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El llibre de polítigas de Janet Lleal (si fem servir les primeres línies
Titol complet del manuscrit original) o Llibre de polítigas, any 1802 (d’acord amb
la inscripció del llom de l’esmentat document)
Escrit en

1805-1972

Llengua

Castellà, Català

Orígen

Pagès

Tipus

Dietari, Llibre de Comptes, Documentació jurídica

Interès

Històric, Filològic, Familiar i patrimonial

Descripciò

El manuscrit original és un volum de 21 per 15 centímetres,
de paper fil relligat, amb 248 fulls sense numerar, folrat de
pergamí amb cintes de lligam. Al llom hi ha la inscripció
manuscrita “2 ½ / Llibre de polítigas / any 1802”. Amb el
llibre es conserven diverses escriptures notarials
manuscrites, la més antiga de les quals és de 1721 i
l’última, de 1867. Algunes d’aquestes escriptures són
còpies contemporànies a l’emissió del document i d’altres
són còpies d’època posterior.

Temàtica

Incidències familiars, afers econòmics o professionals,
copiador de cartes i models o esborranys de cartes.

Ubicació

Molt probablement, el manuscrit original continua essent
propietat dels descendents de l’esmentat Janet Lleal
(Coloma Lleal Galceran).

Primeres línies

"Segons la transcripció de Coloma Lleal: “Llibre de
pulitigas para el us de Juan Lleal fill de Joseph Lleal y
Taresa Tey natural de Badalona. Dia 13 de magt de 1805
se han disposadas las bodas per·i·entre Juan Lleal fill de
Joseph Lleal y de Taressa Lleal antes Tey ab Francisca
Carcasona filla de Faliu Carcasona difunt y de Llusia
Carcasona antes Rivo lo qui als ha casats es mosan Vissens
benefisiat de la parrocia de Santa Maria de Badalona
bisbast de Barcelona”.
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Últimes línies

[Llibre]: “El dia 26 de juliol de 1963 va néixer a Barcelona
a la clínica del Pilar en Marc fill de Francesc i Teresa,
batejat a la parròquia de Sant Josep foren padrins en Josep
Lleal Bacàs i la Maria Lluïsa Martí. Avui dia 22 d’agost de
1955 ha mort Joaquim Lleal i Saladrigas a l’edat de 73
anys. Reposi amb Déu. Maria Bacàs Costa morí el deu de
desembre de 1972 a l’edat de 88 anys”.
[Annexos]: “Nové: Los dos abaix firmats ans obliguém á
cumplir los pactes anteriorment espresats y en el cas de
que algun de nosaltres deixesim de cumplir·los, á satisfer
los gastos que ocasioném. Y perque consti firmém la
present per duplicat en aquesta vila de Badalona als quinse
dias del mes de setembre del any mil vuit cents sexanta set.
Per ma mare, que diu no saber escriurer= Joseph Lleal y
Bruguera =Jaime Renom”.

Context històric

Són molt escasses les referències dels diferents autors d’El
Llibre de polítigas de Janet Lleal als fets políticament i
històricament rellevants que van tenir lloc al llarg de les
seves vides –fora dels que van repercutir directament sobre
els seus afers domèstics. En canvi, els protagonistes
d’aquest document van ésser testimonis de múltiples
efemèrides al llarg dels gairebé tres
segles que abraça el mateix: des de l’adveniment de la
dinastia borbònica de Felip V, acabada la Guerra de
Successió, fins a la instauració de la dictadura franquista.

Context geogràfic

Badalona i les seves rodalies.

Bibliografia temàtica - BELENGUER, Ernest, DANTÍ, Jaume i GUAL, Valentí,
La comunitat pagesa catalana a través dels documents,
1349-1871, Dalmau, Barcelona, 1999.
- OLIVARES, Jordi, Viles, pagesos i senyors a la
Catalunya dels Àustria: conflictivitat social i litigació a la
Reial Audiència, 1591-1662. Lleida: Pagès, 2000.
-TORRES, Xavier, Els llibres de família de pagès (segles
XVI-XVIII). Memòries de pagès, memòries de mas,
Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de
Girona, Girona, 2000.
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Altres observacions

- La primera part del document que hem anomenat El
llibre de polítigas de Janet Lleal fa referència a les
principals incidències familiars, afers econòmics i
professionals esdevinguts al llarg de la vida d’aquest
pagès de Badalona. També s’inclouen còpies d’algunes
de les cartes rebudes per Joan Lleal i models o
esborranys d’altres missives. Posteriorment, el llibre
recull anotacions del mateix tipus realitzades pels seus
descendents des de mitjans del segle XIX i fins a
mitjans del segle XX. Amb el llibre es conserven
diverses escriptures notarials manuscrites i/o còpies
d’època posterior.

