i és que la seva passió i coneixement sobre genealo-
gies catalanes i dinasties comtals dels Països Catalans han estat clau 
pel país.

Encara que jo en aquell moment ja no estava a l’Ajuntament de 
Barcelona, recordo especialment la gran contribució que va fer l’Ar-
mand en la polèmica recuperació de l’escut de la ciutat en un moment 
en què aquest va estar en perill. El seu coneixement, lluita i perse-
verança van ser fonamentals per retirar un escut de Barcelona que 
s’havia intentat modernitzar, però que no complia cap de les regles 
heràldiques. Un escut que, com en alguna ocasió li he sentit dir a ell 
mateix, anava contra la història.

Aquest és només un exemple de la seva gran tasca dins aquest 
camp de coneixement, i també un exemple del seu compromís i ac-
titud davant la vida. Prova d’això és que l’any 2000 va rebre la Creu 
de Sant Jordi i, el 2008, la Medalla d’Honor de Barcelona. Dos reco-
neixements merescudíssims com també ho ha estat el seu destacat 
activisme per l’alliberament gai.

Moltes gràcies, Armand, per tota la teva aportació a Catalunya.
Per molts anys!
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ARMAND DE FLUVIÀ

Ernest Maragall  i  Mira

Armand de Fluvià té una personalitat polièdrica que li ha permès 
abastar, al llarg de tota la seva dilatada trajectòria personal i profes-
sional, àmbits d’acció ben diferents, des de la lluita pels drets LGTBI 
i el compromís per assolir un país lliure i més just des dels valors de 
l’esquerra, fins a la recerca i la divulgació històrica a través de la gene-
alogia i l’heràldica. Però allò que el fa singular és que en tots aquests 
camps, en molts dels quals ha estat un autèntic pioner, ha aconseguit 
esdevenir un referent per als seus coetanis i per a les generacions 
posteriors. 

Aquesta influència sobre homes i dones de diverses generacions i 
en diferents àmbits ha estat possible gràcies a la força d’unes fermes 
conviccions, que l’han portat a afrontar amb valentia i coratge els em-
bats de la vida, especialment en els moments més foscos de la nostra 
història contemporània. La d’Armand de Fluvià és una trajectòria vi-
tal marcada pel compromís cívic i polític i per una gran capacitat de 
treball, que l’ha fet mereixedor del reconeixement social i del reco-
neixement institucional, amb l’obtenció de la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya (2000), la Medalla d’Honor de Barcelona 
(2008), la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de Barcelona (2015) i, més 
recentment, la Medalla d’Or a la Promoció dels Valors d’Igualtat del 
Ministeri d’Igualtat espanyol (2020). 

En un país com el nostre, amb unes institucions autòctones sotme-
ses a les directrius d’un estat aliè i hostil, amb una monarquia forana 
que ha estat històricament contrària als drets i llibertats del nostre 
poble des de fa més de 300 anys, si no abans, i amb una noblesa au-

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  4 7 - 5 2 ,  a r mor i a



46

tòctona sotmesa a un procés de castellanització molt antic, no era fàcil 
reivindicar la importància de disciplines com la genealogia i l’heràldi-
ca. I fer-ho des del convenciment que eren essencials per a recuperar 
la nostra història i posar-la al servei d’un projecte col·lectiu de futur 
que millorés la vida dels catalans i les catalanes. 

Però Armand de Fluvià ho va fer i va sortir-se’n. Ha sabut difondre, 
des del més absolut rigor científic, la genealogia i l’heràldica, dues 
disciplines històriques que donen resposta a la necessitat de molta 
gent de trobar els seus orígens familiars. I és que, en un món dominat 
per la tecnologia i l’individualisme, cada cop són més els nostres con-
ciutadans i conciutadanes que expressen l’anhel personal d’arrelar en 
l’ahir per a contribuir amb més força a bastir un projecte col·lectiu de 
demà. Passat, present i futur, imbricats en una línia del temps que ens 
permet relativitzar la importància de la nostra petjada i, alhora, prendre 
consciència de la transcendència del nostre paper com a baula d’una 
cadena que ve de lluny i s’endinsa en el desconegut.

Més enllà de la important aportació científica que constitueixen les 
seves obres, el llegat d’aquest savi, que, fa uns anys, reconeixia tenir 
la sort d’haver fet un hobby del seu treball, també es materialitza en 
la fundació de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil-
lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (1983), filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans i de la qual va ser el primer president, o de la Institució Ca-
talana de Genealogia i Heràldica (2007), que encara presideix. 

Com a barceloní i com a president del Grup Municipal d’ERC a 
Barcelona, no vull acabar aquests mots sense recordar el paper fona-
mental d’Armand de Fluvià en la defensa de l’escut històric del Cap 
i Casal de Catalunya, amb la creu de Sant Jordi, els quatre pals i la 
corona reial, com a escut oficial de la ciutat. Un escut que va ser con-
cedit, al segle XIV, pel rei Pere el Cerimoniós al Consell de Cent i que 
ens recorda l’antiguitat i la rellevància de les institucions de govern 
catalanes, en aquest cas de l’Ajuntament de Barcelona. 

Gràcies pel compromís i per la feina, Armand!
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PER PAGESOS PARENT DE MARQUESOS

Esteve Canyameres  i  Ramoneda

Aquest és el títol de dos articles inclosos a la revista Paratge (núm. 11 
i 14) en què Armand de Fluvià demostrava precisament això: que per 
pagesos avantpassats seus connectava amb línies actuals de la noblesa 
amb orígens en ancestres pagesos. Tots coneixem l’Armand polifacètic 
i multidisciplinari; per això, en aquest escrit, en voldria destacar preci-
sament l’aspecte que ens ha relacionat a mi i a ell: les genealogies del 
mon pagès dels masos a la Catalunya Vella. El meu escrit pretén per 
una banda descriure la relació de mestre i alumne i d’amic parent, i 
per l’altra destacar el que de la recerca genealògica de pagesos majo-
ritàriament de mas hem compartit tots dos.

La connexió Sentmenat

La meva coneixença amb l’Armand es remunta a mitjan anys vuitanta. 
Llavors jo era un jove enginyer tècnic agrícola que es volia menjar el 
món, i ara tinc feina perquè el món no se m’acabi de menjar. Com deia, 
era un jove enginyer tècnic a qui sempre li havia agradat la història, i 
que en aquell moment estava inquiet per la història pagesa del meu 
poble, Sentmenat, al Vallès Occidental. 

La connexió entre nosaltres dos hom la podria establir fàcilment, 
ja que amb els antecedents de coneixement de l’Armand de Fluvià de 
la important nissaga dels Sentmenat, tant la branca de marquesos de 
Sentmenat com la dels marquesos de Castelldosrius més tard o més 
d’hora, tot va a parar al castell i poble d’origen de la castlania, Sent-
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menat. Podria ajudar encara més aquesta teoria de connexió directa 
el fet que els meus avis materns eren masovers del mas Casabaió de 
Comtal, una de les propietats dels marquesos a Sentmenat. I hi podria 
ajudar també el fet que l’Armand ha comentat públicament que la 
darrera marquesa, Mercedes de Sentmenat i Sarriera, sovint li havia 
donat suport en les seves iniciatives, treballs i recerques.

Però no, la connexió no ve per ací. Precisament el fet de conèixer 
des d’infant històries diverses sobre els marquesos de Sentmenat, pel 
fet de ser els meus avis masovers seus; més aviat ha portat el meu 
interès, per un principi d’acció i reacció, no cap a aquesta família, 
sinó cap als que l’han patit secularment, entre molts d’altres d’arreu 
del país: els habitants del terme de Sentmenat. Per tant, la connexió 
ve pels sentmenatencs i sentmenatenques. La família Vendrell, antics 
masovers del Castell, en són un exemple més i entre els descendents 
Vendrell, l’àvia paterna de l’Armand, Dolors Vendrell Soler (†1943), 
filla del poble de Sentmenat. 

El famós de la ‘tele’

El nom de l’Armand no era desconegut a Sentmenat, queda el parentiu. 
De fet, en la generació de la meva mare, Isabel Ramoneda Cortielles, 
la Isabel de Casabaió, havien sentit a parlar de l’Armand per una amiga 
d’infantesa, Joaquima Escursell Corominas (e.p.d.), cosina de l’Armand. 
Però el mític programa conduït per Joaquim Maria Puyal, Vostè pregun-
ta, en què es va entrevistar l’Armand, posà cara i veu a aquell cosí de 
Barcelona de la Joaquima. Aquests foren els primers referents que tinc 
de l’Armand de Fluvià. Un parent de Barcelona dels de cal Julià que 
era considerat un famós... Havia sortit a la tele!

He d’aclarir que tenir un conegut famós dels de la tele, al Sentmenat 
dels anys vuitanta, amb una població que encara no arribava als 4.000 
habitants i on encara tothom es coneixia, era motiu d’alta valoració 
social. Els que coneixien l’Armand, o eren coneguts o familiars dels 
familiars de l’Armand, a partir de les aparicions a la tele, evidentment 
pujaven de categoria local.

Esteve Canyameres i Ramoneda, Per pagesos parent de marquesos
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El novembre de 1985 l’Armand va impartir una conferencia a Sent-
menat sobre l’escut i bandera del poble. Allí vaig conèixer el famós 
Armandet de qui parlava la meva mare, les seves amigues d’infantesa i 
joventut, i la cosina Joaquima. Aquella teoria popular que per connec-
tar amb un famós necessites sis persones en cadena de contacte per 
arribar-hi, en el meu cas i d’uns quants sentmenatencs més, incloent-hi 
l’alcalde del moment, Joan Guardia (e.p.d.), s’havia esmicolat i apa que 
no ho vam fer servir!

El despatx parroquial o com aprendre a treballar en genealogia

Després de la conferència amb l’Armand vam coincidir una sèrie de 
dissabtes al despatx parroquial de Sentmenat. Allí, asseguts a cada costat 
de la taula del despatx, anàvem treballant amb els llibres sagramentals 
i notarials de l’arxiu parroquial. Ell estava completant la genealogia de 
la seva àvia paterna, Dolors Vendrell; jo començava a reconstruir arbres 
troncals d’hereus dels masos de Sentmenat. 

Diria que la passió per la recerca i descoberta de nous avantpassats 
es palpava en l’ambient d’aquella habitació. A voltes era un silenci aca-
dèmic, a voltes era un monòleg en mode classe magistral de l’Armand. 
A voltes era un interrogatori sobre el Sentmenat actual, etc. Allí vaig 
copsar les maneres i metodologies de treball de l’Armand i que érem 
parents universals, concretament cosins sisens. 

Pràcticament res no ens podia destorbar, ni res ens podia foragitar 
d’aquell despatx. Bé, una cosa sí que ens feia fora, el fred. Renoi quin 
fred! Amb raó els llibres parroquials estaven tan ben conservats sens 
gaires senyals de rosegadors ni insectes xilòfags. És clar, amb tant de 
fred, allí ni els peixets de plata ho resistien. Coincidireu molts amb 
mi que el fred que hem passat als despatxos de parròquies velles i no 
rehabilitades és dels records més vius que tenim de recerques genea-
lògiques familiars en pobles de casa nostra. 

Esteve Canyameres i Ramoneda, Per pagesos parent de marquesos
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Mestre i amic

Si una cosa haig de destacar de l’Armand, a banda de la seva amistat 
tots aquests anys, és el seu mestratge. Ell em va guiar des d’aquelles 
sessions de consulta al despatx pou de glaç parroquial de Sentmenat, 
i a fer-me soci de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica i Sigil-
lografia, que ell mateix havia fundat uns anys abans. Ell va insistir fins 
que vam fer el curs de genealogia, i dic vam fer perquè l’any 1986 per 
qüestions laborals vivia a Cambrils, al Baix Camp, i cada setmana pu-
jàvem junts des de Tarragona Manuel Güell Junkert i jo a fer el curs a 
Barcelona. En Manuel feia els dos cursos, el de genealogia i el d’heràl-
dica, i jo només el de genealogia (he volgut mencionar expressament 
el Manel perquè els seus magnífics apunts de classe i les quatre coses 
que esporàdicament m’havia explicat l’Armand són la base dels meus 
coneixements d’heràldica; moltes gràcies —amb retard—, Manuel!). 

Aquella segona meitat dels anys vuitanta va suposar un canvi en la 
percepció local de les meves recerques, gràcies precisament a aquest 
guiatge de l’Armand que va significar la presa de contacte amb per-
sones i recerques. Ho entendreu fàcilment ja que el meu localisme ve 
del fet que tinc la sort o desgràcia (aquest és un dubte que encara no 
he esbrinat) que els meus pares, els meus quatre avís, els meus vuit 
besavis i quinze rebesavis dels setze possibles, siguin tots naturals de 
Sentmenat. Això vol dir molts avantpassats d’aquest poble i moltíssimes 
relacions de consanguinitat que redueixen el nombre d’avantpassats 
teòrics i reals.

En el decurs de tots aquests anys, com a alumne i deixeble he pro-
curat, entre cometes, fer tots els deures que em posava i suposo que 
he aprovat. Penso que com tots els grans mestres que creen escola, 
ell no ha parat mai d’implicar-nos i incentivar les nostres recerques 
ajudant-nos en tot i per a tot. 

Com passa amb aquests mestratges, un bon dia t’arriba de la manera 
menys inesperada i a mode de llicència d’alumne, la notícia que aquell 
qui tens pel teu mestre considera que sobre alguna de les matèries 
que t’ha estat ensenyant en el decurs dels darrers 35 anys ja no neces-

Esteve Canyameres i Ramoneda, Per pagesos parent de marquesos
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sites més aprenentatge. És més, a partir d’ara és ell el que demanarà 
assessorament. Això per mi està en l’essència del que és un mestre que 
crea escola: veure que els seus alumnes ja poden anar sols. En aquest 
context el mestratge de l’Armand encara el valores més i encara te’n 
consideres més alumne.

La genealogia segons...

Si fins ara he omplert el full de línies escrites sobre el profund respecte 
que tinc a l’Armand com a mestre, potser que en mencioni alguns dels 
seus pensaments, si més no en la matèria en què hem estat més vin-
culats: la genealogia familiar. L’any 1988 en el pròleg de l’estudi sobre 
els cognoms actuals de Sentmenat, l’Armand va fer tota una declaració 
del que significava per a ell la recerca i genealogia familiar. Aquelles 
paraules han agafat cada vegada més força i amb els anys el que en 
un principi podia ser una idea del que significa la recerca famíliar en 
el pròleg del llibre sobre cognoms de Sentmenat, i amb el temps s’ha 
convertit en la idea que tinc també sobre què és la genealogia i molt 
especialment la genealogia familiar. Per tant prenc totalment els seus 
pensaments com un precepte i els torno a recuperar i editar, perquè 
ens ajuden a entendre l’Armand:

A mesura que anava pouant en els vells i delicats llibres de l’arxiu 
anava també retrobant, desenterrant diria, cognoms oblidats i una 
sèrie gairebé inacabable d’avantpassats. M’identificava amb aquell 
lloc, amb aquell espai geogràfic. Sentia les seves energies disperses 
flotant en l’ambient. Sentia que m’observaven agraïts i complaguts 
d’haver-los convocat mitjançant l’esment de llurs noms i d’inscriure’ls 
al lloc que els corresponia en el meu arbre genealògic. A cada nou 
nom-personatge que integrava al meu passat fent-lo present, em pre-
guntava per la seva existència, sense la qual la meva no hauria estat 
possible. Hauria volgut saber com era físicament, com havia viscut, si 
havia estat feliç o malastruc, si havia estimat molt i què tenia jo dins 
la sang o dins la carn que fos d’ell, perquè en certa manera ell s’havia 
perpetuat, immortalitzat en mi.

Esteve Canyameres i Ramoneda, Per pagesos parent de marquesos
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Esteve Canyameres i Ramoneda, i l’Armand de Fluvià i Escorsa

Esteve Canyameres i Ramoneda, Per pagesos parent de marquesos
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ARMAND DE FLUVIÀ

Feliu Monés  i  Pla

Assolir aquests noranta anys, Armand, em permet refrescar moments 
que vaig compartir amb tu, com a soci i membre de la junta directiva, 
a la seu de Mestre Nicolau, 19, i després, al carrer Villarroel a l’Arxiu 
Nacional.

En els primers cursos de genealogia, del llibre de tapes vermelloses 
A la recerca dels avantpassats, que tinc signat per tu l’any 1995, vaig i 
vam aprendre molts companys aquelles nocions de genealogia com a 
ciència d’una forma planera, més enllà del caràcter autodidacte que a 
tots ens havia portat a endinsar-nos en la nostra història familiar. 

De tu vam aprendre que darrere d’allò que ens apassionava hi havia 
quelcom de meticulós, ordenat i rigorós, que donava un sentit estricte 
a tot el que anava encaixant a través de la recerca.

Són moments llunyans, amb la visió d’ara, recordant també membres 
de junta que sempre estaran en el nostre record. No disposàvem de cap 
de les facilitats que ens aporta actualment la tecnologia, que permet la 
consulta, el tractament de dades i l’accés als arxius i documents. 

D’aquella etapa, jo en destacaria cinc percepcions:

a) L’aparició el 1990, del primer número de Paratge, instrument de 
difusió i coneixement de la nostra història i d’unes disciplines 
properes a la genealogia.

b) El llibre A la recerca dels avantpassats per a molts va ser el nostre 
primer apropament a l’estudi científic.
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c) La relació, més enllà de les nostres fronteres, amb altres entitats 
d’arrel catalana: amb Mme. Madeleine Jonquères, presidenta de 
l’Association Catalane de Généalogie (Perpinyà), i les gestions 
amb Simó Duró, de l’Associació del Principat d’Andorra.

d) Iniciar l’any 1986 la Federació de Genealogia i Heràldica dels 
Països de Parla Catalana, entitat de què l’Armand va ser el primer 
vicepresident, presentada el 1987 a Andorra, i el 1989 a Barcelo-
na. Avui, encara està adscrita a la Confédération Internationale 
de Généalogie et Héraldique, com a entitat que agrupa totes les 
societats d’arreu del món. Sempre s’ha valorat la participació 
catalana, i la voluntat de ser-hi, a més de la seva vinculació amb 
d’altres de l’Estat espanyol.

e) El treball continuat de l’Armand per a la normalització dels 
escuts municipals i banderes, com a signes d’identitat dels di-
ferents pobles de Catalunya, blasonant aquells elements més 
significatius de cada lloc, que són els símbols d’identitat locals. 
Meticulós sobre l’etapa dels comtats catalans, dels comtes, i de 
la nobiliària, és un referent per al coneixement d’aquesta etapa 
històrica.

La meva percepció de l’Armand és d’una persona valenta i sincera 
que ha lluitat sempre contra corrent, defensant i estudiant amb rigor 
i seriositat les nostres disciplines. Els seus treballs, articles i estudis 
ens han apropat a un coneixement que ell, ordenadament, ha deixat 
per escrit, fent defensa del seu tarannà i de la seva manera de ser que 
tots respectem: punyent i crític en la seva professió i estricte i sincer 
personalment en moments en què no sempre ha estat recolzat.

Compartir amb l’Armand aquests moments viscuts, ara en la distància, 
em permet ser agraït i optimista respecte d’uns coneixements adquirits 
que ara són més propers als usuaris. Entitats com la nostra han d’ajudar 
a la divulgació d’aquestes disciplines i la seva reivindicació per posar 
a l’abast eines al servei de la nostra història.

Una abraçada, Armand; el meu reconeixement i agraïment.
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ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA, EL MAESTRO

Fernando D. Rossi  y Delgado

La labor de Armand de Fluvià i Escorsa en favor de la difusión de 
las ciencias genealógicas y heráldicas, que lo han llevado a fundar, 
liderar o impulsar diversas instituciones, y su reconocimiento, dentro 
y fuera de las fronteras de Cataluña, lo convierten en un referente 
necesario para cuantos piensen en relatar la evolución del estudios de 
estas ciencias desde mediados del pasado siglo XX.

Particularmente destacable, en nuestra opinión, es su empeño en 
poner orden en la implementación de las normas generales de la herál-
dica aplicadas a las armas territoriales que, por lo general, presentan 
una desafortunada confusión con las gentilicias. Confusión que no 
ayudó a resolver el maestro Vicente de Cadenas y Vicent cuando, ante 
el I Congreso Italo-Español de Historia Municipal celebrado en la 
ciudad de Roma del 5 al 10 de octubre de 1958, planteó la creación 
de un nuevo tipo de timbre para los escudos municipales a los que, 
sin dejar de emplear la corona gentilicia, se les hubiera tenido que 
añadir un aro, cuyo diseño serviría para diferenciar la categoría de 
los Ayuntamientos.

De ese empeño destacamos como hito el ordenamiento heráldico 
de Cataluña que, desde 1991, con su modificación posterior de 2007, 
regula los símbolos de los entes locales de ese territorio; con especial 
atención al uso de la corona mural, elemento singular y distintivo 
de la heráldica municipal. Esta defensa de la pureza heráldica y el 
conocimiento acumulado durante tantos años le hicieron valedor del 
nombramiento como asesor de heráldica y vexilología del Departament 
de Governació de la Generalitat, en realidad, todo un Rey de Armas.
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Y de eso nos habló en 2016, año en el que lo conocimos al asistir 
como ponente a las Jornadas de Heráldica de Canarias, que tuvieron 
como sala de conferencias el que es el salón de plenos del Ayuntami-
ento de La Orotava, cuyo escudo, concretamente su timbre, fue objeto 
de especial atención durante su disertación al tratarse de una corona 
inexistente, fruto de la imaginación de su diseñador en los primeros 
años del s. XX.

Nos encontramos no con el personaje, sino con el individuo capaz 
de transmitir el conocimiento que atesora, haciéndolo de tal manera 
que no chocó nunca el uso de una jerga ajustada a la materia. Durante 
su estancia, además, nos dejó, no solo el contenido de su disertación y 
una interesante colección de escudos y banderas catalanas, en las que 
las figuras ocupan el lugar justo sobre el paño; además se nos mostró 
como una persona cercana que compartió, en su breve estancia, mo-
mentos de conversación entrañable, en la que no faltaron anécdotas de 
la historia reciente, su hermana, a quien nombró en varias ocasiones, y 
la botánica, de la que nos hizo constantes indicaciones de su utilidad.

Pero, sobre todo, nos transmitió la imagen de quien no tiene in-
tención de cejar en la defensa de lo que considera adecuado y de 
encabezar nuevos proyectos.

A la derecha el Sr. Fluvià, a su izquierda D. Fernando D. Rossi Delgado, presidente de la SEGEHECA

Fernando D. Rossi y Delgado, Armand de Fluvià i Escorsa, el maestro
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EN HOMENATGE AL SR. ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA EN 
EL SEU 90è ANIVERSARI

Francesc Albardaner i  Llorens

En els temps actuals de principis del segle XXI, la nostra societat està 
dominada pels avenços tecnològics i les revolucions informàtiques en 
els camps de la ciència i de les telecomunicacions. “A qui li pot interes-
sar l’heràldica?”, pensa la gran majoria de la gent, que la considera una 
pseudociència inútil i obsoleta i una gran pèrdua de temps! Bé, aquesta 
gent també considera que els estudis històrics són innecessaris i tenen 
un gran disgust si algun dels seus fills, un cop acabat el batxillerat, els 
innova que ha triat uns estudis universitaris de “lletres”, que, com és 
públic i notori, donen molta cultura, fins i tot “alta cultura”, però que 
no serveixen per guanyar-se la vida econòmicament com Déu mana!

Jo he tingut dues vides paral·leles: una com a arquitecte, que ha 
estat la professió que m’ha servit per guanyar-me econòmicament la 
vida, i la segona com a historiador aficionat, d’aquests que formem part 
d’un exèrcit de rates d’arxius que els arxivers professionals odien ben 
cordialment, ja que els molestem amb estudis que consideren absoluta-
ment frívols i innecessaris. Però per a mi ha estat una experiència molt 
positiva, ja que m’ha servit per cultivar el meu esperit i els meus conei-
xements en un món més pluridimensional. He conegut personatges i 
realitats que, com a arquitecte, mai hauria ni sospitat que existien. Hi 
ha mil universos diferents en aquest món nostre i és bo que així sigui.

Ara, després de fer d’historiador aficionat durant 35 anys, entenc la 
necessitat dels estudis històrics i de diverses ciències auxiliars de la his-
tòria com poden ser la lingüística, la paleografia, la nobiliària i l’heràldica, 
entre d’altres. Si cal estudiar el món medieval, cal estudiar l’heràldica 
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a fons i, per tant, defenso el seu ensenyament i estudi. I per això calen 
especialistes i professors en aquestes matèries i un d’ells ha estat el Sr. 
Armand de Fluvià i Escorsa, que ha navegat contra corrent en molts 
camps de la nostra cultura i societat, fet que el valora.

Jo he conegut en tota la meva vida només dos “reis d’armes” vius: 
el Sr. Fergus Gillespie, rei d’armes en cap d’Irlanda (Chief Herald of 
Ireland, i també president de The Irish Genealogical Research Society), 
i el nostre benvolgut president Sr. Armand de Fluvià i Escorsa. Quins 
són els trets que abelleixen aquestes dues persones? Doncs que són 
persones tenaces, detallistes fins a extrems malaltissos, posseïdores 
d’una memòria envejable i d’una bonhomia considerable. Tots dos, ja 
d’edat avançada, han superat guerres civils i segones guerres mundi-
als com si res i moltes altres dificultats personals, que per als humans 
corrents haurien representat un daltabaix en les seves vides. Potser el 
bàlsam per viure una vida llarga, rica i plena es pot trobar amagat en 
la ciència heràldica que conreen, ja que, com més grans, més savis es 
tornen i més gaudeixen fent la seva feina. Aquestes persones ens fan 
un gran enveja, diguem-ho clar! 

Llarga i fructífera vida al nostre benvolgut president Sr. Armand 
de Fluvià i Escorsa!

©
 Ig

na
si 

Am
et

lla

Francesc Albardaner i Llorens, i l’Armand de Fluvià i Escorsa

Francesc Albardaner i Llorens, En homenatge al sr. Armand de Fluvià i Escorsa en el seu 90è...
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QUARANTA ANYS DE COL·LABORACIÓ D’ARMAND DE FLUVIÀ 
AMB L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Francesc Balada  i  Bosch
Josep Fernández  i  Trabal

L’Arxiu Nacional de Catalunya va ser creat pel govern de la Generalitat 
l’any 1980 i està adscrit al Departament de Cultura. Fou una de les 
primeres decisions de la tot just instaurada Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit dels arxius i del patrimoni documental català. L’Arxiu 
Nacional de Catalunya és un equipament cultural nacional i el 
principal centre arxivístic del país, amb la doble missió de custodiar 
la documentació històrica dels òrgans centrals de l’Administració 
de la Generalitat i d’aplegar tots els altres fons històrics que siguin 
rellevants per al coneixement de la història de Catalunya. Les dues 
funcions bàsiques s’han anat desplegant amb el temps, la primera, 
a mesura que l’Administració de la Generalitat ha anat transferint la 
documentació històrica de més de trenta anys, i la segona a partir de 
diversos programes adreçats a la recuperació i ingrés dels arxius privats. 
Cal tenir en compte que l’ANC començà la travessa amb una important 
limitació, la continguda en l’Estatut d’Autonomia de 1980, que no va 
transferir a la Generalitat l’arxiu històric de la Diputació del General 
(1359-1714); aquest fons nacional encara es conserva en l’actualitat a 
l’Arxiu Reial de Barcelona (dit oficialment Arxiu de la Corona d’Aragó). 
Les circumstàncies esmentades prefiguraren una marcada orientació de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya cap al patrimoni documental conservat 
pels particulars, és a dir, per persones, famílies, associacions i empreses, 
que feia molt de temps que reclamaven una decidida actuació dels 
poders públics. L’ANC continuava així la tradició del seu precedent 
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immediat —l’Arxiu General de Catalunya que va ser creat l’any 1936 
pel govern de la Generalitat republicana—, una institució que va salvar 
de la guerra bona part dels arxius històrics del país, particularment els 
de l’Església i la noblesa.

En el nostre país els arxius privats, entenent per privats els produïts 
per persones físiques i jurídiques de dret privat, són molt importants. 
Aquest fet s’explica pel dinamisme de la societat catalana contempo-
rània, que va aprendre a viure al marge i fins i tot en contra d’un estat 
ferotgement centralitzat. La vitalitat de la societat civil no és un tòpic 
sinó una realitat de tots els àmbits de la vida política, econòmica, social 
i cultural: vitalitat de les empreses, dels col·legis professionals, de les 
fundacions i associacions, de la creació cultural i artística, etcètera; i tot 
això relacionat amb un esperit d’autoafirmació i resistència i realitzat 
en els límits de la legalitat, en la clandestinitat i en l’exili. Els arxius 
privats reflecteixen aquesta història i tenen un valor insubstituïble. 
Van ser descoberts en els temps del darrer franquisme i la transició 
democràtica i han servit per ampliar i completar la informació contin-
guda en els documents públics, alguns dels quals encara mantenen 
importants dificultats d’accés.

Des dels seus inicis, l’ANC ha establert quatre línies d’ingrés de fons 
privats adreçades als arxius personals, els arxius de les empreses, els 
arxius del món associatiu i els arxius familiars. Els fons ingressen a títol 
de donació, comodat i llegat i, només excepcionalment, mitjançant la 
compra. Avui en dia el centre conserva 1.021 fons documentals privats, 
dels quals 107 són fons familiars i patrimonials, una bona part dels 
quals pertany a fons de la noblesa.

La constitució d’un conjunt tan important de fons patrimonials 
i familiars a partir de zero no ha estat una tasca fàcil. Quan l’Arxiu 
Nacional de Catalunya començà les seves activitats en un edifici 
provisional i poc vistós del barri barceloní de l’Eixample —la seu 
actual de la institució en el municipi de Sant Cugat del Vallès no 
s’inauguraria fins al 1995—, era un perfecte desconegut per a bona 
part de la societat catalana. En particular les famílies de la noblesa, 
que formaven en aquells temps de l’inici de la transició política un 
grup conservador i hermètic, contemplaven amb desconfiança o ig-

Francesc Balada i Bosch / Josep Fernández i Trabal, Quaranta anys de col·laboració...
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noraven del tot la restaurada Generalitat de Catalunya. És veritat que 
la memòria conservada per moltes d’aquestes famílies des dels temps 
de la guerra i la revolució, durant la qual van ser objecte de combat i 
repressió en les seves persones i béns, no afavoria l’establiment d’un 
clima de col·laboració i reconeixement mutu. Un fet prou rellevant 
com va ser l’actuació del Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya 
durant els tres anys de la guerra, que va permetre el salvament de la 
immensa part dels grans arxius nobiliaris, havia caigut totalment en 
l’oblit. I heus aquí que l’Arxiu Nacional de Catalunya es presentava 
com l’hereva d’aquella institució d’arxiu embrionària que tant havia fet 
per a preservar la memòria i la història de la noblesa catalana durant 
els anys de persecució. Era un fet, doncs, que la relació dels nobles 
amb la Generalitat venia en gran part determinada per l’actitud que 
aquella va tenir amb la noblesa durant la República. 

Durant el règim franquista poques famílies van prendre la decisió de 
cedir els seus arxius històrics a una institució pública; eren temps en què 
encara no havia arrelat en la societat catalana la cultura de responsabilitat 
i preservació del patrimoni documental que tants fruits donaria en el 
període democràtic. Els pocs nobles que ho feren ho van materialitzar a 
favor de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que era l’únic centre que disposava 
del prestigi i dels mitjans per a fer-se càrrec d’aquell rellevant patrimoni. 
Així ho van disposar el marquès de Sentmenat, el marquès de Castellvell 
i el duc de Solferino, entre d’altres. La seva elecció de la Corona d’Ara-
gó tenia també un vessant ideològic, al posar en relleu que la noblesa 
catalana mantenia els arxius a Catalunya i els dipositava al mateix lloc 
on es conservaven els fons de la monarquia catalanoaragonesa. 

En aquest context, s’ha de valorar en la justa mesura el fet que 
l’Excm. Sr. Fèlix de Sentmenat i Güell, Gran d’Espanya, marquès de 
Castelldosrius, Orís i de Benavent, president protector del Reial Cos 
de la Noblesa de Catalunya, decidís donar confiança a la Generalitat 
cedint l’arxiu històric del seu llinatge a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
l’any 1986. El centre incorporà un conjunt documental integrat per 40,5 
metres de documentació textual i 2.716 pergamins a partir de l’any 1016. 
En anys successius farien el mateix els marquesos de Sant Mori (1989), 
els comtes de la Vall de Merlès (1992), els barons de l’Albi (1992) i 

Francesc Balada i Bosch / Josep Fernández i Trabal, Quaranta anys de col·laboració...

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  5 9 - 6 5 ,  a r mor i a



62

els marquesos de Palmerola (1994). Amb aquestes actuacions, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya va prendre el relleu de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó com a lloc normal de conservació del patrimoni documental 
aplegat històricament per l’estament nobiliari català.

La persona clau d’aquest procés ha estat sens dubte el Sr. Armand de 
Fluvià i Escorsa, advocat, historiador, genealogista i heraldista, activista 
social, una persona admesa i reconeguda en diferents sectors de la socie-
tat catalana i d’una manera particular en l’aristocràcia a la qual pertanyia 
per naixença. Fou ell qui creà el clima de confiança per al desenvolu-
pament de les necessàries negociacions i el que acabaria decantant els 
titulars dels fons documentals a favor de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
que sempre presentava com un centre obert, dinàmic i professionalitzat. 
Gràcies a l’Armand de Fluvià, l’Arxiu es va obrir i es va comprometre 
amb la noblesa, adquirint de manera definitiva el caràcter de centre 
ideològicament divers i neutral. D’aquesta manera, l’Arxiu Nacional de 
Catalunya va refermar el seu caràcter d’arxiu social i va superar la falsa 
idea d’un centre ideològicament ancorat en el nacionalisme català, que 
podria haver estat la seva principal limitació des dels orígens.

L’empenta que anà prenent les relacions amb la noblesa va portar, l’any 
1996, a la fundació de l’Institut d’Estudis Nobiliaris Catalans (IENC) per 
part de la Fundació Castells Culturals de Catalunya i l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. Les persones clau d’aquesta iniciativa van ser Carles de 
Montoliu, baró de l’Albi (president de la Fundació Castells Culturals de 
Catalunya), Josep Maria Sans i Travé (director de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya) i Armand de Fluvià (president de la Societat Catalana de 
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia). Aquest organisme té 
com a principal objectiu “ressaltar la importància de la noblesa catalana 
com un dels eixos constitutius de la nostra personalitat nacional”. La nova 
entitat fou constituïda amb una important representació de la noblesa a 
través de la Diputació de la Grandesa d’Espanya, el Reial Cos de la Noblesa 
de Catalunya, el Reial Estament Militar del Principat de Girona, el Sobirà 
Orde Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem, Rodes i Malta i del Capítol 
d’Aragó, Catalunya i Balears de l’ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem. 

Armand de Fluvià formà part de la Junta de Govern de l’IENC des 
del seu inici. Es pot afirmar que fou ell qui establí algunes de les línies 
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d’actuació més decisives de l’Institut. D’una banda fou l’autor de les 
tres edicions del Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries 
de Catalunya. Aquesta publicació ha contribuït, més que cap altra ini-
ciativa, al coneixement i visualització de la noblesa catalana entesa en 
un sentit integrador i ampli. Així mateix, l’Armand també ha participat 
regularment en els cicles anuals de conferències organitzades sota el 
títol Noblesa i Societat i, finalment, va estar al darrere de la sol·licitud al 
Ministeri de Justícia espanyol de la revalidació dels títols atorgats pel 
rei Carles III l’Arxiduc encara no reconeguts.

Fruit de totes aquestes iniciatives impulsades i participades per 
l’Armand de Fluvià, l’Arxiu Nacional de Catalunya s’ha convertit en 
el centre públic de referència dels arxius nobiliaris catalans. Així 
ho demostra la continuïtat de la política d’ingressos, entre els quals 
esmentem el fons del Llinatge Mercader comtes de Belloch (2007), 
l’Arxiu del Palau-Requesens (2011), Llinatge Desvalls marquesos 
d’Alfarràs (2013) i, més recentment, el de la Casa Fiveller (2019). 
Alguns d’aquests ingressos han estat objecte de llargues gestions, en 
què l’Armand ha participat i inspirat fins que finalment van poder 
donar fruit.

L’actuació de l’ANC en el terreny dels arxius familiars ha esde-
vingut un element decisiu perquè moltes famílies nobles valorin els 
seus arxius i puguin conèixer les aportacions dels seus llinatges a la 
història comuna del país. Dit d’altra manera, el treball conjunt a favor 
del patrimoni documental aplegat per les famílies al llarg dels segles, 
es converteix en un factor decisiu d’integració i de reconeixement 
d’aquestes famílies, i de la noblesa en general, com un dels elements 
constitutius de la història de Catalunya.

Un altre element a ressaltar de la dilatada relació de l’Armand amb 
l’Arxiu Nacional de Catalunya és el conveni de l’any 1996 amb la So-
cietat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia, 
que ell va inspirar com a president d’aquesta entitat. El conveni, que 
segueix vigent, ha possibilitat una vinculació estable de l’esmentada 
societat, i en general del món dels genealogistes, amb l’Arxiu Nacional 
de Catalunya i la realització d’un gran nombre d’activitats culturals que 
han enriquit notablement la vida del centre. 

Francesc Balada i Bosch / Josep Fernández i Trabal, Quaranta anys de col·laboració...
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No voldríem acabar aquest breu recorregut sens referir-nos a l’Ar-
mand de Fluvià activista social, particularment en l’àmbit de la promoció 
i defensa dels drets de les persones homosexuals. En aquest terreny 
fou un dels pioners del moviment gai en moments difícils en què el 
col·lectiu estava molt mancat de suport, reconeixement i visibilitat. 
Fruit del seu compromís, Armand de Fluvià aplegà un important fons 
integrat per la documentació del Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya i per les seves relacions amb grups i activistes internacionals, que 
el converteixen en un fons inèdit de referència en la seva temàtica. El 
fons va ingressar a partir de 1998 a l’Arxiu Nacional de Catalunya i ha 
contribuït també a convertir el centre en un arxiu obert als anomenats 
nous moviments socials. 

Finalment constitueix també un fet remarcable que Armand de Fluvià 
i Escorsa hagi lliurat a l’Arxiu Nacional de Catalunya el seu arxiu per-
sonal, relacionat amb la seva activitat professional com a especialista en 
dret nobiliari, genealogia i heràldica. Un fons que incorpora l’etapa en 
què va formar part del cercle de Joan de Borbó, comte de Barcelona, 
a Catalunya en els darrers anys del franquisme.

Reunides i valorades les seves nombroses aportacions, la persona-
litat d’Armand de Fluvià i Escorsa mereix la consideració de persona 
amiga i benefactora de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Afortunadament 
el centre ha pogut gaudir del seu compromís i del d’altres persones, 
cadascuna en els seus àmbits d’activitat i interessos propis. No és fàcil 
per a una institució oficial superar rutines, arribar a connectar en àmbits 
i sectors poc coneguts i allunyats, en definitiva, sortir i arriscar-se. Sense 
la decisiva aportació de persones i entitats, com l’Armand de Fluvià, 
l’Arxiu Nacional de Catalunya seria una altra cosa. Avui en dia sentim 
amb orgull que som una institució oberta, dinàmica i emprenedora que 
intentem donar resposta als reptes i demandes de la societat.

Moltes gràcies, Armand, pel teu inestimable ajut!

Francesc Balada i Bosch / Josep Fernández i Trabal, Quaranta anys de col·laboració...
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A la taula, Josep Maria Sans i Travé, Armand de Fluvià i Ercosra i el baró de l’Albi, Don Carles de 
Montoliu i de Carrasco †

Francesc Balada i Bosch / Josep Fernández i Trabal, Quaranta anys de col·laboració...
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ARMAND DE FLUVIÀ, QUIN HOMENOT!

Gaspar Feliu i  Montfort 

No tinc cap dubte que si Josep Pla hagués conegut Armand de Flu-
vià, hauria fruït fent-ne un homenot sensacional, atès que té totes les 
característiques que Pla cercava: personalitat, notorietat pública, di-
namisme i actuació en camps diferents. No va poder ser, quan Pla va 
escriure els Homenots, publicats entre 1958 i 1962, l’Armand acabava 
de sortir de la Universitat.

El que si ha pogut ser i és una realitat esplendorosa és que l’Armand, 
ara que fa noranta anys, pot mirar enrere amb satisfacció i observar 
el seu llegat, fruit d’un treball rigorós i constant, recolzat en unes 
conviccions clares i defensades contra tota adversitat, tant en el camp 
de la història com en el de la política i dels drets personals. I tot això 
amanit sempre amb el somriure de qui està en paus amb ell mateix i 
sap que les coses, quan es volen, són fàcils. A més a més, en el camp 
de la història, en l’aspecte en el qual és el mestre indiscutible, la ge-
nealogia i l’heràldica, pot seure (literalment, si vol) i respirar tranquil 
sobre els cinc volums en set toms de la seva obra magna, Nobiliari Ge-
neral Català, una “enciclopèdia” definitiva per tres raons: perquè està 
molt ben feta, perquè és molt completa i, encara que aquests valors 
no fossin suficients, que no és el cas, perquè dubto que hi hagi ningú 
capaç en el futur de tornar a afrontar semblant repte i de dur-lo a 
terme. Abans, però n’havia emprès dos més, també de gran volada: el 
primer, recrear l’heràldica catalana com a art (ofici) científic: la Gran 
Enciclopèdia Catalana ha estat i és una obra important en molts aspec-
tes, però en cap no resulta tan innovadora com en el de l’heràldica, 
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amb l’afegit que posteriorment les normes, necessàriament disperses 
en l’enciclopèdia, les va recollir en l’utilíssim Manual d’Heràldica i tèc-
nica del blasó. L’altra gran feinada és la referent a la sistematització 
dels escuts i banderes dels pobles de Catalunya; si algú dubta de 
la seva importància, pot consultar l’Enciclopèdia Aragonesa i veure la 
inadequació de molts dels escuts que s’hi publiquen; dintre d’aquest 
camp cal destacar la lluita victoriosa que l’Armand va dirigir contra 
l’intent “progre” de redissenyar l’escut tradicional de Barcelona, la 
finalitat bàsica del qual (a part de substituir l’heràldica pel disseny) 
era liquidar els quatre pals catalans, que una reconeguda professora i 
escriptora qualificava de “fideus”. En definitiva, em sembla que es pot 
ben dir que, a Catalunya, l’Armand és l’heràldica.

No puc dir que pertanyi al grup proper a l’Armand de Fluvià en cap 
de les seves activitats; de fet, no puc ni recordar de quan el conec, 
però sí que puc dir que ja abans m’havia aprofitat molt dels seus co-
neixements. Els seus quadres genealògics a la Gran Enciclopèdia Cata-
lana, sempre tan clars i documentats, eren la meva primera referència, 
sovint suficient a l’hora de situar un personatge o entendre una rela-
ció més o menys enrevessada. La nostra relació ha estat intermitent i 
puntual, però en determinats punts intensos i profitosa, sobretot per a 
mi. Tot i això, vam coincidir a la junta de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics i em va fer l’honor de demanar-me que presentés la seva obra 
Qui eren els meus avantpassats? Nou manual de genealogia; però sobretot 
ens telefonem de tant en tant davant d’un dubte, i si cal, discutim fins 
a entendre’ns.

Una felicitació d’aniversari s’acostuma a acompanyar d’un regal; 
per desgràcia el meu, que estic segur que li agradarà, arriba tard. 
S’acostuma a dir que el comte Sunifred II d’Urgell morí sense des-
cendència, però no és així: tingué una filla Sança, ben documentada; 
encara més, Sança va ser l’esposa del vescomte Guillem d’Urgell, del 
qual ja se sabia que estava casat amb una Sança, però sense identifi-
car-la amb la filla del comte. Desenvoluparé l’argument en un proper 
treball en aquesta revista.

Armand, que per molts anys puguem comptar amb la teva compan-
yia, saviesa i bon humor!
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ARMAND DE FLUVIÀ, PIONERO, UNA PERSONA 
EXTRAORDINARIA

Héctor Anabitarte

Según una enciclopedia, pionero es una persona que inicia la explora-
ción de nuevas tierras, que da los primeros pasos en alguna en alguna 
actividad. Y él no sólo exploró y transformó, todo en circunstancias 
muy adversas, cuando España orgullosa era la reserva de Occidente 
que estaba agonizando. Pionero, constructor, ladrillo a ladrillo. Mi 
primer recuerdo es una carta es una carta llegada de Barcelona en la 
que AGHOIS (Agrupación Homófila por la Igualdad Sexual), solici-
taba al Grupo Nuestro Mundo (1967), de Buenos Aires, primer grupo 
en defensa de los gais, que se pidiera al dictador Franco el fin de la 
represión que sufrían los homosexuales en España.

Lo recuerdo cuando bregaba por la derogación de la Ley de Peli-
grosidad Social, reuniendo firmas y en las calles las primeras manifes-
taciones. Lo recuerdo militante en el Paseo Picasso, en el viejo local del 
Lambda, metiendo el dedo en la llaga en los debates, yendo siempre 
más allá de lo que se podía esperar. Lo recuerdo también en La Paloma 
como rutilante Marilyn Monroe con bigotes a lo Groucho Marx.

Hay muchos Armand: el heraldista que modifica escudos, o el que 
pasea la senyera por la 5ª Avenida en el día del Orgullo Gay en los 
lejanos setenta, cuando se gritaba a los policías “cerdos”. Hay muchos 
Armand, y de cada uno de esos Armand abrieron caminos que, tras él, 
en su estela, otras navegaron, otros recorrieron, enriqueciendo. Pienso 
que es sobre todo un maestro incómodo, intransigente.
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Finalmente, en casa, Canillejas, hace una ensalada, receta de su 
abuela. Es también riguroso y obliga a recorrer medio barrio buscando 
nueces, acompañado por Ricardo Lorenzo, quien me ha ayudado a 
escribir esta breve semblanza. Su memoria es más precisa que la mía.

Con afecto.

Héctor Anabitarte, Armand de Fluvià, pionero, una persona extraordinaria
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EL RECONEIXEMENT DE TOTHOM

Ignasi  Ametlla  i  Guxens

Vaig conèixer l’Armand, aleshores professor del curs de genealogia a 
la seu del carrer Mestre Nicolau, l’any 1993. Al final d’aquell curs, en 
què l’Armand ens oferia diferents fulls com a material de treball, vaig 
proposar-li la publicació d’un llibre amb el contingut dels ensenyaments 
i així va néixer, dos anys més tard, el primer manual de genealogia.

Fruit d’aquella experiència, l’Armand em va proposar formar part de 
la junta de la Societat i així ho vaig fer, tot col·laborant en les àrees de 
comunicació i publicacions, especialment, codirigint la revista Paratge 
amb Joaquim de la Calzada.

Uns anys més tard, alguns membres de la Societat perpetraren 
un cop d’estat per fer caure la junta de govern i d’allà en va sorgir la 
ICGenHer o Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, de la qual 
l’Armand és fundador i president.

D’aquesta etapa vull ressaltar la direcció de la revista Armoria i la 
publicació del Manual d’Heràldica Catalana, codirigida amb Joan Ma-
luquer, i el Manual de Nobiliària, el Repertori de Grandeses i, per damunt 
de tot, el Nobiliari General Català, volums que contenen més de 70.000 
persones en diferents arbres de famílies o llinatges i escuts heràldics.

Així mateix, dels quasi trenta anys de col·laboració amb l’Armand he 
de destacar el seu mestratge, rigor i lideratge, la capacitat i inquietud per 
fer arribar els coneixements de forma planera i despertar l’interès per la 
recerca.
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Han estat un grapat de conferències, cursos, premis, el reconeixement 
de tothom i especialment el meu a la seva amistat i confiança per dur 
a bon port tots aquests materials de coneixement.

Salut i bona feina, Armand!

Presentació del llibre, “Historia genealógica de la Casa de Híjar”. Ignasi Ametlla i Guxens, Armand 
de Fluvià i Ercosra, i l’autor Pedro Moreno i Meyerhoff.

Ignasi Ametlla i Guxens , El reconeixement de tothom
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ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

Ignasi de Delàs  i  de Ugarte

Benvolgut Armand.
Abans de res, una cordial felicitació en ocasió del teu 90 aniversari.
No recordo el primer cop que vaig sentir parlar de tu. Probable-

ment, un dels primers cops va ser quan va aparèixer la Gran Enciclo-
pèdia Catalana i, en ella, moltes entrades de genealogies de nissagues 
de la història de casa nostra, la majoria signades per tu i d’altres en 
col·laboració amb altres notables historiadores i historiadors. Ja de 
ben jove, doncs, vaig ser lector teu i, amb els anys he seguit de prop 
les teves produccions, que han estat sempre inspiradores i d’enorme 
ajuda. 

Voldria destacar també el magnífic Nobiliari General Català, obra 
només possible en països que estimen i valoren el llegat de la seva 
història i que han tingut la fortuna de comptar amb persones com tu.

També voldria aprofitar aquesta ocasió per agrair-te la teva ge-
nerositat en compartir les teves investigacions i treballs i, de forma 
especial, el teu rigor i professionalitat que, com tu bé dius, no sempre 
ha caracteritzat aquesta professió.

Rep una cordial salutació.
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EPÍSTOLES GENEALÒGIQUES ENTRE ARMAND DE FLUVIÀ I 
ESCORSA I SANTIAGO SOBREQUÉS I VIDAL

Jaume Sobrequés  i  Callicó

Entre el novembre de 1962 i el juliol de 1972, Armand de Fluvià i 
Escorsa i Santiago Sobrequés i Vidal varen mantenir una important 
correspondència erudita —no exempta de manifestacions d’afecte per-
sonal—, relacionada amb qüestions genealògiques i polítiques dels més 
rellevants llinatges catalans a l’edat mitjana.

El fet que Fluvià visqués a Barcelona i Sobrequés ho fes a Girona 
ha fet possible que les relacions entre ells hagi deixat una empremta 
escrita, que, vivint ambdós a la mateixa ciutat, hauria tingut un caràcter 
oral, presencial, del qual avui no tindríem coneixement.

Tenim la fortuna que Fluvià i Sobrequés hagin conservat, en els 
arxius personals respectius, els documents —o, suposo, una bona part— 
que permeten avui reconstruir aquella relació erudita.

S’imposa una primera constatació: l’interès temàtic que l’un i altre 
manifesten té un caràcter complementari. Bé que la seva dedicació 
historiogràfica coincidís en l’estudi de les qüestions referides, la seva 
obra confluïa en la recerca minuciosa de la trajectòria i el paper polític 
que aquelles cases nobiliàries tingueren durant cinc-cents anys mal 
comptats d’existència.

La correspondència mostra la immensa tasca de Fluvià durant molts  
anys, consistent a situar en un mapa nombrosos personatges —reis, 
comtes, reines, comtesses, polítics importants—, que tingueren responsa-
bilitats significatives en la història de Catalunya. Sobrequés també havia 
despès una grandíssima part de la seva producció historiogràfica en la 
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mateixa direcció de Fluvià, bé que el seu punt de vista es fonamentés, 
també, a seguir la trajectòria política d’aquells notables personatges.

L’objectiu del treball que preparo, i del qual aquestes notes que avui 
ofereixo com a homenatge a l’amic Armand, consistirà a publicar, amb 
l’anotació corresponent, la cinquantena de cartes creuades entre ells. 
D’una manera o altra hi transiten notícies —segueixo l’ordre de les seves 
cartes— sobre els Montcada, els grans comtes de Barcelona, la reina 
Elisenda, Berenguer Ramon I, els Anglesola, els Cervelló, els Cruïlles, 
els Margarit, els Cabrera, els Cardona, els Bellpuig, els Pinós, etc.

Una mostra singular d’aquesta correspondència —entre infinitat 
d’altres—, és aquella que es refereix al títol que havia de portar el que 
seria en el futur el rei Joan Carles de Borbó. Escriu Fluvià en una car-
ta del 10 de novembre de 1962: “Li adjunto aquest opuscle sobre el 
Principat de Girona, per si li interessa. Estic lluitant amb molta gent, 
i sobretot prop de Madrid, per convèncer tothom que no és Ducat, 
sinó Principat. Creient que és ducat, el príncep Joan Carles, en el seu 
passaport, porta el títol de Duc de Girona, com a Primogènit del Comte 
de Barcelona. Si vostè coneix més bibliografia sobre el tema, li agrairia 
que m’ho digués”.

La resposta de Sobrequés va ser immediata. El 13 de novembre del 
mateix 1962 va escriure a Fluvià: “Molt li estimo la remesa del seu in-
teressant treball El principado de Gerona, del que ja tenia notícia. Crec 
que vostè esgota la bibliografia i no se m’ocurreix pas cap notícia que 
vostè no conegui. També estic d’acord amb que el títol del Primogènit 
és el de príncep de Girona. En efecte, Joan-Carles es titula duc. Quan 
va venir a Girona vaig haver d’anar-li a fer compliment, perquè en les 
capitals de província el director de l’Institut és una petita autoritat (amb 
el president de l’Audiència, el delegat d’Hisenda i tres o quatre indivi-
dus més als quals el governador i l’alcalde mobilitzen per fer número 
en semblants casos). Em va dir que, com a duc de Girona, tenia molt 
d’interès en conèixer la ciutat. Jo vaig tenir a la punta de la llengua de 
dir-li que era príncep i no duc, però com que la conversa era general, 
vaig creure millor no embolicar-se. Per cert, que em va despedir en 
català (passi-ho bé, ho he dit bé?), cosa que em va fer bona impressió 
respecte la bona orientació de la seva educació”. 
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La correspondència conté així mateix genealogies, que, en aquells 
anys, constituïen aportacions importants, que Fluvià, al llarg de la seva 
excepcional tasca historiogràfica ha enriquit o modificat quan noves 
aportacions historiogràfiques permetien fer-ho. La correspondència 
de Fluvià amb Sobrequés està plagada de referències bibliogràfiques 
—algunes d’estudis erudits d’historiadors d’arreu d’Europa—, que són 
un testimoni molt revelador del nivell erudit que tenien els estudis 
genealògics d’aleshores, i que el mateix Fluvià ha pogut anar ampliant 
en els cinquanta anys que han transcorregut entre la referida darrera 
lletra i l’actualitat.

El 23 de juny de 1970, Sobrequés manifestava ja la necessitat d’apro-
fundir en moltes qüestions que interessaven a ambdós: “En fi, amic 
Fluvià, que jo crec que tot això cal estudiar-ho més, i jo sento no tenir, 
ara, temps per dedicar-m’hi. Li agrairé que de tota manera m’informi 
del resultat de les seves recerques”.

La correspondència referida, que tenim intenció de publicar in 
extenso a la nostra revista Armoria, és, com he dit, d’alguna manera, un 
retrat fidel de la preocupació científica dels nostres biografiats, sempre 
referida a personatges i esdeveniments de la nostra història nacional 
de Catalunya. Tinc tantes ganes de poder-ho veure aviat com les que 
poden tenir els nostres genealogistes que estimen i atorguen un gran 
valor a la producció històrica de Fluvià. A mi, com a fill de Santiago 
Sobrequés, em plaurà en gran manera contribuir a fer-ho possible.
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Les excavacions d’Armand 
de Fluvià al castell de Sant 
Joan de Lloret (1965)

Ruïnes del castell de Sant 
Joan de Lloret al voltant 
de 1920.

Vista parcial del recinte 
del castell, amb la cisterna 
sencera, tapada, en primer 
terme (1966).

Joan Domènech i Moner, Armand de Fluvià: records lloretencs
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ARMAND DE FLUVIÀ: RECORDS LLORETENCS

Joan Domènech  i  Moner

Armand de Fluvià és un nom que hom troba constantment així que fa 
recerca sobre alguna nissaga destacada de la noblesa catalana perquè 
és qui signa gairebé tots els arbres genealògics que figuren a la Gran 
Enciclopèdia Catalana. En aquest sentit, podríem dir que és un vell 
conegut dels historiadors, els quals li som deutors d’un gran feina feta, 
que ens facilita les coses. I a part d’això, evidentment, si aprofundim 
més en les matèries de la seva especialitat, hem de tenir en compte els 
seus treballs específics d’heràldica, sigil·lografia i vexil·lologia que han 
vist la llum en publicacions especialitzades. Per als lloretencs, però, 
Armand de Fluvià no representa només un nom familiar que signa 
articles en enciclopèdies i llibres científics, sinó que constitueix una 
persona de carn i ossos que ha compartit la nostra vida en diverses 
etapes del desplegament de Lloret de Mar. Formà part, en efecte, d’una 
família d’estiuejants que tingué fins i tot casa pròpia a la nostra vila, 
al carrer de Sant Elm. L’admiració per la fisonomia i la idiosincràsia 
d’aquell poble senzill que començava a despertar als nous aires vinguts 
d’Europa no solament motivà l’Armand a recórrer tots els racons de 
la nostra geografia valorant-ne els aspectes naturals —platges, cales, 
puntes rocoses, illots, promontoris...— sinó que el va portar a descobrir i 
conèixer el nostre petit rerepaís i aquells indrets i testimonis del passat 
que donaven fe d’epopeies viscudes. Un dels llocs que li van atraure 
l’atenció fou l’anomenat castell de Sant Joan, situat entre Cala Banys i la 
platja de Fenals, arran de penya-segat. L’Armand de Fluvià fou un temps 
secretari de la junta de govern de l’Asociación Española de Amigos de 
los Castillos. Aquest càrrec incentivà encara més el seu interès per tot 
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allò que fossin fortaleses, torres i places fortes. El castell de Lloret no 
era res de l’altre món. Havia tingut una vida més o menys perdurable 
entre el segle XI i el segle XVIII. Un episodi gairebé fortuït de l’any 1805 
donà lloc a un atac d’un vaixell anglès (que només pretenia proveir-se 
d’aigua) que amb unes quantes canonades intentà dispersar la gent 
que s’havia reunit expectant entre les muralles del castell i va destruir 
part de la fortalesa i la meitat de la torre de l’Homenatge. El 1923 un 
llamp, segons diuen, va caure-hi al damunt i acabà d’enrunar l’altra 
meitat. L’apilonament de pedres i runa i la vegetació que ràpidament 
hi va créixer va deixar el jaciment ben soterrat. Per acabar-ho d’adobar, 
un urbanitzador sense escrúpols, dels que ens han sobrat a Lloret, Mi-
quel Arpa, malgrat la protecció general de què gaudien castells i places 
fortes per decrets de 1949 i 1962, es permeté, sense cap autorització ni 
projecte seriós, obrir, l’any 1964, un vial per comunicar el sector de Cala 
Banys i la pineda de Can Coll, de la banda de Fenals. Es va carregar 
tot un mur del castell i va posar al descobert accidentalment una sitja 
i algun altre element d’interès. D’altra banda, estàvem acostant-nos a 
l’any 1966. Lloret anava a celebrar el seu mil·lenari. És a dir, el nom 
de Lloret havia sortit per primera vegada a la història en un pergamí 
datat el 20 de novembre de l’any 966 —feia, doncs, mil anys— en què 
els marmessors del comte de Barcelona, Osona i Girona, Miró I, do-
naven la vall de Tossa al monestir de Ripoll i en fixar les afrontacions, 
deien clarament que Tossa afrontava per la part de ponent “in termino 
de Loredo sive in rivo de Canelles”. Era la primera vegada que sortia el 
nom de Loredo (Lloret). Aquella celebració va actuar de revulsiu i els 
lloretencs van intentar esmenar la plana de la badada que hi havia hagut 
amb el castell i van planificar una sèrie d’actes en enaltiment de la seva 
història i la d’altres monuments. La vergonya pel que havia passat amb 
les velles ruïnes els portà a declarar-lo indret protegit i es va crear, el 
febrer de 1965, una comissió per a la restauració de l’antiga fortalesa, 
formada per regidors del mateix Ajuntament. I, tot seguit, l’Armand de 
Fluvià, aprofitant les seves vingudes de vacances i caps de setmana a 
Lloret hi començà a actuar amb l’ajuda d’un treballador de la brigada 
municipal que li posà l’Ajuntament. L’Armand inicià els seus treballs 
altruistes el 10 d’octubre de 1965 i aquelles excavacions, precedides de 
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treballs de desbrossament, neteja i retirada de runes, van durar fins al 
novembre de 1968. Recordem haver visitat, en funcions de periodista, 
l’Armand en plena tasca, i haver constatat l’empenta i la il·lusió que 
hi posava. La feina era feixuga i cansada, sobretot per a una persona 
acostumada més a treballs de despatx que a cavar la terra. Al cap del 
dia l’Armand acabava força esgotat. En més d’una ocasió ens ha asse-
gurat que aquells excessos li van perjudicar, amb el temps, la columna 
vertebral. Tot i el seu aparent amateurisme, Armand de Fluvià portà 
un diari força rigorós de les excavacions, incloent-hi dibuixos, croquis 
i plànols (material que, a primers de 2001, va cedir a l’Arxiu Històric 
Municipal de Lloret de la mateixa manera que el 1980 havia cedit les 
caixes plenes de fragments de restes ceràmiques als magatzems del que 
seria el Museu Municipal). Entretant, a nivell polític, el 1979 s’havien 
constituït els ajuntaments democràtics i el consistori lloretenc s’havia 
involucrat d’una manera més decisiva en la defensa dels vestigis del 
passat. L’any 1980 havia aconseguit de l’Estat la cessió al poble de Lloret 
del terreny que contenia el jaciment medieval del castell de Sant Joan. 
Llavors es va portar a terme un període de consolidació dels punts 
més deteriorats del monument, com ara la muralla sud, de la banda 
del mar, que donava sobre el penya-segat, i també es va construir un 
mur nou de contenció allà on s’havia obert tan barroerament el tall 
del carrer, per evitar l’erosió del terreny. L’Armand va anar supervisant 
sempre totes aquestes iniciatives i es disposà, novament, a aplicar-hi 
la seva prestació personal. Va portar-hi a terme dues campanyes més 
d’excavació i, sobretot, de documentació de les restes del castell que, 
amb la partió del carrer, havien quedat a l’altra banda del vial, amb la 
intenció, de passada, de poder delimitar millor el jaciment. Qui signa 
aquestes ratlles va col·laborar estretament amb l’Armand aquell parell 
d’anys (1983 i 1984) i, entre altres troballes, recorda haver contribuït 
a posar al descobert un bon llenç de la muralla nord que, al seu mo-
ment, havia caigut en bloc. Entre 1989 i 1990 es va reconstruir la torre 
del castell que venia a ser el símbol d’aquell jaciment. Tenim moltes 
vivències i molts records d’aquests temps de dedicació al castell i co-
neixem, de primera mà, tot l’esforç, la constància i l’interès de l’Armand 
de Fluvià, de manera que ens ha semblat que era de justícia deixar-ne 
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testimoni aquí, en aquesta publicació que se li dedica ara que celebra 
els noranta anys de vida. El castell va acabar essent excavat totalment 
i sistemàticament a partir de l’any 2000 sota la direcció de l’arqueòleg 
Joan Llinàs i se’n publicà un complet llibre l’any 2003. Avui el recinte 
és dignificat i gaudeix d’uns quants plafons explicatius per al públic i 
s’hi fan visites guiades de manera periòdica.

Val a dir que la tasca de l’Armand de Fluvià no ha estat oblidada i 
sovint, per demostrar-li aquest afecte i el lògic reconeixement ha estat 
convidat tant a actes acadèmics referits a la nostra història com a clo-
endes de campanyes d’excavacions d’altres tipus, que l’Armand seguia 
sempre amb interès i curiositat. Recordem, en especial, les trobades 
al cim del turó de Montbarbat, on existeix un important poblat ibè-
ric que ha estat excavat i estudiat per un equip dirigit per la doctora 
blanenca Maria del Vilar Vilà i Bota. Les campanyes solien tenir lloc a 
l’estiu i acabaven el mes de setembre, a l’època en què pels boscos de 
la rodalia ja apareixien bolets. En alguna d’aquelles trobades de final 
de campanya es va muntar de forma espontània alguna menjada de 
bolets, fets allà mateix, a la brasa. La idea va agradar i es va instituci-
onalitzar, de manera que cada any, en acabar les excavacions, arqueò-
legs, treballadors, membres dels ajuntaments de Lloret i Maçanet de 
la Selva —el jaciment afectava justament el punt de trobada dels dos 
termes municipals— i persones simpatitzants vinculades al món de la 
cultura local es donaven cita a Montbarbat per fer un dinar campestre 
que anava precedit d’una explicació acadèmica de com havia anat la 
campanya, què s’havia trobat, quines conclusions s’havien tret, etc. 
L’Armand de Fluvià sempre hi era convidat i venia expressament de 
Barcelona i s’ho passava bé entre nosaltres. També va estar present en 
altres efemèrides i, algunes vegades, pronuncià alguna conferència de 
la seva especialitat, com la que el 19 de febrer de 2016 va donar en el 
local del Club Marina Casinet amb el títol L’heràldica a la comarca de la 
Selva. Aquesta intervenció, per cert, va tenir la seva anècdota trista per 
culpa del cap de gestió tributària del Consell Comarcal, el Sr. Juan José 
Martín Prieto, encarregat d’executar les multes de Lloret, que castigà 
el conferenciant per haver oblidat de posar el tiquet d’aparcament en 
lloc visible del cotxe. Malgrat que es va fer el recurs pertinent i s’aportà 
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el tiquet, demostrant que s’havia pagat i que havia quedat a la butxaca 
del conductor, l’entitat organitzadora de la conferència —que, a més, ho 
va explicar i demostrar a l’alcalde— va haver d’acabar pagant 80 euros 
—el tiquet en valia un— per no remenar més el tema davant la nul·la 
voluntat del recaptador per entendre la raó. L’Armand es va molestar 
molt amb aquella actitud, després del que ell havia fet pel poble, i va 
estar a punt de tornar la medalla del Mil·lenari de Lloret que li havien 
regalat l’any 1966. Afortunadament no ho feu. Al contrari, amb els qui 
vam tenir a veure amb la recuperació del castell i amb altres temes 
històrics i arqueològics ha mantingut bona amistat que, almenys una 
vegada a l’any, per Nadal, es tradueix en un intercanvi de felicitacions. 
L’autor d’aquestes ratlles li sol enviar habitualment una nadala mentre 
que l’Armand, més enfeinat i potser una mica mandrós, opta per agafar 
el telèfon i expressar els bons desitjos de viva veu. Ara ja ha arribat als 
noranta anys, una xifra que fa respecte i que convida a una celebració 
especial. Siguin aquestes ratlles que rememoren la relació de l’heral-
dista amb Lloret el meu humil homenatge. I que aquests noranta anys 
fructifiquin i s’allarguin encara més i el puguem retrobar per Lloret 
alguna altra vegada contemplant els vestigis que va ajudar a salvar. 
Gràcies per la feina feta.
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EN ELS NORANTA ANYS D’ARMAND DE FLUVIÀ

Joaquim Nadal  i  Farreras

Arribo tard per a fer l’article acadèmic i de contingut que l’Armand 
de Fluvià es mereix. L’he tractat poc però li he seguit la trajectòria i 
confesso que m’ha complagut que els seus amics i col.legues m’hagin 
demanat de sumar-me a aquest homenatge.

L’Armand de Fluvià ha tret la pols a la genealogia i l’heràldica i n’ha 
fet eines indispensables de la nostra història i del coneixement. No 
només això sinó que ens ha demostrat com en són d’imprescindibles 
per tal d’acostar-nos a la realitat històrica i a la seva evolució cronolò-
gica des d’una perspectiva total i integradora que no menystingui cap 
de les variables que concorren en el desenvolupament de la història.

A mesura que les persones ens fem grans i a mesura que les societats 
maduren ens preguntem les coses més elementals; qui som, d’on venim, 
qui són els nostres avantpassats, com es dibuixa el nostre arbre familiar 
que ens permet d’entendre les nostres arrels i les diverses ramificacions 
d’un tronc amb el que ens sentim units i identificats. Convertir aquesta 
necessitat i aquesta curiositat tan elementals en ciència és el que atorga 
dimensió i gruix a la tasca de l’Armand de Fluvià.

De fet els meus contactes tenen dos orígens complementaris. D’una 
banda la història per les raons que acabo d’explicar i de l’altra el mu-
nicipalisme. És des d’aquest camp que he vist fer a l’Armand de Fluvià 
una tasca incansable de neteja, de poliment, d’ordenació de l’heràldica 
dels municipis de Catalunya. Despullar els escuts dels pobles i de les 
ciutats de Catalunya dels afegits impropis, ajustar-los als antecedents 
històrics i al sentit històric o innovar amb fonament en els casos on els 
municipis estaven mancats d’una tradició heràldica identificable. El seu 
assessorament i la seva col·laboració han estat decisius. Pot semblar 
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un aspecte superficial o anecdòtic però no ho és; un país que vol ser 
modern i innovador ha de mostrar justament un respecte extrem per 
les seves arrels històriques i per totes les seves manifestacions.

Per altra banda l’Armand de Fluvià present i actiu en les lluites per 
les llibertats i la democràcia hi ha posat sempre el seu accent personal 
de persona culta i civilitzada i deixa permanent testimoni de compro-
mís amb uns valors que no tenen res a veure amb una visió tronada i 
carrinclona de la nostra peripècia col·lectiva.

D’aquí que el meu reconeixement testimonial quedi molt lluny de 
la contribució que hagués hagut de fer per correspondre de manera 
convincent als mereixements d’una persona singular d’una petjada pro-
funda en el bagatge de la nostra societat contemporània en el terreny 
de la història, en el seu sentit més pregon, i la política a Catalunya en 
el seu sentit més genuí.

Compromís, coneixement i civilitat són a parer meu els mots que 
sintetitzen noranta anys de vida plena.

Joaquim Nadal i Farrera, En els noranta anys d’Armand de Fluvià
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HOMENATGE A L’EXCEL·LENTÍSSIM SR. ARMAND DE FLUVIÀ

Joaquim M. Casals  i  de Nadal

Conec Armand de Fluvià des de fa quasi trenta anys. Eloy Hernàn-
dez, un amic meu, em va oferir presentar-me’l, ja que va conèixer la 
meva intenció d’utilitzar la informàtica com a suport per a la recerca 
genealògica. El Sr. de Fluvià va acceptar la visita i així el meu primer 
contacte va ser per presentar-li els meus treballs sobre un embrionari 
programa de genealogia que estava desenvolupant. Ell em va escoltar, 
reconec que amb una mica d’ironia i escepticisme, ja que hi havia una 
verdadera distància intel·lectual sobre la matèria entre nosaltres. Que jo 
sàpiga, ell no havia utilitzat cap eina informàtica per a aquesta temàtica, 
ni sembla que tenia intenció de fer-ho en el futur. Va ser curiós com, 
amb el temps, les visites es van repetir. La fortuna és que al principi jo 
tenia moltes ganes d’aprendre d’ell i amb el temps ell va començar a 
estar-hi interessat veient que li feia cas i el meu embrió de programa 
s’anava gestant amb l’aplicació de moltes de les seves indicacions. L’ex-
plosió va tenir lloc en el moment en què vaig trobar una petita base de 
dades de les cases sobiranes europees, que les vaig introduir al meu 
programa i l’hi vaig donar. La reacció del Sr. de Fluvià va ser immediata 
i es va posar a corregir els nombrosos errors que hi havia introduïts. 

La comunió intel·lectual, amb el temps, ha estat tan fructífera que 
ell no ha parat des  d’aleshores de treballar amb el que avui és el meu 
programa GDS, així com demanar-me afegitons i canvis de tal manera 
que, després de més de 220 revisions i versions, aquest és el fruit, en 
una gran part, de les seves ensenyances i peticions. Ell ha desenvolupat, 
partint de la petita base de dades mencionada, la base de dades de 
les cases sobiranes del món, avui la més extensa d’aquesta temàtica, 
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amb una xarxa de més de 67.000 registres. També ha desenvolupat 
les bases de dades de la seva obra cabdal, el Nobiliari General Català, 
en aquest moment en desenvolupament i amb diversos exemplars ja 
editats, en el qual hi ha representada informació de desenes de milers 
de persones de la noblesa catalana des de segles immemorials fins al 
dia d’avui. Paral·lelament ha fet el mateix amb la seva pròpia base de 
dades familiar.

El Sr. de Fluvià celebra el seu noranta aniversari. Li tinc un gran 
respecte per la seva incansable tasca que ha fet i està fent. Sens dubte, 
Catalunya està en deute amb ell pel que representen els seus conei-
xements i la seva trajectòria. Jo, simplement, afegeixo al meu respecte 
la meva admiració i una felicitació per haver arribat a aquesta edat i 
desitjant que gaudeixi molts anys més seguint el seu camí, que mai 
s’acaba.

Joaquim Casals i de Nadal, i Armand de Fluvià i Ercosra

Joaquim M. Casals i de Nadal, Homenatge a l’excel·lentíssim sr. Armand de Fluvià
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ARMAND DE FLUVIÀ, CREADOR DE CONSCIÈNCIES I 
DESBROSSADOR DE CAMINS

Jordi Manent i  Tomàs

Si he de dir la veritat, no soc de les persones que hagi tractat més 
Armand de Fluvià i Escorsa, però des de ben jove que conservo una 
idea molt clara de la seva persona, obra i trajectòria. En vaig ser 
conscient fruit del meu interès per quasi tot des de petit, i també perquè 
l’heràldica, la genealogia, la vexil·lologia i diverses temàtiques lligades a 
l’edat mitjana, a la reialesa i a la noblesa són aspectes de la història que 
sempre m’han cridat l’atenció. A més, de Fluvià ha estat un personatge 
que de tant en tant sortia a les converses amb la família: el Fluvià 
heraldista, el Fluvià catalanista, el Fluvià donjoanista i monàrquic en 
una primera etapa, el Fluvià lluitador pels drets del col·lectiu LGTBI+...

No recordo quan vaig conèixer Armand de Fluvià, però és possible 
que, essent jo bastant jove, me’l presentés el meu pare, Albert Manent, 
que segons va escriure en l’article “Armand de Fluvià i la història de 
Catalunya”, en un recull de textos d’homenatge dedicats a l’heraldista 
(Paratge, 2003, núm. 15, p. 39-40), afirmava: “Vaig conèixer Armand de 
Fluvià, si no vaig errat, el 1957, perquè vaig descobrir que la persona 
que seia davant meu, al tren de Sarrià, duia a la solapa un escut 
monàrquic sobre el pretendent a la corona Don Joan de Borbó, qui 
en cas de regnar hauria estat Joan III”. Conegut anys més tard per mi 
aquest “genio y figura hasta la sepultura”, el vaig anar tractant de manera 
irregular, de vegades amb alguna consulta i sobretot quan coincidíem en 
actes culturals, de vegades amb converses força llargues. Darrerament 
el destí, com explicaré uns paràgrafs més avall, m’ha portat a tractar-lo 
amb més freqüència.
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Cal recordar que el 1980 Armand de Fluvià, el gran especialista 
en heràldica i genealogia de Catalunya, les terres de parla catalana i 
probablement de l’Estat espanyol, va esdevenir assessor d’Heràldica 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. El 
meu pare, que aleshores era director general d’Activitats Artístiques i 
Literàries del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
el conseller del qual era Max Cahner, tenia claríssim que de Fluvià, amb 
qui ja havia coincidit en la redacció de la Gran Enciclopèdia Catalana, era 
la persona idònia per ocupar el càrrec en qüestió que el govern català 
necessitava. I atès que aleshores Albert Manent ja assessorava i tenia 
molta confiança amb el president Pujol, li va fer la proposta, el qual va 
acceptar sense dubtar-ho. Recordo que el meu pare m’explicava que 
de Fluvià va dir-li que “no em voldran perquè soc gai” (ep, érem al 
1980, i el comentari aleshores tenia un sentit). Però la lògica de valorar 
la persona per la seva vàlua i trajectòria és la que va prevaler i, com 
havia de ser, es va deixar de banda l’escrutini sobre la vida privada de 
les persones per molt que de Fluvià fos un banderer de l’activisme pro 
LGTBI+, un activisme sobre el qual en aquell moment no fos gaire 
ben vist per alguns sectors de la societat catalana.

En aquest text breu d’homenatge a l’homenot de Fluvià, voldria 
destacar-ne el paper com a creador de consciències i desbrossador de 
camins, si se’m permet l’expressió un xic rural. Sovint hem vist a les 
pel·lícules com els exploradors s’obren pas per la selva a través d’un 
matxet amb el qual van tallant la densa vegetació que els dificulta el 
pas. O bé, en una versió més nostrada, com un pagès o agent rural 
desbrossa un camí ple de sotabosc, maleses o esbarzers amb un podall 
o una motoserra. Aquesta és la metàfora que crec que escau millor a 
Armand de Fluvià: home que, des de la pràcticament inicial solitud i 
d’acord amb uns principis, es va obrir camí, amb valentia, constància 
i tenacitat, per aconseguir uns objectius concrets i anar sumant nous 
col·legues a les causes que defensava. Em refereixo, d’una banda, a la 
seva lluita per despertar l’interès i la consciència nacional en el respecte 
per la tradició heràldica, la genealogia i la vexil·lologia, i d’altra banda, 
en la defensa dels drets del col·lectiu gai i per extensió LGTBI+, del qual 
va fundar, en la clandestinitat, el Movimiento Español de Liberación 

Jordi Manent i Tomàs, Armand de Fluvià, creador de consciències i desbrossador...
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Homosexual (1970), va crear el Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(en fou el primer secretari general) i va ser president de l’Institut 
Lambda. Podríem citar, també aquí, el seu pas més aviat efímer per la 
política catalana: la seva filiació a Convergència Socialista de Catalunya 
(CSC) el 1976, projecte que abandonà per fundar Nacionalistes 
d’Esquerra (NE) el 1979, que al seu torn se n’escindí per crear el 
Moviment d’Esquerra Nacionalista (MEN). També va ser membre de 
la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació 
Catalanes entre el 1981 i el 1993. Sobretot cal destacar el catalanisme 
que des de bon principi de Fluvià ha portat sempre a la sang i amb el 
qual ha actuat amb conseqüència.

Ell ha estat i és un home rigorós i que treballa a consciència. 
Deixo per als especialistes en la matèria l’anàlisi aprofundida sobre 
les aportacions de de Fluvià als estudis sobre la noblesa catalana, 
l’heràldica, la genealogia, la vexil·lologia, etc., però sí que voldria 
destacar-ne dues coses. En primer lloc, a la creació d’estructures que 
estudien la temàtica: primer amb la Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (1983), de la qual va 
ser president entre el 1983 i el 2007 i en va plegar per desavinences 
amb una part de la junta, i després amb la Institució Catalana de 
Genealogia i Heràldica (2007), de la qual és president des de la seva 
fundació. I en segon lloc, devem a de Fluvià les seves aportacions en 
diversos llibres d’aprofundiment i de divulgació de la genealogia (A 
la recerca dels avantpassats. Manual de genealogia, 1995; Qui eren els meus 
avantpassats? Nou manual de genealogia, 2012), d’heràldica (Diccionari 
general d’heràldica, ₁⁹⁸₂; Els quatre pals: l’escut dels comtes de Barcelona, 
1994; Catalunya, un país sense escut, 2010; Manual d’heràldica i tècnica 
del blasó, 2011) i sobre els comtes, vescomtes i nobles catalans (Els 
primitius comtats i vescomtats de Catalunya, 1989; Repertori de grandeses, 
títols i corporacions nobiliàries de Catalunya, en quatre volums: 1998, 
2004, 2013, 2019; Recull d’articles 1958-2015. Nobiliària i reialesa, 2015). 
També són molt remarcables els cinc volums del Nobiliari General 
Català publicats per la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica 
des del 2014, probablement la seva obra magna, una recerca exhaustiva 
de la genealogia de totes les famílies nobles catalanes, projecte en què 
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treballa actualment i que, si Déu vol i ho pot acabar, se’n publicarien 
tres volums més. I, lligant-ho amb la defensa dels drets nacionals 
de Catalunya, de Fluvià també ha publicat llibres de transcendència 
històrica en què denuncia el falsejament de la història de Catalunya 
relacionada amb Aragó: L’apropiació dels símbols nacionals de Catalunya 
per part d’historiadors aragonesos (2009) i Historia de una falsificación 
nobiliaria: la baronía de Gavín en Aragón (2010). Al nostre Armand de 
Fluvià li devem les desenes i desenes d’articles de nobles catalanes 
que es poden trobar a la Gran Enciclopèdia Catalana, i que són de 
referència, quan aquest terreny aleshores era força erm. Pel que fa als 
estudis sobre temàtica gai, l’heraldista també ha estat un pioner en la 
publicació d’aquest tipus de llibres en una època que era força tabú: 
Homosexuales masculinos: sus problemas y adaptación (1977), juntament 
amb Martin S. Weinberg i Colin J. Williams, i Homosexualitat avui: 
acceptada o encara condemnada? (1984), juntament amb Antoni Mirabet 
i Mullol. Més endavant editaria El moviment gai a la clandestinitat del 
franquisme (1970-1975) (2003).

Després d’una llarga discussió entre els diversos partits polítics 
en els plens de l’Ajuntament de Barcelona sobre si l’escut de la 
ciutat havia de portar dos o quatre pals a cada quarter, el consistori 
barceloní d’aleshores, capitanejat per Pasqual Maragall, va tenir la 
gran pensada de posar fi a la discussió amb la creació d’un nou escut 
per a la ciutat. I el 1996 se’n va aprovar un que era aheràldic que 
encara fou més polèmic que l’anterior, ja que no conservava els quatre 
pals de la bandera catalana, la creu de sant Jordi havia desaparegut 
i la corona brillava per la seva absència. La polèmica, inacabable i 
estúpida perquè s’hauria pogut evitar si l’orgull i la ignorància progre 
no s’haguessin apoderat del consistori barceloní, es va acabar gràcies 
a la batalla incessant que l’activista i franctirador Xavier Polo, entre 
d’altres, van dur a terme, però sobretot pel fet que la Societat Catalana 
de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, 
aleshores presidida per de Fluvià, va interposar un recurs contra el 
nou escut i el va guanyar. El 2004, doncs, el nou escut sorgit del no res 
va ser retirat i finalment es va restablir l’escut històric amb els quatre 
pals a cada quarter. Una mostra més del rigor i del respecte per la 
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tradició històrica i heràldica de la mà de de Fluvià i dels heraldistes 
de casa nostra.

En els darrers anys, com deia més amunt, la meva relació amb 
Armand de Fluvià s’ha intensificat fruit una mica de la casualitat. Ja fa 
un temps —devia ser el 2018— el vaig entrevistar de cara a l’arreplega 
de materials que estic fent, orals i escrits, per redactar la biografia 
del meu pare. Durant l’entrevista, em va comentar que s’havia trobat 
amb una situació insòlita: que ell, essent assessor oficial d’Heràldica 
de la Generalitat de Catalunya, treballava, des dels anys vuitanta, en 
l’oficialització, d’acord amb la tradició heràldica, de tots els escuts i 
banderes dels municipis, consells comarcals i diputacions catalans, 
però, de cop, la seva feina es va estroncar perquè van prescindir dels 
seus serveis. La seva feina era remunerada per obra i servei o amb 
un contracte menor, però la nova teranyina burocràtica que alenteix 
qualsevol tasca que vulgui tirar endavant l’administració pública, 
també la catalana, impedia que l’assessor oficial d’Heràldica del nostre 
país pogués continuar l’empresa. Fins aleshores, de Fluvià ja havia 
oficialitzat, d’acord amb els ens municipals, més del 80% dels escuts 
i banderes. De Fluvià es va moure i va escriure al president Torra i 
a exconsellers de la Generalitat, però el bloqueig burocràtic pogué 
més que la voluntat política d’algunes persones, i la no resolució del 
problema persistí. A Catalunya un gros important dels nostres polítics 
volen aconseguir un estat, però a l’hora de la veritat s’ofeguen en un 
got d’aigua quan han de resoldre problemes menors en un cas com 
aquest, que ens acostaria als estàndards europeus d’estats seriosos els 
escuts i banderes dels quals estan ordenats i en regla (aquest és un de 
tants exemples de la nostra manca de sentit d’estat). Jo, en saber-ho, li 
vaig donar un cop de mà i vaig fer els possibles amb els meus contactes 
al Departament de Presidència perquè de Fluvià pogués continuar la 
tasca, però tampoc me n’he sortit. I el més trist de tot és que des de 
fa més de dos anys, gairebé tres, que van foragitar de Fluvià de la 
tasca encomanada els anys vuitanta, la persona que el substitueix, una 
funcionària de la Generalitat, fins ara només ha oficialitzat dos escuts i 
banderes municipals, que per a més inri són els que ja havia deixat mig 
embastats de Fluvià abans que el fessin plegar. Perquè cal recordar que 
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aquesta tasca, feta fins fa pocs anys de manera sistemàtica a Catalunya, 
també es fa, encara que sigui puntualment, en altres municipis de les 
Illes Balears, del País Valencià i de l’Estat espanyol en general. Molt 
de tant en tant de Fluvià rep algun encàrrec d’un ajuntament que li 
encomana la regularització del seu escut i/o bandera. Darrerament, 
he fet gestions amb l’Associació Catalana de Municipis perquè puguin 
desencallar el tema, i sembla que hi ha el compromís perquè de Fluvià 
pugui continuar la feina. En aquests moments estem en espera d’algunes 
gestions.

Armand de Fluvià és un referent com a heraldista i com a membre 
del col·lectiu LGTBI+. És un home que sempre ha tingut un interès per 
la tradició històrica catalana i que l’ha volgut fer respectar. Per això és 
un creador de consciències i un desbrossador de camins. El felicitem 
pels seus noranta anys i esperem que pugui acabar el Nobiliari General 
Català i l’oficialització dels escuts i banderes dels municipis catalans.

Jordi Manent i Tomàs, Armand de Fluvià, creador de consciències i desbrossador...
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ARMAND DE FLUVIÀ, 90 ANYS 

Jordi Pujol  i  Soley

Recordo quan al començament de la meva Presidència —l’any 1980— 
l’Albert Manent i en Max Cahner em varen suggerir que l’Armand 
de Fluvià fos nomenat assessor d’Heràldica de la Generalitat. No els 
va costar gaire de convèncer-me. Perquè si bé no soc gens entès en 
aquesta disciplina sempre he donat una importància decisiva a la me-
mòria històrica. Pel paper molt important que al meu entendre juga 
en la identitat d’un país. I l’Heràldica és una bona eina de conservació 
de la Memòria. Oimés si pot comptar amb un expert com l’Armand de 
Fluvià. És de tota justícia que ara que fa noranta anys se l’homenatgi 
per la seva gran competència i també pel sentiment de Pàtria que ha 
impregnat tot el seu treball de recerca i de divulgació.
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EL LLEGAT D’UN HOME REBEL

Jordi Sànchez  i  Picanyol

La trajectòria pública de l’Armand de Fluvià no només és llarga sinó que 
és polièdrica i coherent. Si la memòria no em falla, la primera vegada 
que el vaig conèixer va ser el març de 1982 als Lluïsos de Gràcia en 
el marc d’una tancada d’intel·lectuals contra la LOHPA. Òbviament 
jo no hi era com a intel·lectual, sinó com un dels organitzadors de la 
tancada que havia convocat la Crida a la Solidaritat. Era un dels meus 
primers actes polítics (tenia 17 anys) i calculo que l’Armand estava a la 
frontera dels 50. Des d’aleshores, i ha plogut ja unes quantes vegades, 
han estat desenes i desenes les ocasions compartides amb l’Armand 
i sempre en el context d’un compromís indissimulat (el seu) a favor 
dels drets i les llibertats, individuals i col·lectives.

Recordo especialment algunes converses en llargues sobretaules 
i vetllades amb la colla d’amics que participàvem en les jornades 
internacionals que organitzava al monestir de Cuixà, a tocar de Prada 
de Conflent, el CIEMEN sota la direcció d’una altra persona que 
també hem d’etiquetar com dels imprescindibles d’aquest país i aquesta 
època que se’ns escapa: l’Aureli Argemí. Allà vaig descobrir l’Armand 
heraldista, el monàrquic antifranquista i joanista, i sobretot un home 
cultivat en una cultura més pròpia dels palaus que de les places i els 
carrers sense que això fos impediment per sentir-se un entre tants dels 
qui hem crescut vivint els palaus o els balls de la noblesa —Armand, 
per cert, gran ballador de valsos— només a partir de les pel·lícules i 
alguna novel·la.

La meva aproximació a ell ha vingut sobretot del compromís en la 
lluita per l’alliberament nacional. El meu pas primer per la Crida a la 
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Solidaritat (1981-1993) i després per l’Assemblea Nacional (2012-2017) 
em permeten afirmar sense matisos que l’Armand de Fluvià sempre hi 
ha estat quan se l’ha necessitat i no poques vegades ha estat ell qui ha 
pres la iniciativa per empènyer alguna mobilització o posicionament. 
No és exagerat afirmar que l’Armand és un dels imprescindibles, com 
diria Silvio Rodríguez.

Ell ha entès, alimentat i practicat la mobilització ciutadana i ha 
impulsat el paper de la societat civil organitzada per superar els límits 
que el poder sempre imposa. Ha cregut en la capacitat transformadora 
de la societat organitzada i mobilitzada i, el més rellevant, ell mateix 
ha vist la conquesta de drets i llibertats gràcies a aquesta acció. Fa anys 
que ell va fugir de la zona de confort que el seu bressol li havia regalat. 
Va optar per assumir riscos i canvis personals a canvi de fer les paus 
amb la seva consciència. El valor de la coherència és exactament això.

Sempre he pensat que l’Armand és una de les persones que millor 
representa la imatge que Maria Mercè Marçal ens va llegar en el seu 
vers en què es reivindicava tres voltes rebel: “A l’atzar agraeixo tres 
dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol 
atzur de ser tres voltes rebel.”

La fortalesa de l’Armand és que la seva triple rebel·lia li ve per pròpia 
elecció: podent ser espanyol va escollir la nació catalana, sent de classe 
noble va adoptar la lluita per la justícia social i defugint la comoditat 
de la discreció va assumir la defensa de la seva condició homosexual.

Per molts anys, Armand. I que al teu costat seguim forjant homes i 
dones rebels per guanyar un futur socialment més just, nacionalment 
lliure i personalment feliç.
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BENVOLGUT ARMAND

Jorge de Canals  i  Campà 

Amb motiu de la feliç ocasió del teu 90è aniversari, no puc per 
menys —com a barceloní—, agrair els teus esforços i treballs per l’estu-
di de la nobiliària catalana i que salvessis a la ciutat dels experiments 
que un grup de progrés i de polítics intentaven realitzar amb l’escut 
de Barcelona, en nom d’una modernitat que no guarda relació amb 
la Història.

Els meus millors desitjos i una cordial felicitació..

Jorge de Canals i Campà, el Marquès de Gironella, Armand de Fluvià i Enric Mas i López
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FELICITACIÓN ARMAND DE FLUVIÀ

José Mª del Pozo  y Fina

Quisiera expresar a Don Armand de Fluvià y Escorsa mi más sincera 
felicitación con motivo de su cumpleaños.

Su aportación como experto genealogista a la confección de ex-
pedientes de ingreso en el Real Estamento Militar del Principado de 
Gerona ha contribuido a que se conserven en el archivo de esta Real 
Corporación importantes genealogías de familias oriundas de diver-
sos puntos de Cataluña que, sin su preciso y esmerado trabajo, proba-
blemente no contaríamos.

Confiamos que por muchos años más pueda seguir aportando sus 
conocimientos a las distintas ramas de la cultura de las que es un 
experto.

Con todo afecto.
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ARMAND DE FLUVIÀ

Josep Espunyes

Vaig conèixer l’Armand de Fluvià cap al 1990, en una visita que vaig 
fer-li a casa seva. A primer cop d’ull em va semblar una persona rica 
en coneixements, d’esperit obert i cordial en el tracte. En dir-li adeu, 
després d’aclarir-me alguns dubtes històrics que tenia sobre la baro-
nia de Peramola, ja ho podia confirmar.

Avui, al cap dels anys i després d’haver-li formulat altres consultes 
sobre els barons de Peramola, els vescomtes de Castellbò i els comtes 
d’Urgell, ho continuo pensant així. 
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EL 90è ANIVERSARI D’ARMAND DE FLUVIÀ 

Josep Lluís Vives  i  Conde

Utilitzant paraules adients, la meva coneixença i amistat amb l’Armand 
de Fluvià ve de temps immemorial, encara que d’altra banda sembla 
que fou ahir. Des de les meves èpoques d’estudiant ens vam anar 
trobant en cercles d’amics comuns i culturals. 

La meva afició a la història en general, a la petita història del 
nostre entorn i als estudis genealògics molt centrats en la coneixença 
i aprofundiment dels nostres avantpassats van fer que des de bon 
principi tinguéssim molts temes de conversa i d’estudi i rebés bons 
consells i valuoses dades. La seva simpatia ha anat lligada sempre a 
les interessants converses. 

El que jo feia, com altres amics meus i familiars, com una afició 
que tenia moments o períodes de més o menys intensitat, en el cas 
de l’Armand ha estat una dedicació contínua, de gran professionalitat, 
seriositat i aprofundiment. La seva admirable constància va fer que 
ja des dels primers moments el tingués com el savi investigador de 
referència en tots els camps de la genealogia i la història, com així ha 
fet també tot el món cultural. 

Vull insistir en la seva gran seriositat professional, ja que no s’ha 
permès mai introduir als seus estudis cap suposició no provada ni 
cap informació no fidedigna o dubtosa. Això, per a mi, unit als seus 
coneixements, és el pilar bàsic del seu prestigi. 

La seva constància i dedicació han fet que ara, a l’arribar a aquesta 
edat, el seu coneixement ha arribat a cotes altíssimes que generosament 
ens està transmetent a través de la seva magna obra Nobiliari General 
Català, que en diferents volums està publicant i arriba al nostre abast. 
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El seu treball ha estat de gran transcendència no només per 
aflorar i guardar la història de la gran majoria de les famílies nobles 
catalanes, sinó també per la seva vessant de coneixements heràldics 
per a la definició i estudi dels seus escuts d’armes. També considero 
que ha estat un gran servei a Catalunya la definició de quin és l’escut 
que correspon als diferents municipis, els termes municipals de molts 
d’ells són hereus del terme medieval que corresponia als dominis 
feudals d’un castell. 

En aquesta línia és importantíssima la seva aportació a les grans 
obres d’Enciclopèdia Catalana, Catalunya Romànica i Els castells catalans, 
col·laborant amb els historiadors amics Mn. Antoni Pladevall i Pere 
Català i Roca, aportant l’estudi genealògic dels edificis històrics que 
s’estudien i també de les més importants famílies. La fundació de la 
Institució Catalana de Genealogia i Heràldica amb la seva acollidora 
dinàmica i professionalitat culmina el seu treball, creant el punt de 
trobada dels professionals amb tots nosaltres. 

Vull que serveixin aquestes línies per trametre-li la meva més 
cordial felicitació en el seu norantè aniversari a la qual s’uneix tota la 
meva família. 

Maria del Coral Cuadrada i Majó, Armand de Fluvià i Escorsa, i Josep Lluís Vives i Conde

Josep Lluís Vives i Conde , El 90è aniversari d’Armand de Fluvià 
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ARMAND DE FLUVIÀ I ELS SÍMBOLS DELS 
ENS LOCALS CATALANS 

Josep M. Palau i  Baduell

El genealogista i heraldista Armand de Fluvià (Barcelona, 1931) ha 
estat durant gairebé quaranta anys l’especialista encarregat d’elaborar 
els informes preceptius en l’oficialització dels escuts i les banderes dels 
ens locals de Catalunya. Aquest article fa un repàs a l’origen i l’evolució 
de l’heràldica cívica a Catalunya i també a la importància de la figura 
de Fluvià en l’organització, sistematització i regulació dels símbols dels 
ens locals catalans. 

Heràldica cívica: de l’origen medieval fins al segle XIX

Com bé és sabut, cal situar l’origen de l’heràldica al segle XII, lligat 
amb l’evolució de l’equipament militar dels combatents que els feia 
pràcticament irreconeixibles. Així es començaren a pintar sobre l’escut 
un seguit d’elements senzills i visibles que feien que el lluitador fos 
reconegut i es pogués atribuir a un bàndol. Al començament, aquests 
senyals estaven reservats a reis, prínceps, magnats i grans feudataris, 
si bé al segle XIII sembla que gairebé ja tota la noblesa europea els 
utilitzava. Degué ser en aquest moment en què es fixaren les regles 
bàsiques de l’heràldica. 

Igual com els senyors havien de poder-se diferenciar en el camp de 
batalla, també va sorgir la necessitat que les poblacions es poguessin 
distingir les unes de les altres. Així, alguns municipis es van començar 
a dotar d’uns senyals únics i propis que, al seu torn, servien per au-
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tentificar la documentació que emetien. Inicialment, aquests senyals es 
disposaven en els segells que s’estampaven en cera i que es penjaven 
dels documents en pergamí per autentificar-los. 

Pel que fa a Catalunya, els senyals cívics més antics coneguts són 
de 1288 i 1289 i tenen relació amb la ratificació del Pacte d’Oloron 
(1287) que Alfons III el Franc va demanar a Barcelona, Cervera, Lleida, 
Montblanc i Girona. Es tracta de segells en cera d’aquestes poblacions 
que, tot i que no són pròpiament escuts, sí que hi figuren els senyals 
propis que més endavant esdevindrien heràldics: la creu de Barcelona, 
el cérvol de Cervera, el ram de tres flors de lis de Lleida, el mont flo-
ronat de Montblanc o el vair ondat de Girona. En alguns casos, com 
en aquests, el senyal que identifica la població acabarà essent el que 
figurarà al seu escut. Neix, d’aquesta manera, l’heràldica cívica, de la 
qual en són part l’heràldica nacional, provincial, comarcal i municipal. 

Malgrat això, la majoria de municipis catalans només va utilitzar 
un segell amb un senyal propi i no va tenir mai escut. Aquest senyal 
generalment és “parlant”, és a dir, que al·ludeix al topònim del mu-
nicipi a través d’una part del nom o d’una etimologia popular i mai 
científica. Així trobem, per exemple, l’ala de l’Aleixar, la pala i la mà de 
Palau-solità i Plegamans, la ceba de Sabadell, el ca de Caseres, el corn 
de Cornellà del Terri, el corb de Corbera d’Ebre, el barb de Barberà 
de la Conca o la mà de Manlleu.

També hi ha poblacions que han utilitzat el senyal del senyor feudal 
que tenia la jurisdicció del municipi: la cabra dels Cabrera en el segell 
de Santa Maria de Corcó, el cérvol dels Cervelló en el de Vallirana, el 
card dels Cardona en el de Cardona, el losanjat dels Centelles en el 
de Centelles, l’escacat dels comtes d’Urgell en el de Balaguer o la tau 
de la mitra de Tarragona en el dels Pallaresos.

Molts pobles que no disposaven d’un senyal propi van començar 
a usar el senyal hagiogràfic del sant patró de la parròquia respectiva, 
amb la qual cosa es va produir una proliferació de segells amb claus, 
mitres, creus, bordons, palmes o fletxes, entre d’altres.1 També hi havia 
els que hi posaven la figura humana del sant o santa. 
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Per últim, un nombre més reduït de poblacions, generalment més 
petites i que, de vegades, avui dia no constitueix ni municipi, no van 
fer servir mai cap senyal distintiu més enllà d’un segell amb el nom 
de la població i, com a molt, algun ornament geomètric (creu, estrella, 
punt...).

Del segle XIX fins a la fi del franquisme

Aquest és el panorama que hi havia fins a arribar al segle XIX, en què 
el govern espanyol va promoure una sèrie de disposicions per regular 
l’ús dels segells municipals. Segons Vicente de Cadenas,2 el Ministeri 
de Governació va emetre una ordre ministerial el 16 de juny de 1840 
per la qual s’intentava que tots els ajuntaments tinguessin un escut 
d’armes propis. Anys més tard, el 1876, es va crear a l’Archivo Histórico 
Nacional una Sección de Sigilografía que tenia la finalitat de recopilar 
els segells de diverses institucions “que en ellas hayan existido, existan y 
actualmente usen, procurando sean reproducidos con la mayor fidelidad y 
cuidado, prestará un gran servicio a la ciencia, contribuyendo a la creación 
de la primera colección nacional conocida en su clase”.3

El 30 d’agost d’aquell mateix 1876, es va emetre una altra ordre 
en la qual es manava als governadors de totes les províncies que sol-
licitessin als ajuntaments que enviessin una còpia dels segells utilitzats 
pels municipis. S’hi demanava que els ajuntaments estampessin en un 
paper el segell que feien servir, que hi expliquessin què s’hi represen-
tava i els motius, la data d’ençà que l’empraven i qualsevol altra dada 
relacionada que poguessin oferir. La lentitud d’alguns ajuntaments va 
obligar que s’enviés una altra ordre el 22 de setembre de 1876, però 
encara en farien falta dues més per concloure el procés, que va durar 
fins al 1879.4
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Tot i això, no hi va haver cap disposició respecte als símbols dels 
ens locals fins a l’època franquista. El 17 de maig de 1952 es va aprovar 
el Reglament de l’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, en el qual, en l’article 122.11 sobre les atribucions 
dels ajuntaments, hi ha la d’“adoptar y modificar los escudos y blasones 
de la Municipalidad, con sujeción a lo que previene el artículo 301”. Igual-
ment, l’article 172.25 de les atribucions de les diputacions provincials 
diu que poden “adoptar y modificar los escudos y blasones de la Provincia, 
con sujeción a lo que previene el artículo 301”. Els articles 300 i 301 de dit 
reglament especifiquen el següent: 

Art. 300. La concesión a las Corporaciones locales de tratamien-
tos, honores o prerrogativas especiales, así como el otorgamiento 
a los Municipios y Provincias de títulos, escudos, blasones, lemas 
y dignidades, se efectuará por Decreto acordado en Consejo 
de Ministros, a propuesta del de la Gobernación y previa la 
instrucción de expediente. 

Art. 301. La adopción de escudos heráldicos municipales 
requerirá acuerdo del Ayuntamiento pleno, con expresión de 
las razones que la justifiquen, dibujo-proyecto del nuevo blasón, 
informe de la Real Academia de la Historia y Orden ministerial 
aprobatoria conforme al artículo anterior.5

Poc després, una ordre del Ministeri de Governació del 23 de març 
de 1956, animava les corporacions municipals a adoptar unes armes 
pròpies que les diferenciïn: 

Primero. Las Corporaciones locales, tanto las provinciales como 
las municipales que tengan armas o símbolos propios o que 
los adopten en el futuro con las autorizaciones oportunas, los 
usarán con la correspondiente leyenda en los membretes de sus 
documentos oficiales.

Josep M. Palau i Baduell, Armand de Fluvià i els símbols dels ens locals catalans

a r mor i a ,  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  10 7 - 12 9  -  ic g e n h e r . c at

 5. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 7 de junio de 1952.



111

Segundo. Las Corporaciones locales que carezcan de sello 
específico utilizarán el emblema del escudo nacional en las comu-
nicaciones oficiales, con la mención tan sólo de la Diputación o 
Ayuntamiento de que se trate, o sea con indicación de la Provincia 
o Municipio a que corresponda y en su caso, del tratamiento que 
la Corporación tenga concedido por disposición legal. Observarán 
esta misma norma en la leyenda de los membretes oficiales. 

Tercero. Cuando hubiera caído en desuso el sello propio de 
las Corporaciones, podrán éstas rehabilitarlo practicando para 
ello la indagación oportuna y obteniendo el asesoramiento 
competente para lo cual instruirán el expediente a que se refiere 
el artículo 301 del Decreto de 17 de mayo de 1952 por el que 
se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Corporaciones locales.6

A partir d’aquesta ordre ministerial va proliferar l’adopció d’escuts 
heràldics municipals per part dels diversos ajuntaments espanyols. Pel 
que fa a Catalunya, només una cinquantena de consistoris van demanar 
d’oficialitzar el seu escut en aquesta època: Viladecans (1957), Sant 
Climent de Llobregat (1958), Sort (1959), Saldes, la Granja d’Escarp 
i el Prat de Llobregat (1960), Vallfogona de Ripollès (1961), Taradell 
(1962), Vilademuls, Sant Sadurní d’Anoia i Calldetenes (1963), Valls i 
Cercs (1965), Cornellà de Llobregat (1966), Prats de Lluçanès (1968), 
Sant Quirze de Besora (1969), l’Hospitalet de Llobregat (1970), Argen-
tona (1971), Gavà, l’Ametlla de Mar i Canovelles (1972), Flix i la Roca 
del Vallès (1973), la Jonquera, Cardedeu, Torrelavit, el Vendrell i Sant 
Joan Despí (1974), Montmeló, Parets del Vallès, Sant Just Desvern i 
Castellbell i Vilar (1975), Montblanc, Castellbisbal, Vilanova de Sau, 
Malla, la Vall de Bianya, Avinyó, Banyoles i Vallirana (1976), Sant Cugat 
del Vallès, Pallejà, Calaf, Vilassar de Dalt i Cubelles (1977), Cassà de 
la Selva, Mont-roig del Camp, Salomó, el Perelló, Sant Llorenç Savall, 
Begues i Castellserà (1978) i Breda (1979).
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En un article publicat al diari Avui l’any 1979,7 Armand de Fluvià 
analitzava la problemàtica dels escuts emprats aleshores pels ajunta-
ments catalans, tant dels oficialitzats pel Ministeri de Governació com 
dels que no ho estaven. 

Dels oficialitzats n’enumerava diversos errors, com per exemple l’ús 
excessiu dels quatre pals de Catalunya i la seva disposició en un lloc 
equivocat de l’escut, la proliferació d’escuts complicats, amb lletres i 
llegendes, o una manca de criteri evident en la manera de timbrar els 
escuts i amb la corona emprada per fer-ho. N’exonerava, tanmateix, 
els membres de la comissió d’heràldica de la Real Academia de la 
Historia i deia que els errors eren lògics atès que disposaven de poca 
informació per aprovar els escuts i moltes vegades només ho feien a 
partir de l’expedient preparat per l’ajuntament respectiu. 

Destacava que el desgavell era encara més gran entre els que no 
havien estat oficialitzats, el qual qualificava de vergonyós i que evi-
denciava ignorància, improvisació i manca d’originalitat. Eren escuts 
que no complien la llei dels esmalts i, per tant, es posava metall sobre 
metall i color sobre color; es disposaven dins del camper els noms 
sencers o parcials del municipi; s’afegien figures, peces i mobles no 
heràldics i sense cap justificació; es confonien els segells parroquials 
amb els municipals; es feien jeroglífics i armes parlants equivocades; 
s’incloïen els quatre pals amb la idea de fer més català l’escut sense 
que els corresponguessin; i es timbraven amb cascs i llambrequins, que 
són propis de l’heràldica gentilícia.

Arran de tot això, Armand de Fluvià acabava l’article proposant que, 
ja que aleshores s’estaven començant a transferir competències a la 
Generalitat de Catalunya, fos el govern català qui s’encarregués d’ofici-
alitzar els símbols dels ens locals i que fos l’Institut d’Estudis Catalans, 
amb la creació d’una comissió d’heràldica, la institució encarregada 
de fer els dictàmens d’aprovació d’aquests símbols. Com veurem en 
l’apartat següent, aquest suggeriment esdevingué una realitat. 
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Els anys de la Transició i les primeres oficialitzacions de la Generalitat

La legislació de l’apartat anterior és la que fou vigent per dotar els 
municipis d’escut heràldic durant tot el franquisme. Amb l’adveni-
ment de la Transició, la promulgació de la Constitució Espanyola l’any 
1978 i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, moltes de les 
competències del govern central van començar a ésser transferides a 
la Generalitat de Catalunya. De 1980 ençà, i per les atribucions dels 
decrets 160/1980,8 230/19809 i 231/1980,10 Catalunya té la competència 
d’autoritzar i oficialitzar els escuts i banderes municipals, a través de la 
Direcció General d’Administració Local, que va dependre del Departa-
ment de Governació fins al 2018, data en la qual passà al Departament 
de la Presidència.

És en aquest moment quan entren en escena dues figures clau en 
l’oficialització dels escuts i de les banderes municipals catalanes. D’una 
banda, Armand de Fluvià i, de l’altra, l’Institut d’Estudis Catalans. Al 
final de 1980, Armand de Fluvià va tenir una sèrie de reunions amb 
el cap del gabinet del Conseller de Governació de la Generalitat, de 
les quals en va resultar la voluntat d’oferir als ajuntaments catalans 
que ho sol·licitessin l’elaboració de l’informe heràldic necessari per a 
l’oficialització del seu escut, fet amb rigor científic i històric.11

Amb aquesta finalitat, l’1 d’abril de 1981 la Direcció General d’Ad-
ministració Local va trametre una comunicació a tots els ajuntaments 
catalans en la qual se’ls notificava que s’havia transferit a la Generalitat 
la competència d’autoritzar els escuts i que “amb la intenció de posar 
fi a la confusió existent i per tal de normalitzar els escuts heràldics 
dels municipis, d’una manera científica”, s’oferia l’elaboració de l’estudi 
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necessari per adoptar, modificar o revalidar llurs escuts municipals. En 
aquest sentit, se’ls sol·licitava que adjuntessin l’acord del ple per iniciar 
el tràmit, així com material gràfic dels segells que utilitzava i que havia 
emprat anteriorment, bibliografia sobre el municipi i la seva història (i 
de l’escut en cas de tenir-ne) i, si ja tenien l’escut oficialitzat pel govern 
espanyol, enviessin l’expedient d’oficialització.12 

En paral·lel, amb el Decret 39/1981 es declarava l’Institut d’Estudis 
Catalans l’òrgan competent per emetre tots els informes que la legislació 
local espanyola atribuïa la Real Academia de la Historia, “per la seva 
reconeguda capacitat tècnica per a l’estudi, informe i assessorament 
sobre la nostra llengua, història i cultura”.13

Per tal de posar les bases per a l’elaboració dels escuts i definir-ne 
les característiques, hi va haver una altra sèrie de reunions entre Ar-
mand de Fluvià, el Departament de Governació i l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC). Es va acordar que la Secció Històrico-Arqueològica 
de l’IEC seria l’encarregada de dictaminar els informes que Armand 
de Fluvià elaborés per al Departament de Governació i així es va crear 
la comissió d’heràldica formada pels senyors Miquel Coll i Alentorn, 
Joan Ainaud de Lasarte i Anscari Manuel Mundó. Més endavant en 
formà part el senyor Antoni Pladevall i Font.14 

D’aquelles reunions també en va sortir la normativa bàsica per a 
l’elaboració dels informes heràldics dels expedients15 i alguns dels punts 
recollits en aquest moment es trobaran més endavant en la legislació 
posterior:16

1.  Servar sempre el màxim de simplicitat i senzillesa dels 
objectes heràldics tenint en compte el fet que es puguin 
diferenciar els escuts els uns dels altres.
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 15. Ídem, p. 644-646.
 16. Decret 263/1991 i Decret 139/2007, dels quals es parlarà més endavant.



115

2.  Considerar, a més dels folres, com a esmalts neutres, el 
sable, la porpra i l’ataronjat.

3.  No es poden donar dos escuts de municipis diferents que 
siguin idèntics.

4.  En cada cas es farà una recerca per a trobar antecedents 
heràldics o sigil·logràfics.

5.  En principi, els escuts més antics tenen preferència so-
bre els més moderns, sobretot si la documentació on 
consten és oficial. En principi també, es considera “ús 
tradicional” el que excedeix d’un segle. Hom pot arribar 
a solucions de compromís segons les circumstàncies i 
llur importància.

6.  A manca de tota mena d’antecedents es tindrà en comp-
te:
a.  L’etimologia científica del nom de la localitat.
b.  Qui l’ha senyorejada al llarg de la història (senyories 

de reialenc, seculars, eclesiàstiques o municipals).
c.  Els elements topogràfics, principalment si formen 

part del nom del municipi.
d.  Els elements hagiogràfics (sants patrons de les locali-

tats).
e.  Els productes agrícoles o industrials si són d’impor-

tància cabdal.
f.  Els elements arquitectònics de caràcter extraordinari 

i únic.
g.  Els fets de relleu extraordinari que s’hi hagin produït 

o els habitants hagin realitzat.
h.  Els elements de caràcter folklòric molt exclusiu.

7.  L’ús dels Quatre Pals Catalans només podrà ésser auto-
ritzat a: 
a.  Ciutats i viles amb representació a l’antic “Braç Reial” 

de les Corts catalanes. 
b.  Municipis que hagin estat centre de vegueries, sotsve-

gueries o batllies reials.
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c.  Municipis de jurisdicció reial ininterrompuda almenys 
des del segle XVI o XVII.

d.  Municipis amb privilegi de concessió de les armes 
reials.

8. S’evitarà —salvades excepcions molt justificades i sempre 
que hi hagi una tradició anterior al segle XVII— les figu-
res humanes senceres (més pròpies de l’heràldica eclesi-
àstica i principalment de la parroquial) que seran substi-
tuïdes per llur simbologia o atributs.

9.  Els objectes heràldics cal representar-los heràldicament, 
o sigui, estilitzats i esquemàticament, de manera que pu-
guin ésser fàcilment distingits i identificats, i ocupin el 
màxim d’espai. S’evitarà doncs, sempre, la representació 
de tipus cromo o paisatge, o naturalista.

10.  S’evitarà —salvats casos d’una llarga tradició— els colors 
“al natural” o “carnació”, així com les paraules, llegendes 
o lletres dins un escut.

11.  Es recomanarà l’escut caironat, característic de l’heràl-
dica municipal dels Països Catalans, principalment per 
a distingir-lo dels escuts gentilicis. S’evitarà sempre les 
formes rodona, ovalada o quadrada.

12.  Si un escut té particions, la principal sempre serà la que 
porti el senyal que “digui”, defineixi o representi el propi 
municipi.

13.  En principi, un municipi format amb altres d’agregats 
i que només porti el nom d’un d’ells, portarà només el 
senyal d’aquest.

14.  Les ciutats, viles i pobles que es vulguin timbrar ho faran 
amb la corona mural respectiva. En quedaran exceptuats 
els municipis que hagin estat, abans de l’abolició de les 
jurisdiccions senyorials el 1837, centres, caps o capitals 
de baronies, vescomtats, comtats, marquesats, ducats o 
principats. Si algun d’aquests darrers, amb posterioritat 
a aquella abolició, fou elevat de categoria, l’escut portarà 
la nova corona que li correspongui.
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15. Només podran timbrar amb corona reial els municipis 
que:
a.  tinguin privilegi pera timbrar-ne l’escut;
b.  gaudeixin del privilegi d’afegir al seu nom la denomi-

nació “reial ciutat” o “reial vila”, que no és el mateix 
que “ciutat reial” o “vila reial”;

c.  hagin estat capital d’algun dels primitius comtats so-
birans de Catalunya i sempre que després no s’hagin 
convertit en títols feudals o nobiliaris i format línies 
dinàstiques. És evident que el sobirà de Catalunya 
era el “rei”, sense cap apel·latiu geogràfic, i també que 
no podem equiparar aquells comtes sobirans amb un 
simple títol nobiliari de comte, per més il·lustre que 
sigui, i timbrar llurs escuts amb el mateix tipus de 
corona.

16.  Als municipis que hagin estat centres de baronies ecle-
siàstiques documentades, els correspon, a més de la co-
rona de baró, portar com a senyal diferenciador, acoblat 
en pal darrera l’escut, el símbol propi de l’antic senyor 
jurisdiccional (generalment el bàcul).

17.  Els timbres no són obligatoris però es blasonaran sem-
pre per tal que els municipis sàpiguen quin els corres-
pon.

18.  Els cascs, els capels, la mitra i la tiara no podran timbrar 
els escuts municipals.

19.  Les armes pures d’un llinatge feudal només pot por-
tar-les el municipi que li va donar el nom (Montcada, 
Cardona, Cervelló, Santa Pau, etc.)

Tot i no quedar recollit en el llistat anterior, a l’hora de triar els 
esmalts del camper dels escuts nous i sense cap tradició, Armand de 
Fluvià va seguir una tendència bastant lògica que fou la d’emprar el 
sinople per als municipis d’interior, l’atzur per als costaners o els que 
fan referència a la Mare de Déu i el gules per als que duen les armes 
d’un màrtir, fent referència a la sang vessada en el seu martiri. En 
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altres casos es jugava amb els colors de les armes dels senyors juris-
diccionals.17

Per a l’elaboració dels informes, Armand de Fluvià es basava, fona-
mentalment, en les fonts documentals oficials —els escuts (si tradici-
onalment en tenien) i els segells utilitzats per les corporacions muni-
cipals— i oficioses —escuts i senyals en edificis públics, ja siguin civils 
o religiosos. Una mostra dels segells emprats pels ajuntaments es pot 
trobar a la Colección de sellos en tinta municipales custodiada a l’Archi-
vo Histórico Nacional, mencionada anteriorment, o a la Col·lecció 
Sigil·logràfica Catalana custodiada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Evidentment també va comptar amb tota la documentació 
tramesa pels ajuntaments respectius, si bé, en molts casos era escassa 
i en d’altres mancat de rigor científic i heràldic. 

També es va servir de publicacions com la Sigil·lografia catalana 
de Ferran de Sagarra,18 que recull segells municipals des de l’època 
medieval o la Geografia General de Catalunya, dirigida per Carreras 
Candi,19 que reprodueix els segells que empraven els municipis en el 
moment de l’edició. El llibre Els escuts heràldics dels pobles de Catalu-
nya, de Bassa i Armengol,20 li va servir per comprovar com, en la ma-
joria d’ocasions, l’autor s’inventava els escuts o interpretava els segells 
i les fonts documentals de manera molt personal i que el llenguatge 
en què els blasonava no era heràldic. A més s’afegeix la problemàtica 
que molts municipis que no tenien escut van començar a adoptar el 
que proposava Bassa a partir de l’aparició del seu llibre el 1968 i, avui 
dia, molts ajuntaments són reticents a canviar-lo,21 malgrat ser un de-
sastre heràldic. 
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 17. Armand de Fluvià, «L’oficialització d’escuts municipals per la Generalitat de Catalunya. Normes 
seguides en els informes heràldics». A: Studia in honorem prof. M. de Riquer. Vol. II. Barcelona: Quaderns 
Crema, 1987, p. 661.
 18. Ferran de Sagarra, Sigil·lografia catalana: inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, 5 
vols., Barcelona, 1915-1932. 
 19. Francesc Carreras Candi [dir.], Geografia general de Catalunya, 6 vols., Barcelona, 1908-1918.
 20. Manuel Bassa i Armengol, Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, Barcelona, 1968.
 21. La problemàtica sobre els escuts heràldics municipals del llibre de Bassa ha estat apuntada en 
els articles següents: Armand de Fluvià, «Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, de Manuel Bassa i 
Armengol», Serra d’Or, gener 1969; Armand de Fluvià, «L’heràldica municipal a Catalunya», Avui, 22-6-
1979.
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En aquests primers anys de la dècada dels vuitanta, tot i la transfe-
rència de competències a la Generalitat, la tramitació dels expedients 
es basava encara en el procediment estatal d’època franquista, el qual 
no canvià fins a l’any 1987. En una primera etapa Armand de Fluvià 
feia un informe heràldic a petició de l’ajuntament que volia iniciar 
l’expedient d’oficialització de l’escut, el qual si l’aprovava, després pas-
sava per la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC que n’havia de fer 
un dictamen. Si aquest era favorable ja passava a l’aprovació i publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest procediment 
inicial va provocar alguns conflictes ja que alguns escuts aprovats pels 
ajuntaments tenien problemes i quan arribaven a l’IEC, la Secció His-
tòrico-Arqueològica n’emetia un informe desfavorable. Com que el 
dictamen no era vinculant, s’havia donat el cas que s’havien oficialitzat 
escuts sense el dictamen favorable de l’IEC. Després es va canviar l’or-
dre, de manera que qualsevol proposta que arribava a l’ajuntament, 
ja tenia el dictamen favorable de l’IEC i l’ajuntament podia proposar 
modificacions, que després, si eren heràldicament correctes i fona-
mentades, eren acceptades. 

El 30 de desembre de 1981 s’aprovaven els escuts de Caldes d’Es-
trac i Bellpuig, els primers dos escuts oficialitzats per la Generalitat, i 
se’n publicava la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, número 197 del 5 de febrer de 1982.

Com es deia, el procediment va canviar lleugerament amb la pro-
mulgació de la Llei 8/1987,22 el Capítol V de la qual era dedicat als 
símbols dels ens locals. Per primer cop també s’indica que els muni-
cipis poden dotar-se d’una bandera, els quals començaran a fer-ho 
a partir de 1989, essent Tremp el primer a oficialitzar-la.23 Tot i que 
de manera molt succinta, ara la llei disposava que l’escut s’havia de 
fonamentar en fets històrics o geogràfics, en característiques pròpies 
de la corporació o en el seu nom propi i, en tot cas, ha de respectar 
les normes de l’heràldica. Per a les banderes s’establia que havien de 
derivar de l’escut i havien de contenir-ne els colors predominants 
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 22. Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. DOGC 832 (27-4-1987).
 23. Anunci relatiu a l’aprovació de la bandera municipal de Tremp. DOGC 1208 (18-10-1989).
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o els elements essencials. Tampoc es podia fer servir la bandera de 
Catalunya com a fons de la bandera municipals, a excepció dels mu-
nicipis que poden fer servir les armes de Catalunya per dret històric. 

Per una resolució de 25 de març de 1991, es nomenava Armand de 
Fluvià com a assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya, depen-
dent del Departament de la Presidència,24 les funcions del qual són fer 
l’assessorament sobre heràldica, genealogia i vexil·lologia als diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya i als municipis, les insti-
tucions, les entitats i els particulars, així com fer la recerca, l’estudi i 
l’emissió d’informes sobre aquestes matèries.25

Els decrets específics sobre la regulació dels símbols

La proliferació de municipis que volien oficialitzar el seu escut i, més 
tard, la seva bandera, va fer evident que la Llei 8/1987 no era suficient 
i molts aspectes quedaven a la lliure interpretació.

Així, doncs, l’any 1991 es va aprovar el Reglament dels símbols dels 
ens locals,26 el qual, com deia en el seu preàmbul, “omple un buit dins 
l’ordenament local català, de conformitat amb l’article 37.1 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, res-
pectant l’autonomia local en el que fa referència a la competència per 
dotar-se de símbols propis, competència que estableix, concretament 
pel que fa als municipis, l’article 50.2.b) de la Llei esmentada”. 

La voluntat del Reglament era “comprovar si són respectades les 
normes heràldiques i altres dades en què es fonamenten els símbols, 
o si els símbols aprovats són susceptibles de ser confosos amb els 
d’un altre ens local” i establir el procediment per a dotar-se o modi-
ficar aquests símbols. 
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 24. Resolució de 25 de març de 1991, de nomenament del senyor Armand de Fluvià i Escorsa com 
a assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya, dependent del Departament de la Presidència. DOGC 
1433 (22-4-1991).
 25. Resolució PRE/889/2004, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat al nomenament de per-
sonal eventual del Departament de la Presidència. DOGC 4109 (8-4-2004).
 26. Decret 263/1991, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de 
Catalunya. DOGC 1532 (20-12-1991).
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Anys després, el 2007, es va dictar el decret pel qual es regulen la 
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, que 
modificava lleugerament el de l’any 1991 i és el que és vigent actual-
ment.27 

Ambdós reglaments recollien molts punts de la normativa d’apro-
vació de símbols d’inici dels anys vuitanta del segle XX que s’ha expli-
cat anteriorment. A continuació s’explicarà el contingut fent referèn-
cia al punt d’aquella normativa inicial i als articles de cada reglament 
en nota. No es tenen en compte les referències que fan els reglaments 
a l’adopció d’emblemes. 

Regulacions generals

Es regula que els ens locals poden adoptar un escut i una bandera 
com a símbols locals. També poden rehabilitar els que històricament 
els corresponguin i modificar o canviar els que tinguin establerts.28 La 
resta d’ens locals, els consorcis de caràcter local i els ens amb perso-
nalitat pròpia dependents dels ens locals poden adoptar com a símbol 
un emblema.29

Es defineix què és l’escut i la bandera: s’entén per escut un símbol 
format per una superfície entre línies, anomenada camper, on es re-
presenten diferents elements, anomenats càrregues heràldiques. La 
bandera és una peça de tela, generalment rectangular, fixa per un 
costat a un pal o asta, que serveix com a símbol o ensenya.30

Quant a la fonamentació dels símbols, disposa que els elements de 
l’escut i de la bandera s’han de fonamentar en fets històrics, accidents 
geogràfics, característiques pròpies de l’ens local o en el seu nom. En 
qualsevol cas, s’ha de respectar les normes de l’heràldica i de la vexil-
lologia.31
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 27. Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens 
locals de Catalunya. DOGC 4914 (28-06-2007).
 28. Punt 4, 5; Decret 139/2007, art. 18.1; Decret 263/1991, art. 1.2 i 3.1.
 29. Decret 139/2007, art. 18.2; Decret 263/1991, art. 1.3.
 30. Decret 139/2007, art. 19.1 i 19.2; Decret 263/1991, art. 2.1 i 2.2.
 31. Punt 6; Decret 139/2007, art. 20; Decret 263/1991, art. 3.2 i 3.3.
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Pel que fa a la incorporació dels símbols de Catalunya, especifi-
ca que només poden incorporar el senyal de Catalunya al seu propi 
aquells municipis que hi tenen dret històric, pel fet d’haver-ne rebut 
la concessió reial o d’haver estat ciutat o vila de jurisdicció reial. Tam-
poc no es pot emprar la bandera de Catalunya com a fons de la ban-
dera local. Els ens locals que per dret històric poden tenir el senyal de 
Catalunya a l’escut el poden posar, si escau, a la bandera.32

Els escuts

Centrant-se en els escuts, especifica que el blasonament és la descrip-
ció de la forma, dels esmalts i de les càrregues d’un escut. Ha de ser 
tan simple i senzill com sigui possible, diferenciador d’altres escuts, i 
ha de donar preferència al senyal propi de l’ens local respecte d’altres 
senyals que hi puguin figurar.33

Es diu que la forma de l’escut ha de ser la caironada. S’entén per for-
ma caironada la d’un quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtexs i amb 
una de les diagonals disposada verticalment i l’altra horitzontalment.34

Atès que amb el temps alguns ens supramunicipals van demanar 
tenir símbols, es determina que per diferenciar-los dels municipis es 
farà amb una brisura anomenada bordura. La bordura consisteix en 
una peça d’una amplària equivalent a la sisena part de la de l’escut 
que voreja tot el camper; quan en una bordura s’alternen punts, és a 
dir, fragments d’igual mida, de metall i de color, es diu que la bordura 
és componada. Els escuts comarcals es caracteritzen per una bordura 
componada de vuit punts d’or i vuit de gules, que són els esmalts de 
Catalunya.35 Els escuts provincials es caracteritzen per una bordura 
quarterada d’or i de gules.36
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 32. Punt 7; Decret 139/2007, art. 21.1 i 21.2; Decret 263/1991, art. 8.1, 8.2 i annex 2.
 33. Punt 1, 3, 12; Decret 139/2007, art. 25; Decret 263/1991, art. 12.1. Pel que fa a la senzillesa, tot i 
que no estigui recollit als decrets, s’han evitat tant com s’ha pogut les particions, les quals s’han reservat 
per als senyals jurisdiccionals històrics o per aquells municipis que han resultat d’agregacions. 
 34. Punt 11; Decret 139/2007, art. 26; Decret 263/1991, art. 13.1 i annex 1, b). 
 35. Decret 139/2007, art. 27.1 i 27.2; Decret 263/1991, art. 12.3 i annex 1, c)
 36. Decret 139/2007, art. 27.3.
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Quant als esmalts, determina que són els acoloriments del camper 
i de les càrregues, l’ús i la combinació dels quals s’han d’adir amb les 
normes heràldiques. Entre els esmalts es distingeixen els metalls, els 
colors i els folres. D’acord amb aquestes normes, no es pot combi-
nar metall sobre metall ni color sobre color. Els esmalts que tenen la 
consideració de neutres són els folres, la porpra, l’ataronjat i el sable. 
Aquests poden combinar-se amb metall o amb color indistintament.37

Les càrregues són els elements de l’escut, que han de ser represen-
tats d’acord amb la normativa heràldica i mai al natural.38 

També defineix que el timbre és l’acompanyament col·locat damunt 
d’un escut39 i determina que el timbre dels ens locals territorials és una 
corona, que ordinàriament serà la mural que li correspongui. La corona 
mural és aquella que representa un llenç de muralla en forma circular 
realçat per un nombre de torres variable en funció del tipus i la cate-
goria de l’ens local. Els escuts dels municipis que històricament hagin 
estat cap o centre d’un principat, ducat, marquesat, comtat, vescomtat 
o baronia abans de l’abolició de les jurisdiccions senyorials han d’anar 
timbrats amb la corona corresponent al seu títol. Només poden anar 
timbrats amb corona reial l’escut de la ciutat de Barcelona i els de les 
viles i ciutats que hagin obtingut el títol de reial vila o de reial ciutat.40 
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 37. Punt 2; Decret 139/2007, art. 28.1 i 28.2; Decret 263/1991, art. 12.2 i annex 1, a). La Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat proposa les tonalitats següents per als esmalts segons el 
sistema internacional Pantone: or, Process Yellow U (o 871 U si es vol donar la tonalitat daurada); argent, 
blanc (o 877 U si es vol donar la tonalitat platejada); gules, Super Warm Red U; atzur, 298 U; sinople, 375 
U; sable, Extra Black U; porpra, 245 U; i ataronjat, 123 U.
 38. Punt 9, 10; Decret 139/2007, art. 29; Decret 263/1991, art. 12.3. D’acord amb aquesta normativa 
heràldica, el dibuix de les càrregues ha de ser lineal, pla, estilitzat i sense perspectives ni ombres i el 
color totalment pla i sense tonalitats. Les càrregues han d’ocupar el màxim d’espai dins del camper sense 
tocar les vores ni entre elles (a excepció del ressaltant, somat i sostingut). Les fulles de les plantes i dels 
arbres tampoc s’han de tocar entre elles. Les figures heràldiques són simbòliques i, encara que represen-
ten objectes de la realitat, s’han de figura simbòlicament (ja siguin edificis, plantes, animals…). Com es 
recollia en el punt 8, excepte casos justificadíssims, com poden ser els escuts de Tremp o de Banyoles, no 
es presentaran figures humanes senceres ni tampoc lletres. 
 39. Punt 17; Decret 139/2007, art. 30.1. Com es deia en el punt 18, per als escuts municipals aquest 
timbre no serà mai un casc, un capel, una mitra o una tiara. A més el timbre no s’ha d’encasquetar mai a 
l’escut, tal i com apareix en els dibuixos d’escuts de la Viquipèdia. 
 40. Punt 14, 15; Decret 139/2007, art. 30.2 i 30.3; Decret 263/1991, art. 14.1 i annex 1, d). Un aspecte 
que es recollia en el punt 16 i que no apareix als decrets, però que ha estat mantinguda per Armand 
de Fluvià en l’elaboració dels informes heràldics és que els escuts dels municipis que han estat centre 
d’antigues baronies eclesiàstiques, es distingeixen, a més del timbre, d’un bàcul de bisbe o d’abat o d’una 
vara de prior acoblada en pal darrere de l’escut. 



124

Per últim, especifica que els escuts de les entitats municipals descentra-
litzades no han de portar timbre41 i que si un municipi amb escut tim-
brat de corona mural modifica el seu tractament per raó del nombre 
d’habitants la corona corresponent substituirà l’anterior.42

Es defineix els acompanyaments com aquells elements que se si-
tuen fora de l’escut i que l’acompanyen i es determina que l’escut es 
pot blasonar amb aquells acompanyaments que hagin estat objecte de 
concessió expressa o que determini l’ens local.43

Les banderes

Pel que fa a les banderes, determina que la bandera ha de tenir forma 
rectangular amb una relació de dos d’alçada per tres d’amplada. Ha 
de ser senzilla i identificativa de l’ens local.44 La bandera no ha d’in-
corporar mai l’escut, sinó els seus elements més representatius, com 
ara els colors dels esmalts i/o les càrregues i tampoc no ha d’incorpo-
rar els seus acompanyaments. En les dues cares de la bandera, tots els 
elements han de mantenir la mateixa disposició i orientació respecte 
al pal, fent l’efecte de transparència.45

Quant a les entitats supramunicipals i per distingir-les s’especifi-
ca que: la bandera comarcal incorporarà la bordura componada de 
l’escut comarcal amb 36 punts, i la bandera provincial incorporarà 

 41. Decret 139/2007, art. 30.5; Decret 263/1991, art. 14.2.
 42. Decret 139/2007, art. 30.4; Decret 263/1991, art. 14.3.
 43. Decret 139/2007, art. 31.1 i 31.2; Decret 263/1991, art. 15. 
 44. Decret 139/2007, art. 34; Decret 263/1991, art. 18.1 i 18.2. L’article 39.1 del Decret 139/2007, espe-
cifica que per adoptar, rehabilitar, modificar o canviar la bandera cal tenir oficialitzat prèviament l’escut.
 45. Decret 139/2007, art. 35.1 i 35.2; Decret 263/1991, art. 19.1, 19.2 i 19.3. Els esmalts de l’escut es 
transformen en els colors propis de la vexil·lologia i el blau i el verd inclouen dues tonalitats (clar i fosc) 
per donar més varietat cromàtica a les banderes i evitar possibles duplicitats. La Direcció General d’Ad-
ministració Local de la Generalitat proposa les tonalitats següents per als colors de les banderes segons 
el sistema internacional Pantone: groc, Process Yellow U; blanc, blanc; vermell, Super Warm Red U; blau 
clar, 298 U; blau fosc, Blue 072 U; verd clar, 375 U; verd fosc, 354 U; negre, Extra Black U; porpra, 245 
U; i ataronjat, 123 U. A l’hora d’elaborar la bandera es pot transposar l’escut en bandera, donant lloc a 
una bandera heràldica. No es poden incloure en cap cas colors o figures que no siguin a l’escut, però es 
poden simplificar les que hi ha per exemple, convertint-les en peces (pal, faixa, barra, banda...), però no 
en altres figures (un lleó no pot ser una estrella). Això dona lloc a una bandera vexil·lològica o semihe-
ràldica, depenent del cas. 
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la bordura quarterada de l’escut provincial, ambdues de color groc i 
vermell. Pel que fa a les banderes de les entitats municipals descentra-
litzades, determina que incorporaran com a element diferenciador un 
pal blanc al vol d’un gruix de 2/9 del llarg de la bandera.46

El procediment per adoptar un escut s’inicia amb un acord del ple 
d’un ens local per oficialitzar el seu escut i sol·licita a la Direcció Gene-
ral d’Administració Local (DGAL) assistència tècnica per a realitzar la 
memòria informe, aportant tota la documentació que tingui. Aleshores 
la DGAL encarrega a l’assessor l’informe heràldic, el qual, amb la do-
cumentació aportada per l’ens local i la que posseeix d’arxius històrics, 
elabora una proposta d’escut. Aquesta proposta es pot perfilar en en-
trevistes amb l’ens respectiu. La proposta final, llavors, s’envia a l’ens, el 
qual, després de sotmetre’l a informació pública durant 30 dies, l’aprova 
per majoria absoluta del ple. La DGAL emet un informe sobre la cor-
recció de l’escut i la tramitació de l’expedient que és tramès a l’Institut 
d’Estudis Catalans perquè emeti un informe sobre l’adequació de la 
proposta. Si l’informe de l’IEC és correcte, l’escut queda aprovat i es 
publica al DOGC. Pel que fa a la bandera, el procediment és el mateix.47 

Armand de Fluvià ha estat, doncs, una figura cabdal en l’ordenació 
de l’heràldica i la vexil·lologia municipals catalanes. Al llarg dels quasi 
quaranta anys com assessor de la Generalitat, ha elaborat els informes 
heràldics de la pràctica totalitat dels municipis. La seva tasca ha estat 
ingent i era absolutament necessària per a la sistematització, ordena-
ció i regulació dels símbols cívics catalans, comparable a la d’altres 
països europeus. 

A setembre de 2021 tenen el seu escut oficialitzat 746 dels 947 mu-
nicipis, 23 de les 65 entitats municipals descentralitzades, 18 dels 42 
consells comarcals i 2 de les 4 diputacions provincials. Pel que fa la les 
banderes, la tenen oficialitzada 461 dels 947 municipis, 12 de les 65 
entitats municipals descentralitzades, 10 dels 42 consells comarcals i, 
de moment, cap diputació provincial.48 

 46. Decret 139/2007, art. 36.1 i 36.2
 47. Decret 139/2007, Capítol V, Adopció, rehabilitació, modificació o canvi de l’escut i de la bandera. 
 48. Dades constantment actualitzades i consultables al portal Dades Obertes de Catalunya: <https://
analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/S-mbols-oficials-dels-ens-locals/2zbw-miu8>
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bibliografia d’armand de fluvià sobre els 
símbols dels ens locals catalans 

— «Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, de Manuel Bassa i Armengol», 
Serra d’Or, gener 1969.

— «Les corones dels escuts municipals». Avui, 24-2-1977.
— «L’heràldica municipal a Catalunya». Avui, 22-6-1979.
— «Informe sobre l’escut heràldic de Bellpuig». El Heraldo de Urgell, 491, 

Bellpuig, 1979.
— «La qüestió del timbre a l’heràldica municipal catalana». Quaderns Crema, 

núm. 2, Barcelona, 1979.
— Entrades sobre els escuts municipals a la Gran Geografia Comarcal de Ca-

talunya, d’Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981-1984 (1a edició). 
— «Els municipis i l’oficialització dels seus escuts heràldics», Butlletí de l’As-

sociació Catalana de Municipis, núm. 22, Barcelona, 1985.
— «Informe sobre l’escut heràldic de l’Ajuntament de la Vila d’Alcover». But-

lletí del Centre d’Estudis Alcoverencs, núm. 30, Alcover, 1985.
— «Els Escuts dels municipis del Barcelonès (Badalona, Esplugues de Ll., 

L’Hospitalet de Ll., Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs, 
Sant Just Desvern». A: XXXI Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, vol. I, 
l’Hospitalet de Llobregat, 1986. 

— «Un disbarat heràldic: l’escut de Cervera», Avui, 13-9-1987.
— «Qüestió d’escuts», El Temps, núm. 150, València, 1987. 
— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (1981-

1987)», Hidalguía, XXXV, 202/203, Madrid, 1987. 
— «L’oficialització d’escuts municipals per la Generalitat de Catalunya. Nor-

mes seguides en els informes heràldics». A: Studia in honorem prof. M. de 
Riquer. Vol. II. Barcelona: Quaderns Crema, 1987, p. 643-663.

— «L’escut municipal de la vila de Sitges». A: XXIX Assemblea Intercomarcal 
d’Estudiosos, vol. II, Sitges, 1988. 

— «Els escuts dels Consells Comarcals», Avui, 9-3-1988.
— «Informe sobre l’escut heràldic de l’Ajuntament de Tavertet», Els Cingles 

de Collsacabra, núm. 23, Tavertet, 1988.
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— «Els Quatre Pals de l’escut de Barcelona», Diari de Barcelona, 9-4-1989. 
— «Emblemes, escuts i logotips», Avui, 12-9-1989.
— «L’escut heràldic de Rubí», XXXII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, 

vol. II, Rubí, 1989.
— «L’escut de Granollers (El senyal de la ciutat és una gralla, no un corb)», 

XXXIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, vol. II, Granollers, 1989. 
— «Heràldica municipal o cívica a l’Alt Camp», XXXV Assemblea Intercomar-

cal d’Estudiosos, Valls, 1989.
— «L’escut i la bandera de Barcelona», Avui, 2-12-1990. 
— «Escuts municipals oficialitzats», Paratge, núm.1, Barcelona, 1990. 
— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (1987-

1990)», Hidalguía, XXXVIII, 222, Madrid, 1990.
— «L’oficialització dels escuts municipals al Vallès Oriental», La Vall, núm. 

100 Vallgorguina, 1990.
— «L’heràldica cívica a la comarca del Montsià», comunicació presentada a 

la XXXVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos a Amposta. De moment no 
ha estat editada. 1990.

— «L’heràldica municipal al Pallars Jussà», Collegats, núm. 5, Tremp, 1992. 
— «Escuts per als Consells Comarcals», Món Comarcal, núm. 13, Barcelona, 

1994. 
— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (1990-

1993)», Hidalguía, XLII, 244/245, Madrid, 1994. 
— «L’heràldica cívica a Catalunya», a Arrels: viles i pobles, vol. 5 (apèndix), 

Barcelona, 1995. 
— «Dos i dos fan dos i no quatre, en heràldica», Avui, 12-1-1996 i 13-1-1996. 
— «Los símbolos de la Cataluña posmoderna», La Vanguardia, 15-2-1996.
— «¿Símbolos, sellos, banderas? (“Embolica que fa fort!”)», La Vanguardia, 

10-6-1996. 
— «Los símbolos de Barcelona o dar gato por liebre», La Vanguardia, 17-7-

1996. 
— «Escut i bandera: ultratge i menyspreu a la història de la ciutat», Avui, 29-

9-1996.
— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (1994-

1996)», Hidalguía, XLV, 262/263, Madrid, 1997. 
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— «L’escut de la ducal vila de Cardona», XXXIX Assemblea Intercomarcal 
d’Estudiosos, Cardona, 1997. 

— «L’heràldica municipal al Vallès Occidental», XLII Assemblea Intercomarcal 
d’Estudiosos, Sant Cugat del Vallès, 1998. 

— «El bochornoso asunto de los símbolos de Barcelona», Hidalguía, XLVII, 
274/275, Madrid, 1999. 

— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (1997-
1999)», Hidalguía, XLVIII, 280/281, Madrid, 2000. 

— «Un nou escut per a la Diputació de Girona», Revista de Girona, núm. 
204,Girona, 2001. 

— Els símbols dels ens locals de Catalunya, Barcelona, 2001. 
— «Símbols cívics de Catalunya», Avui, 3-10-2001. 
— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (2000-

2002)», Hidalguía, IL, 291, Madrid, 2002. 
— «Escuts i banderes, senyals que parlen d’història i de sentiments», Món 

comarcal, núm. 59, Barcelona, 2002. 
— «La Carta Municipal i els símbols de Barcelona», Avui, 4-8-2002.
— «El contenciós sobre els símbols de Barcelona», Avui, 23-11-2002.
— «L’heràldica cívica a les comarques pallareses», Àrnica, època III, núm. 57, 

Esterri d’Àneu, 2003. 
— «Els símbols de Barcelona: un contenciós en vies de solució?», Avui, 9-7-

2003.
— «Precisions sobre l’escut de la ciutat de Tàrrega», Nova Tàrrega, núm. 

3001, Tàrrega, 2003.
— «Ja hi tornem a ser!», Avui, 1-7-2003.
— «Los símbolos de Sant Cugat», La Vanguardia, 20-8-2003. 
— «El símbol/emblema de Barcelona també és il·legal i cal retirar-lo», Avui, 

27-8-2003.
— «Qualsevol bandera menys la que correspon, la correcta», Avui, 5-11-2003.
— «Les corones als escuts: corona borbònica?», Avui, 15-11-2003.
— «Els símbols de Sant Cugat», Tot Sant Cugat, Sant Cugat, 11-11-2003. 
— «La heráldica cívica en el Principado de Cataluña», Nobiltà, XI, 56, Milà, 

2003. 
— «L’heràldica cívica a l’Alt Camp», Quaderns de Vilaniu, núm. 44, Valls, 2003.  
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— «Escudos municipales oficializados por la Generalitat de Cataluña (2002-
2003)», Hidalguía, LI, 303, Madrid, 2004.

— «Les corones als escuts:corona borbònica?», Paratge, núm. 16, Barcelona, 
2004.

— «Atributs hagiogràfics als escuts dels ens locals», Paratge, núm. 17, Barce-
lona, 2004.

— «Sant Vicenç de Castellet, un escut conflictiu?», Paratge, núm. 17, Barcelo-
na, 2004.

— «Cuestiones de heràldica», Hidalguía, LII, 312, Madrid, 2005.
— «Els símbols d’algunes poblacions màrtirs de la Guerra de Successió», 

Armoria: revista d’informació, anàlisi i recerca de la genealogia i l’heràldica, 
núm. 3, Barcelona, 2014.

— «Heràldica municipal de la Cerdanya», Querol. Revista Cultural de Cerda-
nya, núm. 16, Puigcerdà, 2015.

— «L’escut de Cerdanya», Querol. Revista Cultural de Cerdanya, núm. 18, Puig-
cerdà, 2016.

— «L’heràldica cívica: un nou escut per a Tona», Llibre de Tona. Sant Jordi 
2017, Tona, 2017.

— Heràldica cívica de Catalunya, Barcelona, 2020.
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Josep M. Salrach i Marès, A l’amic Armand

Josep M. Salrach i Marès, i Armand de Fluvià i Escorsa, en la presentació del primer volum del Nobiliari 

General Català a la llibreria Claret de Barcelona
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A L’AMIC ARMAND

Josep M. Salrach i  Marès

Vaig conèixer el senyor Armand de Fluvià i Escorsa, l’amic Armand, 
als anys seixanta, quan, d’estudiant, treballava a hores a Mallorca 47, 
l’editorial Salvat, en la redacció del Diccionario Enciclopédico Salvat 4 
(1967), i després en el Diccionario Enciclopédico Salvat Universal (1969). 
L’Armand era el que llavors en dèiem un col·laborador extern. Feia les 
veus d’heràldica i genealogia, particularment els quadres genealògics 
dels grans llinatges de la reialesa i la noblesa europea. Aviat ens vam 
fer amics. Teníem en comú la passió per la història de Catalunya, 
sobretot la medieval. Jo preparava la tesi sobre Miró Bonfill, comte 
de Besalú i bisbe de Girona, i, en aquella miniuniversitat que era la 
redacció de Salvat, dos bons amics m’ajudaven, Joan Rebagliato i Font 
en la comprensió del llatí enrevessat dels documents del comte bisbe, i  
Armand de Fluvià en les genealogies, la identificació dels personatges 
que m’apareixien als documents i la localització dels fons d’arxiu de la 
noblesa d’aquella època. Després, quan vaig passar a dirigir el Salvat 
8 Català (1974-1977) i sobretot la Història de Catalunya (1977-1979), 
l’Armand es va convertir en un col·laborador habitual, responsable de 
la redacció dels llargs peus d’il·lustració, que eren com una redacció 
paral·lela als textos dels articles i capítols. Com que treballàvem al 
ritme d’un fascicle setmanal, l’Armand passava un parell de matins per 
setmana a Salvat redactant peus i triant il·lustracions. Sovint ho feia 
dins del meu despatx en una taula annexa, proximitat que facilitava la 
col·laboració en la feina, però que també propiciava l’intercanvi d’opi-
nions i la conversa, preferentment sobre la política d’aquells anys de 
la Transició. És clar que no era només tertúlia; l’Armand, com altres 
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companys de feina, amb nivells de responsabilitat i orientacions polí-
tiques diferents, alguns des del tardofranquisme, estaven implicats en 
la lluita per les llibertats i la democràcia. 

Quant al treball editorial, el ventall de coneixements de l’Armand 
era tan ampli i les informacions especialitzades que tenia en matèries 
desconegudes del gran públic tan precioses, que, unides a la capacitat 
d’observació dels detalls més petits, feien dels seus peus d’il·lustració 
petites joies del coneixement, molt enriquidores per als lectors, que 
així dilataven la mirada sobre les il·lustracions, i hi veien més del que a 
primera vista semblava. I és que Armand era i és una home molt culte, 
dotat d’una gran capacitat d’observació i molta curiositat, el que deu 
ser una de les claus de la seva trajectòria intel·lectual. I, de la Història 
de Catalunya l’Armand va passar a treballar en la Història Universal 
Salvat (1979-1983), que també vaig dirigir. D’aquells anys recordo una 
invitació seva a un espectacle de ballet al Liceu, amb visita guiada per 
ell als salons del gran teatre, amb presentació i comentaris excel·lents 
de les pintures de Ramon Casas. Inoblidable.

Els anys del tardofranquisme i la Transició a l’editorial Salvat, so-
bretot a redacció, van ser convulsius: hi havia debat polític viu a diari, 
agitació laboral freqüent i de tant en tant emocions fortes, com quan 
els nostres caps i alguns companys (professors i estudiants universi-
taris), amb el gran filòleg Jordi Rubió, que llavors tenia uns vuitanta 
anys i encara treballava a Salvat, van deixar la redacció, el matí del 
9 de març del 1966, per tancar-se als caputxins de Sarrià, on Jordi 
Rubió va presidir l’assemblea  fundacional del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB). Acabarien tots 
detinguts. I parlant de detencions i emocions, també un dia d’aquests 
anys es va presentar la policia a l’editorial per detenir un company, fet 
que va portar a un debat sobre si intentar negociar un lliurament amb 
improbables garanties verbals o facilitar la fugida. En aquest medi tan 
polititzat, l’Armand era aquells anys un personatge singular. Encapçalava 
a Barcelona i Catalunya, amb molt de risc, la lluita per la llibertat del 
col·lectiu homosexual, el moviment gai, al mateix temps que tenia una 
ànima ensems monàrquica, republicana i profundament catalana. Les 
seves idees traduïen un amor noble per la tradició, que no restava força 

Josep M. Salrach i Marès, A l’amic Armand

a r mor i a ,  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  13 0 - 13 4  -  ic g e n h e r . c at



133

a les conviccions democràtiques i catalanistes, i a la radicalitat de la seva 
lluita per la llibertat sexual, que l’orientava clarament cap a l’esquerra i 
l’allunyava de l’ideal d’una monarquia democràtica i republicana que, 
a Espanya, es manifestaria utòpic. Llavors, cap al 1970, amb contactes 
internacionals i dins d’Espanya, l’Armand es va convertir en un dels 
dirigents del Moviment Espanyol d’Alliberament Homosexual, i en 
fundador del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (1975) i del Casal 
Lambda (1976). Aquest és l’Armand que jo vaig conèixer. Sens dubte 
per tot això, per la força, la convicció i la sinceritat amb què defensava 
les seves idees alliberadores, es va guanyar el respecte i l’admiració de 
tothom en aquell petit món de l’editorial Salvat en què col·laborava.

Després de l’etapa de Salvat, que per a mi es va acabar entrat els 
vuitanta, la nostra relació, més esporàdica, es va fer a través de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, on ens trobàvem en ocasió de les reunions i 
conferències organitzades per la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 
de la qual l’Armand i jo érem socis, i de la qual l’Armand va ser mem-
bre de la Junta de Govern. Durant molts anys vam mantenir freqüent 
contacte telefònic per intercanviar informació sobre les troballes de 
caràcter genealògic que fèiem en la documentació medieval. El seu 
fitxer de personatges de la nostra història era i és enorme i l’Armand, 
amb una generositat que no tots els historiadors practiquen, el tenia 
obert a totes les consultes que jo li feia. L’Armand em deia llavors que 
jo era l’Abadal dels nous temps, i jo, que sabia que era una exageració 
d’amic, entenia que era una forma amistosa d’animar-me a seguir tre-
ballant en els camps que el gran mestre havia llaurat. No és estrany que 
d’aquests vincles d’amistat i mutu interès per la història medieval en 
derivés per part de l’Armand la petició que jo redactés alguns pròlegs 
a alguns del seus llibres, així com la presentació del primer volum de 
la seva gran obra, el Nobiliari general català. Ho vaig fer amb molt de 
gust i amb la consciència que ho feia per amistat, és clar, però sobre-
tot per la vàlua científica de la seva obra. Aquells anys l’Armand em 
parlava de grans projectes de treball genealògic de gran abast, diria 
de magnitud universal, que m’impressionaven, i que  l’Armand ha anat 
realitzant amb la constància que només els grans historiadors, cridats 
a fer grans obres, tenen. 
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Des de l’any 2007, que vaig ingressar a l’Institut d’Estudis Cata-
lans, he pogut constatar amb periodicitat mensual durant molts anys 
l’admiració i respecte que l’Armand mereix a la comunitat científica. 
En dono un exemple. Els seus dictàmens com a heraldista han estat 
fonamentals per als membres de la Secció Històrico-Arqueològica quan, 
en les nostres reunions mensuals, hem hagut d’aprovar o refusar les 
freqüents propostes de municipis que volen crear el seu escut municipal 
o reformar-lo. Per nosaltres, el dictamen de l’Armand en aquests casos 
es podria dir que ha estat norma de llei. 

Voldria acabar evocant un darrer record, més personal i menys cul-
tural i polític. Ja fa uns anys que l’Armand em va honorar amb la seva 
presència a una conferència que vaig impartir al Col·legi de Llicenci-
ats. Després de l’acte, vam anar plegats a prendre alguna cosa i parlar. 
Va ser la darrera conversa llarga que vam tenir. Vivia encara la meva 
primera esposa, la professora i també historiadora Mercè Aventín, que 
ens va acompanyar. Vam parlar de tot i vaig descobrir (vam descobrir, 
hauria de dir pensant en la Mercè) que l’amic Armand, a més de gran 
historiador, gran genealogista i gran heraldista, és també un esportista 
consumat, nedador increïble a la seva edat i expert dietista. Així vaig 
descobrir finalment el seu secret: molt de treball intel·lectual, bona 
dosi d’esport i sana dieta. L’elixir de la longevitat, la productivitat i 
gosaria dir felicitat, malgrat les lluites passades, presents i futures. Per 
molts anys, bon amic Armand!
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ARMAND DE FLUVIÀ

Josep M. Sans i  Travé

Vaig conèixer l’amic Armand de Fluvià l’any 1974, quan per exercir una 
responsabilitat al Consell Superior d’Investigacions Científiques, Maria-
Teresa Ferrer i Mallol va deixar la direcció tècnica de l’Arxiu Històric 
de Protocols de Barcelona, que jo vaig assumir. En aquells anys encara 
era viu Josep Maria Madurell i Marimon, el que havia estat després de 
la guerra civil l’organitzador del ric fons de l’esmentat arxiu. Recordo 
que el senyor Madurell, que aleshores vorejava la vuitantena, es rela-
cionava amb l’Armand quan aquest venia a consultar els “seus nobles” 
a l’esmentat centre arxivístic. Recordo també que el senyor Madurell li 
facilitava moltes vegades unes fitxes escrites amb una lletra diminuta, 
difícil de llegir, que l’Armand aprofitava després principalment per a 
les genealogies que elaborava per a la Gran Enciclopèdia Catalana i 
que van representar el primer treball seriós sobre les cases nobiliàries 
catalanes, que d’altra banda, durant molts anys han estat de consulta 
obligatòria per al coneixement i identificació dels nobles catalans. Quan, 
als darrers anys de la seva vida, l’assistència del senyor Madurell al 
centre arxivístic va minvar jo el vaig substituir en la relació amb l’in-
vestigador Fluvià, a qui facilitava la documentació que em demanava. 
Faig memòria també que el senyor Fluvià era dels investigadors assidus 
de l’esmentat centre arxivístic, ja que no hi havia setmana que no hi 
hagués fet una visita de consulta dels seus fons.

El darrer trimestre de l’any 1980, concretament a principis d’octubre, 
cridat per Max Cahner, em vaig fer càrrec de la direcció del Servei 
d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Poc temps després, es nomenava mossèn Casimir Martí primer director 
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del neocreat Arxiu Nacional de Catalunya, que en aquell moment no 
disposava ni d’una seu, que no va tenir fins després de la publicació 
del Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de funcions 
i serveis del Ministeri de Cultura a la Generalitat de Catalunya, i que 
d’entre altres edificis i organismes, assignà al Departament de Cultura 
la que havia estat seu dels diaris del Movimiento a Barcelona, con-
cretament Solidaridad Nacional (1939-1979) i La Prensa (1941-1979). 
Quan ocupà l’edifici el Departament de Cultura arreu de les estances 
i despatxos hi havia encara material abandonat dels anteriors diaris i 
fins i tot l’estança més gran de la planta baixa la presidia la rotativa en 
què els imprimien, que, segons afirmaren els funcionaris integrants del 
traspàs, Hitler havia regalat a Franco.

A partir, doncs, de la instal·lació de l’Arxiu Nacional de Catalunya en 
l’edifici, propietat de la diòcesi de Barcelona, i llogat per la Generalitat, 
del carrer de Villarroel, 91 (cantonada Consell de Cent), s’iniciaren 
les tasques pròpies d’un centre arxivístic que inicialment no pogué 
desenvolupar amb tota la competència la seva tasca principal i que en 
justificava la creació: la d’assumir, ordenar, conservar i tractar i facilitar 
d’acord amb les normes que s’havien de dictar la documentació de la 
institució de la Generalitat, tant la que era històrica com la que s’anés 
generant a mesura que els seus organismes i institucions s’anessin 
posant en funcionament.

Haig de recordar que els principis del vuitanta foren uns anys difí-
cils econòmicament, que al nostre país suposaren la fallida de diverses 
empreses, algunes de força importants i d’altres de mitjanes i petites. 
Com que altre centre arxivístic no ho feia, l’Arxiu Nacional va assumir 
la tasca de salvar aquest tipus de documentació empresarial, a la qual 
ben aviat s’hi va afegir la de personalitats polítiques i culturals cata-
lanes i també d’un grup selecte d’exiliats que o van retornar de l’exili 
o els seus fills i descendents van repatriar perquè van considerar que 
Catalunya era el millor lloc per conservar la memòria escrita dels seus 
avantpassats.

A aquestes dues línies de recuperació documental ben aviat se n’hi 
van afegir d’altres, entre les quals destaquen les de recuperació de la 
pròpia documentació de la Generalitat en temps de la República, pos-
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seïda per institucions públiques, com ara l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, també l’Estat —vull recordar que les primeres gestions per 
al retorn de la documentació de Salamanca, fetes per Manel Mundó i 
Jaume Sobrequés, s’iniciaren l’estiu de 1980— i per particulars.

Al mateix temps que s’obriren aquestes línies d’actuació se n’inicià 
una de nova de la qual l’Armand de Fluvià en fou el promotor, l’impulsor 
i molt sovint el negociador. Gràcies al coneixement i la bona relació que 
aquest investigador tenia amb els nobles catalans —no endebades l’any 
1983 fou nomenat assessor de l’Arxiu Nacional de Catalunya— s’inicia-
ren els contactes amb aquest grup social per oferir-los la col·laboració en 
l’organització dels seus arxius i fins i tot el seu dipòsit al nostre centre, 
el tractament arxivístic i l’atenció als possibles investigadors d’aquests 
fons. El paper de l’Armand fou realment extraordinari a l’hora de tractar 
les condicions amb els propietaris dels arxius nobiliaris, alguns dels 
quals, gràcies a les seves gestions, ben aviat ingressaren en comodat o 
dipòsit al centre arxivístic. Avui es pot afirmar que aquesta línia d’ac-
tuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya es va deure a l’entusiasme, el 
bon fer i les coneixences personals d’Armand de Fluvià. Cal assenyalar 
que les bones gestions del nostre homenejat han continuat al llarg de 
tots aquests anys i que continuen encara en l’actualitat i esperem per 
molts anys. Cada cert temps, el nostre arxiu ingressa un fons nobiliari 
fruit dels tràmits i diligència de l’Armand.

Des d’aquí vull agrair a l’Armand la seva tasca a favor de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya: ha estat constant, generosa i sobretot fructífe-
ra. Gràcies principalment a la seva actuació —sense menysprear, però, 
l’interès dels responsables del centre per aquests tipus de documenta-
ció— avui l’Arxiu Nacional de Catalunya conserva i posa al servei dels 
investigadors els fons nobiliaris més nombrosos de Catalunya.

No ha d’estranyar, doncs, que quan l’any 2000 es gestionà la concessió 
de la Creu de Sant Jordi a favor de la seva persona, l’Arxiu Nacional 
s’adherís a la proposta i fins i tot el seu director aplanés petites difi-
cultats que varen sorgir. 

D’altra banda, en agraïment a la tasca de Fluvià en la recuperació i 
organització dels fons nobiliaris, l’ANC ha respost i col·laborat en les 
peticions i projectes que aquests darrers anys ha dut a terme. Així la 

Josep M. Sans i Travé, Armand de Fluvià
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Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia 
i Nobiliària, creada per ell el 1983, de la qual fou el primer president 
fins al 2007, a partir de 1995 fou una institució vinculada a l’ANC i en 
la seva seu desenvolupava bona part de la seva activitat.

No puc acabar aquest breu comentari dels meus contactes pro-
fessionals amb l’Armand sense fer esment d’una institució de la qual 
fou promotor i incansable col·laborador, propiciada tanmateix per 
l’ANC: em refereixo a l’Institut d’Estudis Nobiliaris Catalans, creat el 
1995, presidit per Carles de Montoliu i Carrasco, baró de l’Albi, fa poc 
traspassat, amb vicepresidència del director de l’esmentat arxiu, que 
compta també amb Fluvià en la seva junta com a vocal. Entre els seus 
objectius hi consta l’estudi i divulgació del paper que al llarg de la 
història de Catalunya ha desenvolupat la noblesa catalana, mitjançant 
la concessió de beques o ajuts, la seva publicació i la seva difusió amb 
xerrades i conferències específiques sobre aquesta temàtica. Lamen-
tablement aquests dos darrers anys la situació pandèmica del país ha 
privat de continuar les conferències que es duien a terme a la seu de 
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, al Palau Requesens. 
Esperem que ben aviat es puguin reprendre per tal de poder oferir 
als interessats els coneixements aplegats per alguns estudiosos sobre 
la noblesa catalana.

Pel que acabo d’exposar —tot i que segurament em deixo moltes coses 
al tinter— m’adhereixo al reconeixement tan merescut que la Institució 
Catalana de Genealogia i Heràldica ha fet al senyor Armand de Fluvià 
per la seva generosa i especial aportació a la cultura del nostre país.

Josep M. Sans i Travé, Armand de Fluvià
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AL COSTAT

Josep Porter i  Moix

Treballar a la llibreria del meu pare em va permetre conèixer perso-
nes interessades per les banderes. Una era, en el moment, president 
de la Societat Espanyola de Vexil·lologia. De seguida es va tractar de 
fundar l’Associació Catalana. Em va sorprendre que ja s’havien posat 
en contacte amb Armand de Fluvià i Escorsa, així com amb un altre 
important intel·lectual barceloní, branca història.

A l’Armand ja el coneixia, era client de Porter-Llibres. Amb el tracte 
havia nascut certa amistat, preferentment amb els meus germans Miquel 
i Maria, amb la mare, que sovint es trobava a la botiga, i potser també 
amb la Rosa, encarregada de gravats, làmines, pòsters, estampes, etcè-
tera. Jo romania a dalt al pis, a les oficines. M’ocupava de les vendes 
seriades, les continuacions de les col·leccions. Cada vegada que es 
publicava un nou volum d’Episodis de la Història o un nou número de 
la revista Hidalguía telefonava a l’Armand i ell el venia a recollir. 

Probablement la seva amistat amb els Porter va créixer més a partir 
de la tasca de revisió i sobre tot finalització que va desenvolupar a l’obra 
A. y A. García Carraffa: El solar catalán, valenciano y balear.1 Es basa en 
l’anterior Enciclopedia genealógica y heráldica hispano-americana, de 
88 volums i que el meu pare, en el pròleg de El solar catalán..., recorda 
que “quedó sin terminar”.

A la biblioteca de l’Institut Porter de Bibliografia Hispànica, la part 
més documental de la llibreria, ja hi teníem l’Enciclopedia genealógi-
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ca..., com hi havíem posat El solar vasco-navarro, i com, de la mateixa 
manera, hi vam incorporar El solar catalán...; i, la veritat, no és que cap 
d’aquests compendis m’interessés gaire. Estaven plens de color, cromos, 
podríem dir, de colors, cromos com tant m’havien atret quan era petit 
els de banderes. El cas és que els escuts de l’heràldica en general són 
símbols de persones, llinatges, dinasties i cognoms, si es vol, mentre 
que les banderes més conegudes tenen un significat, una representació, 
més col·lectiu, fins territorial. Ras i curt: el dia que va acabar la Segona 
Guerra Mundial vam penjar del llum del menjador les banderes dels 
països aliats i així vam dinar i sopar; els germans vam estar tot el matí 
dibuixant-les, acolorint-les i retallant-les. 

No negaré, és clar, que en els repertoris heràldics hi vaig consultar 
“Porter”: de gules, tres porres d’or. El solar catalán... hi afegeix una altra 
versió: de gules, tres arcades de portal d’or. Bé, les porres serien del 
porter que vigila la porta o portal. Em fa gràcia que l’heràldica anglò-
fona atribueix campanes, sens dubte per trucar a la porta, a “porter”;2 

però tinc entès que en anglès el mot també vol dir “mosso”. Només 
em faltava que baixant del Pas de la Casa, en el sentit contrari al camí 
d’Andorra, primer vingui el poble de Portè i tot seguit el de Porta. 

Amb les noves coneixences, en efecte de seguida es va tractar de 
fundar l’Associació Catalana de Vexil·lologia i, precisament, amb la 
participació activa de l’Armand. Tindria, l’entitat, una fins a cert punt 
molt voluminosa tasca. L’Armand s’havia proposat que els municipis i 
els consells comarcals catalans es dotessin cadascun d’escut i bandera 
representatius com s’havia fet, es feia i es fa a la immensa majoria de 
països. 

L’Armand gaudia de força consideració entre els nostres polítics. Li 
van contestar que sí. Com era d’esperar, no cap en sabia tant de simbo-
logia, van aplicar la vella fórmula: com que ho proposes tu, cuida-te’n 
tu. Lògicament, la primera passa era l’adequació de la iniciativa a la 
llei, una llei que encara no existia.

 2. “Bells are of two kinds: the church bell (sometimes called war bell) and the hawk’s bell, The former 
is understood unless the latter is blazoned. Sable, three bells argent –PORTER (fig. 220). Boutell’s Heraldry, 
revised by J. P. Brooke-Little. London and New York, Frederik Warne, revised edition, 1973, p 90-91.
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Ens vam posar a treballar d’acord amb el que serien les línies mestres 
procedimentals. El Parlament va aprovar la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya3 quan l’Armand, per la seva banda, ja havia estudiat 
una pila d’escuts, i nosaltres, amb ell, la ja existent Associació Catalana 
de Vexil·lologia, havíem discutit unes quantes banderes. Dúiem força 
feina feta, l’Associació fou fundada el 1981.

L’ACV ens reuníem els dissabtes al matí a la llibreria. Vam editar, 
l’abril de 1985, el número 1 de Vexil·la Catalana, que vam voler referen-
ciar com de l’any 1984.4 Havíem elegit junta; me’n van fer secretari. Com 
a tal em vaig encarregar de redactar i enviar els informes de banderes 
als ajuntaments i consells comarcals que els demanessin. Igualment, 
em vaig fer càrrec de l’edició de la revista. El disseny de la coberta és 
obra de Mireia Armengol, aleshores companya meva del diari Avui, on 
havia entrat com a redactor l’1 d’abril de 1976.

En aquest primer número hi vaig escriure una “presentació” i, de 
seguida, hi vam publicar una explicació molt llarga de l’Armand sobre 
l’escut de Figueres, per afegir-hi una encara més extensa visió meva 
sobre vexil·lologia en general i no una sinó dues propostes, a triar, 
de la bandera de la capital empordanesa. Tot semblava indicar que la 
legislació s’inclinaria a favor que els ens locals es dotessin d’un escut 
per, a continuació, aprovar la bandera, que, necessàriament, derivaria 
de l’escut; això, abans d’altres consideracions. Bé, es donava la cir-
cumstància que l’escut de Figueres és un quarterat en creu, com ara 
el de Barcelona, primer amb el senyal local, després el de Catalunya, 
novament el de Catalunya i altre cop el local, i que encara no estava 
decidit si el senyal de Catalunya seria en forma de pals (franges verti-
cals) o a manera de faixes (franges horitzontals) com a la bandera de 
Barcelona. És el motiu pel qual l’ACV va donar opció a l’Ajuntament 
de Figueres que escollís entre el model dels pals i el de les faixes, i la 
corporació preferí el dels pals, el 27 de juny de 1984.5

 3. Proposició de Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya núm. 180, de 13 de febrer de 1987.
 4. Vexil·la Catalana núm. 1, 1984, Barcelona, abril 1985.
 5. Id., p. 13.

Josep Porter i Moix, Al costat
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L’Armand feia molts escuts i l’ACV, moltes banderes. A mi treballar 
al seu costat em va enriquir molt i encara més va satisfer la meva par-
ticular necessitat amb l’heràldica. Aplicat als escuts territorials, per fi em 
resulta útil el seu Diccionari General d’Heràldica.6 Des d’aleshores pel 
que a mi fa l’Armand és la màxima autoritat en la matèria i, repeteixo, 
amb el mèrit de corregir i superar encertadament l’obra de Manuel 
Bassa i Armengol,7 l’únic heraldista català que jo coneixia en el camp 
de l’heràldica municipal.

L’única discrepància meva amb l’Armand era que ell imposava, en 
tractar-se del dret que les corporacions locals tenen de dotar-se d’escut 
i de bandera, que “la bandera deriva de l’escut”; ell acabaria triomfant, 
sense a penes oposició val a dir. De tota manera la qüestió em recordava 
velles disputes entre heraldistes i vexil·lòlegs, la majoria de les vegades 
absurdes a parer meu. El fet és que és una bona manera de procedir 
que la bandera es fonamenti en l’escut, però no l’única vàlida i per tant 
no hauria de ser obligatòria.

L’ACV va acceptar la seva opinió. Sobre altres temes molt de pressa 
hi hagué consens. 

Un: si es tractava que municipis i comarques tinguessin bandera 
enteníem que el millor patró seria el del drap rectangular horitzontal, 
de menys alçària que llargària, que la majoria de gent té més present; 
al llarg de la història, països, denominacions i usos n’hi ha molts de 
models i formes de bandera. 

Dos: les proporcions serien de 2:3 (2x3) 2 d’alçària per 3 de llargà-
ria. Amb seguretat, sovint la nova bandera seria hissada al costat de 
les de Catalunya i d’Espanya. Les proporcions de la catalana no s’ha-
vien determinat tot i que l’ACV aconsellaria les mateixes de 2:3 si era 
consultada, i les de l’espanyola eren, ara sí, 2:3. Les tres ensenyes no 
solament tindrien les mateixes proporcions sinó que es podrien tallar/
cosir de la mateixa mida.

 6. Armand de Fluvià: Diccionari general d’heràldica. Glossari anglès, castellà, francès i italià. Pròleg 
de Martí de Riquer. Barcelona, Edhasa, 1982.
 7.  Manuel Bassa i Armengol: Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya. Barcelona, Editorial Millà, 
1968.
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D’altres especificacions les vaig suggerir jo i foren acceptades sense 
discussió. Més endavant van ser tingudes en compte a la legislació.

Sense relació necessària de causa i efecte, ja que l’Armand, reconegut 
heraldista, era soci de l’ACV, se’m va ocórrer inscriure’m en la Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica i Sigil·lografia, SCGHS, que ell havia 
fundat el 1983. El meu ingrés significà afegir un substantiu, “Vexil-
lologia”, al nom, i una lletra, la “V”, a les sigles. Quedaria SCGHSV. 
Encara després hi van posar “Nobiliària”, SCGHSVN. Teníem una seu 
provisional al carrer Mestre Nicolau de Barcelona. Sense designació 
real hi vaig exercir breument de secretari alhora que em vaig ocupar 
una miqueta de Paratge, la seva revista.

Mentrestant, l’Armand anava estudiant escuts i l’ACV oferint bande-
res. En el número 1 de Vexil·la Catalana, a més de la proposta relativa 
a Figueres, entre altres temes que hi vam tractar, vam publicar els in-
formes sobre les banderes de Lliçà de Vall, Cervelló i Palafolls. En el 
número 28 els de les ensenyes de Vilanova del Camí, Xerta, Olèrdola, 
Barberà del Vallès i Sant Climent de Llobregat. En el número 39 els de 
les de Peramola, les Masies de Roda, Torrelles de Llobregat, Vilanova 
de Segrià, Vilamalla i Olesa de Montserrat.

Tots aquests informes els vam fer exclusivament segons els nostres 
parers, al marge de cap legislació, ja que la primera notícia oficial rela-
tiva a la Llei Municipal i de Règim Local a què m’he referit en realitat 
no era sobre cap llei sinó que tractava sols d’una proposició, la qual, 
a més, no va aparèixer fins que es va publicar en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya núm 180, de 13 de febrer de 1987 (3). 

Sobre l’esmentada proposició es van pronunciar conjuntament la 
SCGHS i l’ACV, amb algunes observacions, en carta adreçada a Miquel 
Coll i Alentorn, president del Parlament, el 10 de març del mateix any. 
L’honorable president contestà a Anna Maria Galan i Pla, presidenta 
de l’ACV, sis dies després: “Dissortadament les vostres consideracions 
han arribat tard en la redacció de texts, però les coses que siguin es-
menables es procurarà que es contemplin en els futurs Reglaments. 
Per aquest fi, he passat còpia de la vostra carta a l’Hble. Conseller de 
 8. Vexil·la Catalana, núm. 2, 1985, Barcelona, desembre 1985.
 9. Vexil·la Catalana, núm. 3, 1986, Barcelona, juny 1986.
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Governació”. La mateixa associació va rebre una resposta semblant, el 
17 de març, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Finalment, el DOGC va publicar la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.10 Pel que fa a l’interès d’aquest escrit, 
és oportú destacar:

“Capítol V.
“Els símbols dels ens locals.
“Article 35. 1. Les corporacions locals poden dotar-se d’un 

escut o d’un emblema com a distintiu. 2. Els elements de 
l’escut s’han de fonamentar en fets històrics o geogràfics, en 
característiques pròpies de la corporació o en el seu propi nom. 
En qualsevol cas han de respectar les normes de l’heràldica.

“Article 36. 1. Els municipis poden dotar-se d’una bandera 
municipal. La bandera deriva del mateix escut, del qual ha 
de contenir els elements essencials o el color predominant. 
No es pot emprar la bandera de Catalunya com a fons de la 
bandera municipal. En queden exceptuats els municipis que 
per dret històric tenen en el seu escut el de Catalunya com a 
element essencial...”

En principi no hi havia, a la Llei, cap gran novetat. Que la bandera 
havia de “derivar” de l’escut ja ho teníem en compte. I així continu-
àvem estudiant banderes i novament n’informàvem dels resultats els 
ajuntaments que ho demanaven.

En el número 4 de Vexil·la Catalana 11 ens vam referir, com de costum 
entre d’altres temes, a nous escuts i banderes municipals catalanes. En 
concret als dels Prats de Rei i Puigcerdà.

Un incís

Un dels fets que em cridà l’atenció del tracte amb l’Armand és la seva, 
crec, bondat en l’ús del llenguatge. Precisament ha estat el motiu de 
 10. Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. DOGC 832, 27-IV-1987.
 11. Vexil·la Catalana, núm. 4, 1987, Barcelona, desembre 1987.
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més d’una de les nostres discussions i, tot al contrari i al mateix temps, 
quelcom que ens ha unit força. Per ell sé que el blasonament és la des-
cripció de l’escut; en canvi, no es pot blasonar cap bandera, per calcada 
que sigui d’un escut, sinó que si de cas caldrà descriure-la.

Crec, em sembla, que tots els heraldistes són capaços de blasonar. 
Ben a l’inrevés, sospito que molt pocs vexil·lòlegs poden descriure 
encertadament i prou completa una bandera. Per aquest motiu em vaig 
admirar que ens aconsellés sobre les dimensions i proporcions de les 
banderes a partir de les seves vores. Fou ell qui va preferir “alçària” 
per a les vores més curtes del drap rectangular horitzontal i “llargària” 
per a les més llargues; en particular “llargària” amb preferència a “am-
plària”. “Alçària” i “llargària” millor que “alçada” i “llargada”; resulta 
més rimbombant, “ens hem de fer valdre”.

Sense necessitat d’explicar-ho expressament resulta ben evident 
que una bandera que contingui un castell, per exemple, tindrà, potser, 
unes proporcions de 80 centímetres d’alçària per 120 de llargària (2:3) 
mentre que el castell tindrà x d’alçària per y d’amplària. Si contràriament 
la figura és la d’un gos passant caldrà establir-ne l’alçària i la llargària.

He considerat, més amunt, que, en relació amb els Porter, l’Armand 
seria al principi més amic amb el pare i la mare i amb els germans 
Miquel, Maria i Rosa que amb els germans Rafael i Josep. La realitat, 
però, canviaria sense trigar. Els germans em parlarien de l’Armand com 
d’“el teu amic”. 

Trobo a Viquipèdia12 que Nacionalistes d’Esquerra va néixer el 
1979. L’Armand i jo hi érem. Hi havia molta gent de vàlua, entre els 
quals amics i coneguts meus. Per començar, segons la relació de l’en-
ciclopèdia digital esmentada, Josep Maria Espinàs i Armand de Fluvià. 
Amb Espinàs jo hi havia col·laborat molt, a l’època de la Nova Cançó. 
Amb Jordi Carbonell vaig coincidir unes quantes nits en assemblees 
de barri, de NE, a l’inici. Amb Max Cahner —la Viquipèdia l’esmenta 
immediatament després del sumari— em vaig entendre la mar de bé a 
l’hora de la publicació de les làmines de banderes a la Gran Enciclopèdia 

 12. Viquipèdia, “Nacionalistes d’Esquerra”, Consultada el 17 de setembre de 2021.

Josep Porter i Moix, Al costat
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Catalana, GEC; tornaríem a coincidir anys més tard ell com a editor de 
l’Avui i jo com a redactor del mateix diari.

Potser convindria, aquí, rememorar-ne alguns detalls de la GEC. 
Em limitaré a destacar-ne uns pocs del volum tercer;13 com que sóc 
part interessada no em descuidaré en primer lloc de fer constar que 
és el volum en el qual van aparèixer les làmines de banderes, per mi 
signades. No hi ha només les reproduccions acostumades de les dels 
estats sobirans en el moment. Hi ha quatre làmines, n’hi ha 285 de re-
produccions, de banderes nacionals, d’estats no sobirans, de països més 
o menys autonòmics, d’illes, d’organitzacions diverses, d’històriques... 
Hi vam posar les d’Anglaterra, d’Escòcia, de Gal·les i fins i tot les de 
Jersey, Alderney (amb el peu d’Aurigny) i Guernesey; les d’Aaland i 
les Feroe; l’antiga, actualment recuperada, i la soviètica d’Armènia; les 
de Bretanya i Còrsega, la de Sardenya. Trigaria encara molt l’invent 
de les autonomies més properes; hi vaig aportar les reproduccions 
de les banderes de Catalunya, d’Euskadi (aparegué amb el peu País 
Basc) i de Galícia. Em sorprengué una mica, em va enfadar i al final 
vaig acceptar-ho com a fet consumat, que el cromo de la bandera de 
Catalunya es publiqués amb el peu Països Catalans. Amb tot, no em 
resigno. Ja ho sabia que havia començat o que estava començant la 
política de Països Catalans, però és que històricament és a l’inrevés: la 
bandera dels Països Catalans és la de Catalunya, no la de Catalunya la 
dels Països Catalans; la segona opció em sembla fins i tot imperialista. 
Què tal haver-la copiat dos cops, un amb el peu Catalunya i l’altre 
amb el de Països Catalans? No em resigno ni em convenç la possibilitat 
contrària: “diguem-ne —de tot— Catalunya” (Josep Guia).

L’entrada (l’article) de la GEC la vam signar Jaume Casajoana, Josep 
Maria Ainaud i de Lasarte i jo. Conservo especial agraïment envers 
Víctor Ferro, redactor que no es va limitar a aquesta funció sinó que 
va esdevenir un autèntic coordinador per casar els coneixements de 
tots tres. 

Lògicament, l’article es completà amb nombroses accepcions. La 8a, 
bandera d’aliança, consta com d’heràldica i és obra de l’Armand. No 

 13. Gran Enciclopèdia Catalana, GEC, vol III, 1a ed., Barcelona, Edicions 62, juliol 1971.
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és casualitat: l’Armand era responsable d’heràldica i genealogia de la 
GEC. La GEC, a l’edició del volum 3, era de Nacionalistes d’Esquerra 
vuit anys abans del naixement d’NE? —bé, en tot cas, molts dels qui 
aleshores feien la GEC van ser després de NE—. Hi trobem: Jordi 
Carbonell, director; Max Cahner, assessor responsable de geografia 
i història catalanes; el meu nom, com a vexil·lòleg, la intervenció de 
l’Armand en la mateixa entrada com a heraldista.

La informació de la Viquipèdia sobre NE és abundant de noms 
de gent no solament famosa prèviament sinó també fins a cert punt 
d’amics i coneguts meus, i diria que es duplica a l’article “Max Cahner, 
polític”, d’Agustí Colomines, aparegut a El Punt Avui de 15 d’octubre 
de 2013.14 Com no m’havia de fer de NE si n’era Lluís Llach i si n’eren 
uns quants companys de l’Avui?

El 3 de maig de 2005 vaig prendre nota d’una declaració de Sebastià 
Serrano al programa El Club de TV3: “A casa del Lluís Llach, amb la 
Magda [Oranich, sens dubte], l’Armand de Fluvià i tres o quatre per-
sones més, vam iniciar Nacionalistes d’Esquerra”.

Una prova de la meva amistat amb el Lluís? A veure, per exemple: 
vaig estar assegut amb ell al vestíbul del Romea, durant tota la sessió 
d’Els Setze Jutges a l’escenari del mateix teatre, amb l’intent de con-
vèncer-lo que es decidís a cantar en públic i entrar en Els Setze Jutges. 
Seria, és, el setzè.

Companys d’NE a la redacció de l’Avui: Albert Abril, Xavier Garcia, 
Maria Favà i Joan Rendé (Doctor Scòpius) si més no; crec que també Jo-
sep Gifreu. Amb Garcia i Favà vaig compartir llista electoral, demarcació 
de Barcelona, al Parlament de Catalunya el 1980. La Maria i jo “sabíem 
positivament” que no sortiríem. Potser no s’ho esperava tant el Xavier, 
que anava de número 4. Va resultar un fracàs absolut. No va ser elegit 
cap ni un dels candidats, ni en Jordi Carbonell i de Ballester —el seu 
fill Jordi Carbonell i Curell anava de número 59—, ni Magda Oranich 
ni Josep Maria Espinàs, respectivament números 1, 2 i 3. També va ser 
candidat Josep Maria López i Llaví, aficionat al cinema, a qui jo veia 
gairebé cada dia al costat del meu germà Miquel.

 14. Agustí Colomines: “Max Cahner, polític”. El Punt Avui, 15 d’octubre de 2013.
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També va constar en la mateixa candidatura l’actor Andreu Solsona. 
L’Andreu va assistir en alguna si no en totes les poques reunions d’un 
grupet obert de “rebels”, “crítics” i “conspiradors” que vam formar. Ens 
aplegàvem després de sopar a la llibreria, precisament en la sala que 
algú es va atrevir de batejar “museu del cine” del meu germà Miquel. 
Hi recordo Josepmiquel Servià, primer biògraf de Lluís Llach, Xavier 
Garcia, l’Armand i Miquel Sellarès, a part de Solsona i lògicament meu. 
En Sellarès un parell de vegades em gastava una broma amb relació a 
la particular bona entesa sorgida entre Marta Ferrusola i jo. La Marta, 
si alguna cosa feia a Convergència Democràtica de Catalunya era a 
la sectorial d’esports, i jo era redactor d’esports de l’Avui. El Miquel 
Porter es feia creus de tot plegat: “Com és que no veniu a Esquerra 
Republicana?”

En una de les sessions a l’Armand se li va ocórrer una frase, de les 
que queden, en favor de la parla i del poble. Quelcom així com “la 
llengua és l’eix vertebrador de la nostra nació”. És una mostra més 
de la seva virtut de pensament concretada en domini de l’idioma a 
què més amunt m’he referit. Em sembla que el fet transcendí i que 
la idea, segurament que transcrita literalment, va arribar a impremta 
i va ser publicada en algun prospecte definitori o propagandístic de 
NE. O sigui que de dissidents no en devíem ser tant com ens podia 
fer gràcia suposar.

Nacionalistes d’Esquerra, juntament amb el Centre Internacional 
Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), impulsà 
la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació 
catalanes (la Crida), que va néixer el 18 de març de 1981. Alhora, el 
partit va rebre noves i importants adhesions. Malgrat això o potser 
perquè molts ja en tindrien prou amb la Crida, a la derrota de 1980 
seguiren les de les successives conteses electorals i no ens vam menjar 
ni un rosco. 

La davallada portà a la dissolució, el dia 17 de juny de 1984.
Un nombrós grup es constituí en Entesa de l’Esquerra Catalana. El 

1985 Entesa de l’Esquerra Catalana va formar Entesa dels Nacionalis-
tes d’Esquerra juntament amb el sector renovador d’ERC. Una altra 
part, més petita, del que havia estat NE, encapçalada per Joan Oms i 
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Armand de Fluvià, l’Armand!, s’hi va oposar i va formar el Moviment 
d’Esquerra Nacionalista, MEN. 

En el passat recent, quan em van anunciar que NE ja era oficial, com 
a partit o associació política, em van donar el gran disgust: prefereixo 
militar, anar i votar sense exigències d’obediència deguda i obligatorie-
tat de vot. Prefereixo el moviment. Quan NE va fracassar electoralment 
i els qui n’havien estat membres es van separar, vaig estar més aviat al 
costat del MEN, de l’Oms i de l’Armand; per allò del moviment.

Crisis (plural)

Acabat el capítol NE acabo l’incís; s’acaba amb una crisi i en vindrien 
una rere l’altra. 

L’Armand informa més ajuntaments sobre els seus escuts represen-
tatius i l’ACV els ofereix la bandera corresponent. Una reproducció 
d’aquests escuts i banderes la publica Vexil·la Catalana núm. 5. Són els 
de Garriguella, Pau, Preixana, Roda de Ter i Santa Llogaia d’Àlguema. 
El cas de Preixana l’havíem estudiat el 20 d’octubre de 1984, el de Pau 
el 18 de gener de 1986, el de Santa Llogaia d’Àlguema el 19 d’abril del 
mateix any, el de Roda de Ter un mes després, el 17 de maig, i el de 
Garriguella el 24 de setembre de 1988. Resultava estrany, doncs, tant 
de retard: revista corresponent a 1989 impresa el 1990.15 

Val a dir en un altre ordre de coses que jo, personalment, ja havia 
desestimat la meva inclinació envers el MEN i que, assabentat que 
hi havia entitats de tota mena adherides a la Crida a la Solidaritat en 
Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, vaig proposar 
a l’ACV que fes aquest pas. La iniciativa fou refusada.

L’Armand ja ho és, membre de la Crida, des del seu naixement el 
1981. La Crida és un moviment de més repercussió que el MEN. Entre 
alguna de les seves activitats espectaculars, com ara pintar de rosa una 
fragata nord-americana (Avui, 8 abril 1986) i omplir l’aeroport del Prat 
amb quatre mil avions de paper (7 de setembre de 1985), abans orga-

 15. Vexil·la Catalana, núm. 5, 1989, Barcelona, maig 1990.
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nitza el Tren de les Nacions, destinat a Estrasburg, seu del Parlament 
Europeu. Al final el tren no serà tal sinó una llarga comitiva d’auto-
mòbils que enfila autopistes i carreteres cap a la capital d’Alsàcia, on 
arriba el 10 d’octubre de 1982. Un d’aquests cotxes el porto jo. En una 
parada en una àrea de servei, l’Àngel Colom, el primer responsable de 
la Crida en el moment, em confia un document a fi i efecte que l’hi 
torni en haver creuat la frontera. És que el Ritmo que m’havia deixat 
la Seat duia matrícula de Madrid.

L’Armand continua informant dels escuts adients als municipis de 
Catalunya, mentre que l’ACV els ofereix la bandera corresponent. En 
una de les reunions de l’ACV torno a proposar el nostre ingrés a la 
Crida i aquesta vegada obtinc la resposta afirmativa sens dubte amb 
el vot favorable de l’Armand. 

L’ACV entra en crisi el desembre de 1988 més que res per un 
malentès instigat pels enemics de sempre del nacionalisme català, 
amb el resultat d’una discrepància entre alguns dels socis. Alguns 
dels responsables deixen de participar a les reunions d’estudi de les 
banderes municipals i comarcals. D’altres, entre els quals l’Armand 
i jo, continuen la tasca. El fet gairebé coincideix temporalment amb 
la desaparició definitiva de la llibreria Porter, on ens trobàvem. En 
conseqüència, en endavant, les reunions seran a la seu del diari Avui. 
Finalment, les trobades d’estudi es produeixen només entre l’Armand 
i jo i tenen lloc a la seu de la Societat Catalana de Genealogia, He-
ràldica, Vexil·lologia, Sigil·lografia i Nobiliària, fundada pel mateix 
Armand i de la qual també sóc membre. Des d’aquest moment, els 
informes sobre banderes seran vehiculats per aquesta entitat en 
comptes de l’ACV. 

Deu ser l’any 1989 que l’Armand em demana consell sobre una bri-
sura distintiva en els escuts dels consells comarcals o de les comarques. 
Se m’ocorre una bordura componada amb els colors de Catalunya, els 
de l’escut de Catalunya, ben entès. M’ho accepta. A la bandera aquesta 
bordura, si es vol idèntica a totes les ensenyes comarcals, serà de 18 
peces quadrades grogues i 18 iguals vermelles. És el resultat d’aplicar-la 
a l’escacat originari de l’escut del comtat d’Urgell sempre que, és clar, 
els quadrats es vulguin de la mateixa mida.
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Fem escuts i banderes amb els mateixos criteris que es fixaran en 
el Reglament de símbols d’ens locals de Catalunya, com ja els fèiem 
abans de publicar-se la Llei Municipal i de Règim Local. 

És mèrit de l’Armand és que la SCGHVSN pugui desenvolupar les 
seves activitats a la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), entitat 
que l’aixopluga, a Sant Cugat del Vallès. Em plau especialment que 
l’Armand em confiï la possibilitat de dictar-hi, any rere any, cursets de 
vexil·lologia. Fins i tot tots dos arribarem a professar breument (cursets, 
tallers) les nostres especialitats, genealogia i heràldica i vexil·lologia, 
respectivament, a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, 
els estius de, si no recordo malament, 1998, 1999 i 2000. 

El 20 de desembre de 1991 el DOGC finalment publica el Reglament 
de símbols d’ens locals de Catalunya.16 Determina, aquest text, com ha 
de ser l’escut, lògicament com li sembla a l’Armand; probablement, pel 
que fa a la matèria, la redacció és del mateix Armand, i també especifica 
com ha de ser la bandera. Prescindint de les paraules concretes que fa 
servir el legislador per referir-se als principis bàsics (forma rectangu-
lar, relació de dos d’alçada per tres de llargada) les altres concrecions 
corresponen totalment a la meva idea, a la qual tants cops m’he referit, 
que tantes vegades he assenyalat que empràvem els qui proposàvem 
la representació vexil·lològica als nostres ens locals, i insistit que tan 
bé havia recollit l’Armand.

“Capítol 3.
“De la bandera.
“Article 18. Forma de la bandera. 18.1... 18.2. La bandera ha 

de ser tan senzilla com sigui possible i alhora identificativa.
“Article 19. Altres prescripcions. 19.1. La bandera no ha 

d’incorporar mai l’escut sinó, en tot cas, els seus elements més 
representatius, com ara els esmalts o les càrregues, excepte 
quan resulti de la conversió de l’escut en bandera. 19.2. La 

 16. Reglament de símbols d’ens locals de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) núm. 1.532, 20 desembre 1991, p. 6.476-6.480.
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bandera no ha d’incorporar, en cap cas, l’acompanyament de 
l’escut. 19.3. En les dues cares de la bandera, tots els elements 
han de mantenir la mateixa disposició i orientació respecte al 
pal, fent l’efecte de transparència”.

En efecte, no dubto que l’Armand devia fer de corretja de transmis-
sió del meu pensament per bé que no acabo de creure que la forma 
de redacció, segons com, sigui seva; per descomptat no és meva. Em 
permeto un petit comentari al respecte.

1.  Cada vegada que en parlàvem i jo afirmava que la bandera ha de 
ser al més senzilla possible ell replicava: “i l’escut també”. “S’entén 
per blasonament la descripció de la forma, dels esmalts i de les 
càrregues d’un escut. El blasonament ha de ser el més simple i 
senzill possible...” (article 12 del Reglament).

2.  “La bandera no ha d’incorporar mai l’escut sinó, en tot cas, els 
seus elements més representatius...” En efecte, és la meva segona 
opinió sobre la bandera de l’ens local, però per què no dir-ho 
clar i català: “la bandera no pot contenir l’escut”.

3.  “La bandera no ha d’incorporar, en cap cas, l’acompanyament de 
l’escut”. “No ha o no pot?” És el mateix cas anterior: no pot. A 
part, la bandera, segons la Llei, deriva de l’escut i el Reglament 
hi impedeix l’escut. L’acompanyament de l’escut no és l’escut ni 
una càrrega de l’escut i si s’inclou en el drap aquest ja no deriva 
de l’escut. 

4.  “En les dues cares de la bandera, tots els elements han de mantenir 
la mateixa disposició i orientació respecte al pal, fent l’efecte de 
transparència”. Perfecte. A la redacció, si de cas, per tal d’evitar 
confusions, de totes maneres absurdes a l’ocasió, es pot substituir 
“pal” per “asta”; hom empra “el pal de la bandera” o “l’asta de la 
bandera”.

Si hi ha terminologia que es pot millorar també hi ha textos le-
gals que poden conduir a confusions més greus que la que acabo 
de suggerir. Passa amb el Decret 139/2007, 26 de juny, pel qual es 
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regulen la denominació, els símbols i el registre dels ens locals de 
Catalunya:17

“Títol II.
“Els símbols dels ens locals.
“Capítol I.
“Disposicions generals.
“Article 18. Símbols locals. 18.1. Els ens locals territorials i 

les entitats municipals descentralitzades poden adoptar un 
escut, una bandera i un emblema com a símbols locals. Tam-
bé poden rehabilitar els que històricament els correspongui 
i modificar o canviar els que tinguin establerts. 18.2. La resta 
d’ens locals, els consorcis de caràcter local i els ens amb per-
sonalitat pròpia dependents dels ens locals poden adoptar 
com a símbol un emblema.

“Article 19. Definició. 19.1. S’entén per escut un símbol 
format per una superfície entre línies, anomenada camper, 
on es representen diferents elements, anomenats càrregues 
heràldiques. 19.2. La bandera és una peça de tela, generalment 
rectangular, fixa per un costat a un pal o asta, que serveix com 
a símbol o ensenya. 19.3. L’emblema comprèn qualsevol símbol 
gràfic, diferent de l’escut o la bandera, amb independència de 
la forma i dels elements que el componen.

“Article 20. Fonamentació. Els elements de l’escut i de la 
bandera han de fonamentar-se en fets històrics, accidents 
geogràfics, característiques pròpies de l’ens local o en el seu 
nom. En qualsevol cas s’han de respectar les normes de l’he-
ràldica i de la vexil·lologia”.

Ai mare! Normes de la vexil·lologia! Quines? Quines són aquestes 
normes. Ja m’agradaria que tingués normes la vexil·lologia!, a l’estil, 

 17. Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre dels 
ens locals de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 4914, 28 juny 2007, 
p. 21.718-21.722.
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per exemple, de les que té l’heràldica. I tot al contrari: la gràcia de la 
vexil·lologia és, precisament, que tothom fa el que li sembla. 

Anem, però, al principi. Ara resulta que els ens locals poden adoptar 
com a símbol un emblema. És una novetat legal, aquest reconeixe-
ment. Molt bé, i els altres símbols?, i els altres reconeixements? En 
el decret que comento implícitament n’hi ha un: “Article 33. Segells. 
Els ens locals poden incorporar als seus segells l’escut propi, degu-
dament aprovat”.

És a dir: no és solament que els ens locals puguin tenir sinó que es 
dóna per ben cert, segur i imprescindible que el tenen, aquest símbol 
que és el segell. Tradicionalment, és amb l’aplicació del segell que es 
referma el document i el seu contingut; ara no sé com va, però tinc per 
sabut que durant la llarga etapa de la paperassa amb l’ús del segell se 
sancionava i s’oficialitzava tot. Primer hi havia la signatura, a continu-
ació el segell. Que el fet no significa que el segell sigui un símbol? La 
sigil·lografia, crec, tracta i estudia els segells de la mateixa manera que 
l’heràldica té a veure amb els escuts i la vexil·lologia amb les banderes. 
A part, a hores d’ara, segle XXI, estic convençut que un decret que vol 
regular els símbols dels ens locals catalans no pot oblidar els segells 
ni els logotips. M’atreveixo a assegurar que als Estats Units d’Amèrica 
hi ha força més ajuntaments que, després del nom, s’identifiquen pel 
segell i fins i tot el logotip que per un escut o una bandera.

No cal comentar la pila de defectes que trobo en el Decret 139/2007 
però no m’estaré d’un parell d’observacions, és clar, sobre la bandera 
local. 

1r. Ja anava essent hora que algú reconegués el que he repetit moltes 
vegades, que la bandera no s’ha de basar necessàriament en l’escut. Que 
es tingui en compte que “els elements de l’escut han de fonamentar-se 
en fets històrics, accidents geogràfics, característiques pròpies de l’ens 
local o en el seu nom i que igualment els de la bandera es poden ins-
pirar en fets històrics, sí, però altres, en accidents geogràfics diferents, 
en característiques pròpies de l’ens local, en efecte, però diverses. Per 
força havia de ser l’Armand qui traslladés aquesta recança meva.

I, 2a. No es poden respectar unes normes de la vexil·lologia que no 
existeixen. El 1976 Whitney Smith, vexil·lòleg nord-americà, va publi-
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car un important llibre de banderes18 i hi emprà uns pocs conceptes 
que la majoria d’aficionats al tema han anat fent seus. En el cas de la 
bandera rectangular per primera vegada es tenien en compte les pro-
porcions dels draps i, segons com, d’acord amb les proporcions, els 
usos; així, per exemple, establia que la bandera nacional suïssa era un 
drap quadrat (proporcions 1:1) vermell amb una creu grega blanca al 
centre mentre que el pavelló civil i estatal suís el feia amb el mateix 
contingut però d’un rectangle 2 d’alçària per 3 de llargària (2:3). Poca 
cosa més, diferent de proporcions, usos i denominacions es pot dir de 
normativa vexil·lològica; si de cas, naixerà de la pràctica, quan els que 
pensem en banderes aconseguim petites victòries. Com ara que en 
segons quins casos uns draps poden dur un escut i en segons quins 
altres no, que si s’hi posa una figura sigui com més alta millor, que els 
elements se situïn amb la mateixa orientació en totes dues cares del 
drap... A diferència de l’heràldica que, en principi, només empra sis 
esmalts, la vexil·lologia admet tota classe d’intensitats i tons de colors i, 
al respecte, unes normes escaients serien, potser, la implantació del codi 
Pantone com a referència. Hi ha una gran confusió de denominacions. 
Els únics sinònims de bandera són segurament ensenya i drap (drapeau, 
drapeaux, drap, draps, en francès). Només que ensenya (ensign, enseña) 
té altres significats en altres idiomes...

Malgrat els nombrosos desencerts del decret, a la SCGHSVN l’Ar-
mand i jo continuàvem fent banderes. Fins que s’hi produí una crisi, 
una gran crisi, una altra de les que he conegut. Aquest cop no era a 
causa dels enemics de sempre del nacionalisme català; va ser més aviat 
una “opa hostil” o “moció de censura”, que significa fer-te’n fora per 
posar-m’hi jo. Va significar, doncs, que l’Armand se n’anés i el naixe-
ment de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, ICGenHer. 
Jo encara hi vaig romandre una mica, a la SCGHSVN, fins que només 
una persona es va inscriure en el curs de vexil·lologia. No importava. 
L’Armand em feia enviar, mitjançant Administració Local, Departament 

 18. Whitney Smith: Les drapeaux a travers les ages et dans le monde entier. Paris, Librairie Artheme 
Fayard, 1976. N’hi ha també edicions si més no en anglès i italià.

Josep Porter i Moix, Al costat
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de Governació, còpia dels escuts que s’aprovaven, jo estudiava la ban-
dera pertinent i per telèfon la descrivia a l’Armand o directament a 
Administració Local.

Un mal dia es produí el cop definitiu. La Generalitat, devia ser el 
mateix Departament de Governació, va dir prou, s’ha acabat, a l’Armand. 
No m’he entretingut a comptar quants municipis ni entitats municipals 
descentralitzades ni comarques s’han quedat sense bandera o sense 
escut, que vol dir ni escut ni bandera. 

Conferència sobre Vexil·lologia a l’Ateneu Barcelones de Josep Porter i Moix, i Armand de Fluvià
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ARMAND DE FLUVIÀ

Josep Ramon de Travy  i  Serra

Benvolgut Armand de Fluvià, president de la nostra Institució Catalana 
de Genealogia i Heràldica. Volia dir-te que com a dibuixant heràldic 
ets per a mi un referent, és tot un honor compartir amb tu els coneixe-
ments d’aquesta ciència heràldica i per damunt de tot em cal destacar 
el teu mestratge. Gràcies. Moltíssimes felicitats pel teu 90è aniversari. 
Rep una fortíssima abraçada.
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₁. Conferència a la Sala El Niu
₂. Amb l’alcalde Ramon Casals i els regidors Josep Sala i Marc Tort

₃. Signant al llibre d’honor de l’Ajuntament Vídeo de la conferència: https://youtu.be/pok3-o2s62M
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UN DISSABTE AMB ARMAND DE FLUVIÀ

Josep Sala  i  Serra

El 5 de maig de 2017, amb motiu de la finalització de l’expedient i la 
imminent sortida a votació al ple municipal per a la posterior oficialit-
zació pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
des de l’Ajuntament de Perafita vam convidar Armand de Fluvià a 
parlar d’heràldica i dels elements que havia proposat per formar part 
del nou escut del poble.

Personalment vaig tenir l’honor de compartir amb Armand de Fluvià 
els viatges des del seu domicili del centre de Barcelona a Perafita, la 
conferència col·loqui que va impartir, el posterior dinar acompanyats 
de l’alcalde Ramon Casals i el regidor Marc Tort i finalment el retorn 
a Barcelona.

Unes quantes hores de vida amb algú que traspua bonhomia, expe-
riència, humanisme i història és un record difícil d’oblidar.

Vam parlar de política i país, de la seva relació amb la noblesa i 
dels motius del seu republicanisme, de l’esdevenidor del procés d’in-
dependència en aquell moment previ al referèndum de l’1 d’octubre, 
del seu activisme i reivindicació a favor del col·lectiu LGTBI, de la 
prematura mort del seu fill, de teatre, de cinema i de tantes i tantes 
altres qüestions interessants.

Ens explicà també que amb ell s’extingeix el cognom Escorsa i que 
viu al pis i dorm al llit on va néixer ara farà noranta anys.

En una efemèride tan destacada, només em resta a mi, i per extensió 
a tot el consistori de Perafita manifestar-li el desig d’un bon aniversari, 
molta salut i que en siguin molts i molts més.
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Josep Serrano i Daura, i Armand de Fluvià i Escorsa
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ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

Josep Serrano  i  Daura

Vaig conèixer Fluvià cap al 1995, quan ell cercava un investigador 
que s’atrevís a defensar i reivindicar la prevalença de la casa com-
tal barcelonina com a nova titular també de la casa reial aragonesa 
des del s. XII. Una prevalença conseqüència de la cessió del regne 
d’Aragó a Ramon Berenguer IV, juntament amb el seu compromís 
matrimonial amb la infanta Peronella, tal com es recull en els pactes 
de l’11 d’agost de 1137, fets a Barbastre, entre el rei Ramir II i el 
comte de Barcelona. 

El motiu o raó que movien Armand, de fet des de molt enrere, era 
combatre i donar resposta a les teories aragonesistes que, encara avui, 
reivindiquen la primacia d’Aragó interpretant que amb aquells pactes 
de 1137 el comtat de Barcelona s’incorporava al regne aragonès com 
un territori dependent; i que Ramon Berenguer no fundava una nova 
dinastia sinó que era afillat per la família reial d’Aragó a la qual quedava 
incorporat com a consort de Peronella, la que seria veritable reina i cap 
de la casa reial (desapareixent o extingint-se el casal de Barcelona).

Aquesta assimilació o adopció de Ramon Berenguer IV es produiria, 
segons alguns i coneguts autors aragonesos, per mitjà d’una institució 
matrimonial del dret històric aragonès coneguda com del “casamiento en 
casa”. Amb el treball encomanat per Armand, vam poder confirmar que 
res era com es deia i que ell mateix defensava amb tota la raó: Ramir 
II donava amb plenitud el regne i els seus súbdits a Ramon Beren-
guer IV, que en passava a ser el nou príncep (sens perjudici d’algunes 
reserves reials que es concertaven). El mateix monarca demanava als 

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  16 0 - 16 2 ,  a r mor i a



162

seus súbdits que acceptessin Ramon Berenguer; i a més li donava en 
matrimoni la seva pròpia filla (la manera, en definitiva, de mantenir la 
seva vinculació familiar i de sang amb la nova dinastia regnant).

Pretendre una altra cosa és inversemblant per dues raons fona-
mentals: que el dret històric aragonès impedia a les dones accedir al 
tron, i Ramir II no tenia cap fill mascle (sols Peronella, que, per tant, 
mai podria regnar); i que la institució del “casamiento en casa” és molt 
tardana en el dret de família d’Aragó (amb testimonis en capítols ma-
trimonials del s. XVIII).

Aquest article el vam publicar en català el 1997 i en castellà el 1998. 
El seu ressò va ser considerable, i les crítiques que vam rebre Armand i 
jo van ser nombroses, tot i que també no ens va faltar el reconeixement 
d’altres seguidors en aquestes pugnes (i no precisament catalans). El 
nou treball en tot cas ampliava els anteriors estudis del nostre home-
natjat sobre el Casal de Barcelona i la història de la seva heràldica, en 
especial dels quatre pals com a nou senyal de la dinastia de Ramon 
Berenguer IV d’Aragó i de Barcelona. Un comte que adquiria també 
la dignitat reial per Aragó, però amb dues monarquies distintes i se-
parades.

La relació amb Armand ha seguit fins al present. Per la seva cohe-
rència i fidelitat històrica i científica a Catalunya, a la seva pàtria, ha 
rebut nombroses crítiques foranes; però tampoc ha rebut tot el reco-
neixement que es mereix del nostre país i de les nostres institucions. 
A la defensa constant i aferrissada de Catalunya i de la seva història 
institucional, hi hem d’afegir i no podem oblidar la seva tasca incan-
sable en la promoció i l’estudi de l’heràldica i la genealogia catalanes 
(de les quals també és un veritable innovador). 

Això sol (per no citar altres aportacions socials i polítiques fetes al 
llarg de la seva vida), fan Armand de Fluvià mereixedor de la nostra 
més sincera admiració i consideració, amb els millors desitjos en aquesta 
efemèride. Esperem gaudir per molt temps del seu mestratge.
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ELS 90 D’ARMAND DE FLUVIÀ

Josep-Lluís Carod-Rovira

Aquest octubre, Armand de Fluvià i Escorca farà 90 anys. Quan jo el 
vaig conèixer, el 1979, en tenia 48 i jo, 27. Vam coincidir en aquella 
aventura insòlita anomenada Nacionalistes d’Esquerra, unes sigles que no 
es volien partit sinó moviment, d’orientació independentista, socialista, 
ecologista, feminista i defensora dels drets de les persones homosexuals. 
Massa fato, segurament, per a tan poca boca crítica, però ningú no podrà 
negar-li el caràcter precursor en tants àmbits, injustament oblidat, com 
ara l’Assemblea Gai de Nacionalistes d’Esquerra, que ell promogué. El 
recordo a ell, Maria-Mercè Marçal i Romà Dolcet, exhibint amb orgull 
un adhesiu que deia: Dones, gais, ecologistes, nacionalistes d’esquerra que, 
al final, tots vam acabar posant-nos. Culte, pulcre, elegant en les formes, 
educadíssim, s’avingué molt bé amb tothom en aquell petit món inde-
pendentista de fa més de quatre dècades, potser amb formes una mica 
massa estripades per a una persona amb amistats nobiliàries com ell.

Nat a Barcelona en el si d’una família burgesa i il·lustrada de músics 
i escriptors, va fer el batxillerat en dos internats i el 1950 entrà a la 
Facultat de Dret de la UB. Llicenciat en Dret, diplomat en Genealogia, 
Heràldica i Nobiliària, membre de l’Institut Internacional de Genealogia 
i Heràldica i de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC, 
entre altres entitats nacionals i estrangeres, ha estat guardonat per la 
seva tasca en aquest àmbit especialitzat. És autor d’un dotzena llarga 
de títols, com ara Diccionari general d’heràldica (1982) o Manual de no-
biliària catalana (2012) i nombroses col·laboracions en enciclopèdies, 
revistes especialitzades i premsa en general, havent sobresortit com 
a expert en genealogies catalanes i en dinasties comtals dels Països 
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Catalans. Fundador i president de la Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia, assessor oficial d’Heràldica i 
Genealogia de Catalunya, de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de l’Arxiu 
Històric de la ciutat de Barcelona, elaborà un informe tècnic sobre la 
bandera de Catalunya, l’escut del cos de mossos d’esquadra i propo-
sà a la Generalitat de Catalunya la concessió de tres condecoracions 
institucionals: Creu de sant Jordi, Medalla President Macià i Medalla 
Narcís Monturiol i preparà també un estudi documentat sobre l’escut 
i bandera del llavors Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Promotor 
de l’Institut d’Estudis Nobiliaris Catalans, el seu treball destacadíssim 
en aquesta àrea el féu mereixedor de la Creu de sant Jordi el 2008, així 
com el seu paper capdavanter en el moviment gai, un doble motiu pel 
qual el consistori barceloní li concedí la Medalla d’Honor, el mateix 
any en què fundà la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. La 
seva intervenció ha estat decisiva a l’hora de fixar escuts i banderes 
de molts municipis del país, àmbit en el qual és tota una autoritat, així 
com en el cas d’institucions diverses, tant públiques com privades.

Al costat d’aquesta dimensió més acadèmica i professional, és cone-
gut per haver iniciat el moviment gai, no sols al nostre país, sinó també 
a tot l’Estat espanyol. Quan el 28 de juny de 1969 esclata l’incident al 
bar novaiorquès Stonewall Inn, amb la resposta inequívoca dels gais 
que hi protesten contra una intervenció policial del tot desmesurada 
i, a finals d’any, es presenta l’avantprojecte de Ley sobre Peligrosidad 
y Rehabilitación Social a les corts franquistes, Armand de Fluvià deci-
deix que és l’hora de passar a l’acció, mobilitzar-se i trencar el silenci. 
Amb el seu amic Francesc Francino i Prunés  contacten amb la revista 
francesa Arcadie i creen l’Agrupación Homófila para la Integración Social 
(AGHOIS), aviat esdevinguda Movimiento Español de Liberación Homo-
sexual, que publica la revista clandestina AGHOIS de la qual sortiren 
18 números tramesos des de París i on escrivia amb el pseudònim 
Roger de Gaimon. Un mes després de la mort del  dictador, funda el 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya, l’abril següent promou el Front 
d’Alliberament Homosexual del País Valencià, a l’agost el Front d’Allibera-
ment Gai de les Illes i, a l’octubre del mateix 1976, l’Institut Lambda. 
El 1978 és Armand de Fluvià qui apareix als programes en català de 
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TVE, De bat a bat i després Vostè pregunta, fent pública la seva condició 
d’homosexual per primer cop en un mitjà de comunicació a tot l’Estat. 
Recordo la seva intervenció en el primer d’ells, entrevistat per Joan 
Castelló Rovira, i l’impacte social que va causar, parlant amb seguretat 
i coratge, rere unes ulleres de sol grosses que pretenien dificultar-ne la 
identificació. Serà també ell, per primera vegada a la història, el primer 
a pronunciar una conferència sobre homosexualitat al mateix Consell de 
les Valls, a Andorra. Autor de l’obra El Moviment Gai a la clandestinitat 
del franquisme (1970-1975) i de nombrosos articles com ara Orígens i 
història del moviment homosexual als Països Catalans, a divÈrsia,,núm. 3, 
juliol de 2013, documentadíssim treball sobre la matèria.

Cofundador del grup monàrquic liberal Joventut Espanyola d’Acció, 
substituït més endavant per Acció Monàrquica Catalana, tots dos favo-
rables a Joan de Borbó, va pertànyer al seu  consell privat, després 
d’haver estat detingut, empresonat, processat i multat, en dues ocasions, 
per propaganda subversiva i associació il·legal, patí la repressió del 
franquisme amb la retirada del passaport, la intervenció del telèfon i 
la vigilància personal. Si bé abandonà el grup en jurar Juan Carlos el 
principis del Movimiento Nacional, el 1969, es mantingué lleial a Joan 
de Borbó fins a la mort d’aquest, el 1993. Políticament evolucionà des 
del monarquisme liberal fins a l’independentisme d’esquerres i, un 
cop mort Joan de Borbó, actuà en conseqüència amb aquesta frase: 
“El rei és mort. Visca Catalunya!”. Ovació, o bé, com diuen a Mallorca, 
mamballetes!
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A ARMAND DE FLUVIÀ EN LA CELEBRACIÓN 
DE SU 90 ANIVERSARIO

Juan Carlos de Balle  i  Comas

Para mi Armand de Fluvià ha sido un referente en temas de genealogía 
y nobiliaria. Lo había conocido a través de los medios de comunicación, 
pero en el año 1998 tuve la ocasión de hacer su curso de nobiliaria en el 
Arxiu Nacional de Catalunya y su capacidad de impartir conocimiento 
y su claridad me entusiasmaron.

Posteriormente tuve la suerte de que accediera a impartir varias 
conferencias en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña.

En el año 2013, concretamente el 21 de marzo, pronunció una con-
ferencia con el siguiente título: Origen, desenvolupament i actualitat de 
l’heràldica; l’escut de Catalunya, el més antic d’Europa.

El año 2015 realizó otra conferencia, esta vez el 25 de marzo, con el 
título La noblesa catalana: origen, característiques i categories nobiliàries.

Para ambas conferencias preparé la presentación del amigo Armand 
de Fluvià y ello me permitió conocerle todavía más y apreciar su ex-
tenso currículum. De mis notas para hacer su presentación, resumo a 
continuación lo más relevante que comenté en el Real Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña:

formació
—Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1959).
—Curs de paleografia i diplomàtica a la Facultat de Filosofia i Lletres 
de la Universitat de Barcelona 
—Diplomat en genealogia, heràldica i nobiliària
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—Membre de diferents institucions espanyoles i estrangeres

docència
—Professor de l’Escola de Genealogia, Heràldica i Nobiliària de 
Barcelona, de l’Instituto Luis de Salazar y Castro.
—Professor d’heràldica a l’Escola Internacional de Protocol de Ca-
talunya a la Universitat Pompeu Fabra.
—Ha impartit cursos de genealogia, heràldica i nobiliària en dife-
rents llocs.

bibliografia
—Diccionari general d’heràldica (1982)
—Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya (1989)
—Els quatre pals, l’escut dels comtes de Barcelona (1994)
—A la recerca dels avantpassats (1995)
—Els símbols dels ens locals de Catalunya, Generalitat de Catalunya 
(2001)
—Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya 
II (2004)
—L’apropiació dels símbols nacionals de Catalunya per part d’historiadors 
aragonesos (2009)
—Catalunya, un país sense escut (2010)
—Historia de una falsificación nobiliaria: La Baronia de Gavín en 
Aragón (2010)
—Manual d’heràldica i tècnica del blasó (2011)
—Nobiliari General Català 

Col·laborador assidu de les següents publicacions: Historia y Vida, 
Hidalguía, Paratge, Cartela Heráldica, Diari de Barcelona, Gran Diccionario 
Enciclopédico Salvat Universal, Indice Histórico Español, Gran Geografia 
Comarcal de Catalunya, Gran Enciclopèdia Catalana, Catalunya Romànica, 
Els castells catalans, Història de Catalunya de Salvat, Larousse-Planeta, 
Avui, El Temps, etc.
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Des de 1981 és assessor d’heràldica de la Direcció General d’Admi-
nistració Local, on fa els informes per a l’oficialització dels escuts i les 
banderes dels ens territorials de Catalunya. 

El 1991 fou nomenat per la Generalitat de Catalunya assessor d’he-
ràldica i genealogia de Catalunya.

Cal destacar també tres reconeixements importants:
—Creu de Sant Jordi, concedida pel govern de Catalunya (2000) 
—Medalla d’Honor de Barcelona (2008)
—Medalla d’Or al Mèrit Cultural per l’Ajuntament de Barcelona. 
L’acte de lliurament va ser presidit per l’alcalde Xavier Trias el 20 

gener de 2015 al Saló de Cent de l’Ajuntament 
L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha destacat que Armand de 

Fluvià “és un dels heraldistes i genealogistes més importants del nostre 
país, ja que ha contribuït decisivament a preservar i difondre el ric patri-
moni heràldic i nobiliari català”, per la qual cosa el ple de l’Ajuntament 
va decidir el 27 de juliol de 2014 atorgar-li la Medalla d’Or al Mèrit 
Cultural. En aquest acte d’entrega vaig tenir el plaer d’acompanyar-lo 
juntament amb altres membres del consell del Reial Cos de la Noblesa 
de Catalunya, del qual adjunto una fotografia.

El Marquès de Gironella, Maurici d’Oriola-Cortada i Torrents, Armand de Fluvià i Escorsa, Borja 
de Arquer i de Grifoll, Juan Carlos de Balle i Comas, i Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal.
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També recordo amb goig la presentació que vaig fer, a petició seva, 
del seu llibre Recull d’articles: nobiliària i reialesa (₁⁹⁵⁸-₂⁰₁⁵). De la meva 
intervenció destacaré els següents comentaris sobre aquesta obra:

Llibre que agradarà tant als interessats en temes de nobiliària 
com a aquells a qui simplement els agraden els temes relatius a la 
reialesa, ja que avui dia en la nostra societat són molts els interessats 
en aquestes qüestions. És un llibre de gran rigor i que aporta amplis 
coneixements sobre una gran varietat de temes.

Es un llibre agradable de llegir perquè varia de temàtiques seguint 
l’ordre cronològic en què es van escriure, però al mateix temps, 
dens en contingut, convida a la reflexió i a assaborir-lo lentament.

Jo quasi m’atreviria a dir que podria ser un llibre de text per 
introduir-se en l’estudi de temes nobiliaris. En la meva opinió hau-
ria de ser de lectura obligatòria per a tots els que en determinats 
fòrums mediàtics volen parlar de temes de reialesa moltes vegades 
sense tenir els mínims coneixements necessaris.

Juan Carlos de Balle i Comas, Armand de Fluvià i Escorsa i Pedro Moreno i Meyerhoff
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90 ANYS D’ARMAND DE FLUVIÀ 

Laura Borràs  i  Castanyer

Sempre que em parlen d’Armand de Fluvià em tornen a la memòria 
moments dels meus primers anys a la Universitat de Barcelona. L’Ar-
mand, que pertanyia al cercle d’amics del professor Jordi Llovet, for-
mava part del paisatge humà i l’activitat social, potser fins i tot secreta, 
que es coïa al voltant de la vida acadèmica.

Després, hem coincidit poc, però me n’he quedat com un petit tre-
sor la seva elegància i la seva educació. Són tantes, que en moments 
de distracció m’he arribat a imaginar que més que el nostre primer 
especialista en genealogia i heràldica, Armand de Fluvià és ell tot sol 
l’encarnació viva de l’heràldica i de la noblesa nostrades...

És un veritable goig poder-lo felicitar en ocasió dels noranta anys, 
una fita que deu ser reservada als més privilegiats per la biologia i per 
la història. I que alguns, com ell, sembla que s’hagin guanyat a pols.
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LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL, RECURS DE LA 
GENEALOGIA: L’ARMAND DE FLUVIÀ I L’ARXIU HISTÒRIC 

DE PROTOCOLS DE BARCELONA

Laureà Pagaroles i  Sabaté

Són ben coneguts els vessants preferents d’estudi i recerca envers els 
quals s’ha dedicat l’Armand de Fluvià en el decurs de la seva llarga i 
fecunda trajectòria professional i vital, que ha estat sempre rigorosa i 
exigent, però també il·lusionada i trencadora. Entre d’altres, la gene-
alogia, l’heràldica, la nobiliària o l’activisme i el compromís amb les 
llibertats del país i de determinats col·lectius socials. En tots ells, ha 
excel·lit de manera manifesta, ha esdevingut mestre i ha creat escola. 
De fet, molts de nosaltres estem en deute amb ell, perquè ha estat i 
és un referent ineludible en aquestes matèries. Així ho palesa la seva 
extensa bibliografia, que com la seva mateixa trajectòria vital té, a més, 
una forta projecció internacional.  

De tots els vessants objecte del seu esguard d’estudi, en aquest breu 
escrit dedicat a retre-li un ben merescut homenatge, desitjaria desta-
car-ne un, la genealogia. I, atesa la meva vinculació professional durant 
gairebé quatre dècades (1978-2018), primer com a arxiver i després 
com a director tècnic, amb l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 
(AHPB), voldria centrar-me a remarcar el valor de la documentació 
notarial com a recurs bàsic de la ciència genealògica i la vinculació de 
l’Armand de Fluvià amb l’arxiu notarial de Barcelona i, en un context 
més ampli, amb la documentació notarial del nostre país.  

En aquest punt, cal recordar que, en el marc d’una Corona catala-
noaragonesa molt rica en fons notarials històrics, l’AHPB, dependent 
del Col·legi Notarial de Catalunya, era aleshores i continua essent avui 
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un dels més remarcables arxius notarials del món, tant per l’antiguitat 
com pel volum, la continuïtat de les seves sèries documentals i la trans-
cendència dels seus excel·lents fons. De fet, només el supera l’arxiu de 
Gènova, en antiguitat per la primerenca implantació de la institució 
notarial però no en volum, i el de París, en volum pel pes evident de 
la capital però no en antiguitat. A més, és sens cap mena de dubte un 
dels principals centres de recerca i estudi del país, en connexió ben 
directa amb les universitats i altres institucions acadèmiques i culturals 
de la ciutat de Barcelona.

De fet, va ser aquí, a l’AHPB, on vaig tenir l’oportunitat de conèixer 
i tractar l’Armand des de la meva ja llunyana incorporació al centre 
el 1978, tot just acabada la llicenciatura en història. Tanmateix, el fet 
és que ell feia bastants anys que hi acudia de manera regular —i fins 
i tot hi col·laborava—, per dur a terme les seves recerques històriques 
i també, com a resultat de la seva activitat professional, per a la tasca 
d’investigació i recopilació documental en el procés de tramitació de 
títols nobiliaris.

En aquesta línia de vinculació de l’Armand de Fluvià amb l’AHPB, 
voldria remarcar ara només algunes qüestions. En primer terme, la 
seva col·laboració amb el sempre recordat arxiver Josep Maria Ma-
durell i Marimon, concretament en l’elaboració de les fitxes manuals 
de buidatge de la documentació notarial privada i de major interès 
genealògic. Perquè, més enllà de  l’inventari de l’arxiu, refet recentment 
en la seva totalitat i que reflecteix les unitats d’instal·lació, és a dir, els 
registres notarials i els protocols, l’arxiu disposa de catàlegs específics 
que descriuen els documents, alguns més recents en bases de dades i 
d’altres més antics en fitxes de paper. 

En concret, ens estem referint al catàleg o buidatge manual dels 
llibres especials (sobretot capítols matrimonials, testaments i inventaris 
i encants), preferentment dels segles XV al XVIII, realitzat de manera 
aleatòria pel mateix Josep M. Madurell i al qual ens consta que l’Armand 
de Fluvià proporcionava abundant informació. Aquests fitxers, situats 
encara avui a la sala de consulta en el tradicional armari de fusta amb 
calaixets, s’agrupen per estaments o professions dels atorgants (nobles, 
dames, juristes, notaris, mercaders, metges...) i constitueixen un avenç 
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notable sobre el difícil control dels milions d’instruments notarials que 
contenen els protocols, que en aquest cas estan revestits d’un interès 
especial per a la genealogia.  

D’altra banda, esmentem també que l’Armand de Fluvià, talment 
com ho podríem afirmar d’altres centres documentals de la ciutat de 
Barcelona i del país, ha estat sempre un referent prestigiat i una valuosa 
font d’informació per donar resposta a la consulta de qualsevol tema 
relacionat amb la genealogia, l’heràldica, la nobiliària, la sigil·lografia 
o la vexil·lologia. Així, som molts els que en la nostra tasca quotidiana 
d’arxivers i d’historiadors hi hem acudit amb assiduïtat davant de 
qualsevol dubte que ens sorgia sobre un títol de regne, un privilegi de 
noblesa, un escut o un segell del tipus que fos. I la seva resposta, en 
tot moment encertada, alhora que donava seguretat a la nostra recerca, 
li sumava rigor. 

*  *  *

Més enllà de la vinculació de l’Armand de Fluvià amb l’arxiu notarial de 
Barcelona, és evident que la seva tasca professional i investigadora el 
portava a basar-se en documents dels diferents arxius i, d’una manera 
especial, en documents autoritzats per notari. Recordem, en aquest 
punt, que la genealogia, en tractar de les famílies i dels llinatges, els 
seus orígens, la seva descendència i les seves aliances, adreça l’esguard 
a l’estudi de la memòria més personal dels individus, la memòria més 
íntima, sense oblidar tanmateix la seva projecció més àmplia envers 
l’estudi de la memòria social.     

Per això, els arxius, que acompleixen diverses funcions en el marc 
de les seves finalitats de gestió administrativa, informació, testimoni, 
investigació o cultura, són sobretot un element primordial per a la 
preservació i la recuperació de la memòria personal i col·lectiva, és a 
dir, de la memòria històrica de les persones i dels llinatges, precisa-
ment l’objecte de la genealogia. I, si diem que els arxius són, en termes 
absoluts, memòria individual i col·lectiva, encara serà més aplicable 
aquesta afirmació si ens referim als arxius notarials o de protocols. Per 
aquesta raó, més que cap altra tipologia, la documentació notarial té 
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avui una enorme transcendència, és amb diferència la més consultada 
als nostres centres per un ample ventall d’usuaris i esdevé una font 
primordial per a l’anàlisi de qualsevol aspecte històric.  

De fet, coneixem prou bé quines són les fonts principals per afron-
tar amb èxit qualsevol tasca de recerca genealògica. Més enllà de les 
fonts orals, farcides de tradició familiar, per bé de vegades inexactes i 
punt de partida del treball posterior, tenim: els arxius personals i els 
familiars o patrimonials, de caràcter privat, amb una enorme varietat 
tipològica; els registres civils, amb unes sèries de llibres amb informació 
més puntual, però del tot precisa i veraç; els arxius eclesiàstics, espe-
cialment els parroquials, amb les seves sèries de llibres sagramentals, 
més abundosos a partir del Concili de Trento i traspassats de vegades 
als arxius diocesans; altres arxius públics i de l’administració de l’Estat, 
que poden conservar documentació variada, com ara expedients judi-
cials i militars, relacions d’immigrants o censos de població, i encara 
els mateixos arxius dels cementiris.   

Però, sobretot cal fer esment d’una manera especial de la docu-
mentació notarial. Perquè hem de tenir present que l’acció del notari, 
guardià dels drets sobre la propietat i intermediari de les relacions 
entre els individus, arribava fins a l’indret més petit i allunyat del país 
i fins al negoci jurídic més insignificant. Davant de notari es feien 
tota mena de contractes, molts dels quals tenen avui una resolució de 
tipus privat. Així, podem trobar als protocols tant la constitució d’una 
societat com el contracte amb una dida per part d’un pare en situació 
anguniosa per la mort de la muller o la manumissió d’un captiu, Però 
també els capítols matrimonials d’una parella de nobles o burgesos i 
el testament d’un pobre pidolaire, que ens deixa com a únic testimoni 
vital la seva firma al peu del document.

Si més no abans del procés d’industrialització del segle XIX, tot 
passava davant de notari i tot quedava reflectit als protocols. Per això, 
podem definir els llibres notarials com un veritable tresor documental, 
una font cabalosa i inesgotable, una rica mina on es poden descobrir 
totes les realitats vitals, una finestra —si ho voleu immaterial, àmplia i 
generosa— oberta a la vida. I tots aquests qualificatius són certs perquè 
els protocols reflecteixen, de manera quotidiana, precisa i minuciosa, 

a r mor i a ,  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  17 3 - 18 2  -  ic g e n h e r . c at

Laureà Pagaroles i Sabaté, La documentació notarial, recurs de la genealogia: l’Armand de...



177

l’esdevenir històric d’una persona o de tota una comunitat, ens oferei-
xen la vida privada dels individus des del bressol fins a la sepultura, 
les relacions familiars i socials, l’oci, els costums, les actituds i els sen-
timents, penetrant en ells gairebé fins a la indiscreció.  

I, atès que els documents notarials són en essència privats, qualsevol 
d’ells pot oferir informació interessant per al genealogista, i també per 
a la nobiliària i l’heràldica. Ultra les dues tipologies que excel·leixen, 
els capítols matrimonials i els testaments, en podem esmentar d’altres. 
Per exemple, les compravendes i les permutes, amb els noms de com-
pradors i venedors i amb algunes clàusules interessants, com ara la 
del dret o títol de propietat (“i em pertoca a mi per títol de compra, 
testament...”), que esdevé l’arbre genealògic del bé transmès i, alhora, 
facilita informació sobre les persones i les famílies.

Igualment, els capbreus, els documents on s’anotaven els reco-
neixements de domini fets pels emfiteutes als senyors directes, per 
conservar memòria de la subsistència de drets dominicals. Són una 
font de primera magnitud sobretot per a l’onomàstica i la història 
agrària, però també ens donen informació sobre les empreses familiars 
i les seves variacions, mitjançant les referències a herències, compres, 
vendes o endeutaments. O els llibres de pactes i concòrdies, sobretot 
les de caràcter privat, resultat de judicis. Ben sovint, poden contenir 
en els preàmbuls tot un seguit d’informació d’interès genealògic, com 
ara relacions d’ascendents i col·laterals. No pas per atzar els notaris 
acostumaven a relligar aquests tipus documentals amb els inventaris i 
els capítols matrimonials. 

Encara, podem parlar dels inventaris post mortem (de invenire, 
‘trobar’), la relació completa i detallada dels béns d’una persona o 
comunitat, feta públicament davant notari pel tutor, el curador, la 
vídua o l’hereu. Constitueix un acte jurídic de garantia, aplicable en 
aquells casos en què la titularitat dels béns pertany a una persona i 
l’administració a una altra. Així, a l’hora de passar comptes, es pot saber 
els béns que abraçava l’administració i queden garantits els drets de 
les persones. I el seu aprofitament el podem sintetitzar com a referit, 
d’una banda, a la vida econòmica i a la cultura material i, de l’altra, a 
les qüestions socioculturals. Però, a més, informen sobre les relacions 
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socioeconòmiques de la família i la naturalesa i el nivell de la seva 
fortuna. I, en darrer terme, esmentem les actes d’exhibició de nobiliaris 
i de protocol·lització de blasons, especialment aptes per a l’heràldica, 
ja que el document s’acompanyava sempre del dibuix dels escuts dels 
llinatges corresponents.  

Tanmateix, és evident que els dos documents que més excel·leixen 
per al terreny de la genealogia són els capítols matrimonials i els tes-
taments, les tipologies notarials més pioneres que s’han emprat per a 
l’estudi de la història relativa a la família i la societat. De fet, aquests 
són els tipus documentals més genuïns i propis del país, els més rics 
de contingut i els més abundosos als arxius notarials, on ben sovint 
constitueixen llibres a part, dins la coneguda agrupació dels contractes 
per matèries. 

En primer lloc, els capítols matrimonials, el contracte que celebren 
els que han de casar-se —o, de vegades, els ja casats— i els seus parents 
més propers, com a constitució i llei fonamental que haurà de regir les 
relacions jurídiques creades i les que amb el temps s’aniran derivant 
del matrimoni, venen a atenuar la rigidesa del règim de separació de 
béns i són una de les institucions més típiques del dret civil català. De 
fet, amb les seves clàusules principals d’heretament, dot i escreix, a 
més d’altres de secundàries, esdevenen el veritable codi que estableix 
la consideració i el destí dels béns d’una família, més que no pas el 
testament.

L’aprofitament dels capítols pot ésser individual o col·lectiu, segons 
l’estudi faci referència a una sola família o a un grup o estament social. 
Així, a un primer nivell, els capítols informen sobre els components 
de les famílies contractants, les seves ocupacions professionals, la seva 
condició social, els seus títols o el seu lloc de procedència. Alhora, 
donen llum sobre la seva fortuna, segons la quantitat dels dots, i per-
meten seguir, a través de l’anàlisi de diversos documents, l’evolució 
econòmica d’una determinada família. Des d’un aspecte més ampli, 
ajuden a discernir qüestions com la concordança entre nivells eco-
nòmics i relacions socials, la mobilitat social i geogràfica dels esposos 
o les relacions matrimonials entre grups socials propers. A més, des 
d’un angle jurídic i antropològic, permeten estudiar diferents aspectes 
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del règim matrimonial, com la separació de béns, el règim dotal i la 
pervivència de les institucions típiques de l’hereu, la pubilla i el caba-
ler o fadristern, associats a la idea bàsica de transmissió unitària del 
patrimoni familiar; idea que, al capdavall, beneficià el país, en evitar la 
divisió de les unitats de producció i en facilitar la canalització d’esfor-
ços humans devers l’artesanat i el comerç, pels cabalers que cercaven 
fortuna a les ciutats.

En aquesta línia, una qüestió important que permeten estudiar els 
capítols és la de les estratègies matrimonials, atès el caire de raó de 
família del casament. Aquestes es poden sintetitzar en els dobles ca-
saments i la mateixa solteria. D’una banda, els dobles casaments més 
freqüents són: els intercanvis de fills, que consistien en el casament de 
dos germans amb altres dos de diferent família, amb l’estalvi conse-
güents de dots; el casament de pares vidus i de fills solters respectius, 
cadascú amb el de la seva generació, com una manera de reforçar el 
casament de la filla i de controlar el patrimoni del pare vidu; el casa-
ment d’un hereu amb una pubilla, amb la qual cosa s’aconseguia la 
unificació d’ambdós patrimonis en la generació següent, i el casament 
entre parents, per exemple entre cosins germans, amb la dispensa 
eclesiàstica corresponent. 

Els capítols matrimonials documenten també com la mateixa solteria 
pot esdevenir un tipus d’estratègia. Perquè el conco, el germà de l’hereu 
que no es casa, es converteix en mà d’obra barata per al mas, estalvia el 
pagament de la llegítima i, després de mort, el seu patrimoni reverteix 
al tronc de l’hereu. A més, el dot o la llegítima que rebia el que entrava 
en religió usualment també revertia a la família de diverses maneres, 
com ara els llegats testamentaris a germans o nebots, les fundacions 
de beneficis eclesiàstics controlats per l’hereu, o la creació de causes 
pies per casar donzelles o per estudiar, els nois.

D’altra banda, relacionats amb els capítols tenim els contractes de 
separació matrimonial fets davant notari. El Concili de Trento reforçà 
el matrimoni com a sagrament, però deixà la porta oberta a la possi-
bilitat de separació, que es canalitzava a través del tribunal diocesà. 
Adduïts els arguments i les proves, el vicari eclesiàstic aplicava les lleis 
al cas concret i emetia sentència. Existia, per tant, la separació però 
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no el divorci, i l’anul·lació es concedia només en casos excepcionals. 
Tanmateix, de manera paral·lela a les causes de separació davant els 
tribunals eclesiàstics, en alguns registres notarials trobem acords sig-
nats entre el marit i la muller, no per disposar dels seus béns, sinó ben 
al contrari per estipular les condicions de separació. Són documents 
curiosos, ja que comencen exposant els motius i les causes que han fet 
inviable la convivència i, tot seguit, les parts expressen les condicions 
i les clàusules que articulaven el trencament.

En segon terme, tenim el testament, aquell negoci jurídic formal, 
unilateral, personalíssim i essencialment revocable, en virtut del qual 
el causant regula la seva successió per causa de mort, mitjançant la 
institució d’un o més hereus i altres disposicions. Pot ésser de dife-
rents tipus. Més enllà del privilegiat o del fet davant rector, avui ja 
no existent, tenim: l’obert o nuncupatiu, quan el testador manifesta 
la seva voluntat en presència del notari i dels testimonis, és el més 
comú i queda registrat directament en el protocol; el clos o escrit, en 
què el testador no revela la seva voluntat, sinó que només entrega al 
notari una plica tancada, circumstància que permet mantenir el secret 
del contingut; i l’hològraf, l’escrit de mà pròpia, però, a diferència de 
l’anterior, no hi intervenen ni notari ni testimonis, fet que no assegura 
la identitat ni garanteix la llibertat física del testador, però en canvi té 
la doble qualitat d’una reserva total, no només del seu contingut sinó 
també de la seva existència, i d’una facilitat màxima per testar. 

D’altra banda, el testament català presenta sempre un seguit de 
disposicions i clàusules molt comunes, és a dir, una formulació real-
ment molt uniforme. Amb tot, el seu contingut dependrà d’elements 
variables, com ara l’estament social al qual pertanyi el causant, el seu 
grau de riquesa o també el lloc, l’època i el nivell sociocultural. 

Les clàusules prèvies són molt riques, ja que, després de les invoca-
cions, religioses, trobem les dades personals del causant, com ara nom, 
títols, càrrecs, naturalesa, estat, filiació i salut, tot i que sense referència 
a l’edat. Després, ve sempre el nomenament de marmessors o executors 
testamentaris, el pagament de deutes i l’elecció de sepultura i tipus 
d’enterrament. A continuació, els llegats de tipus pietós i els llegats 
sobre els béns. I, tot seguit, la institució d’hereu, que és la clàusula 
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principal i la solemnitat interna que requereix qualsevol testament. 
Aquesta institució s’acompanya de les substitucions o institucions 
d’hereu secundàries i subsidiàries, amb la voluntat de mantenir unit 
el patrimoni i que no passi a mans alienes. En darrer terme, trobem 
les clàusules d’assignació de tutors, la revocatòria d’altres testaments 
anteriors, la final o codicil·lar, i la de la firma o perfecció del testament 
amb la data tòpica o de lloc i la cronològica, acompanyada de la sig-
natura del testador i dels testimonis. 

A més, des de la segona meitat del segle XIV i fins al segle XVIII, 
el testament s’acostuma a acompanyar de la seva nota corresponent de 
publicació. Aquesta es feia pocs dies després de la mort del testador 
i a instància dels marmessors i dels hereus, a la casa i habitació del 
difunt, la ubicació de la qual es fa constar. I, de manera paral·lela al 
testament, hi ha el codicil, disposició de darrera voluntat introduïda per 
poder reformar parcialment el testament o addicionar-lo. A diferència 
del testament i encara que pot fer les seves funcions si aquest no es va 
atorgar, no exigeix formalitats externes i no pot contenir institucions 
d’hereus ni substitucions directes. 

Aquest tipus documental, en el context del present escrit, cal dir 
que és especialment ric per a l’àrea de família i societat, ja que detalla 
en primer lloc l’estructura familiar, en donar-nos els noms dels pares, 
muller, fills, gendres i parents del difunt. A més, apropa al coneixement 
de les relacions d’amistat i, alhora, socioeconòmiques del causant, 
mitjançant l’anotació dels noms dels marmessors, tots amb els seus 
càrrecs i títols. Finalment, informa de la posició de la família, a través 
dels llegats a amics, empleats, criats, creditors o deutors, sempre previs 
a la institució de l’hereu universal. 

I això, sense oblidar el seu interès per a la història de la cultura i les 
mentalitats, sobretot mitjançant les clàusules preliminars: les invocacions 
religioses, l’elecció de sepultura, la celebració dels funerals, les comuni-
tats acompanyants, les fundacions de misses i aniversaris i els llegats de 
tipus pietós. Totes elles permeten analitzar la progressiva dessacralització 
del món modern, alhora que l’historiador pot penetrar els sentiments i 
es troba amb l’actitud de l’home davant la mort. D’aquesta manera, el 
testament va deixant de constituir un document religiós per convertir-se, 
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com avui, en un simple acte jurídic, pel qual hom expressa la disposició 
sobre els béns materials. És a dir, el testament deixa d’ésser un document 
fet per l’home en relació amb Déu, per convertir-se en un document fet 
per l’home en relació amb els altres homes.

*  *  *

El 1984, el Centre de Lectura de Reus em va publicar una obra prime-
renca, modesta i amb els trets propis d’un treball de joventut, per bé 
que fou mereixedora del Primer Premi Antoni Pedrol Rius, que atorgava 
aquesta tradicional i arrelada entitat cultural reusenca. Portava per títol 
L’aristocràcia al Baix Camp. El llinatge Torrell, Folc i Nicolau (1484-1984). 
Recordo perfectament quan vaig proposar a l’Armand de presentar-lo 
i com va acceptar la meva petició de manera ràpida, tot suggerint-me 
una correcció en el títol, ja que calia parlar millor de llinatges, en plu-
ral. Jo em vaig sentir orgullós i honorat de poder comptar amb qui ja 
aleshores era una personalitat del tot reconeguda. I he de dir que, des 
de llavors, sempre he rebut d’ell consell, suport i ajut, a més d’amistat. 

I, si relato aquest fet puntual, és per posar només un exemple que 
expressa la seva manera de ser, de fer, de treballar i de viure. En aquest 
cas, la generositat, però també cal esmentar el seu ferm compromís 
amb la terra i la seva entrega absoluta a l’estudi de les ciències que 
l’han apassionat i de les quals ha esdevingut mestre i referent indis-
cutible, com la genealogia, l’heràldica i totes les que s’hi relacionen. 
Amb aquest senzill escrit no he volgut, doncs, altra cosa que posar en 
relleu aquests valors que l’han caracteritzat i el defineixen, com són el 
rigor, l’exigència, la generositat, l’honestedat, el compromís i la lluita. 
Per tot plegat, moltes gràcies, Armand.
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90 CUMPLEAÑOS

Leticia Darna  i  Galobart

Apreciado Armand, me parece increíble al ver tu incansable e incesante 
actividad y que estemos celebrando tus ya envidiables años. Hace mu-
cho que nos conocemos. Te pusiste en contacto conmigo con motivo 
de la fundación de la Societat, cuando yo era estudiante, o justo había 
acabado la carrera y empezaba a aventurarme en el camino de la he-
ráldica. Más tarde me propusiste que participara más, dando clases. Yo 
en aquel momento no tenía tiempo disponible, me había casado y tuve 
muchos hijos, no podía dedicar tanto rato, pero me hubiese encantado.

Eras amigo de la familia de mi madre, Lourdes Galobart de Satrús-
tegui (EPD), creo que casi de la infancia, pues de hecho ella tenía tu 
misma edad. 

Durante mis investigaciones históricas y en especial heráldicas, 
recuerdo haberte hecho muchas consultas a las que tú siempre me 
contestaste con gran solicitud.

No puedo olvidar que, a mis felicitaciones postales de Navidad, 
siempre me contestabas por teléfono y además de interesarte por mis 
investigaciones, me proponías nuevos temas de estudio inéditos. 

Me animaste a profundizar en la heráldica gremial, a seguir con la 
heráldica religiosa, por aquí poco estudiada, e incluso a una inmersión 
en la investigación en el sistema heráldico catalán.

Hemos coincidido en muchos congresos, seminarios, academias y 
publicaciones…

Mucho más adelante tuviste la gentileza de proponerme participar 
como socia fundadora de ICGenHer, a la cual pertenezco desde en-
tonces.
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Fuiste muy amable y fue un gran honor que presentaras mi libro 
Armorial de los obispos de Barcelona, siglos XII-XXI, en el coro de la 
Catedral de Barcelona, donde hace dos años se rememoró el XIX 
Capítulo de la Orden del Toisón de Oro de 1519.

En ICGenHer he podido participar en tus conferencias y en las 
publicaciones de la revista Armoria. 

No cabe duda de que tu trayectoria profesional, especialmente en el 
campo de la genealogía y la heráldica, ha sido muy prolífica, durante 
muchos años. En este momento se puede considerar que en nuestra 
tierra eres una figura destacable e indiscutible. Los árboles genea-
lógicos publicados en cinco tomos (de momento) de gran tamaño y 
aspecto muy cuidado, son un instrumento indispensable para las futuras 
investigaciones, así como tus manuales de heráldica catalana, genea-
logía y nobiliaria son importantísimos para la investigación histórica y 
heráldica. Te he agradecido que me citaras mis pequeñas aportaciones 
en ese campo.

Creo que eres el punto de referencia en nuestra querida Ciudad 
Condal.

Con mi admiración y agradecimiento por tu amistad, aportación 
heráldica y ayuda.

Un abrazo
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ARMAND DE FLUVIÀ

Lluís Permanyer  i  Lladós

Estimat Armand, quin goig que puguis celebrar aquests magnífics 
noranta anys amb una plenitud engrescadora. I gràcies per haver-me 
distingit amb la teva amistat generosa d’ençà que et vaig conèixer el 
1957 en aquelles reunions de política clandestina. Una gran abraçada, 
però, ep!, des de la distància receptada.
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UN MESTRE, UN EDUCADOR I UN HOME SAVI

Luis Ignacio Manegat  i  de Urmeneta

Vaig conèixer el Sr. Armand de Fluvià fa molts anys, quan era presi-
dent de la SCG, organització fundada per ell en 1983, per promoure 
l’estudi, l’ensenyament, la recerca i la difusió de la genealogia, l’heràl-
dica i altres disciplines afins com la sigil·lografia, la vexil·lologia i la 
nobiliària. Disciplines que fins llavors semblaven reduïdes a un petit 
grup d’estudiosos. 

Armand és l’autor de diversos llibres de divulgació i ensenyament. 
Els meus essencials són A la recerca dels avantpassats (1995) i Manual 
d’heràldica i tècnica de blasó, i no diguem la magna obra Nobiliari Ge-
neral Català, que hauria d’estar en tots els centres educatius del país. 
Són tots llibres essencials i fins aquells temps gairebé inexistents en 
les llibreries. 

Armand ens va ensenyar als profans que la genealogia és una ciència 
que té com a finalitat establir el parentiu entre persones i llinatges, i 
també que és una ciència complementària a l’heràldica. Anys després 
el Sr. Fluvià va fundar la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica 
(Icgenher), amb seu a Rambla de Catalunya, 99. 

En aquells anys 80 i 90 pocs estudiosos hi havia i pocs havien 
publicat obres educatives que servissin de guia per als amants del 
que Armand qualifica de “ciència”. Ens va obrir els ulls amb un llibre 
essencial, A la recerca dels avantpassats, i amb la difusió de conceptes 
inexistents com les classes de parentius, el càlcul de parentiu, les taules 
genealògiques ascendents, descendents, el sistema anomenat Sousa-
Stradoniz, la recerca de les fonts genealògiques, els “papers” de família, 
els testimonis orals, el registres, els llibres parroquials, els arxius, les 
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rutes migratòries dels famílies, la biologia i la genètica, la medicina, la 
demografia, la història… En fi, un món fabulós de descobriments al 
qual ell ha contribuït molt notablement. 

Avui dia i gràcies a internet, moltes d’aquestes disciplines ja apareixen 
en uns segons només prement una tecla. La més variada documentació 
és visible en uns instants. En aquells anys no hi havia gairebé res i un 
havia de trepitjar un arxiu rere l’altre si volies aconseguir alguna cosa. 
Avui amb internet tot és més fàcil, però l’emoció i consideració de to-
car per exemple, un llibre de batejos del segle XVI, en una parròquia 
perduda del nostre territori, no té color. 

Armand va ser dels pioners, però per ser pioner cal saber arrelar la 
teoria amb la pràctica i establir les bases del coneixement. Com va dir 
fa un temps en una entrevista publicada a La Vanguardia, “tots hauríem 
de fer el nostre arbre genealògic”, i tenia molta raó. I ho va dir no per 
fer-ho, sinó perquè molta gent viu sense importar-li gens ni mica els 
qui van ser els seus quatre avis o els seus vuit besavis, i no diguem els 
seus rebesavis. 

Per a famílies com la meva i tantes altres, amb segles d’història i 
d’enllaços matrimonials en diferents territoris d’Espanya, migracions, 
tan sols l’arbre genealògic representa una riquesa incomparable: és un 
tresor saber de qui procedeixes, saber què van fer els teus en la seva 
vida, i en quines èpoques de la història van viure. I pensar també que 
si un d’ells hagués fallat, no series aquí.

El Sr. Fluvià, com a gran home culte que és, el dia que em va rebre 
per primera vegada en la seu de la SCG, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
sabia de l’existència del meu avi, i del meu pare, tots dos periodistes 
i escriptors barcelonins vinculats durant decennis a El Noticiero Uni-
versal, la qual cosa va motivar de seguida mútua simpatia, i per part 
meva, admiració per la seva saviesa en disciplines que ell em va anar 
obrint amb la seva paciència i coneixement. Em va ajudar durant uns 
anys amb bons consells a l’hora de realitzar recerques genealògiques 
sobre diverses famílies catalanes que em van encarregar la confecció 
de complexos llibres privats de les seves històries familiars. 

He tingut l’oportunitat d’aprendre d’ell, perquè és un mestre, un 
educador i un home savi. Per ell i per l’infatigable i admirat Ignasi 
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Ametlla, he pogut publicar diversos treballs a la revista Armoria, la veu 
culta en paper (i també digital) d’aquestes ciències i de la ICGenHer, 
en els últims anys: tot un honor. 

Armand, moltes felicitats pel teu 90è aniversari! 
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A L’ARMAND, EN RECONEIXEMENT

Maria del  Coral  Cuadrada  i  Majó1

Las palabras, como las literaturas, como la vida, son de 
naturaleza cambiante, puesto que, al fin y al cabo, somos 
nosotros quienes inventamos, refundimos o imaginamos 
las palabras. Somos palabras, y con ellas nuestros cuer-
pos también adquieren entidad e identidad. Las palabras 
nos definen y nosotros definimos las palabras en feliz o 
inconsciente contienda a lo largo de los siglos.

(R.M. Mérida Jiménez, 2009) 

Són a bastament coneguts els valors de l’Armand en la genealogia i 
l’heràldica, i segur que no m’erro si dono per suposat que molts escrits 
laudatoris els glossaran en aquest merescut homenatge. Em sumo a tots 
ells, per descomptat. Però jo, si bé és cert que vaig conèixer l’Armand 
en un àmbit arxivístic —l’Arxiu Municipal d’Arenys de Mar; l’avi Pons 
me’l va presentar—, i que la nostra relació s’ha basat en els interessos 
comuns per les nissagues nobiliàries i burgeses catalanes, ara vull 
destacar altres aspectes de la seva rica personalitat. Em refereixo a les 
activitats polítiques i de compromís social portades a terme, amb volun-
tat i valentia, per l’Armand, especialment en la defensa del moviment 
homosexual i l’alliberament gai a Catalunya. 

 1. Professora d’Història Medieval, Arxivística i Historiografia a la Universitat Rovira i Virgili (URV, 
Tarragona). Directora de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà (AMSMB, Vilassar de Dalt). 
https://urv.academia.edu/CoralCuadrada; GRAMP.-UB 2017SGR833. Aquesta contribució pertany al 
projecte PID2019-104157GB-100, a més del projecte FENIX 2017ACUP0195 finançat per la Fundació La 
Caixa. 
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M’he decantat per ressaltar la lluita perquè, en certa manera, també 
es vincula al meu itinerari vital: en primer lloc com a dona feminista 
i, en segon lloc per haver treballat, als anys 80, a la presó Model de 
Barcelona. Per copsar la importància de l’empenta de l’Armand, els anys 
de clandestinitat i posteriors, cal fer història. Només amb el reconeixe-
ment no n’hi ha prou; és indispensable entendre la magnitud del risc 
que hi havia en aquells moments enfrontant-se a la societat, el règim 
i als aparells repressius de l’Estat.

La construcció de l’homosexual

Oficialment el franquisme perseguí l’homosexualitat. Aquesta era 
l’única paraula suposadament científica que es coneixia en l’època per 
descriure tot el que no era l’heterosexualitat normativa. D’altra banda, 
tot el vocabulari que va néixer al voltant del concepte i que va matisar 
diferències dins de l’homosexualitat va ser sobretot el llenguatge del 
carrer, constituït especialment per insults que només anys després es 
reivindicaran conscientment com a llenguatge identitari. La riquesa 
o fantasia —com se’n vulgui dir— de la injúria era immensa: marica, 
marieta, maricó, travestí, boja, violeta, papallona, sarasa, invertit, desviat, 
enculat, l’antic sodomita de derivació religiosa; pederasta, prímula, i un 
llarg etcètera.2 Els mateixos franquistes i republicans s’acusaren res-
pectivament de ser homosexuals, emprant el terme com a insult, com 
un element d’integració negativa enfront de l’enemic.3

Es tracta del discurs de la injúria que va néixer a principis del segle 
xx. Ser homosexual esdevé un insult davant del qual els mateixos ho-
mosexuals, manta vegades, s’havien de defensar. L’objectiu de la injúria 
era evitar l’expressió de l’homosexualitat, no la seva pràctica.4 El discurs 

 2. R. M. Mérida Jiménez, Cuerpos desordenados, Barcelona: UOC, 2009, pp. 9-19; A. Arnalte, Reda-
da de violetas. La represión de los homosexuales durante el franquismo, Madrid: La esfera de los libros, 2003, 
xix-xxiii.
 3. G. Coll-Planas, La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad: el caso de 
lesbianas, gais y trans, Barcelona-Madrid: Egales, 2010, p.103. 
 4. A. Mira, De Sodoma a Chueca. Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo xx, 
Barcelona-Madrid: Egales, 2004, pp. 65-67.
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homofòbic sorgeix sobretot com a conseqüència del caràcter fortament 
binari que la ciència donà a la distinció heterosexualitat/homosexuali-
tat, quan es creà la normalització de la primera i la patologització de la 
segona durant el segle xix. Aquest fet s’inscriu en el procés més ampli 
que patí la ciència a partir de les acaballes del xviii. En aquella època, 
la de la modernitat, es produí un gir epistemològic fonamental amb la 
instauració de la racionalitat positivista en el marc de la nova societat 
industrial, positivista i burgesa. Es teoritza entre el que és veritat i el 
que és mentida, entre el que és normal i el que no ho és. La diferència 
entre raó i desraó arriba al punt més àlgid. D’allí el naixement de la 
força de les categories binàries que coneixem i continuem utilitzant 
avui en dia, àdhuc del binomi normal-patològic.5

En aquest context apareix el que Mira6 anomena el “mite de l’ho-
mosexual” i Foucault7 el “personatge” homosexual. Des de la ciència es 
construeix la identitat homosexual, es defineix què és l’homosexualitat 
com a categoria medicocientífica; i qui és homosexual. La nova sciencia 
sexualis dibuixava un individu la sexualitat del qual fonamenta totes 
les seves conductes: “Nada de lo que es el in toto escapa a su sexualidad”.8 
S’explica la seva “anormalitat” des d’una mirada que pretén ser ob-
jectiva. La base de la persecució que tots els “diferents” han sofert en 
els darrers dos segles, “acusados de pecadores y viciosos, castigados como 
criminales y transmutados en pacientes enfermos”9 ha estat el resultat del 
procés de normalització/patologització, teoritzat per Foucault.10 Així 

 5. T. Cabruja Ubach, «Psicología, racionalidad moderna y prácticas de reproducción de la dife-
rencia normal-patológico. Propuestas de deconstrucción y problematización», a Psicología: perspectivas 
deconstruccionistas. Subjectividad, psicopatologia y ciberpsicología, Barcelona: UOC, 2005, pp. 115-165. 
 6. Mira, De Sodoma..., p. 38. 
 7. M. Foucault, Historia de la sexualidad. La voluntat de saber, Madrid: Siglo xxi, 1978, p. 56.
 8. Ídem, pp. 56-57.
 9. Mérida, Cuerpos desordenados..., p. 19. 
 10. Segons una proposta del filòsof francès, el discurs medicocientífic necessità l’homosexualitat 
per legitimar-se en la seva suposada objectivitat i per afirmar el seu nou predomini. Un dels llibres que 
tingué més impacte i ressonància aleshores fou Psycopathia Sexualis de Richard von Kraft-Ebing. Escrit el 
1886, reunia la descripció d’uns dos-cents casos d’aberracions sexuals. L’homosexualitat es descrivia com 
l’«instint sexual contrari». Aquest llibre, pel seu caràcter morbós i sensacionalista, quasi pornogràfic, es 
convertí en un best seller i contribuí a crear una imatge de l’homosexual farcida d’estereotips que formà 
part de l’imaginari col·lectiu. Presentava els homosexuals com a «persones amb símptomes de degenera-
ció, amb un decrèpit sistema nerviós, sempre al límit del col·lapse». De tals idees es nodriren generacions 
de metges, criminòlegs, policies i jutges, entre d’altres. 
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entraren en l’àmbit de les perversions sexuals i formaren part de les 
classificacions mèdiques reforçades per la llei amb la definició de la 
figura dels “delinqüents sexuals” en criminologia.11

La ciència necessitava demostrar que podia assegurar la naturalesa 
objectiva dels seus descobriments. Demostrar que ara era ella la que 
podia conèixer la “veritat” de les coses, enfront d’un sistema religiós 
en crisi. És important que no oblidem que també els discursos mèdics 
són paraules i discursos marcats per prejudicis, subjectivitats i poders 
hegemònics que determinen la seva direcció d’anàlisi i els seus resul-
tats. Això significa que entenem que l’evolució de la concepció de la 
diferència sexual no respongué a un mer increment del coneixement 
científic, sinó a transformacions d’ordre cultural. Es creà d’aquesta 
forma l’homosexualitat com a identitat específica. Una identitat que el 
franquisme perseguí amb crueltat.

El marc legal de la persecució

A partir de les teories científiques i els tractats escrits al llarg del segle 
xix i principis del xx,  s’inicià la legislació espanyola sobre l’homosexu-
alitat, que arribà, amb el franquisme, a la seva criminalització explícita. 
D’antuvi, en el Codi Penal de 1870, s’inclogué la seva condemna dins 
dels delictes sexuals, especificats en l’article 455, dirigits a tothom. És a 
dir, que no penalitzaven en concret l’homosexualitat. Es dividien en tres 
categories: escàndol públic, corrupció de menors i abusos deshonestos. 
Serà la de l’escàndol públic la figura penal que s’emprarà de manera sis-
temàtica durant bona part del segle xx contra els homosexuals. Aquest 
delicte es dirigia contra “los que, de cualquier modo, ofendieran el pudor 
o las buenas costumbres con actos de grave escándalo o trascendencia”. És 
evident la formulació extremadament genèrica del delicte que permetia 
nombroses confusions i castigar amb facilitat qualsevol comportament, 
al ser la interpretació de pudor i bons costums summament subjectiva.12

 11. J.A. Nieto, Transexualidad, transgenerismo y cultura. Antropología, identidad y género, Madrid: Ta-
lasa, 1998, pp. 32 i 50. 
 12. Mira, De Sodoma..., p. 181.
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Aquests mateixos delictes sexuals van ser els inclosos a la Ley de Vagos 
y Maleantes, aprovada el 1933. La diferència és que en aquesta darrera 
ja no es castiguen simplement actes delictius, sinó que s’estableix la 
idea d’“estat perillós”, amb la intenció de poder curar el criminal en 
potència, salvar-lo del delicte i augmentar la protecció social. Altra 
vegada, un concepte que permet castigar, a l’atzar i amb antelació, el 
presumpte perillós, resultant impossible eliminar una valoració moral 
de la situació incriminada.13 Una mostra la tenim a través de les asseve-
racions del cruel colpista, el general Gonzalo Queipo de Llano. Aquest 
sanguinari militar afirmà que “cualquier afeminado o desviado que insulte 
al Movimiento serà muerto como un perro”. I amb aquest criteri brutal 
actuà. Amb el franquisme les intencions regeneracionistes aviat varen 
desaparèixer a favor de la seva mera aplicació repressiva, a partir del 
1939. Una definició tan oberta i vaga concedia molt de poder interpre-
tatiu als jutges, o sigui que fou fàcil utilitzar-la per reprimir de forma 
àmplia i indiscriminada: “la predelictualitat es convertí en una eina 
del règim, no només pel control dels indesitjables, sinó per imposar la 
seva pròpia moral”.14 Així es podien detenir 25 persones que estaven 
ballant en un cafè “per realitzar actes propis d’homosexuals”. Com 
hom pot observar, escàndol públic era tota expressió que s’oposés a 
les directrius del nacionalcatolicisme.15

En aquesta primera fase la repressió era més acusada en certs períodes 
de l’any, com per Nadal, quan l’objectiu d’aplicació de la llei era el de 
netejar els carrers. Aquests eren els casos més afortunats, car restaven 
poc temps a les comissaries. D’altres acabaven internats en camps de 
concentració, com, per exemple, el de Nanclares de la Oca (Àlaba), on 
els “invertits” eren els encarregats de tots els treballs domèstics. Els que 
portaven la bugaderia eren coneguts amb el sobrenom de “señoritas del 
internado”.16 És una primera etapa que es caracteritzà per la necessitat 

 13. Idem, pp. 185-186. 
14. Idem, p. 186.
 15. Idem, pp. 297-298.
 16. F. Olmeda, El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco, Madrid: Oberon, 2004, p. 
75; idem, «Franquisme i repressió, una visió general», a Homosexuals i Transexuals: els altres represaliats i 
discriminats del franquisme, des de la memòria històrica, Barcelona: Bellaterra, 2008, p. 29.
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del règim d’imposar els seus valors i el seu poder després de la guerra 
civil. Així es practicà una brutal repressió policial contra els adversaris 
polítics i s’incrementà l’homofòbia, equiparant militància d’esquerra i 
inversió sexual amb perillositat i desviació. Una borratxera de detencions, 
rapinyes i afusellaments. Es reforça el binomi homosexual/heterosexual, 
en el sentit que no tan sols l’afeminat és invertit. Qualsevol relació entre 
homes afectava la naturalesa del mascle, que de tal forma es tornava ma-
rica. En altres paraules: en l’home aparentment viril que tenia relacions 
homosexuals i que, aleshores, perdia el seu estatus de mascle.17

Malgrat tot, serà amb la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes, el 
1954, que la repressió es farà encara més sistemàtica. S’introdueix per 
primera vegada el terme homosexual i l’homosexualitat es converteix 
expressament en delicte.18 Ja no es fa distinció entre els homosexuals 
involucrats en delictes, els que ostenten públicament la seva orien-
tació i els que no han comès mai cap infracció.19 S’aportaren dues 
modificacions: els homosexuals entraven com a categoria de subjectes 
potencialment perillosos; i s’incloïen actes realitzats en l’àmbit privat 
sota la denominació de públics, cosa que permetia justificar les batudes 
policials que ja s’havien començat a donar amb anterioritat. Es difon la 
tesi que l’anomenada “inversió sexual” no té origen biològic, sinó que 
és resultat de l’entorn social i cultural. Per això, si és adquirida amb el 
temps, també es podrà sanar o corregir mitjançant teràpies. Aparent-
ment, doncs, es volia “reformar sujetos caídos al más bajo nivel moral”, 
mentre que es protegia la societat de “sujetos torcidos que podían dañarla 
si no eran enderezados a tiempo”.20 Es tractà d’una expressió paral·lela al 
canvi que s’esdevingué al segle xix, amb el pas de la repressió religiosa 
a la mèdica, quan fou classificada com a malaltia: “El homosexual pasó 
de la hoguera al manicomio, o, como mínimo, al diván del psicoanalista”.21

Una constatació que ve a avalar el que estic narrant prové de les 
actuacions d’Antonio Vallejo Nájera, cap dels serveis psiquiàtrics del 

 17. O. Guasch, La sociedad rosa, Barcelona: Anagrama, 1995, p. 55.
 18. Arnalte, Redada de violetas..., p. 19.
 19. Olmeda, Franquisme i repressió..., p.32. 
 20. Arnalte, Redada de violetas..., p. 66.
 21. Ídem, p. 88.
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règim. Per aquest metge i militar les persones gais i lesbianes signifi-
caven la demostració de la degeneració de la “raça”. Per aquest metge 
protegit per Franco, el fet de la degeneració venia de la Segona Repú-
blica i la diagnosticava com una “malaltia mental”, que associava a les 
idees marxistes. O sigui, que ser d’esquerres era una tara mental que 
generava, entre d’altres coses, l’homosexualitat.22 Recomanà l’esterilit-
zació eugenèsica per a les preses republicanes i per als homosexuals, 
car segons ell posseïen els símptomes propis dels psicòpates: “mala 
intención, hábitos viciosos, amoralidad, tendencias cleptómanas, agresividad, 
vagabundeo y tendencias a acciones con fines perversos”.

Durant el franquisme es posà més atenció en la naturalesa de l’in-
dividu que no pas en la gravetat del delicte. Tots els individus que 
tenien preferències vers el seu mateix sexe, delinqüents o no, presen-
taven un grau idèntic de perillositat. Homosexuals, prostitutes, rufians, 
proxenetes, mendicants o grifosos, van anar tots al mateix sac.23 Com 
he dit abans, ja no es distingia entre pràctica en públic o en privat, i 
així es justificaven les batudes, tant en locals com en cases particulars. 
No hi havia cap diferència entre un homosexual que hagués comès 
un delicte i un que mai hagués infringit la llei.24 Els presos acabaven a 
la presó més propera i, sovint, amb la resta d’interns, fossin assassins 
o lladres. Debades hi havia, sobretot als centres més grans, galeries o 
mòduls específics per als “invertits”, però aquesta era una excepció. En 
qualsevol cas, es feia els possibles perquè la detenció més arbitrària 
tingués conseqüències devastadores en la vida del desafortunat. Per 
ser declarats “perillosos socials” s’havien de donar dos requisits: actes 
carnals comprovats amb una persona del mateix sexe, i que l’acció fos 
habitual. Dos arrestos per escàndol públic significaven ingressar a la 
presó per un màxim de tres anys, i després hom tenia l’obligació de de-
clarar el propi domicili, sometre’s a vigilància i restar fitxat per sempre. 

La tercera fase que marca la persecució de l’homosexualitat, i de 
totes les situacions que la paraula incloïa, fou l’aprovació de la Ley de 

 22. J. Bandrés; R. Llavona; E. Zubieta, «La Psicología Criminal en la Policía de Franco», Psicothema, 
2013, 25 (1), pp. 55-60.
 23. Arnalte, Redada de violetas..., p. 19.
 24. Ídem, p. 68.
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Peligrosidad y Rehabilitación Social, el 1970. La justificació d’aquesta 
legislació renovada se sostenia en el fet que, malgrat la persecució, 
l’homosexualitat no tan sols no havia desaparegut, sinó que es feia cada 
cop més visible. Les mesures de seguretat s’aplicaran des de llavors a 
partir de dues premisses: actes homosexuals provats i que el tribunal 
considerés el subjecte un perill social. L’arbitrarietat no podia ser més 
descarada. La denúncia d’un veí era suficient perquè s’efectués una 
intervenció policial —com ho era des dels inicis de la dictadura—, així 
que obtenir sota amenaces o pallisses una declaració de culpabilitat era 
ben senzill, i tot derivava a les mans del jutge. Com afirmava Antonio 
Sabater Tomás, jutge molt actiu en el jutjat de perillositat social, qui 
més es dedicà a dirimir sobre gais i lesbianes:

Para ser juez de Peligrosidad Social […] se requiere una prepara-
ción especial consistente en conocer no solo la ley y el delito, sino, 
principalmente, el hombre, ya que no va a juzgar hechos, sino 
conductas, modos de actuar. No se trata de saber si un individuo 
ha cometido determinados hechos, sino de penetrar en su interior 
y tratar de averiguar los porqués de su conducta, las razones de 
su actuación.25

Les conseqüències de ser “perillós social” eren l’internament en 
un centre de reeducació  entre sis mesos i cinc anys, la prohibició de 
residir en llocs i territoris establerts —sovint l’indret d’origen— o de 
visitar determinats ambients públics, més la vigilància dels delegats.26 
Ara l’homosexualitat s’entenia expressament com una malaltia.27 Patir 
un internament significava des de la dedicació a treballs disciplinaris 
fins a ser sotmès a teràpies “aversives”, les quals, mitjançant productes 
químics —apomorfina, emetina— o descàrregues elèctriques al cervell, 
pretenien eliminar i/o canviar el desig homosexual patologitzat. També 

 25. Ídem, p. 153. Els destacats són meus. 
 26. Olmeda, El látigo y la pluma..., pp. 25-36.
 27. J.B. Eres, F. Sáez, «Els altres repressaliats i discriminats del franquisme: els col·lectius LGBT 
(Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals)», a Homosexuals i Transexuals: els altres represaliats i discriminats 
del franquisme, des de la memòria històrica, Barcelona: Bellaterra, 2008, p. 22.
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hi havia el risc d’acabar convertit en un conill d’Índies, formant part 
d’humiliants estudis destinats a demostrar una naturalesa inferior. No 
cal ni dir que l’únic resultat obtingut era deixar els seus pacients amb 
greus seqüeles, tant físiques com psicològiques.28

Amb la nova legislació no es bastiren centres especials; s’adaptaren 
presons ja existents, es reformà el reglament penitenciari i les presons 
es classificaren segons criteris d’especialització. Així, es destinaren les 
de Huelva i Badajoz al compliment de mesures de reeducació d’homo-
sexuals actius i passius.29 L’Estat no tenia diners suficients per endegar 
l’empresa en condicions, i Huelva i Badajoz van ser les úniques a ser 
modificades.30 Amb la distinció entre homosexuals actius i passius 
s’observa, novament, la manera com la mirada heterosexual masclista 
influí sobre la interpretació de l’homosexualitat. Òbviament, els efemi-
nats es classificaven quasi immediatament com a homosexuals passius. 
Després, la pertinença a un grup o a un altre la determinava el metge 
de la presó. Es tractava d’un forense que “pedía datos personales. Me 
preguntaba y yo contestaba sin mucho interés; que si me habían penetrado, 
que si había penetrado yo; la situación de mi padre y mi madre y cosas de 
este tipo”.31

Un exemple de diagnosi podia ser: “Estado físico normal. El reconoci-
miento correspondiente, con su dilatación esfinterina y casi desaparición de 
pliegues nos permite formular un diagnóstico de pederasta pasivo”.32 Entre 
els presos, sembla que sovint s’anomenava actius els homosexuals 
que havien ingressat a la presó per altres causes que no fossin la seva 
orientació sexual, distingint-los així dels que mancaven d’un historial 
delictiu. Als centres penitenciaris se’ls dividia, pensant que així no hi 
hauria contacte entre els presos, partint del supòsit que un passiu no 
seria virilment actiu amb altri. Paral·lelament, que a un homosexual actiu 
i viril no li agradaria ser sexualment passiu. No hi havia res menys cert, 

 28. Arnalte, Redada de violetas..., pp. 81 i 102. 
 29. Eres, Sáez, Els altres..., p. 23; Arnalte, Redada de violetes..., p. 20.
 30. V.E. Bedolla, «La persecució dels homosexuals a la Barcelona franquista: una anàlisi a través de 
les fonts policials i judicials», a Homosexuals i Transexuals: els altres represaliats i discriminats del franquisme, 
des de la memòria històrica, Barcelona: Bellaterra, 2008, pp.141-142. 
 31. Arnalte, Redada de violetas..., p. 173.
 32. Ídem, p.73.
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al ser la classificació fruit de prejudicis i, sobretot, d’una inexplicable 
voluntat de reconduir-ho tot al sistema binari. 

Altra vegada, l’escassa capacitat de les presons provocà que moltís-
sims homosexuals acabessin en centres de detenció ordinaris, on es 
crearen galeries d’“invertits” o seccions “especialitzades” a les galeries 
de presos comuns. Als dos penitenciaris més durs —la Model a Barce-
lona, Carabanchel a Madrid— les condicions per als homosexuals foren 
molt pitjors per la convivència amb realitats extremadament violentes, ja 
fos provocades pels delinqüents i assassins, ja fos per la repressió cruel 
que exercien policies i funcionaris.33 Morts i violacions formaven part 
de l’ordre del dia. I, com si amb tot plegat n’hi hagués prou, els interns 
per homosexualitat no tenien dret a la redempció de pena per treball. 
Tanmateix, molts treballaven igual, car el seu període de detenció 
depenia dels informes mensuals emesos sobre la seva conducta, única 
esperança de sortida.34 L’estada d’un homosexual tancat en un centre 
de “reeducació” oscil·lava entre quatre mesos i un any, però també hi 
havia la possibilitat teòrica de prolongar-la “hasta su total curación”.35

Els anys anteriors a la mort del dictador van estar marcats per l’alli-
berament sexual i la disminució del poder de la censura. Els homose-
xuals van començar, lentament, a organitzar-se i a sortir al carrer. És a 
dir, a visibilitzar-se, malgrat que la “rehabilitació” no tingué lloc. Les 
circumstàncies provocaren un enduriment de la Ley de Vagos y Male-
antes, palès a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, llei que en la 
seva darrera versió s’aprovà mitigada, mercès a la pressió anònima que 
exercí, al llarg dels anys de preparació i deliberació, l’advocat Armand 
de Fluvià. El fundador del primer moviment polític homòfil a tot Es-
panya, el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), 
clandestí des d’aquell mateix any, el 1970.36

Crec que ningú pot dir-ho millor que el mateix Armand:37

 33. Olmeda, El látigo y la pluma..., p. 37.
 34. Arnalte, Redada de violetas..., p. 177. 
 35. Ídem, p. 20.
 36. A. de Fluvià, El moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-1975), Barcelona: Laertes, pp. 
15-62.
 37. Extret d’una entrevista a https://www.youtube.com/watch?v=eHCSxqFRVRM [consulta 18/09/21]. 
La traducció, destacats i cursives són meves.
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«Jo havia sentit mares que deien: jo prefereixo tenir un fill mongòlic 
o criminal que un fill maricó […] És impossible que avui pugui trans-
metre el pànic que sentia la gent a ser descoberts [...] Molts se suïcida-
ven, molts, homes i dones, es casaven obligats perquè no se sapigués, 
perquè era una cosa horrible […] Al gener del 79 vam aconseguir no 
que s’abolís la llei de perillositat social, que era el que perseguíem; vam 
aconseguir que se’ns tragués de la llei, que penalitzava les relacions 
sexuals entre persones del mateix sexe, dos homes o dues dones, per-
què allò no era la norma. La norma era la d’una societat heterosexual, 
en què l’heterosexualitat era la norma, i l’homosexualitat el marge, la 
marginalitat.

Hem de tenir en compte que, l’any 70, quan vaig iniciar el moviment 
arran de la presentació a les Corts franquistes de l’avantprojecte de llei 
de la Ley de Peligrosidad Social, és clar, allò va ser una monstruositat i, de 
seguida, al produir-se allò, va ser quan vaig iniciar el moviment, perquè 
vaig dir “no, això no pot quedar així, és una barbaritat”, que pel simple 
fet de ser homosexual ja siguis un perill social. Primer, es crearen uns 
tribunals especials, uns jutges especials, i dos llocs per “rehabilitar” els 
homosexuals. […] I com els rehabilitaven? A base de prèdiques amb 
capellans, a base de converses amb psiquiatres i psicòlegs […], però el 
fonamental, igual que als camps de concentració alemanys, on hi havia 
a l’entrada un gran rètol “Arbeit macht frei”, el treball us fa lliures, el 
treball us fa normals. Llavors, què feien? Doncs pilotes de futbol, cor-
des per a la marina de guerra i parquets del terra, entre d’altres coses. 
Com que érem allò, un perill social, ens enviaven allà. 

I, a més a més, tots els homosexuals érem uns corruptors de menors 
nats, perquè l’homosexual es dedicava a violar nens, no? […] Això era 
per a l’Estat, però és que per a la medicina érem uns malalts mentals 
[…], per a l’Església els pitjors dels pecadors, perquè era un pecat con-
tra natura, un pecat que clama al cel. En fi, hi va haver un Papa, crec 
que era Pius V, que va arribar a dir en un breu seu, o una butlla, que 
la sodomia era “Peccatum illud horribilie, inter christianos non nominan-
dum”. O sigui, un pecat tan horrible que ni tan sols es podia anomenar 
entre cristians. I, a més de tot això —la medicina, la religió, l’Estat—, 
la societat. Per a la societat érem l’escòria, el pitjor del pitjor, ho veies 
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a la televisió, ho escoltaves a la ràdio, a les pel·lícules, a les obres de 
teatre, als articles, als successos, eren homes que abdicaven de la seva 
virilitat per convertir-se en mujercitas.

I jo, que ja sabia el que havia succeït el 69 a Nova York, l’inici de 
la revolució de gais i lesbianes al Village, perquè jo estava subscrit a 
una revista francesa des de feia anys que es deia Arcadie, una revis-
ta gai, homosexual, amb un amic meu, Francesc Francino, amb qui 
sempre anàvem junts i viatjàvem junts, doncs vam dir: “Hem de fer 
quelcom, perquè això és una monstruositat.” Imagina’t, García Lorca 
perillós social, Vicente Aleixandre perillós social, en fi, tots els ho-
mosexuals que la gent coneixia, tot era una monstruositat i, per tant, 
vam decidir fer quelcom. Amb un pànic terrible, sempre, però vam 
començar. El primer fou enviar una carta a l’única revista que es va 
atrevir a criticar això a l’editorial, una revista que s’anomenava Mundo. 
[…] Vaig escriure una carta al director, signada per Alejandro del Río 
y Corteza, el meu segon nom i cognoms traduïts al castellà, és clar, 
sense remitent ni res, però felicitant-los perquè s’havien atrevit a dir 
que això era una barbaritat. I després ens ajudà André Baudry, el 
director de la revista a París. Li vàrem enviar les adreces de tots els 
bisbes que eren procuradors a Corts […] perquè se’ls hi enviés, vàrem 
escriure també una carta, se’ls hi envià a tots els bisbes, evidentment 
sense remitent i sense signar. […] El que va ser més important va 
ser l’ajut de Baudry des de París, a qui també vàrem enviar l’adreça 
de tots els procuradors a Corts, perquè els enviés tot tipus de fullets 
informatius, de lleis, jurídics, etc. Això va funcionar, perquè en un 
diari posava que els senyors procuradors discutien una informació, 
propaganda que una organització homosexual els havia enviat des de 
França. Aleshores hi va haver un debat sobre això i vam considerar 
que era la primera victòria. […]

Vàrem començar a parlar amb amics, sempre amb molta por. Uns 
herois, jo els considero uns herois. Muntàrem uns sis grups d’unes deu 
persones que es reunien en cases particulars una vegada a la setmana, 
de nit, entrant o sortint d’un en un perquè el vigilant o el sereno no els 
delatés a la policia, i discutíem de temes relacionats amb l’homosexu-
alitat, què deia l’Església, el treball, la llei… fins que entrà la primera 
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lesbiana,38 devia ser el 72, que ens va dir: “Mireu, tot això que esteu 
fent no serveix de res. Heu de saber que hi ha una ideologia dominant 
sobre la sexualitat, i que aquesta ideologia té tres elements fonamentals. 
I dic que és dominant perquè ho és tant en el món capitalista com en 
el socialista o comunista. Els elements són: primer, és una ideologia 
sexista. Què vol dir? Que divideix els éssers humans pel seu sexe: 
homes i dones. És una ideologia masclista. Què significa? Que tot allò 
atribuït a l’home és superior a tot allò atribuït a la dona: rols socials, 
sexuals, etc. I el tercer és l’heterosexisme, que tots aquells que siguin 
heterosexuals, és a dir, normals, són la norma, i els que no són norma 
són el marge, marginalitat, s’han de marginar, o se’ls ha de curar, o el 
que sigui”. Aquests són els tres elements. 

Ens reuníem, llegíem […] fins que un dia sonà el telèfon. Jo vaig 
reconèixer la veu, era l’inspector de policia Juan Vicente Creix, famós 
per la seva crueltat, molt conegut perquè tractava brutalment tots els 
obrers, tota la gent que enxampava… antifranquistes. Vaig reconèixer 
la veu, perquè jo  l’any 56 i 57 vaig estar detingut, vaig estar a la Model, 
primer als calabossos de Via Laietana, per propaganda il·legal i asso-
ciació il·lícita monàrquica! […] Llavors els vaig dir: “nois, ja ens han 
descobert, per tant s’ha de dissoldre els grups”, i els vàrem dissoldre. 
I només es va mantenir el grup que editava la revista [Aghois]». 

* * *

És ben rellevant que l’Armand hagi excel·lit en l’advocacia, l’heràldica i 
la genealogia, sens dubte. Però jo, i més en aquests temps que vivim, fos-
cos pels núvols creixents de la intolerància i l’agressivitat a les persones 
LGTBI, he volgut, com anunciava a l’inici, ressaltar el seu compromís 
social, el seu activisme i la defensa dels drets dels gais i lesbianes. Un 
itinerari llarg i vital, valerós i entregat. Un exemple. Amb gent com tu 
neix l’esperança que sí, que un altre món és possible. 

Gràcies, Armand.  

 38. Es feia dir Amanda Klein, i la seva incorporació transformà ideològicament el MELH. La seva 
veritable identitat continua en el secret.
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Conferència a l’Ateneu Barcelonès de Maria del Coral Cuadrada i Majó, i Armand de Fluvià i Escorsa
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ARMAND DE FLUVIÀ

Martí  Aurell  i  Cardona

Armand de Fluvià m’acollí generosament quan, jove investigador, ha-
via descobert les seves genealogies en un llibre publicat per Enciclo-
pèdia Catalana: Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya (1988). 
Per un caprici de l’editor, aquest volum no tenia referències docu-
mentals, però el Sr. de Fluvià tingué l’amabilitat de consultar les seves 
fitxes manuscrites amb fonts per respondre les meves qüestions sobre 
el perquè de tal o tal deducció. La seva obra és molt útil i ajuda tots 
els que s’interessen per la història del parentiu i del poder a Catalunya 
a l’edat mitjana.
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ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

Núria Raspall i  Rovirosa

Moltes felicitats en un dia tan fonamental en la vida de cadascú de 
nosaltres. 

A partir de l’any que vaig complir-ne trenta, cada vegada que canviava 
la desena em semblava que en feia deu de cop, però també em vaig 
adonar que aquest efecte només el tenia quan variava la xifra del davant; 
per tant, no em va generar cap mena de trauma.

Més d’una vegada he pensat qui i on em van parlar de vostè per 
primera vegada. Vaig iniciar-me en la genealogia a la primavera del 2007, 
i ja feia temps que sabia que, no solament era un bon genealogista, 
sinó que era «el genealogista» per excel·lència del nostre país. 

La primera vegada que vaig anar a l’Arxiu Diocesà de Barcelona 
per consultar els arxius parroquials de Sant Quintí de Mediona, d’on 
provenen els meus avantpassats Raspall/Respall, vaig conèixer la Sra. 
Saperas, una usuària habitual d’aquest Arxiu, que, en veure la recerca 
que tot just acabava d’iniciar, em va donar una sèrie d’indicacions i em 
va aconsellar que comprés el llibre A la recerca dels avantpassats: Manual 
de Genealogia, d’Armand de Fluvià i Escorsa, ja que em marcarien una 
sèrie de pautes a seguir que m’ajudarien a orientar els passos que hauria 
de fer a partir d’aquell moment. Dit i fet, i així va ser.

El vaig llegir de principi a fi amb força interès, no ja perquè indiqués 
quin tipus d’arxius calia consultar i la tipologia de documents que hi 
trobaria, sinó perquè m’estava oferint la perspectiva d’un món molt 
diferent del que habitualment estem acostumats, i vaig començar a 
entreveure que, malgrat la llunyania del temps, tot està interconnectat. 
Una de les primeres coses que vaig aprendre va ser a considerar i 

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  2 0 7 - 210 ,  a r mor i a



208

valorar la relativitat del temps, sobretot a mesura que la recerca m’anava 
allunyant del present.

Com que els progressos seguien a bon ritme, vaig començar a 
comentar-ho amb els companys del despatx, fins que un dia, esmorzant 
amb un d’ells, em va donar una pàgina de La Vanguardia on li feien una 
entrevista, i d’entre les frases que vostè va dir n’hi havia una que estava 
ressaltada al marge i que es referia al fet que considerava que tothom 
hauria de fer el seu arbre genealògic. En llegir-la en veu alta, el meu 
company va dir: «—Veus?, tu també ho dius». En aquell moment vaig 
pensar: «Ja tinc alguna cosa en comú amb el senyor Fluvià. Això promet».

La meva recerca va anar prosperant, i aquest entusiasme em va dur 
a intentar escriure un llibre sobre el meu segon cognom, el Rovirosa, 
ja que era del que havia aconseguit trobar més documentació. Va sortir 
publicat el maig de 2013 i se’n van fer cinc presentacions en aquelles 
poblacions per on havia passat la meva branca. Va ser aleshores 
quan, empesa per una gran satisfacció barrejada amb una bona dosi 
d’eufòria augmentada per l’interès i la bona acollida que va despertar 
el llibre, vaig intentar posar-me en contacte amb vostè. Vaig localitzar 
la seva adreça de correu i a la tardor d’aquell any n’hi vaig enviar un 
missatge, el qual més que un correu el podríem qualificar d’epistolari 
que finalitzava expressant-li el desig de poder lliurar-li un exemplar 
en mà; desig que es va acabar convertint en realitat.

La seva resposta va ser ràpida i precisa, acompanyada del seu telèfon 
amb la indicació que li truqués a partir de les quatre de la tarda. En 
aquell moment, jo estava treballant a la Diputació de Barcelona, a 
l’edifici de Can Serra de la rambla de Catalunya, ben a prop del seu 
domicili. Quan vaig arribar a casa, vaig preparar el dinar i recordo que, 
abans de menjar-me la fruita i  pendent del rellotge, li vaig trucar. Em 
va dir si ens podíem veure cap a les cinc, i, naturalment, sense pensar-
ho dues vegades, li vaig dir que sí. 

Vaig deixar la fruita sense tocar i els plats a punt per rentar-los a 
la tornada. Vaig agafar un exemplar del llibre, li vaig dedicar i el vaig 
posar dins d’una bossa que havia preparat per a l’ocasió, que duia una 
espiga natural, símbol que vaig escollir en al·legoria a l’ofici de pagès 
i de moliners dels Rovirosa.
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Recordo com si fos ara la rebuda que em va dedicar: amable i ben 
cordial. Va fullejar el llibre i el vàrem anar comentant. De fet, això em 
va permetre fer-li una presentació de manera íntima i personal, que 
em feia sentir molt honorada i un xic intimidada per estar davant de 
l’expert més reconegut en genealogia, no solament del nostre país sinó 
també a nivell internacional.

A mesura que vaig veure l’interès que mostrava pel que li explicava, i 
la senzillesa de tracte que em demostrava, va permetre que anés relaxant-
me, cosa que va afavorir que pogués deixar-me anar. Aquesta va ser, en 
resum, la manera com ens vam conèixer, i, a partir d’aquell moment, ni 
jo he deixat de fer recerca familiar ni tampoc d’estar en contacte amb 
vostè i la institució que va crear i dirigeix, a través de la qual procuren 
instruir aquelles persones que potser feia temps que sentien curiositat 
per conèixer els seus orígens, o simplement, que un dia se’ls va desvetllar 
la necessitar de capbussar-se en els arxius per investigar d’on procedien, 
intentant buscar la llum allà on només hi troben foscor.

Pels comentaris que han fet algunes persones encarregades dels 
arxius, sembla que, des de fa un temps, ha anat creixent un interès 
general per intentar saber d’on venim i quins eren els noms complets 
dels nostres avis, malgrat que ens haguem de conformar a no poder 
tenir una imatge gràfica de com eren. Aquesta part hem de deixar-la 
a la imaginació de cadascú que, moltes vegades, resulta millor que la 
realitat perquè tenim una predisposició innata a idealitzar. 

Aquest interès creixent a buscar les nostres arrels fa que, cada cop 
més, les persones vagin entrant en el camp de la genealogia i vagin 
seguint una ruta que els porta no solament a estar en contacte directe 
amb els documents originals dels arxius, sinó també a haver d’informar-
se’n a través dels llibres especialitzats, i, evidentment, acabem trobant 
part de les respostes que busquem en els seus escrits. Totes aquestes 
recerques no fan més que eixamplar aquesta visió més o menys limitada 
que acostumem a tenir de les coses, en general, i ens porten a una 
comprensió més profunda que la que teníem fins aquell moment, és a 
dir, a un enriquiment personal.

La recerca a la qual s’ha dedicat al llarg de tots aquests anys és molt 
valuosa; això ningú ho pot qüestionar. Si bé certes parts d’aquesta 

ic g e n h e r . c at  -  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  2 0 7 - 210 ,  a r mor i a

Nuría Raspall i Rovirosa, Armand de Fluvià i Escorsa



210

disciplina, com pot ser la nobiliària i l’heràldica, abasten un sector molt 
reduït i elitista de la població, la base i l’essència d’aquesta recerca 
és la «persona» perquè els títols hi són afegits. El que vostè ha estat 
documentant és, al meu parer, la part més difícil i complicada, aquella 
per a la qual es necessiten no tan sols uns bons coneixements, sinó una 
gran capacitat personal, qualitat que està reservada, només, a uns pocs 
privilegiats; i això, des del meu punt de vista, ha acabat convertint-lo 
en mestre de mestres. No és un afalac, ho veig com una realitat. 

Aquesta és la sincera visió que tinc de vostè, i encara que m’imagino 
que ho haurà sentit moltes altres vegades, és una opinió i un sentir dit 
des de l’honestedat. Al llarg de la nostra vida ens creuem amb moltes 
persones, però són escasses les que ens inspiren poder tenir aquest 
reconeixement.

Amb tot el meu afecte més sincer.
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PER A L’ARMAND

Pedro Moreno  i  Meyerhoff

Conec personalment l’Armand des de fa més de 25 anys; ara bé, el 
meu primer contacte  el vaig tenir fa molts més anys (a les darreries 
dels setanta), quan vaig descobrir l’existència de la revista Hidalguía, 
l’única publicació que en aquells temps es dedicava a las ciències que 
aleshores començaven a interessar-me. Eren els articles sobre les cases 
regnants d’Europa que anava publicant regularment. La seva lectura 
constituí per a mi una mena de revelació i fou el punt de partida de la 
meva afició veritable per la genealogia i la nobiliària. D’aleshores ençà 
vaig començar a seguir —per cert, no eren gens fàcils d’aconseguir— els 
seus escrits sobre genealogia i heràldica, la troballa dels quals constituïa 
per a mi un veritable repte. Així, vaig anar aplegant les seves importants 
contribucions a Historia y Vida, Miscellanea Barcinonensia, Archiv für 
Sippenforschung, Documentos y Estudios, entre altres publicacions.

Al mateix temps, vaig anar descobrint els arbres i les notes 
genealògiques que es troben al llarg dels setze volums de la Gran 
Enciclopèdia Catalana (publicats entre 1969 i 1993 per la qual cosa se’l 
va distingir amb l’important premi Arenberg de genealogia el 1984), 
i que suposen una obra ingent de recerca i erudició que constitueix 
el primer exemple d’un treball d’aquesta índole al nostre país i que 
malauradament no ha tingut gairebé ressò en altres iniciatives d’aquesta 
mena. 

Malgrat certs miratges, avui vivim en una edat de ferro, que afecta 
també les nostres disciplines. Segueixen existint els vells prejudicis al 
voltant de l’estudi dels llinatges nobiliaris que no distingeixen el que és 
l’interès científic i rigorosament històric del que constitueix una buida 
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inclinació elitista i/o superficial. La mateixa Gran Enciclopèdia Catalana, 
per tal de “modernitzar, alleujar i agilitzar” el contingut (en paraules de 
l’editorial), l’ha aconseguit empobrir en haver eliminat de les darreres 
edicions un bon nombre dels arbres genealògics de l’Armand, sense 
adonar-se que constitueixen una part indiscutible de la nostra memòria 
històrica i una referència fonamental per a qualsevol estudi seriós en 
l’àmbit català. De vegades, fa la impressió que per a la majoria no existís 
el passat en la veu dels antics llinatges de la Catalunya vella durant tota 
l’edat mitjana i que van fer possible la pròpia existència del nostre país, 
tret d’unes recurrents i carregoses referències identitàries molts cops 
sense cap fonament històric. És com si el nostre passat llunyà mai no 
hagués existit i tot hagués aparegut de cop i volta al segle XIX.

Amb el temps es publicaren les seves importants contribucions 
en forma de notes genealògiques en l’obra Els castells catalans, els 
arbres genealògics en l’extensa obra Catalunya Romànica, o les seves 
monografies Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya (1989), A 
la recerca dels avantpassats: Manual de genealogia (1995), el Repertori 
de Grandeses, Títols i Corporacions nobiliàries de Catalunya (en quatre 
edicions, 1998-2018), el Nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya 
(1998), el Manual d’Heràldica (2011) i el Manual de Nobiliària Catalana 
(2012), que són, sens dubte, unes eines indispensables per als 
connaisseurs, estudiosos i aficionats a la historia genealògica i nobiliària 
de Catalunya.

Totes aquestes obres, l’Armand les ha dotat d’un segell de qualitat 
inconfusible i les ha fetes exemplars, imprescindibles. A més a més, 
hi ha hagut un extraordinari treball d’investigació que podria passar 
desapercebut al profà a causa del propi despullament gràfic i de 
l’esquematisme que caracteritzen un arbre o un estudi genealògic. Però 
l’Armand ens ha demostrat amb meridiana claredat que la genealogia és 
el resultat d’un lent i silenciós procés de reconstrucció que va donant 
vida a les vides passades, amb rigor, amb veritat, amb paciència, amb 
honestedat i molt sovint amb una gosadia admirable. I així, com ja 
vaig escriure fa uns anys, “les branques dels teus arbres, Armand, 
s’enlairen per obra i gràcia del seu faedor i ens duen la memòria d’uns 
éssers desapareguts que ens expliquen la vida passada: tant dels fets 
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politicomilitars com de les realitats socioeconòmiques. L’alçària de la 
teva obra ha permès que el teu nom sigui conegut per la comunitat 
científica d’arreu i, per això també, les teves pàgines i els teus arbres 
han patit el saqueig d’aquells que sense escrúpols se’ls han apropiat 
sense citar-ne mai la procedència”. Dins d’aquest immens treball de tria 
i de selecció sempre presidit per la veritat degudament documentada, 
l’Armand ha portat una lluita sense quarter contra els falsaris de títols 
i d’altres dignitats nobiliàries —fenomen tan vell com  recurrent de 
la humana vanitat—, fent-los públics mitjançant nombrosos articles i 
publicacions. 

Vull acabar aquestes breus però sentides paraules tot alegrant-me 
per les venturoses circumstàncies que des de l’any 2014 han propiciat la 
publicació del seu Nobiliari General de Catalunya, aquesta obra cabdal 
que el seu autor qualifica com el seu opus magnum i que sens dubte 
van constituint la corona de tota aquesta abundosa i fèrtil obra. ¡Que 
puguem continuar gaudint de la seva vasta saviesa, de la seva lleial 
amistat i del seu esperit de lluita! 

¡Per molts anys, estimat Armand!
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BON MESTRE I AMIC

Pere F. Puigderrajols  i  Jarque

En fer un breu resum del que ha estat, fins ara, la meva relació amb 
el Sr. Armand de Fluvià, ho vull fer des d’algunes vivències i petites 
anècdotes que he tingut amb ell. La importància de les seves aportacions 
en el camp de la genealogia, l’heràldica i la nobiliària són ben conegudes 
de tothom i també els premis que li han estat concedits, fins i tot a 
nivell internacional.

Devia ser l’any 1981 quan Armand de Fluvià —acompanyat del seu 
bon amic Fèlix Güell i de Sentmenat— va accedir a venir a casa meva 
per valorar els dibuixos d’escuts que jo feia. El vaig conèixer a través 
de la seva importantíssima aportació al Solar Catalán, Valenciano y 
Balear. Eren els meus inicis en aquesta matèria i em va donar ànims 
i consells per tal de millorar en el disseny. Al cap de poc temps ell i 
altres estudiosos en aquestes matèries van fundar la Societat Catalana 
de Genealogia i Heràldica, a la qual em vaig incorporar de seguida.

Des de llavors que sempre he pogut gaudir, especialment, dels seus 
ensenyaments, però també de la seva amistat. En certs moments en 
què vaig necessitar els seus consells respecte d’una qüestió personal, 
ell em va saber escoltar i tranquil·litzar. En tot moment he tingut 
l’oportunitat d’escoltar-lo i ser escoltat; de respectar-lo i ser respectat. 
A més dels seus ensenyaments, he après de la seva manera de situar-
se i comportar-se en societat i també de la seva valentia per expressar, 
molt adequadament, què en pensa i com ha volgut relacionar-s’hi.

Recordo una de les seves afirmacions: “Jo no soc infal·lible; també 
em puc equivocar”. Dit per una persona del seu nivell i capacitat de 
coneixement, demostra que mai no s’ha considerat per sobre de ningú 
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i que sempre ha estat disposat a acceptar altres criteris o correccions, 
ja fos de genealogia i heràldica o d’altres camps del saber.

Una altra de les seves grans aportacions ha estat posar la genealogia 
i l’heràldica a l’abast del que coneixem com a “cultura popular”, tot 
traient aquestes matèries de l’encarcarament i dels cercles elitistes que 
les tenien com a pròpies. Una de les seves màximes és: “Tothom ha 
de poder confeccionar el seu arbre genealògic i saber quines són les 
seves arrels familiars i culturals”.

Un altre mèrit que hem d’admirar en el Sr. Armand de Fluvià és 
la valentia que ha posat a l’hora de denunciar casos de persones que 
han falsificat documents per poder formar part d’entitats nobiliàries o 
atribuir-se una falsa noblesa, pràctica innoble d’aquestes persones que 
passaran a la història com a autèntics impostors.

Com que estic convençut que tots els qui hem volgut dedicar-li un 
escrit de reconeixement coincidirem plenament en la sort que hem 
tingut de tenir-lo com a mestre i amic, només em queda dir: GRÀCIES, 
ARMAND!
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BON MESTRE I AMIC

Ramon Bartolí  i  Sala

En començar a investigar els meus orígens, el meu interès per la ge-
nealogia em va acostar ràpidament a la figura d’Armand de Fluvià. No 
vaig dubtar a posar-m’hi en contacte i la seva resposta va ser imme-
diata i generosa, fins al punt que ell mateix em va oferir molta infor-
mació (que havia acumulat després d’anys de cerca) d’un dels meus 
cognoms familiars.

Gràcies a això, vaig completar una part del meu arbre genealògic. 
Aquest pas em va acostar a la Institució Catalana de Genealogia i 
Heràldica, de la qual formo part de la junta de govern i a través de la 
qual procuro canalitzar les meves inquietuds relacionades amb la ge-
nealogia. Interessos que comparteixo amb la resta de membres de la 
Institució, que veiem en l’Armand una capacitat de lideratge realment 
inspiradora.
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UN BON AMIC: L’ARMAND

Salvador-J.  Rovira  i  Gómez

L’Armand es convertí en un referent per a mi gràcies als arbres genealògics 
que publicà a la Gran Enciclopèdia Catalana i a les apreciacions genea-
lògiques que redactà per als Castells catalans, de Rafael Dalmau, Editor.

Mai deixaré prou d’agrair-li que m’hagués facilitat els mots que em 
mancaven per transitar amb comoditat pel món de l’heràldica gràcies al 
seu Diccionari General d’Heràldica i que amb La recerca dels avantpassats, 
primer, i amb Qui eren els meus avantpassats?, després, m’hagués aclarit 
una sèrie de conceptes sobre els quals tenia dubtes. Per tot, doncs, 
moltes gràcies.

Vaig conèixer l’Armand personalment a finals dels anys vuitanta del 
segle passat i, a poc a poc, entre ell i jo, va sorgir l’amistat que es veié 
afavorida per les moltes coses que tenim en comú: l’amor a Catalunya, 
la passió per la nobiliària, la genealogia, l’heràldica, etcètera.

L’any 2000 es va publicar el meu llibre sobre els nobles de Tarra-
gona durant el segle XVIII. Vaig aprofitar l’avinentesa per demanar a 
l’Armand que m’escrivís un pròleg,1 la qual cosa va fer sense dubtar-ho 
un moment, i a més, a petició de la institució editora, va venir a Tar-
ragona a presentar-lo.

En decidir tirar endavant l’armorial dels nobles de les comarques 
meridionals2 vaig demanar-li ajuda per solucionar els molts dubtes 
 1. Fluvià i Escorsa, Armand. “Pròleg”, a Salvador-J. Rovira i Gómez, Rics i poderosos, però no tant. La 
noblesa a Tarragona i comarca al segle XVIII. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver 
del Camp de Tarragona, 2000.
 2. Rovira i Gómez, Salvador-J. Armorial dels nobles de les comarques meridionals del Principat de Ca-
talunya. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2008. II Armorial dels nobles de les comarques meridionals del 
Principat de Catalunya. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2013.
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que em sorgien. L’Armand respongué positivament i, fins i tot, acceptà 
venir a Tarragona per revisar l’original del primer volum de l’Armorial. 
Durant el dinar a casa sorgí una anècdota que tant a la meva esposa 
com a mi ens va semblar molt entranyable: a l’hora del cafè vam treure 
una capsa de galetes Trias i l’Armand, en veure les galetes conegudes 
com a teules, s’emocionà i ens va explicar que eren les que la seva àvia 
li portava quan l’anava a veure i que feia molts anys que no n’havia vist. 
No cal dir que li férem endur-se a Barcelona la capsa i el que quedava 
del contingut.

Acabo felicitant l’Armand pel seu norantè aniversari i agraint-li, un 
cop més, tot el que ens ha donat i continua donant-nos.

Per molts anys!
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PER ARMAND DE FLUVIÀ

Salvatore Marino

Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Armand de Fluvià nel 
febbraio del 2018, in occasione di una conferenza organizzata 
dall’Institució Catalana de Genealogia i Heràldica presso l’Ateneu 
Barcelonès, nella quale presentai le fonti per lo studio dell’infanzia 
nella Barcellona del XV secolo. All’incontro seguì una cena con alcuni 
membri della medesima istituzione, durante la quale ebbi modo di 
conversare piacevolmente con Armand, rimanendone decisamente 
affascinato. Da allora, siamo rimasti in contatto con vari propositi, tra 
cui quello di organizzare un viaggio a Napoli, città in cui Armand – mi 

Salvatore Marino insegna paleografia all’ICGenHer
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disse – vorrebbe tornare dopo molti anni. Negli ultimi tre anni, a causa 
della pandemia, sono state poche le occasioni in cui è stato possibile 
rivederci per conversare e progettare future iniziative culturali e attività 
di studio, tra Catalogna e Italia. Ne ricordo almeno due: la prima fu 
in occasione della presentazione del volume dei registri ‘napoletani’ 
di Alfonso il Magnanimo, presso la sede storica dell’Archivo de la 
Corona de Aragón; la seconda fu presso l’Istituto Italiano di Cultura 
di Barcellona, all’inaugurazione del corso sulle città italiane. Sempre 
attento alle iniziative tese a saldare i rapporti tra Catalogna e Italia, 
Armand ha sempre dimostrato il suo affetto e generosità verso la folta 
comunità italiana a Barcellona.

Non solo un raffinato studioso della genealogia e dell’araldica, 
per me Armand è anche un esempio e un punto di riferimento per 
il movimento LGBTI+ di prestigio internazionale. Come ebbi modo 
di dirgli in un incontro, «se l’Italia avesse avuto un ‘Armando’, molto 
probabilmente, non saremmo così indietro in tema di diritti civili». 
Le sue doti di comunicatore – coraggioso, autorevole ed elegante – 
avrebbero convinto anche il più tenace oppositore alla causa LGBTI+ 
italiana. In quanto catalano di adozione, gli sarò sempre grato per aver 
consegnato alle future generazioni un paese moderno e tollerante, 
punto di riferimento per l’Europa e il mondo.

Concludo questo mio breve ricordo con un auspicio, che spero si 
realizzi al più presto: accompagnarti in un viaggio alla città partenopea, 
per rinsaldare le relazioni storiche, sociali e culturali tra due grandi 
capitali del Mediterraneo (Barcellona e Napoli) e celebrare il tuo 
compleanno con la comunità napoletana che ti segue e ti adora. Tanti 
cari auguri, Armand!

a r mor i a ,  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  2 21 - 2 2 2  -  ic g e n h e r . c at

Salvatore Marino, Per Armand de Fluvià



223

ARMAND DE FLUVIÀ

Xavier de Cruïlles  de Peratallada  i  Vidal

Recordo perfectament la primera vegada que vaig parlar amb l’Ar-
mand. Va ser electrònicament el 30 de novembre de 2009. Jo era un 
noi de vint-i-cinc anys que sempre havia estat interessat en temes 
històrics, especialment els genealògics i heràldics. 

Quan encara vivien els meus avis i l’arxiu familiar estava a casa 
seva, em recordo tafanejant els pergamins i, tot i que no n’entenia 
el contingut, em traslladaven a temps remots de guerres, cavallers i 
castells. 

Tornant a la realitat després d’aquest rampell romàntic, l’Armand 
em va contestar al meu primer correu convidant-me a casa seva per 
resoldre els meus dubtes. Tinc molt present aquell dia que vaig entrar 
a casa seva, al seu pis de la Rambla de Catalunya. Em va impressionar 
la quantitat de llibres, fotografies i records que formen la seva vida i 
que donen una idea de la importància que per a les nostres ciències 
ha tingut l’Armand. 

Arran d’aquesta primera trobada, l’Armand em va anar assessorant 
en les meves aficions auxiliars de la història i d’aquí va néixer la nos-
tra amistat. Va ser ell qui va fer el meu expedient d’ingrés al Reial Cos 
de la Noblesa de Catalunya i qui va prologar el meu llibre. 

Em va ensenyar com funcionen els arxius, com s’ha de fer una 
recerca genealògica, com s’ha de dubtar de les fonts orals, com s’ha 
de preparar un expedient nobiliari i, en definitiva, pràcticament tot el 
que he après sobre les nostres matèries. 

Gràcies a ell, he pogut evolucionar com a heraldista i genealogista 
(aficionat sempre) fins a arribar a ser fiscal del Reial Cos de la No-
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blesa de Catalunya, cap de protocol del Reial Estament de Girona i 
secretari de la ICGenHer, a més de professor d’heràldica en els cursos 
que imparteix la ICGenHer i que és una de les coses més gratificants. 
Veure com els alumnes entren sense saber pràcticament res i surten 
amb uns coneixements adequats per poder avançar en els seus estudis 
o aficions, no té preu. Tot això ho dec a l’Armand. 

Si se’m permet l’acudit, l’Armand és el meu més vell amic però és 
sobretot un bon amic, un mestre i un referent.

En el centre de la imatge, Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal, impartint classe d’heràldica a 
la ICGenHer
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BIBLIOGRAFIA D’ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

Jordi Manent i  Tomàs

La bibliografia d’Armand de Fluvià i Escorsa és extensa, però en aquest volum 
d’homenatge només ens hem centrat en els llibres publicats per ell o que 
ha escrit conjuntament amb altres autors. La llista d’articles de l’heraldista 
és relativament llarga, molts dels quals els trobem en el Diario de Barcelona 
i en revistes com Hidalguía, de Madrid; Paratge, de la Societat Catalana de 
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària; i Armoria, de 
la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica; a revistes diverses amb 
col·laboracions escadusseres; i en volums col·lectius i miscel·lànies. Una part 
d’aquests articles, que arriben al centenar, s’han recollit en volum, però no 
tots. De Fluvià també és autor de força pròlegs i epílegs, i protagonista de 
diverses entrevistes sobre els seus temes predilectes: la genealogia, l’heràl-
dica i la noblesa, i l’homosexualitat. Podeu trobar més referències de la seva 
bibliografia en el web www.armanddefluvia.com i a www.icgenher.cat. 

Aportaciones a la historia económica y social de la Ciudad (1964), conjuntament 
amb Pedro Voltes Bou, Joan-Ferran Cabestany, Ayuntamiento de Barce-
lona (Instituto Municipal de Historia) i Cámara Oficial de Comercio y 
Navegación de Barcelona, col·lecció “Documentos y estudios”, número 
13, Barcelona, 306, p.

El solar catalán, valenciano y balear (1968), d’Alberto i Arturo García 
Carraffa, Librería Internacional, San Sebastián, 4 volums. A. de Fluvià 
amplià, revisà i acabà l’edició.

Homosexuales masculinos: sus problemas y adaptación (1977), conjuntament 
amb Martin S. Weinberg i Colin J. Williams, Editorial Fontanella, col-
lecció “Sexualidad”, núm. 30, Barcelona, 501 p.

Aspectos jurídico-legales de la homosexualidad (1979), Institut Lambda, col-
lecció “Temas monográficos de sexologia”, número 4, Barcelona, 30 p.
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Diccionari general d’heràldica (1982), EDHASA, Barcelona, 242 p. Amb 
un glossari anglès, castellà, francès i italià. Pròleg de Martí de Riquer.

Diccionari heràldic. Índex de les càrregues heràldiques dels escuts de l’Adarga 
catalana (1987), Editorial Virgili & Pagès, Lleida, 139 p. Pròleg de 
Faustino Menéndez-Pidal y de Navascués.

Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya (1989), Enciclopèdia Cata-
lana, col·lecció “Biblioteca universitària”, número 11, Barcelona, 232 p. 
Pròleg per Josep M. Salrach.

Origen i escuts de cognoms catalans (1989), col·leccionable del diari Avui, 
240 p.

Els quatre pals. L’escut dels comtes de Barcelona (1994), Rafael Dalmau Edi-
tor, col·lecció “Episodis de la història”, núm. 300, Barcelona, 168 p. 
Reimpressió de 1996.

A la recerca dels avantpassats. Manual de genealogia (1995), Curial Edicions 
Catalanes, Barcelona, 246 p. Pròleg d’Antoni Pladevall i Font. Maquetació 
i infografia d’Ignasi Ametlla i Guxens. Segona edició de 2015, editada 
per Curial i la Fundació Pere Coromines.

L’Autonomia política de Catalunya: orígens, competències i organització de la 
Generalitat (1995), juntament amb Josep Pagès i Rejsek i Ricard Lobo 
i Gil, Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència, col-
lecció “Guies”, número 1, Barcelona, 166 p. 159 p. 2a edició. 3a edició 
de 2001, de 159 p. 4a edició del 2005, de 167 p.

Cavalleria catalana medieval: cavallers catalans de l’edat mitjana: llurs ar-
madures i senyals heràldics (1997), Galerada, Cabrera de Mar, 29 folis 
de làmina. Projecte i realització gràfica de Julià Mumbrú. Prefaci de 
Martí de Riquer.

Nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya (1998), conjuntament 
amb Lluís Bru de Sala i de Valls, Editorial Juventud, Barcelona, 281 p.

Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya (1998-
2019), Institut d’Estudis Nobiliaris Catalans i Arxiu Nacional de Cata-
lunya, Sant Cugat del Vallès, en quatre volums: I: 1998, edita Pagès, 142 
p.; II: 2004, edita Pagès, 152 p.; III: 2013, 176 p.; i IV: 2019, edita Difusió 
Publicacions i Vídeos, 194 p., il·lustracions de Xavier Garcia i Mesa.

Els símbols dels ens locals de Catalunya (2001), conjuntament amb I. Rueda i 
M. Camín, Generalitat de Catalunya – Direcció General d’Administració 
Local, Barcelona, Barcelona, 100 p.

Political autonomy in Catalonia: origins, jurisdiction and organisation of the 
Generalitat: Parliament and Government (2002), juntament amb Josep 
Pagès i Rejsek i Ricard Lobo i Gil, Generalitat de Catalunya – Depar-
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tament de la Presidència, col·lecció “Guies”, número 1, Barcelona, 159 
p. 2a edició. 3a edició del 2006, de 171 p.

El moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-1975) (2003), amb 
la col·laboració de Vicent Canet i Martínez, Laertes, col·lecció “Rey de 
bastos”, número 41, Barcelona, 278 p. Pròleg de Joan Francesc Marco.

La Autonomía política de Cataluña: orígenes, competencias y organización de la 
Generalidad (2003), juntament amb Josep Pagès i Rejsek i Ricard Lobo 
i Gil, Generalitat de Catalunya – Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions, col·lecció “Guías”, número 1, Barcelona, 159 p. 3a edició. 
4a edició del 2005, de 171 p.

El moviment en imatges: el moviment gai, lesbià i transsexual a Catalunya 
(2005), conjuntament amb altres autors, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 62 p. Catàleg de l’exposició celebrada al Palau Robert de 
Barcelona del 19 d’octubre al 8 de novembre del 2005.

L’apropiació dels símbols nacionals de Catalunya per part d’historiadors aragone-
sos (2009) Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, Barcelona, 18 p.

Historia de una falsificación nobiliaria: la baronía de Gavín en Aragón (2010), 
Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, Barcelona, 32 p.

Catalunya, un país sense escut (2010), conjuntament amb Quim Monzó i 
Gómez, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, Barcelona, 17 p.

Manual d’heràldica i tècnica del blasó: amb un glossari final (2011), Galerada, 
col·lecció “Manuals universitaris”, núm. 2, Cabrera de Mar, 260 p. Dis-
seny d’escuts de Brian Caffrey. Coordinació Ignasi Ametlla i Guxens.

Sistemes d’ordre dels cognoms. Quin ha de ser el cognom dels fills? Un greu em-
bolic innecessari (2011), Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, 
Barcelona, 18 p.

Qui eren els meus avantpassats? Nou manual de genealogia (2012), Institució 
Catalana de Genealogia i Heràldica, Barcelona, 244 p. Pròleg d’Antoni 
Pladevall i Font; maquetació i infografia d’Ignasi Ametlla i Guxens.

Manual de nobiliària catalana (2012), Institució Catalana de Genealogia i 
Heràldica, Barcelona, 156 p. Pròleg de Pedro Moreno Meherhoff.

Nobiliari general català (2014-2021), Institució Catalana de Genealogia i 
Heràldica. Volum I: (2017), 160 p., pròleg de Josep M. Salrach, direcció i 
producció d’Ignasi Ametlla i Guxens; volum II-A: (2018), 213  p., pròleg 
de Jaume Sobrequés, direcció i producció d’Ignasi Ametlla i Guxens; 
volum III i IV-A: (2020), 205 p., pròleg d’Agustí Alcoberro i Pericay, 
direcció i producció d’Ignasi Ametlla i Guxens; volum III i IV-B: (2021) 
206 p.; volum V: (2014), 139 p., pròleg de Francesc Cabana, direcció 
i producció d’Ignasi Ametlla i Guxens. L’obra consta de cinc parts: 1. 
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Llinatges comtals i vescomtals, 2. Noblesa immemorial, 3 i 4. Noblesa 
de privilegi d’origen úrba i rural, 5. Famílies ennoblides per concessió 
de títol nobiliari del Regne.

Recull d’articles. Nobiliària i reialesa (1958-2015) (2015), Institució Catalana 
de Genealogia i Heràldica, Barcelona, 294 p. Pròleg de Pedro Moreno 
i Meyerhoff.
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Aprofitant l’avinentesa d’aquest volum d’homenatge d’Armoria dedicat a Ar-
mand de Fluvià, vam creure convenient fer-li una entrevista que repassés tota 
la seva llarga trajectòria centrant-nos, sobretot, en els aspectes d’heràldica, 

genealogia i nobiliària, però també desgranant els altres dos temes cabdals en la 
seva vida: la lluita pels drets nacionals de Catalunya i la lluita pels drets del col-
lectiu LGTBI+. Cal dir que l’entrevistador ha hagut de dir una “mentida piadosa” 
a l’entrevistat fent-li creure que aquesta entrevista es publicaria en una revista 
generalista de temàtica literària o històrica, amagant, així, la sorpresa que tindrà 
en veure-la incorporada al volum d’homenatge. L’entrevista va ser feta el passat 
29 de juliol del 2021 a casa seva, al pis de la Rambla de Catalunya de Barcelona.

ENTREVISTA A ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

per Jordi Manent i Tomàs
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Com porta la pandèmia?
De moment bé i a punt de fer noranta 
anys el mes d’octubre vinent. Amb 
precaució, però bé. 

De quin tipus de família procedeix?
D’una família de classe mitjana acomo-
dada de Barcelona. Jo vaig néixer en 
aquest pis de la Rambla de Catalunya 
perquè ja era el pis dels meus avis 
materns, i tota la vida he viscut aquí.

Tant els Escorsa com els Fluvià venien 
de Barcelona?
El besavi Escorsa era de Sant Feliu de 
Codines, i va venir a Barcelona. I els 
Fluvià sí, eren de Barcelona.

I els seus pares de què treballaven?
El meu pare era deixeble d’Enric 
Granados i la seva afició era la música, 
tocava el piano molt bé, havia fet con-
certs, però, és clar, això no donava per 
viure, i era funcionari de la Diputació 
de Barcelona, a l’Escola Industrial. I 
la meva mare era mestressa de casa. 
El meu avi era el copropietari de la 
foneria Escorsa i es va separar dels 
seus germans i aleshores va fundar 
HAMSA, Hierros de Aceros Moldeados 
Sociedad Anónima.

I el cognom de Fluvià d’on ve?
És d’una de les famílies nobles de 
Catalunya, i per això el de. Jo vinc 
de família noble, però almenys hi va 
haver tres generacions que eren tot 

“El meu interès per la genea-
logia ve dels anys quaranta, 
quan jo feia tercer o quart de 
batxillerat, i em feien estu-
diar els reis. A França hi havia 
fins a 18 reis Lluís i vaig voler 
saber quina relació tenien en-

tre ells”

el contrari: el meu avi era republicà... 
però jo he recuperat el de. Considero 
que no té res a veure amb la política, 
això de tenir la preposició de en el 
cognom. La gent associa de amb no-
ble i monàrquic, i no sempre és així.

D’on li ve l’interès per la noblesa, 
la genealogia, l’heràldica i la vexil-
lologia?
Això m’ho han preguntat moltes 
vegades i sempre responc el mateix. 
Devia ser als anys quaranta, quan jo 
feia tercer o quart de batxillerat. A 
mi la història sempre m’havia agra-
dat i en aquella època la història 
dels països l’estudiàvem segons els 
reis; a França hi havia 18 reis Lluís, i 
vaig voler saber quina relació tenien 
entre ells. L’interès va començar per 
aquí. I de França vaig interessar-me 
per tota la reialesa europea —tinc 
una base de dades amb les gene-
alogies dels sobirans del món—, 
però també asiàtica, americana i 
africana, i totes les genealogies de 
totes les cases sobiranes del món. 

a r mor i a ,  v o l .  x i ,  2 0 21 ,  p .  2 31 - 2 4 3  -  ic g e n h e r . c at

Jordi Manent i Tomàs, Entrevista a Armand de Fluvià i Escorsa



233

I després ja em va donar per fer les 
genealogies de les famílies de la 
noblesa catalana. 

Creu que a Catalunya hi ha interès 
per aquestes disciplines?
No gaire. N’hi ha més a Espanya que 
aquí i en altres països. Hi ha interès, 
però de poca gent. Ara n’hi ha més 
que abans, perquè crec que jo hi he 
contribuït. Penso que les classes que 
impartia d’heràldica i de genealogia 
hi han ajudat. El fet és que, quan vaig 
començar, l’interès que hi havia era 
molt minso. Com a president de la 
Institució Catalana de Genealogia i 
Heràldica (ICGenHer), he de dir que 
treballem organitzant conferències, 
cursos i publicacions sobre la gene-
alogia, l’heràldica i l’onomàstica, la 
nobiliària, etc., per difondre aquestes 
ciències auxiliars de la història.

El meu pare Albert Manent explicava 
que quan el va conèixer, el 1957 en un 

tren de Sarrià, vostè era donjoanista. 
Per què?
És cert. Bé, jo aleshores era antifran-
quista. Vaig veure que l’única solució 
pacífica per sortir de la dictadura 
franquista era la monarquia, però no la 
que Franco volia, sinó la de Don Joan, 
que sempre havia acreditat els seus 
principis d’europeisme, democràcia, 
etc. I per això Franco va voler arrencar 
el nen Joan Carles de la influència del 
seu pare Don Joan. I va portar Joan 
Carles a Espanya i Franco va aconseguir 
el que ell volia, separar el pare del fill. I, 
és clar, això al seu pare no li agradava 

“Jo era donjoanista perquè 
era antifranquista, i vaig veu-
re que l’única solució pacífi-
ca per sortir de la dictadura 
franquista era la monarquia, 
però no la que Franco volia, 
sinó la de Don Joan, que sem-
pre havia acreditat els seus 
principis d’europeisme, de-

mocràcia, etc.”
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gens. Hi ha una anècdota que explica 
que quan Franco va proclamar hereu 
Joan Carles “y juró los principios del 
Movimiento”, i va sortir per televisió, el 
dia abans Carrero Blanco va anar a visi-
tar don Joan a Estoril, a Portugal, i li va 
dir que l’endemà el seu fill “juraria los 
principios del Movimiento”. Aleshores 
ell va pensar: “Bé, a mi se m’ha acabat, 
jo ja no hi puc fer res. Han aconseguit 
separar-me ideològicament del meu 
fill”. Vaig mantenir correspondència 
amb Don Joan, que jo considerava el 
rei d’Espanya, i fins i tot vaig rebre en 
una ocasió una carta seva escrita en 
català.

Hi ha aquella biografia d’Ismael Fu-
ente, publicada el 1993, titulada Don 
Juan de Borbón: hijo de rey, padre de 
rey, nunca rey.
Sí. Ara bé, tots els monàrquics el con-
sideràvem el nostre rei i el tractàvem 
com a tal.

—I el seu donjoanisme era més un 
sentiment més racional que no pas 
emocional? Pensava més en un canvi 
polític i per tant el seu donjoanisme 
era un concepte més racional?
—Era l’única solució pacífica que jo 
veia per sortir de la dictadura.
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—En canvi, vostè amb el rei Joan 
Carles I i Felip VI era i és molt més 
crític, oi? Per què aquesta diferència 
entre l’avi i el pare i el fill?
—Sempre me’n recordaré. Érem a casa 
d’Antoni de Senillosa, amb Santiago 
Torén, Francesc de Gomis, Santiago 
Nadal... i gairebé tots vam plorar quan 
vam veure a la televisió que el príncep 
Joan Carles “juraba los principios del 
Movimiento”. I tots vam veure que allò 
ja s’havia acabat i que Franco havia 
aconseguit el que volia.

—Ara està molt de moda criticar el 
rei Joan Carles, però fa deu o quinze 
anys era intocable i gairebé  tothom 
en parlava bé. Amb pros i contres, 
quin balanç fa del regnat de Joan 
Carles I?
—Home, va actuar com un rei consti-
tucional i no va fer mai cap actuació 
que sortís del que era convenient. Ha 
estat un bon rei constitucional. Ara 
bé, el concepte “legitimat d’origen” 
no el va tenir fins que el seu pare va 
abdicar.

“El rei Joan Carles I va actuar 
com un rei constitucional i no 
va fer mai cap actuació que 
sortís del que era convenient. 
Ha estat un bon rei constitu-

cional”

—I sobre Felip VI què n’opina? Creu 
que el fill és ideològicament més 
tancat que el pare?
—Jo diria que sí, perquè diu molt 
poques coses i s’ajusta al que li toca. 
És un monarca constitucional que 
compleix el seu paper.

—Però el pare no entenia més Cata-
lunya que no pas el fill?
—Jo a Felip no l’he tractat, a Joan 
Carles sí, i n’havíem parlat, del tema 
català. Recordo una recepció al Palau 
Moja. Jo m’hi vaig acostar i vaig dir a 
Joan Carles: “Alteza, sería muy con-
veniente que su Alteza aprendiera el 
catalán”. I la seva resposta va ser: “Sí, 
claro, y el gallego y el vasco”.

¿Creu que la monarquia espanyola és 
robusta i en té per a temps o té data 
de caducitat relativament propera?
Jo penso que entre el poble en gene-
ral, i no polititzat, hi ha indiferència. 
Hi ha els que en són partidaris i els 
que en són contraris, però en general 
a la gent el tema no li interessa gaire.

Sí, però la monarquia va fent, va 
aguantant. No cau.
És cert.

El sentiment monàrquic a Espanya es 
manté o va disminuint?
No ho sé. No sé si s’han fet gaires 
enquestes sobre això. 
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Però sí que és veritat que el senti-
ment antimonàrquic a Catalunya 
ha crescut molt, per tot el tema del 
procés. A Catalunya, els contraris a la 
monarquia s’han disparat i són més 
del 60% o 70%.
Jo ara no tinc l’activitat política que 
tenia abans, però diria que hi ha 
bastanta indiferència. 

I mentre vostè sigui espanyol, prefe-
reix una monarquia o una república?
Bé, si és una monarquia com la d’ara, 
prefereixo això. Pels precedents una 
república sempre m’ha fet una mica 
de por; en canvi, amb una monarquia 
constitucional, sempre és el mateix i 
et dona una estabilitat. I si els reis són 
realment constitucionals no s’hauria 
de decantar per cap opció.

Si hem de ser sincers, la Segona Re-
pública espanyola, encara que portés 
grans avenços, va ser bastant desas-
trosa pel que fa a estabilitat.
Aquí tant l’Exèrcit com l’Església i la 
banca estaven per la monarquia. En 
una república (atesos els precedents) 
no saps qui et pot venir i et pot donar 
menys estabilitat. En canvi, la monar-
quia (en principi) és un símbol esta-
ble com a Anglaterra i altres països.

Però a Anglaterra, a banda del símbol, 
sí que està molt més arrelada mental-
ment i té més prestigi...
Sí, però també les monarquies nòr-

diques. Ni se’ls acut discutir-ho, això. 
Ni als Països Baixos, ni a Bèlgica, ni 
als països escandinaus.

I en una Catalunya independent, vos-
tè preferiria una monarquia catalana 
(si fos possible) o una república?
No ho sé. Depèn de quina persona, de 
quina mentalitat... Hi podria haver al-
gun successor dels comtes de Barce-
lona. Potser un rei català tindria més 
arrels que una República Catalana.

Perquè de fet, ¿en una Catalunya 
independent el rei seria Felip VI per 
fusió de la línia dinàstica catalana 
amb la castellana, oi?
Sí, seria Felip VI, però a Catalunya 
seria anomenat Felip V, perquè Felip 
I no va ser rei de la Corona d’Aragó, 
només de Castella.

Perquè el llinatge dels Urgell es va 
extingir i per tant no hi ha cap altra 
branca...
L’últim rei de la dinastia catalana fou 
Martí I l’Humà, que va morir sense 
fills. Es va extingir la primera línia 
masculina del Casal de Barcelona i 
la segona era la dels comtes d’Urgell, 
però en el Compromís de Casp va ser 
elegit sobirà el parent més proper per 
línia femenina, el rei de Castella, que 
era el seu nebot.
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hi hauria molta gent que hi podria 
optar, però per mèrits dinàstics no. 
Com qualsevol membre de la casa 
reial espanyola, que també descen-
deixen directament dels comtes de 
Barcelona.

El 1983 vostè va crear la Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobili-
ària, i en va ser president del 1983 
al 2007. Què ens explica d’aquella 
etapa? 
Hi va haver un grup de gent a qui 
els interessava aquestes disciplines 
i fèiem uns cursets de genealogia, 
d’heràldica, de nobiliària catalana, 

“Si fos possible una monarquia 
catalana en una Catalunya in-
dependent, potser un rei català 
tindria més arrels que una Re-
pública catalana. El problema 
seria: amb quins mèrits dinàs-
tics? Perquè si fossin familiars 
hi hauria molta gent que hi 
podria optar, però per mèrits 

dinàstics no”.

Si Catalunya fos independent i vol-
gués tenir monarquia pròpia, podria 
rescatar antics llinatges catalans?
El problema seria: amb quins mèrits 
dinàstics? Perquè si fossin familiars 
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etc. I fèiem aquests cursets, publicà-
vem llibres i teníem uns socis.

Fins llavors un primer nucli de per-
sones que estudiessin l’heràldica i 
aquestes disciplines no hi era?
No.

Després va marxar de la Societat i 
va crear, el 2007 mateix, la Institu-
ció Catalana de Genealogia i He-
ràldica, de la qual és president. Per 
què aquest canvi?
A la Societat Catalana de Genea-
logia i Heràldica es va planificar, 
pas per pas i llargament, per acon-

seguir fer fora una part de la junta 
de govern. Això no em va agradar 
i vaig dimitir. Per aquesta raó vaig 

“La Institució Catalana de Ge-
nealogia i Heràldica ha treba-
llat per a poder difondre les 
matèries d’estudi mitjançant 
el conveni amb diferents en-
titats com Òmnium Cultural, 
l’Ateneu Barcelonès, la Uni-
versitat de Mèxic, etc., oferint 
cursos, conferències i publi-

cacions”
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proposar la fundació d’una nova 
entitat, la ICGenHer a Barcelona, 
amb el suport d’altres membres de 
la Societat.

—I aquesta nova institució ha anat 
fent més o menys el mateix tipus 
d’activitats?
No, la Institució ha treballat per 
difondre les matèries d’estudi mit-
jançant el conveni amb diferents 
entitats com Òmnium Cultural, 
l’Ateneu Barcelonès, la residència 
d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona, la Universitat de Mèxic, 
etc., oferint cursos, conferències i 
publicacions. I entre les publicaci-
ons vull destacar el Manual d’he-
ràldica i tècnica del blasó, el manual 
de genealogia Qui eren els meus 
avantpassats? i el primer Manual 
de nobiliària catalana, a més de la 
meva opera magna, el Nobiliari 
General Català, i la revista Armoria, 
que recull els treballs de recerca 
dels membres de la Institució.

Vostè s’ha dedicat molt a la regula-
rització dels escuts municipals cata-
lans. ¿Per què creu que és necessari 
una uniformització de l’escut més 
que no pas normativitzar-lo? Per 
què tots els escuts han de ser iguals 
en la forma?
És evident, perquè cada país té la 
seva forma. Hi ha l’escut francès, 
l’escut italià en forma de cap de 

cavall, els anglesos, suïssos... En 
canvi aquí, durant l’edat mitjana 
sovintejaven els escuts caironats 
tant oficialment com no, i vaig creu-
re convenient que aquest era el més 
propi d’aquí. No és l’ibèric ni tam-
poc el francès que acaba en punta... 
El caironat era el que sortia més a 
casa nostra, i per això havia de ser 
l’oficial.

Si hi ha un escut d’un municipi que 
és arrodonit, aleshores vostè reco-
mana o fa que sigui caironat?
Tots els escuts que han passat per 
mi per oficialitzar els poso sempre 
caironats. És el d’aquí, es va accep-
tar i cada vegada, com podeu veure, 
n’hi ha més que són així.

Per tant, l’Estat espanyol també ofi-
cialitza tots els seus escuts amb la 
forma pròpia?
A Espanya, l’oficial és l’escut ibèric, 
que és rectangular amb la part de 
baix arrodonida.

I a França?
Es diu escut francès, i és el que aca-
ba en punta d’arc conopial. 

Expliqui’ns quina és la situació de 
la regularització dels escuts i ban-
deres dels municipis, consells co-
marcals i diputacions catalans.
Bé, jo això ho portava al dia fins fa 
dos anys, quan em van cessar. Em 
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van dir que ja feia molts anys que 
ho feia, que jo era molt gran. Tot 
era perquè volien posar una per-
sona nova, funcionària. Però fa un 
temps que no ho miro i no sé com 
està, actualment, l’oficialització dels 
escuts.

Però el 1980 vostè va ser nomenat 
assessor d’heràldica al Departament 
de Governació de la Generalitat de 
Catalunya...
Exacte. I si soc l’assessor d’heràl-
dica de Catalunya, i no he estat 
cessat, no entenc per què es valora 
la meva feina però en canvi no puc 
continuar treballant-hi.

És surrealista: ¿el mateix govern de 
la Generalitat de Catalunya ha pres-
cindit del seu assessor d’heràldica?
Quan em deien que era el millor de 
tots, amb fama mundial... I és que 
em sap greu perquè jo ho feia tot 
molt correctament, em mirava totes 

les lleis de l’heràldica municipal i 
també consultava tota l’heràldica 
dels països del món. Crec que era la 
persona adient per fer la feina. I no 
és presumpció: a mi m’encantava i 
fruïa fent-ho.

I als altres territoris de parla catala-
na, els escuts i banderes estan gaire 
normativitzats?
La veritat és que no ho sé. Fa uns 
anys rebia alguna petició d’algun 
municipi del País Valencià i de les 
Illes Balears... Vaig fer un poblet 
d’Eivissa i un altre de València. En 
aquests territoris no s’ha fet sis-
temàticament com aquí, que hem 
oficialitzat el 80% dels escuts i 
banderes dels municipis i consells 
comarcals catalans, perquè no hi ha 
un càrrec com el meu, el d’assessor 
d’heràldica i genealogia de Catalunya.

Quin és l’estat de la qüestió dels 
estudis sobre la noblesa catalana?
No conec que es facin gaires es-
tudis, però tampoc no n’estic al 

“En ser encara l’assessor 
d’heràldica de Catalunya, i no 
he estat cessat, no entenc per-
què es valora la meva feina 
però alhora no puc continuar 
treballant-hi per oficialitzar 
els escuts i les banderes dels 
municipis catalans, dels quals 

ja he fet un 80%”.

“El tema de l’homosexualitat 
no se li dona la importància 
del que se li donava abans, i 
això és millor. Ara hi ha més 
indiferència. Hi haurà gent 
que els afectarà més o menys, 
però és en l’àmbit particular”.
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corrent. Abans jo era l’únic que ho 
estudiava. És un dels meus temes, 
el de la noblesa catalana. Havia fet 
conferències, cursets, llibres...

Passem a una altra temàtica. Vos-
tè ha estat un clar banderer de la 
defensa del col·lectiu LGTBI+ des 
de ben jove. Vist en perspectiva, fa 
quaranta o cinquanta anys, quan els 
gais eren perseguits o arraconats 
en certs sectors, respecte a la situ-
ació d’ara s’ha millorat molt, però 
encara hi ha discriminacions. Quina 
valoració fa de la situació i evolució 
històrica?
Evidentment bona. I la discrimi-
nació mai és oficial, és de la gent, 
d’alguns casos concrets. I és que 
l’homofòbia, el masclisme... encara 
continua vigent.

Però molt menys que abans, no? Molt 
focalitzat en uns nuclis concrets...
Sí. Al tema de l’homosexualitat no 
se li dona la importància que se li 
donava abans, i això és millor. Ara 
hi ha més indiferència. Hi ha gent a 
qui els afectarà més o menys, però 
és en l’àmbit particular.

En una entrevista recent a Vilaweb 
[14-6-2021] vostè va dir que “fun-
dava convents gais per on anava”, i 
que era “com Santa Teresa”. ¿Troba 
que tota aquella feina durant anys 
de picar pedra ha valgut la pena? 

N’està content, dels fruits recollits?
Oi tant. La prova és que hi ha hagut 
un canvi molt gran en la mentali-
tat de la gent. Durant els anys del 
franquisme era molt diferent. Avui, 
la gent diu “ah!, és un maricón, 
doncs molt bé, ciao”. Fins i tot jo de 
vegades també dic: “Aquest és una 
maricona”.

Són molt diferents els gais de la 
seva edat dels que ara tenen menys 
de vint anys? Com creu que viuen 
l’homosexualitat els joves d’avui?
Suposo que els joves homosexuals 
d’avui ho viuen molt millor que 
quan jo tenia vint anys, però no els 
conec. Hi ha molts pares que tenen 
un fill gai i que els sap greu però 
que l’accepten. En canvi, no és aque-
lla cosa d’abans de “quin horror” i 
que eren trets o expulsats de casa, 
cosa que abans es feia molt sovint. 
Abans era una cosa espantosa.

Però vostè va obrir camí i darrere 
seu una altra generació també va 
continuar obrint camí i ara les ge-
neracions més joves ho tenen més 
fàcil.
Jo vaig viure una època en què 
sentia mares, més d’una, que deien: 
“Prefereixo un fill criminal o assassí 
que un fill maricón”.

Canviem de tema. Com ha viscut el 
procés independentista?
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Molt bé, però ara s’ha apagat una 
mica. Sembla que ara alguns es 
conformin amb la situació actual. Si 
jo fos més jove m’hi dedicaria més, 
però ara, evidentment, que faré no-
ranta anys...

Suposo que en el seu moment el va 
viure amb il·lusió i ara amb decep-
ció, com molta gent.
Sí.

Quins errors creu que vam cometre 
els catalans i els nostres governants 
amb la gestió del procés?
La història ho dirà.

Com veu el país actualment? Té 
esperances en el futur?

Sí, l’esperança no es perd mai, però 
no veig que es treballi amb prou 
energia.

Creu que en un futur hi pot haver 
una segona embranzida per la inde-
pendència?
Estaria molt bé, però això depèn de 
les noves generacions, amb les quals 
hi diposito la meves esperances, però 
evidentment m’encantaria que arribés.

Creu que algun dia Catalunya acon-
seguirà la independència?
Ho espero. Per a mi és un somni 
que espero que es faci realitat.

En què està treballant, actualment?
Estic treballant en el Nobiliari Gene-
ral Català, treball de tota una vida 
de recerca de dades de les famílies 
nobles catalanes. Aquest treball es 
publica en uns volums que conte-
nen arbres genealògics de llinatges 
nobles. Aquesta obra consta de cinc 
parts: llinatges i famílies comtals i 
vescomtals, llinatges i famílies de la 
noblesa immemorial, famílies de la 
noblesa de privilegi, famílies d’ori-
gen rural, i famílies ennoblides per 
concessió de títol nobiliari.

Té algun llibre inèdit per publicar?
Sí. Estic dedicat al Nobiliari General 
Català, del qual sortirà properament 
un nou volum. Altrament sempre he 
desitjat publicar les meves memòries.

“Una nova embranzida per la 
independència depèn de les 
noves generacions amb les 
quals hi diposito la meves es-

perances”.

“Crec que la Generalitat de 
Catalunya i les institucions 
haurien d’interessar-se per-
què d’una vegada per totes 
féssim com els països im-
portants d’Europa i impulsés 
l’oficialització dels municipis 

i instar-los que ho facin”.
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Vol afegir alguna cosa més?
Sí, crec que la Generalitat de Ca-
talunya i les institucions haurien 

“Fa anys que gent del país i de 
fora ens pregunta i vol saber 
quin és l’escut de Catalunya 
com a país, i nosaltres hem 
de respondre que oficialment 

no en té”.

d’interessar-se perquè d’una vegada 
per totes féssim com els països im-
portants d’Europa, s’impulsés l’ofi-
cialització dels municipis i instar-los 
que ho facin; però veig que no hi 
ha interès. D’altra banda, com a pre-
sident de la Institució Catalana de 
Genealogia i Heràldica, fa anys que 
gent del país i de fora ens pregunta 
i vol saber quin és l’escut de Cata-
lunya com a país, i nosaltres hem de 
respondre que oficialment no en té.
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raó, la ICGenHer vol esdevenir un referent en
recerca i divulgació sobre Genealogia,
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em

blem
àtiques. El nostre desig és
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 una filial, a la Secció

Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis
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per aconseguir-ho.
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clara i definida vocació d’investigar, estudiar,
difondre i assessorar en matèria de genealogia,
heràldica, nobiliària, vexil·lologia, insigniària, i totes
aquelles altres disciplines que integren
l’Emblemàtica General, abastar tots els àmbits que
tenen relació amb l’ús social d’emblemes i símbols.
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Investigació sobre les ciències que
configuren el seu àmbit, tant entre els
membres de la Institució, procurant
l’estímul d’altres especialistes i investigadors
mitjançant la concessió de beques, ajuts o
premis d’índole diversa.

Així mateix, fomentarem la participació
activa en congressos, jornades, simposis
i conferències d'àmbit nacional, estatal i
internacional amb la presentació de
ponències, comunicacions i intervencions
sobre les diverses matèries que configuren
la Institució, especialment les relacionades
amb la cultura catalana.

La difusió i formació de les nostres
disciplines a través de seminaris,
conferències i cursos; així com mitjançant
l'edició de publicacions i edicions facsímils i
l’exposició de llibres, documents, segells,
banderes o altres objectes relacionats amb
aquestes matèries.
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La col·laboració i l’intercanvi amb institucions
universitàries, científiques, acadèmiques
i afins que es materialitzaran en l’intercanvi
de publicacions.

Assessorament oficial, mitjançant la figura
de l’Assessor d’Heràldica i Genealogia de
Catalunya, a institucions i entitats públiques
o privades: arxius, biblioteques, museus,
fundacions i institucions afins amb la
possibilitat d’emetre dictàmens o informes
sobre les matèries pròpies que configuren la
Institució, i, per tant, no solament limitades
a les qüestions heràldiques.

Publicació d’una revista –el nom de la qual
serà ARMORIA– que canalitzi els estudis i
les recerques relatives a les nostres
disciplines.

La condició de soci permetrà accedir a
l'àrea restringida de la pàgina web en la qual
es fomentarà l’intercanvi d’informació
relacionada amb les matèries d'investigació
i estudi.
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Iniciem amb il·lusió una nova trajectòria dins l’àmbit de la Genealogia, l’Heraldica i totes aquelles materies que formen part de 
l’Emblematica General i, en definitiva, de la història que neix del mateix si de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica 
(icgenher). Amb el número 1 de la revista «armoria», la revista catalana dedicada a la genealogia, l’heràldica i les seves matèries afins, 
volem tenir un lloc i una veu pròpia dins del marc de les qüestions vinculades amb aquestes matèries. El terme «armoria» significa 
blasó i està directament relacionat amb els reculls d’escuts que es feien des del començament del segle xiv incloent moltes vegades 
explicacions genealògiques dels llinatges o de les famílies que els portaven, afegint-hi també altres explicacions o especificacions. És 
per això que sota aquest nom i d’una manera sintètica i eficaç es poden emparar no tan sols l’heràldica o la genealogia sinó també, i 
entre altres, la nobiliària, la vexil·lologia, la sigil·lografia, la iconografia, la paleografia i l’emblemàtica amb totes les seves possibilitats.
Hem de destacar que no es tracta tan sols de recollir estudis i investigacions únicament històrics: desitgem també que hi tingui una 
presència allò que és actual i allò que pugui propiciar l’esdevenidor. Per això tenen cabuda a la revista tant els temes referits a fets pas-
sats i presents com tot el que pugui tenir una incidència en el futur, com ara un projecte heràldic o vexil·lològic oficialment aprovat, 
els informes o dictàmens demanats per les institucions o pels particulars i totes aquelles altres qüestions en tant que posseeixin una 
dimensió emblemàtica. En principi la temàtica està referida a l’àmbit dels Països Catalans i als antics territoris que formaven la Coro-
na d’Aragó; amb tot, no renunciem a acollir tot allò que pel seu caràcter excepcional– crític, informatiu, epistemològic, metodològic 
o doctrinal –tingui interès per a les matèries que tractem. El primer precedent d’una revista dedicada a l’heràldica i a les disciplines 
afins fou l’«Anuari Heràldic» (1917) publicació de l’efímera Societat Catalana d’Heràldica, creada el 1916. Dissortadament només 
en va aparèixer un número. Esperem i confiem en una llarga vida de la nostra revista i de la nostra Institució, sempre amb els seus 
continguts i objectius científicament seriosos i rigorosos. La longevitat de les publicacions sempre ha estat íntimament relacionada 
amb el prestigi dels seus autors i amb la qualitat de llurs contribucions. Per això i des d’ara mateix convidem i engresquem a tots els 
que desitgin col·laborar amb la revista naixent i vulguin aportar-hi els seus treballs i recerques sobre els temes esmentats.
Iniciem amb il·lusió una nova trajectòria dins l’àmbit de la Genealogia, l’Heraldica i totes aquelles materies que formen part de 
l’Emblematica General i, en definitiva, de la història que neix del mateix si de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica 
(icgenher). Amb el número 1 de la revista «armoria», la revista catalana dedicada a la genealogia, l’heràldica i les seves matèries afins, 
volem tenir un lloc i una veu pròpia dins del marc de les qüestions vinculades amb aquestes matèries. El terme «armoria» significa 
blasó i està directament relacionat amb els reculls d’escuts que es feien des del començament del segle xiv incloent moltes vegades 
explicacions genealògiques dels llinatges o de les famílies que els portaven, afegint-hi també altres explicacions o especificacions. És 
per això que sota aquest nom i d’una manera sintètica i eficaç es poden emparar no tan sols l’heràldica o la genealogia sinó també, i 
entre altres, la nobiliària, la vexil·lologia, la sigil·lografia, la iconografia, la paleografia i l’emblemàtica amb totes les seves possibilitats.
Hem de destacar que no es tracta tan sols de recollir estudis i investigacions únicament històrics: desitgem també que hi tingui una 
presència allò que és actual i allò que pugui propiciar l’esdevenidor. Per això tenen cabuda a la revista tant els temes referits a fets pas-
sats i presents com tot el que pugui tenir una incidència en el futur, com ara un projecte heràldic o vexil·lològic oficialment aprovat, 
els informes o dictàmens demanats per les institucions o pels particulars i totes aquelles altres qüestions en tant que posseeixin una 
dimensió emblemàtica. En principi la temàtica està referida a l’àmbit dels Països Catalans i als antics territoris que formaven la Coro-
na d’Aragó; amb tot, no renunciem a acollir tot allò que pel seu caràcter excepcional– crític, informatiu, epistemològic, metodològic 
o doctrinal –tingui interès per a les matèries que tractem. El primer precedent d’una revista dedicada a l’heràldica i a les disciplines 
afins fou l’«Anuari Heràldic» (1917) publicació de l’efímera Societat Catalana d’Heràldica, creada el 1916. Dissortadament només 
en va aparèixer un número. Esperem i confiem en una llarga vida de la nostra revista i de la nostra Institució, sempre amb els seus 
continguts i objectius científicament seriosos i rigorosos. La longevitat de les publicacions sempre ha estat íntimament relacionada 
amb el prestigi dels seus autors i amb la qualitat de llurs contribucions. Per això i des d’ara mateix convidem i engresquem a tots els 
que desitgin col·laborar amb la revista naixent i vulguin aportar-hi els seus treballs i recerques sobre els temes esmentats. Iniciem amb 
il·lusió una nova trajectòria dins l’àmbit de la Genealogia, l’Heraldica i totes aquelles materies que formen part de l’Emblematica 
General i, en definitiva, de la història que neix del mateix si de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica (icgenher). Amb 
el número 1 de la revista «armoria», la revista catalana dedicada a la genealogia, l’heràldica i les seves matèries afins, volem tenir 
un lloc i una veu pròpia dins del marc de les qüestions vinculades amb aquestes matèries. El terme «armoria» significa blasó i està 
directament relacionat amb els reculls d’escuts que es feien des del començament del segle xiv incloent moltes vegades explicacions 
genealògiques dels llinatges o de les famílies que els portaven, afegint-hi també altres explicacions o especificacions. És per això que 
sota aquest nom i d’una manera sintètica i eficaç es poden emparar no tan sols l’heràldica o la genealogia sinó també, i entre altres, 
la nobiliària, la vexil·lologia, la sigil·lografia, la iconografia, la paleografia i l’emblemàtica amb totes les seves possibilitats.
Hem de destacar que no es tracta tan sols de recollir estudis i investigacions únicament històrics: desitgem també que hi tingui una 
presència allò que és actual i allò que pugui propiciar l’esdevenidor. Per això tenen cabuda a la revista tant els temes referits a fets pas-
sats i presents com tot el que pugui tenir una incidència en el futur, com ara un projecte heràldic o vexil·lològic oficialment aprovat, 
els informes o dictàmens demanats per les institucions o pels particulars i totes aquelles altres qüestions en tant que posseeixin una 
dimensió emblemàtica. En principi la temàtica està referida a l’àmbit dels Països Catalans i als antics territoris que formaven la Coro-
na d’Aragó; amb tot, no renunciem a acollir tot allò que pel seu caràcter excepcional– crític, informatiu, epistemològic, metodològic 
o doctrinal –tingui interès per a les matèries que tractem. El primer precedent d’una revista dedicada a l’heràldica i a les disciplines 
afins fou l’«Anuari Heràldic» (1917) publicació de l’efímera Societat Catalana d’Heràldica, creada el 1916. Dissortadament només 
en va aparèixer un número. Esperem i confiem en una llarga vida de la nostra revista i de la nostra Institució, sempre amb els seus 
continguts i objectius científicament seriosos i rigorosos. La longevitat de les publicacions sempre ha estat íntimament relacionada 
amb el prestigi dels seus autors i amb la qualitat de llurs contribucions. Per això i des d’ara mateix convidem i engresquem a tots els 
que desitgin col·laborar amb la revista naixent i vulguin aportar-hi els seus treballs i recerques sobre els temes esmentats. Iniciem amb 
il·lusió una nova trajectòria dins l’àmbit de la Genealogia, l’Heraldica i totes aquelles materies que formen part de l’Emblematica 
General i, en definitiva, de la història que neix del mateix si de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica (icgenher). Amb 
el número 1 de la revista «armoria», la revista catalana dedicada a la genealogia, l’heràldica i les seves matèries afins, volem tenir 
un lloc i una veu pròpia dins del marc de les qüestions vinculades amb aquestes matèries. El terme «armoria» significa blasó i està 
directament relacionat amb els reculls d’escuts que es feien des del començament del segle xiv incloent moltes vegades explicacions 
genealògiques dels llinatges o de les famílies que els portaven, afegint-hi també altres explicacions o especificacions. És per això que 
sota aquest nom i d’una manera sintètica i eficaç es poden emparar no tan sols l’heràldica o la genealogia sinó també, i entre altres, 
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