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Titol complet

Dietari de Francesc Gorina i Riera

Escrit en

1841-1904

Llengua

Castellà, Català

Orígen

Pagès

Tipus

Dietari

Interès

Històric, Polític, Filològic, Econòmic/comercial, Folklòric

Dietari de Francesc Gorina i Riera

Descripciò

781 fulls manuscrits.
La primera llibreta té 93 pàgines (5 notes i una pàgina
solta a més a més). Dimensions més o menys 14,5
d’amplada per 20,5 cm. A dues cares, sense títol i
numerats.
Segueix, a nivell de numeració de carpetes, la “Recordanza
de la Iglecia del carrer y parroquia de Matadepera 15 juny
1846”. 113 pàgines, 15 x 22 cm i numerats (excepte les
últimes 4 pàgines), a dues cares
“Llibre fet y format per Francisco Gorina y Riera pages de
Matadepera lo dia 15 Agost de 1852” i “Aquest llibre se
forma per notar totes las memorias necesarias a casa
Gorina que de abuy en aban sucseiran y demes
conveniencias arreglat per folios y nº numerats”. 150
pàgines, 14,5 x 22,5 cm (aprox) i numerats, a dues cares.
Seguim amb la que al llibre és la segona, “Llibreta en que
se notan las eixides de Casa Gorina de Matadepera.
Principiada dia 26 [setembre] 1852”. Té 78 pàgines, 69
numerades, 14 x 22,5 cm, a dues cares.
La “Llibreta de memòria de las viñas”, de 1853, té 40
pàgines, numerades. 15,5 x 22 cm, dues cares.
“Llibreta de recordança dels forns”. La numeració original
del document arriba fins a la pàgina 110, però desprès es
va apuntar a llapis la 111; segueixen uns documents que no
semblen formar part de la mateixa llibreta i que serien set
fulls de notes, un altre full, quatre notes, i dos documents
de dues cares de comptes. 15 x 21,5, dues cares.
El “Recort de la mia gracia y reves de fortuna. Escrit en
1879 y sigan” són 29 pàgines (numerades excepte la 29).
Aquest tindria un tamany A4 segons sembla per les
fotocòpies. Dues cares.
La “Nota dels jornals que jo etreballat pel dit Ramon, Com
y tembe de que tinch Rebut a comta”, petita llibreta de 8
pàgines, 11 x 16 cm, a dues cares i sense numeració. A la
mateixa carpeta hi ha quatre fulls però d’una llibreta de
19,5 x 28,5 cm. Aquesta última no comença per la primera
pàgina, així que podria mancar alguna còpia.
“Estado de los jornales verificados por el Sr Barata, y el
[semenal] que le cuestan los Trabajos echos por dicho Sr
durante el año corriente, en el termino de Matadepera
comensando al primero de enero de 1882” entenc que
correspondia al número [10] del llibre. 38 pàgines (39 si
comptem la tapa), a dues cares (no sempre), sense numerar,
15, x 21,5 cm.
“Viña de la Raureda” són 11 pàgines, sense numerar, 11 x
15,5 cm, a dues cares.
La llibreta [9] no té títol. No està numerada, però es va
foliar a llapis per full no per pàgina, i a l’arribar a la 40
salta directament a la 66. 10,5 x 15 cm, a dues cares.
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Temàtica

Matadepera, segle XIX.

Ubicació

-Original en possessió del col·leccionista Esteve Renom i
Pulit.
-Còpia a l’arxiu Municipal de Matadepera. Fons
patrimonial de Can Gorina de Matadepera [CAT AMMAT
08]

Primeres línies

“Los comtas dels diners que me constan las bullas y
músicas y fosions y las mesas de las olivas del any 1841
que se an desfetas als principis del 1842 y las de 1842
desfetas al 1843. Las que an pertocat per nostra part.
Francisco Gorina./ 1841/ Nosaltres 10 cortans y mitx.”

Últimes línies

“Novembre/ Dia 6, an llaurat un perell de bous de Can
Ferrés, després de aber plogut y trancat l’arada / p.11./ Yo
y Mariano em sbancat cada un 3 quarts de jotrnal. Val 4
pessetes 2 rals. A 15, e treballat en pligar brosa un dia, 3
pessetes./ Desembre/ El 9 y 10 e treballat en sembrar
fabons y tallar brossa dos jornals, 6 pessetes.”

Context històric

En les 11 llibretes manuscrites que composen el dietari
d’en Francesc Gorina i Riera,trobem reflectit tot el món
que envolta l’estructura socioeconòmica, cultural i agrícola
del pagès del segle XIX. Així, mitjançant la seva lectura
no només ens podem apropar als fets quotidians: festes,
celebracions religioses, clima, costums, hàbits de consum,
comunicacions, dieta, relacions socials, etc., sinó també a
fets històrics més rellevants com per exemple les
carlinades, l’arribada del ferrocarril a Sabadell o els
successius canvis de regim polític a banda de trobar-nos
amb la història del Mas Gorina i la de Matadepera en un
moment de gran creixement.

Context geogràfic

Catalunya, Matadepera,Sabadell, Terrassa, Granera.

