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Titol complet

Dietari de Ramon Cornet

Escrit en

1786-1800

Llengua

Castellà, Llatí

Orígen

Menestral

Tipus

Dietari

Interès

Històric, Filològic

Descripciò

Bona conservació del manuscrit. Cal•ligrafia molt clara.
Escrit en ambdues bandes del foli. Coberta de pell, pàgines
de paper. 186 folis. Mides: 21,5 cm. de llargària, 15 cm.
d’amplada i 3 cm. de llom.

Temàtica

Barcelona, vida quotidiana, successos, Carles III, Carles
IV, religiositat.

Ubicació

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Ms.
A-165.

Primeres línies

"En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.
Empiesso este libro mano escrito de Ramon Cornet
sombrarero que contendra cossas acontecidas en la ciudad
de Barcelona Regnado el catolico Rey Don Carlos 3 de
Borbon que Dios guarde comensando en el año de 1786".

Últimes línies

"En ultimos de octubre se bieron los mobimientos dela
resulta del contagio de Cadiz el causó mucho daño en
aquella ciudad y se extendio hasta Sevilla y gran parte de
aquellos contornos causando grande terror las noticias de
estragos".

Dietari de Ramon Cornet

Context històric

El dietari de Ramon Cornet no té cap patró clar a l’hora de
narrar els esdeveniments i és per això que els elements que
impregnen la quotidianitat i la vida pública de la Barcelona
de finals del segle XVIII es converteixen en els temes més
recurrents del manuscrit. Per aquests motius es fan
referència a temàtiques tan variades.

Context geogràfic

Atès que l’autor narra episodis rellevants que succeeixen al
seu entorn, el principal escenari geogràfic és la ciutat de
Barcelona i el seu entramat urbà. Ara bé, altres zones de
Catalunya també son esmentades i, fins i tot, algunes
ciutats d’Espanya.

Bibliografia temàtica - FONTANA, Josep, La fi de l’Antic Règim i la
industrialització, vol. V. A: Vilar, P. (dir.): Història de
Catalunya. Edicions 62, Barcelona, 1989.
- MOLAS RIBALTA, Pere, Los Gremios barceloneses del
siglo XVIII: la estructura corporativa ante el comienzo de
la revolución industrial. Confederación Española de Cajas
de Ahorros, Madrid, 1970.
- ROURA, Lluís, Guerra gran a la ratlla de França:
Catalunya dins la guerra contra la Revolució Francesa,
1793-1795, Curial, Barcelona, 1993.
-VILAR, Pierre, Assaigs sobre la Catalunya del segle
XVIII. Curial, Barcelona, 1973.
Altres observacions

Manuscrit destacat si l’objecte d’estudi se centra en la
vida quotidiana de Barcelona a finals del segle XVIII.

