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Titol complet

1703-1713. Honorato de Pallejá. Episodios.

Escrit en

1703-1713

Llengua

Català

Orígen

Nobiliari

Tipus

Memòries

Interès

Històric, Polític

Descripciò

El document original, força deteriorat, està format per 63
fulls mida foli. Els primers fulls del manuscrit estan
escapçats.

Temàtica

Esdeveniments polítics i militars del període 1705-1714,
filipista, Perpinyà.

Ubicació

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fons Llinatge Pallejà
(Saleta), n. 399. [còpia digital del document].

Primeres línies

“Memoria de mos serveis [...] pèrdua que [...] magestat de
Felip [...] de què comparegué la armada inglesa marítima
[...] y féu son desembarch q[ue] fou el die 21 de agost de
1705.
Antes de fer la relació de dits mos serveys, treballs i
pèrdua déu suposar que los demés serveys que jo he fet,
treballs que he patits y gastos [...]”.

Últimes línies

“[...] me féu gràcia lo Rey, per ajuda de costa, de 100
doblas sobre los béns que yo tenia confiscats en Sardaña y,
en los comptes que donaria de l’any 1712, se me fessan
bonas (com apar de la dita carta real en lo plech de cartas
de confiscacions), las quals 100 doblas, comptant la dobla
a rahó de 15 franchs, que és lo preu en què anavan las
doblas al temps de dita gràcia, són 1500 [...] francesas”.
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Context històric

A les memòries d’Honorat de Pallejà abunden les
referències a la Guerra de Successió. El text aporta molta
informació sobre el nucli dirigent dels partidaris catalans
de Felip V que seguiren Fernández de Velasco després de
la presa de Barcelona i posa en evidència el càstig
exemplar que els soldats filipistes infringien a les
poblacions que ocupaven.

Context geogràfic

El text fa referència a les diferents ciutats catalanes
(Blanes, Palafrugell, Begur, Cadaqués, Llançà i Banyuls),
per les quals passà Honorat de Pallejà en la seva fugida
cap a Perpinyà.
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Altres observacions

- El document original, força deteriorat, està format per
63 fulls mida foli. Els primers fulls del manuscrit estan
escapçats.

