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Titol complet

Notícia per instrucción dels hereus de casa Thió de Franciach, de lo
què passà des de lo any 1794 en avant

Escrit en

1811

Llengua

Català

Orígen

Pagès

Tipus

Crònica, Memòries

Interès

Històric, Filològic

Descripciò

Tres quadernets de 8 fulls cadascun, cosits, formant un cos
distint dintre d’un llibre general de memòries. Format:
21,5 x 15,5 cm. Els fulls són escrits per totes dues cares. El
paper es de bona qualitat. Les planes no estan numerades.

Temàtica

Guerra Gran, Guerra del Francès, Franciac, La Selva

Ubicació

Document patrimonial d’Alfons M. Thió de Pol, propietari
del mas Thió de Franciac.

Primeres línies

“En lo any 1794 se mogué una gran revolución en Fransa,
y esta fou moguda del Parlament de la Cort Real, lo que
sens estos lo Reyno podia deliberar. Estos, pues, intentaren
proclamar-se per reys o fer-se una república, quedant ells
los caps del regne, apoderant-se luego de las personas reals
per a fer sentència de ellas, lo que ejecutaren [...]”.

Últimes línies

“[...] Immediatament de apoderats de dit castell, passà lo
Baró de Eroles ab sa divisió a intimar la rendición als
francesos que estàban en Castelfullit y Olot, en número de
500 y tants, y se rendirán immediatament. Est senior Baró,
y habitant que era de Talarn, se levantà en la revolución,
comensant a manar una partida que se levantà en Talarn a
sas costas.
Luego que los francesos… [inacabat]”.
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Context històric

Felicià Thió es mostra com una persona assabentada dels
esdeveniments que provocaren el trauma que representaran
per a les terres gironines la Guerra Gran i la Guerra del
Francès, amb totes les seves seqüeles: pas de tropes,
allotjaments forzosos, ocupación de cases i terrenys,
paralització de tota l’activitat normal, abusos contra la
intimitat de les persones, desplaçament de la población,
fam, malalties, empresonaments i morts vionlentes. En
definitiva, les calamitats de la guerra.

Context geogràfic

De manera particular la zona de La Selva: Franciac,
Llagostera, Sant Hilari Sacalm. També es descriuen els
alçaments contra els francesos a Manresa, Barcelona i
Girona. També es fa referència al camí ral entre Barcelona
i França, a les places militars de Figueres, Roses i
Hostalric.
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Altres observacions

- Breu resum d’alguns esdeveniments polítics de la
Guerra Gran i de la Guerra del Francés. Es narra la
mort dels reis de França, l’estratègia de Napoleó per
fer-se amb el tro d’Espanya i la reacció del poble
menut contra l’ocupació francesa. Es descriuen els sitis
de Girona i l’erecció de juntes per lluitar contra
l’invasor. Paral·lelament s’expliquen les vicisituds de la
família Thió en la seva fugida dels francesos.

