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Titol complet Diari de Joaquim Fiol i Estada
Escrit en

Últimes dècades s. XVIII

Llengua

Català

Orígen

Professió Liberal

Tipus

Dietari, Llibre de Comptes, Llibre de notes

Interès

Històric, Polític, Filològic, Geogràfic, Econòmic/comercial,
Religiós/Litúrgic, Notarial

Descripciò

Volum enquadernat en pergamí a la romana (21 x 15 cms.)
de 220 folis (l'últim en blanc), escrits a doble columna, i
numerat per plecs (110), plecs que s'afegien a l'obra a
mesura que es progressava en l'escriptura. La lletra és
petita, però llegible. Presenta un estrip amb pèrdua de
suport en la part inferior del foli corresponent a
l'assentament del dia 19 de gener de 1982, amb la qual
cosa han desaparegut dues línies de text a cada cara del
full; però en general es troba en bon estat de conservació.

Temàtica

Justícia, Universitat Lul··liana de Mallorca, Dret, criats,
consum domèstic, alimentació, família

Ubicació

Biblioteca de Manuel Ripoll Billón

Primeres línies

Diari des de pr. janer 178[2].
Pr. janer dimars. Al matí som anat als mission[iste]s a
comb[rega]r.
He pagat a Vicensa 4 s. per pico de quatre diners cade mes
q[ue] falten p[er] las onse lliures de soldade: y me he
retingut los 18 s. del mes p[er] compensar. Mes he pagat a
Juane 18 s. p[er] el seu mes, y 2 s. 4 p[er] pico de los set
mesos. Mes he pagat a Pera criat 30 s.
El matí de este dia se ha fet rogativa a la Cath[edra]l en
acció de gracias de las victorias de las Armas Españolas.

Últimes línies

A la nit a las 8 em som vist molt apretat de la còlica: he fet
venir al cirugià Sebastianet (a qui he regalat 3 s.), y me ha
receptat axerop; y també per demà altres cosas.

Context històric

Mentre en els primers segles de l'època moderna,
l'escriptura més personal desplega les seves energies en
deixar constància dels temps històrics d'interès per tota la
comunitat o la parentela, per la qual cosa predominen les
cròniques i les "notes", a finals del segle XVIII el gènere
del dietari com a exercici més centrat en la llar i el jo
comença a prendre volada. El Diari de Joaquim Fiol és un
testimoni de primer ordre d'aquesta passa. No presenta les
intimitats de l'autor que sí s'hi troben, per exemple en el
Calaix de Sastre del Baró de Maldà, però en cap cas, i
posats a comparar, és una crònica com la de Joan Roca i
Vinent o un llibre de notes com la de Tomàs Amorós,
l'impressor de Ciutat de Mallorca.

Context geogràfic

Mallorca i Menorca

Bibliografia temàtica BELENGUER, Ernest (dir.), Història de les Illes Balears,
Edicions 62, Barcelona, 2004, Vol. III.

