
 

Suplement al Full eclesial – arxiu interparroquial 
 

Santuari de la Font Santa i parròquies de  

Canet, Colomers, Foixà, Garrigoles-Les Olives, Jafre, 

La Sala, La Tallada, Marenyà-Tor, Rupià i Verges 
 
Arxiu parroquial de Rupià  -   Carpeta núm. 2 matrimonis 
  
Resum del contingut del material que s’ha dipositat a l’arxiu interparroquial 
 
1 – Llibre IV de matrimonis 
 
El llibre IV de matrimonis iniciat el dia 1 de gener de 1991 per Mn. Joaquim Goy i Esteva, rector 
de la parròquia, certifica que aquest llibre de matrimonis conté 111 folis numerats i que 
correspon a la parròquia de Rupià.  Conté solament 9 anotacions de matrimonis celebrats a la 
parròquia. La redacció de les partides no segueix la forma tradicional que calia escriure tota la 
partida, sinó que es fa d’una manera tradicional que calia escriure tota la partida, si no que es fa 
d’una manera molt resumida i s’ha d’escriure el que demana cada casella que presenta 
successivament el llibre. Aquestes tenen el títol: 1r. Contraents: cognoms i nom, 2n. Naturalesa 
i veïnatge, 3r. Data de naixement, 4t. Estat civil, 5è lloc i data del matrimoni, 6è pares, 7è. 
Sacerdot i testimonis, 8è. Notes. 
 
Com podem veure només hi figuren les dades més importants i a la vegada són molt clares i 
senzilles, però com ja indicàvem al parlar de les noves partides de baptisme no tenen la riquesa 
de dades familiars, de lloc o històriques que tenen les partides antigues. 
 
El primer matrimoni que figura en aquest llibre amb data 11 de novembre de 1995 és de Jordi 
Pairó i Pascual i Gemma Hurtós i Agustí. L’últim és el de l’Eduard Anguera i Puig i Georgina 
Dalmau i Agustí celebrat el 7 d’octubre de 2006. 
 
Aquest llibre IV de casaments de Rupià fou clausurat pel rector Mn. Joan Planella el dia 31 de 
desembre de 2011 per disposició del Vicari General de Girona. Conté un total de 9 partides.   
 
Llibre tamany foli, cobertes de plàstic de color verd. 
 
2.- Autoritzacions per la celebració de matrimonis 
 
La celebració de tot matrimoni canònic va precedit d’un expedient documental que és enviat al 
Bisbat i aquest, si el troba favorable, el Vicari General, envia al rector respectiu la comunicació 
corresponent indicant que es pot celebrar el matrimoni en qüestió. 



 
Aquí a Rupià trobem tot un conjunt de llicències enviades des del Bisbat a la Parròquia 
concedint permís per a celebrar la cerimònia de casament. La primera és del 3 de gener de 
1874 que autoritza a Vicenç Solés i Falgueras , vidu de Paula Mont per poder contraure un nou 
casament amb Francisca Padré i Guixeres. L’última fa referència al casament d’Enric Guàrdia i 
Hereu i Joaquima Solés Grau, celebrat el dia 1 de març de 1941. 
 
La gran majoria dels documents contenen en la part posterior la codificació corresponent de la 
celebració del matrimoni i els noms dels testimonis. 
 
En total hi figuren 144 certificacions corresponents a casaments celebrats a la parròquia. Cada 
certificació conté en primer lloc les dades principals del Vicari General que signa el document i 
les dades corresponents del Bisbe que regeix la Diòcesi. El primer Bisbe citat és Constantino 
Bonet i Zami i l’últim és en Josep Cartañà i Inglès. 
 
Aquest lligall és una verdadera font de dades de veïns de la Parròquia. Pocs pobles conserven 
una col·lecció tant complerta com aquesta de certificacions de matrimoni. 
 
3.- Actes de consentiment o consell. 
 
Per la celebració canònica del matrimoni es demanava al pare o si era mort a la mare el 
consentiment o consell a fi de que es portés a terme el matrimoni.  Aquí, també, tenim tot un 
conjunt de consentiments que donaven pares de Rupià signant davant del Rector corresponent 
amb la presència dels testimonis a fi de que es pogués celebrar el matrimoni dels seus fills o 
filles. 
 
En total són 40 certificacions. La primera és del 14 d’octubre de 1015 en que Antoni Casellas 
autoritza el matrimoni del seu fill Ricard Casellas Palet. L’últim és del 19 de maig de 1042 en 
que Narcís Martinell dona consentiment perquè la seva filla Maria Martinell i Baulida pugui 
contraure matrimoni amb Joan Mesies i Sala. 
 
Totes les actes estan signades per dos testimonis, el pare o bé la mare i el rector de la 
Parròquia.  Les anteriors a la Guerra Civil (1936-1939) són totes escrites en models impresos i 
només cal anotar les dades de referència i personals.  Des de l’any 1939 són totes redactades 
a mà en paper de barba. La majoria de les actes porten la pòlissa corresponent, tant famosa en 
anys passats. (Sense la pòlissa el document no tenia validesa legal i es considerava un fur a 
l’Estat). 
 
Una col·lecció d’autoritzacions i actes de consentiment no es troba en cap de les parròquies de 
la zona. És un conjunt de documents digna de tenir present. 
 
Josep Alabau Colomer  


