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Titol complet Libreta de nobedades año 1815 / Libreta de novedades del año 1816
Escrit en

1815-1816

Llengua

Castellà

Orígen

Notarial

Tipus

Dietari, Memòries, Diari

Interès

Històric, Biogràfic

Descripciò

Dues llibretes, de 15,5 x 21,7 cm cadascuna. Amb
numeració actual dels folis, en llapis: Primera llibreta: fols.
1-16 / Segona llibreta: fols. 17-35.

Temàtica

Catalunya, principis del segle XIX, esdeveniments locals.

Ubicació

Biblioteca de Catalunya, ms. 3662.

Primeres línies

[Fol. 1r.]: "Dia 1 Abril / fuimos al inventario de casa Coll
que firmo este / antes de morir unos capitulos /
matrimoniales fuera /de estilo. / Dia 2 /un oficial Frances
entro en esta ciudad y se fue de [...]".

Últimes línies

[Fol. 35v.]: "hasta las seis que me fui a casa la / Narcisa
quien habiendo puesto a llover / muy fuerte me hizo /
quedar a su / casa a dormir donde dormí y cene i enos
alli a las ocho."

Context històric

L’autor, al seu diari, va consignant esdeveniments referits
als anys 1815 i 1816. Es tracta dels anys immediatament
posteriors a la Guerra del Francès. Els fets històrics que
narra són apuntats de manera molt breu, com ara la visita a
Barcelona d’alguna personalitat política, fets diversos
locals o bé la convulsió política a França. També cal
destacar el gust de Joaquim Monter per indicar sovint
episodis de la climatologia.

Diari de Joaquim Monter Depaus

Context geogràfic

Altres observacions

Barcelona i les viles del voltant com ara Sarrià o Sant
Andreu del Palomar.
- L’autor va consignant actuacions que realitza al costat
del notari i, alhora, esdeveniments locals de Barcelona.
A cada entrada, l’autor indica sempre la data. La
disposició del text és molt ordenada. Consigna molts
esdeveniments, tant personals com actuacions al costat
del notari, notícies locals, alguna visita de personalitats
polítiques a Barcelona o alguna novetat arribada de
França. És ben bé un diari personal. També indica
aspectes vinculats amb la climatologia: una tempesta,
episodis de vent, si feia fred o molta calor, etc.

