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Titol complet Memoria de Dn. Bartolomé Ferragut i Dr. Juan Ferragut
Escrit en

Mitjans s. XVIII i principis s.XIX

Llengua

Castellà, Català

Orígen

Eclesiàstic

Tipus

Crònica, Memòries, Llibre de notes

Interès

Històric, Polític, Filològic, Econòmic/comercial, Religiós/Litúrgic,
Meteorologia

Descripciò

Volum enquadernat en pergamí (21'5 x 15 cms.) de 85
folis. La Memòria o relació ocupa des del foli 1 fins al 66.

Temàtica

Metereologia, collites, fams, bisbat de Mallorca, Església,
Lul•lisme, religió, glosses, cultura popular.

Ubicació

-Biblioteca Bartomeu March, MS, 4º - 6 (9. (Objecte de
l'edició de Ramon Rosselló (2001)).
-A. Biblioteca Vivot, 7088 (còpia del P. Lluís de
Vilafranca). És part component de la coneguda com a
Misceláneas históricas; 48 folis (21 x 15 cm.) de les
pàgines 463-558 del Vol. X, el qual està datat el 1830.
Còpia que suprimeix paràgrafs i introdueix castellanismes,
segons Ramon Rosselló (2001).

Primeres línies

En lo mes de setembre 1747, per causa de la falta de tot[s
grans] que se temia no experimentassem en esta isla, [los
Sors] regidors y pares de la patria, qui governavan que
[eran] Dn. Francisco Ballesteros alcalde, Dn. Francisco
Dameto, Dn. Juan Burdils, Dn. Augustí de Torrella, qui
morí als 10 maig 1748, Dn. Antt. Morages, Dn. Ramon
Vari, Dn. Matheu Andreu

Últimes línies

Als 22 abril ab carte orde de su il•lustrísima Don Francisco
Garrido se notificà a totas las comunidats de capellans,
frares y monges que de tot lo que se havia entrat en cada
comunidat des de lo any 1768 a esta part haguessen de
pagar visindari.
Día 19 de mayo de 1827 tomó posesorio en virtud de
poder Dn. Guillermo Sempol, presbítero y ecónomo de
esta parroquial de Selva, el qual posesorio lo dio Dn. José
Sempol, presbítero y vicario siendo presentes y requiridos
por testigos Dn. Juan Tous y Dn. Jayme Garau: por el
curato de dicha parroquia a favor del Dr. Dn. Francisco
Ferrer, presbítero y vicario que era antes de la Vileta y día
23 de los expresados entró en dicho parroquia acompañado
de las autoridades y Srs. y el inmediato hizo la entrada

Context històric

Les observacions de l'autor sobre les experiències viscudes
a l'illa de Mallorca estan molt mediatitzades per les
inquietuds professionals, les religioses. De la lectura del
manuscrit, es desprèn una illa molt marcada per l'Església i
en la que els debats entorn el Lul·lisme i la religió eren
especialment viscuts i arribaven al carrer.

Context geogràfic

Mallorca

Bibliografia temàtica -BELENGUER, Ernest (dir.), Història de les Illes Balears,
Edicions 62, Barcelona, 2004, Vol. III.
-RIERA MONTSERRAT, Francesc, Lluites antixuetes en
el segle XVIII, Editorial Moll, Palma, 1973.

