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Arxius de la Parròquia de Canet de Mar. 
Treballs de inventari, digitalització i buidat dels fons, fets per 

l’equip d’en Ramon Rovira.  

 

 

 

 

Llibres sacramentals,  

Òbits. 

Guia per la consulta. 
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Fotografies digitals dels 15 llibres + 3 d'albats.  Jordi Soler 

Buidat inscripcions en base dades. Llibres 1 a 9 Jordi Soler 

Buidat inscripcions en base dades. Llibre 10. Vicenç Lamana/Jordi Soler  

Buidat inscripcions en base dades .Llibres 11a15 Jordi Soler  

Buidat inscripcions  Llibres 1, 2 i 3 d’albats  Jordi Soler 
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Digitalització i Buidat dels llibres d’Òbits de la Parròquia de Canet de Mar. 

 

Digitalització (fotografies): 

 Les fotografies en color, amb maquina Nikon 80 i equip de il·luminació Kaiser, son 

fetes des de l’ordinador numerades directament i guardades en memòria externa en format 

doble JPEG i NEF,  recollides en una carpeta per cada llibre, son de doble pàgina 

denominades pel mateix número que figura en l’original al full de la dreta, de forma que, per 

exemple, la foto 50 inclou l’anvers d’aquest full i el revers del anterior. 

 Altres fotografies recullen les pàgines inicials i finals i les pàgines de l’índex, si 

existeix. Com habitualment aquestes pàgines no duen numeració les fotografies les denomino: 

(suposat Llibre 5 d’òbits) 

 Òbits L05 Pag. inicials (01), (02),.. 

 Òbits L05 Pag. finals (01), (02),.. 

 Òbits L05 índex-A(01), A(02),.. B(01),.. C(01)1 

La fotografia del exterior del volum denominada: Òbits L05 foto exterior. 

Les fotografies dels fulls amb inscripcions les denomino: Òbits L05-001, L05-002, 

....., segons sigui el número que trobo anotat l’angle superior de la pàgina de la meva dreta, tal 

com queda dit mes amunt. 

 En alguns casos la numeració de folis o pàgines no es correlativa: per duplicació de un 

número (que resolc afegint una lletra o “bis” tan a la foto com al buidat en el camp “full”); per 

salt de un o mes números (salt que segueixo); o per passar de numeració de folis a pagines o a 

l’inrevés.  

En tot cas sempre les fotos tenen la numeració original que figura en la pàgina de la 

dreta del lector. La digitalització dels 18 llibres d’òbits, ha requerit 3.741 fotografies de 

doble pàgina. 

La digitalització dels 15+3 llibres d’Òbits, ha requerit 3.741 fotografies de doble 

pàgina. 

 

                                            
1  En l’índex, la llista d’una lletra pot continuar en el revers de la pàgina, que es localitzarà en la foto de la lletra 

següent, i o en el lloc que se indiqui en el propi text. 
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Buidat: El buidat recull la informació de les  25.105 inscripcions dels primers 15 llibres 

d'Òbits (des 19 de febrer de 1559 fins a 19 de juliol de 1936) i dels tres llibres d'albats que 

durant uns anys varen anotar-se separats dels adults, tot en una única base de dades. Cada 

inscripció està formada per 19 camps que contenen la  pràctica totalitat de les dades de la 

inscripció original. El darrer camp, “Notes”, serveix per recollir l'eventual informació 

addicional que figura en l'original o notes aclaridores afegides per l'autor del buidat.  El 

buidat, que disposa d'un ràpid cercador, es consultable a internet en la web del Centre 

d'Estudis Canetencs. Si es vol visualitzar els originals digitalitzats, aquests seran consultables 

a  l'Arxiu Municipal de Canet,  es convenient anotar el llibre i foli que figuren al buidat de la 

inscripció per facilitar la localització de la fotografia del original.  

 

Particularitats del llibre 1 d’òbits, 1559-1639. 

Abast: 

En un full inicial, afegit al relligar el volum, figura l’àmbit cronològic 1561-1639, tot i que en 

realitat la primera inscripció es del 19 de febrer de 1559. La darrera de 30 de desembre de 

1639.  

Estructura, paginació i incidències: 

El llibre es fet amb folis doblats verticalment per la meitat, mides: 12 x 33 x 2´5 cm. de gruix. 

Relligat amb tapes de pasta, llom en pergamí. No te índex.  

Numerat per fulls. Del full 14 passa al 16 (error de numeració, no es pèrdua de full). 

Te dos fulls inicials, del segon en queda sols un bocí, seguits dels fulls de inscripcions i un 

full final. 

Seqüència de fotos: -001, -002, ....-013, -014, -016, -017,....-107, -108.  

 
Particularitats del llibre 2 d’òbits, 1640-1693. 

Abast: 

Recull des de 1640  a 1693. La primera inscripció es de 2 de gener de 1640, la darrera de 28 

de setembre de 1693. 

Estructura, paginació i incidències: 
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En mida foli, numerats per fulls del 1 al 309. El numero 287 esta repetit, el segon el denomino 

287a. 

Un full inicial seguit de l’índex i dels fulls de inscripcions.  

Seqüència de fotos: -001, -002, ....-287, -287a, -288, -289, ....-308, -309. 

La segona meitat del llibre es en paper molt fi i dèbil amb algunes taques d’humitat i tinta 

agressiva que en molts llocs ha cremat i perforat el paper que es perd en fragments, la lectura 

es dificulta per la transparència de les inscripcions del darrera. 

Relligat amb pergamí. 

 

Particularitats del volum únic dels llibres 3 i 4 d’òbits, 1693-1760. 

Abast: 

Volum únic que recull els llibres 3 i 4 completant el període de 1693  a 1760. 

Llibre 3: Primera inscripció 6 d’octubre de 1693, darrera 29 de desembre de 1732. 

Llibre 4: Primera inscripció del 4 de gener de 1733, darrera del 30 de desembre de 1760. 

Estructura, paginació i incidències: 

Relligat amb tapes de pasta, llom en pergamí. 

Llibre 3: En mida foli, numerats per fulls del 1 al 202. Aquest darrer full 202 conté 

inscripcions d’òbits d’alguns veïns de Canet morts fora de la vila, quina  noticia fou coneguda 

posteriorment. El segon terç del fulls amb tinta molt descolorida de difícil lectura, el darrer 

terç la tinta agressiva ha cremat el paper, que cau a trossos. 

Te dos fuls inicials seguits de l’índex i dels fulls de inscripcions. 

Seqüència de fotos: -001, -002, ....-201, -202. 

Llibre 4: En mida foli, numerats per fulls del 1 al 187. El full 96 no existeix, passa del 95 al 

97, no sembla una pèrdua sinó error de numeració.  

Te un full inicial seguit de l’índex, omplert amb molt desordre i dels fulls de inscripcions.  

Seqüència de fotos: -001, -002, ...-094, -095, -097, -098, .....-186, -187. 

 

Particularitats del buidat del llibre 5 d’òbits, 1761-1786. 

Abast: 

De 1761 fins 1786. 

Primera inscripció 1 de gener de 1761, darrera inscripció 31 desembre 1786 

Estructura, paginació i incidències: 
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En mida foli, numeració per pàgines 1- 483. (en lloc de folis com ha estat habitual en els anteriors). 

Te dos fulls inicials seguits dels fulls de inscripcions i a final l’índex amb els indicadors alfabètics 

deteriorats. 

Incidents en la numeració:  

1.- El dors de la pàgina 75 esta numerat també amb 75. Al buidat el distingim com: ”75r”.  

2.- El dors de la pàgina 256 esta numerat com 265 .  

3.- El dors de la pàgina 330 esta numerat com 340.. 

4.- A la pàgina 474 li segueixen dues més amb el mateix numero. Al buidat les distingim 

com: “474 bis”, i “474 bis-r”, respectivament.  

En cap dels casos no sembla que es tracti de pèrdua de pagines si no d’error de paginació. 

Relligat amb tapes de pasta i llom en pergamí. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005, ....-073, -075, -076, -078, -080, ...-254, -256, -266, -268, 

-270, .... -328, -330, -341, -343, -345, ....-471, -473, -474bis, -475, -477, ...483. 

 

Particularitats del volum únic dels llibres 6, 7, 8, 9 d’òbits, 1787-1824. 

Abast: 

De 1787 fins 1824 

Llibre 6: Primera inscripció 1 de gener de 1787, darrera 28 de desembre de 1794. 

Llibre 7: Primera inscripció gener de 1795, darrera 30 de desembre de 1800. 

Llibre 8: Primera inscripció 1 de gener de 1801, darrera 29 desembre 1811. 

Llibre 9: Primera inscripció 2 de gener 1812, darrera 30 d’agost 1824. 

Estructura, paginació i incidències: 

Els 4 llibres son de mida foli, amb algunes diferencies de grandària, enquadernats 

conjuntament en un sol volum. Relligat en pergamí, tapes i llom. 

Llibre 6: Numerat per pàgines de la 1 a la 7, segueix, desprès, numerat per fulls del 8 al 80, 

que es l’últim. 

Te dos fulls inicials seguits dels fulls de inscripcions.  L’índex d’aquest llibre esta situat al 

final del volum  i compartits amb les inscripcions del llibre 92. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005, -007, -008,- 009, -010, ....-.078, -079, -080. 

                                            
2  Índex conjunt dels llibres 6 i 9 tot i que no son correlatius en el temps, situat al final del volum. Veure nota 5. 
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Llibre 7: Numerat per pàgines de la 1 fins la 184. Una inscripció aïllada en un primer full 

seguit de sis més en blanc.  

Te un full inicial seguit dels fulls de inscripcions  i de l’índex, situat al final del llibre amb els 

indicadors alfabètics a l’anvers dels fulls. 

El dors de la pàgina 61 i l’anvers de la següent no son numerades, contenen una nota, no 

datada i redactada en castellà, de la visita del bisbe Santiago Perez Mata amb instruccions 

pastorals. Aquestes dos pàgines no numerades son visibles en la foto -062 intercalada entre les 

-061 i -063. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005 ...-059, -061, -062, -063, -065, -067 ...-182, -184. 

Llibre 8. Te un primer full inicial seguit de l’índex i les inscripcions en fulls numerats del 1 al 

148. 

Seqüència de fotos: -001,-002, -003, .....-146,-147, -148. 

Llibre 9: Numerat per fulls, el primer es el 803,  en el 81 se inicien les inscripcións que 

segueixen fins el full 134, per continuar la numeració per pàgines fins la 259. Segueix índex 

que és conjunt amb el llibre 6 com queda dit més amunt (notes 5 i 6). 

Seqüència de fotos: -080, -081 -,082, ...... -133, -134, -136, -138,, .....-256, -258, -260. 

 

Particularitats del llibre 10 d’òbits, 1824-1851. 

Abast: 

Dividit en dos parts: Llibre 10 (adults) i Llibre 10 ( o Llibre 1 de albats o pàrvuls), cada u amb 

el seu índex independent cobreix el òbits des de setembre 1824  a octubre 1851. 

Estructura, paginació i incidències: 

Relligat amb tapes en pasta i llom en pergamí. 

Llibre 10 (adults): Te tres fulls inicials seguits de l’índex i dels fulls de inscripcions numerats 

per pàgines  de 1 a 323. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005, ...... -319, -321, -323. 

                                            
3  En nota en foli 81 s’explica que es decidí aprofitar el llibre 6, que s’havia retirat el1794 encara amb fulls en blanc, 

per continuar les inscripcions al 1812, així el llibre 9 quedà en el mateix volum que el 6 i es prosseguí la numeració dels folis 

d’aquest últim llibre. Posteriorment s’enquadernaren conjuntament els quatre llibres 6,7,8 i 9, com estan en l’actualitat, 

restablint l’ordre cronològic, per aquesta raó el primer full del llibre 9 comença numerat en 80 i els llibre 6 i 9 utilitzen l’índex 

comú que devien tenir quan compartien volum. 
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Llibre 10 (Llibre 1 d’albats):  Te dos fulls inicials seguits de l’índex i dels fulls de 

inscripcions  numerats per pàgines 1  a la 131, desprès continua numerat per fulls del 

132....fins al 157. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005, ........-127, -129, -131, -132, -133, -134,........-155, -156, 

-157. 

Les dues parts redactades en català fins el 20 de juliol de 1828. En aquesta data (pàgina 39 del 

llibre d’adults) figura nota recollint el decret del 16 d’abril de 1828 del Bisbe de Girona 

Dionisio Castaño Bermudez en que “ ..ordena y manda. Que en lo sucesivo se estiendan en 

idioma castellano todas las partidas de Bautismos, de Matrimonios y de Defunciones”.. 

Igual nota en la pàgina 22 del llibre de albats. 

 

Particularitats del llibre 11 d’òbits, 1851-1865. 

Abast: 

Recull òbits, únicament d’adults, de 3 novembre 1851 fins 26 desembre 1865. Els albats s’han 

de seguir en el Llibre 2 d’albats 1851- 1878.4 

Estructura, paginació i incidències: 

 Te un primer full inicial seguit de l’índex, del segon full inicial i dels fulls de inscripcions 

numerats per fulls del 1 al 173. 

Després del foli 45 es troba un full no numerat que he denominat 45bis. 

Seqüència de fotos:  -001, -002, -003, ..... -044, -045, -045bis,  -046, -047, ......-171, -172, -

173.   Relligat en pergamí. 

 

Particularitats del llibre d’òbits 2 d’albats , 1851-1878. 

Abast: 

Recull òbits d’albats de 6 de novembre de 1851 fins 11 de febrer de 1878. 

Estructura, paginació i incidències: 

Te un full inicial seguit de l’índex i dels fulls de inscripcions numerats per fulls del 1 al 141.  

Seqüència de fotos: -001, -002, -003, ...-140, -141.  Relligat en pergamí 

                                            
4  El llibre 1 d’òbits d’albats  està enquadernat conjuntament amb el Llibre 10 d’òbits i diferenciat com Llibre d’òbits 10 

(1 d’albats) 
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Particularitats del llibre 12 d’òbit, 1866-1890. 

Abast: 

Recull òbits d’adults de 8 de gener de 1866 fins 12 de gener de 1890. 

Estructura, paginació i incidències: 

Índex al inici del llibre seguit dels fulls de inscripcions numerats per fulls del 1 al 269. Del 

105 passa al 107, el 106 no existeix, no sembla que falti, es error de numeració.  

Seqüència de fotos: -001, -002, -003, ...-103, -104, -105, -107, -108, -109, ....-258, -259, -

260,...-269. 

Relligat en pergamí 

 

Particularitats del llibre 13 d’òbits, 1890-1913. 

Abast: 

Recull òbits d’adults de 14 de gener de 1890 fins 26 d’octubre de 1913. 

Estructura, paginació i incidències: 

Te un full inicial i l’índex al final, entremig els fulls de inscripcions numerats per fulls de 1 a 

306. 

Salta del 169 al 200, es error de numeració, no pèrdua de fulls. El numero 213 esta repetit, 

denomino el segon 213a. 

Seqüència de fotos: -001, -002, ....-168, -169, -200, -201, -202,..... -212, -213, -213a, -214, -

215,....-305, -306.  

Relligat en pergamí. 

 
Particularitats del llibre d’òbits 3 d’albats , 1878-1923. 

Abast: 

Recull òbits d’albats de 14 de març de 1878 fins 10 d’agost de 1923. 

Estructura, paginació i incidències: 

Te un full inicial i l’índex al final del llibre, entremig els fulls de inscripcions numerats per 

fulls del 1 al 187. 

Del full 170 passa al 172 degut a que el revers del 170 fou marcat equivocadament com 171. 

Seqüència de fotos: -001, -002, -003, ...-169, -170, -172, -173, -174,.......-186, -187. 

Relligat en pergamí 
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Particularitats del llibre 14 d’òbits, 1913-1933. 

Abast: 

Recull òbits des de 3 de novembre 1913 a 31 desembre 1933.  Els albats fins 10 d’agost de 

1923 s’han de buscar en el Llibre 3 d’albats, a partir d’aquí els albats hi son inclosos 

conjuntament amb els adults (primera inclusió en la pàgina 262). 

Estructura, paginació i incidències: 

Te un full inicial seguit de l’índex i dels fulls de inscripcions que son pre-numerats per 

pàgines de la 1 a la 600 sense incidències. 

Seqüència de fotos: -001, -003, -005, .... -595, -597, -599, -600.  

Relligat en pergamí. 

 

Particularitats del llibre 15 d’òbits, 1934-1951. 

Abast: 

Recull òbits de 1 de gener de 1934 fins 26 de desembre de 1951. 

Estructura, paginació i incidències: 

Te un full inicial i l’índex al final, entremig els fulls de inscripcions numerats per fulls del 1 al 

197. 

Seqüència de fotos: -001, -002, -003, .....-195, -196, -197. 

Relligat en pergamí. 

La guerra civil origina un lapsus de inscripcions entre el 19 de juliol de 1936 i el 31 de gener 

de 1939, que esta suplert per una “relación de los fallecidos en esta Parróquia de Canet de 

Mar durante el tiempo de la dominación roja” ubicada del full 29r al 39 

 

En la base de dades hem recollit únicament les inscripcions fins el full 028r., la última 

inscripció es de data 19-7-1936. 

 

 


