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Titol complet

Llibre de notes dels hereus de Can Torres 1699-1824

Escrit en

1699-1824

Llengua

Català

Orígen

Pagès

Tipus

Memòries, Llibre de Comptes

Interès

Històric, Folklòric

Descripciò

Llibre enquadernat en pergamí de 150 fulls, de 21
centímetres d’ample x 30 centímetres de llarg, escrits per
ambdues cares i numerats.

Temàtica

Comptes de la masia, esdeveniments familiars, fets
històrics.

Ubicació

Arxiu comarcal del Vallès Occidental, fons de Can
Falguera, carpeta 3/2.

Primeres línies

"Vuy que comptam al sis de novembre del any del señor
de 1699, jo, Miquel Ballas, he donat [...] y li he donat a la
penyora de mata longa part de tall del convent de la [...] so
hes que si tinch de menester la palla de dita [...] si jo no
vull la palla me ha de donar les parts en [...] y ell se faria lo
seu alla de hont li donara de gust so es [...]".

Últimes línies

[Nota del Bosch de la terra llarga]: "325 quadrats de estos
25 de terrada y quadrat y 300 masures de carro y 400 als
esplets. Bosch del pi del llam: 550 masures de carro
depansen si ve cada vint passas. Bosch de sobre la buyga
del noy oliva: 2 jornades y 300 quintars de lleña".
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Context històric

Les referències als grans esdeveniments històrics del
període no es troben al manuscrit pròpiament dit sinó en
uns pocs fulls que s’han conservat, per bé que arrencats,
del llibre de notes. Aquests reprodueixen l’arribada de
l’arxiduc Carles d’Àustria a Barcelona i alguns episodis de
la guerra que es van produir a prop del terme de
Matadepera. Miquel Batlles narra acuradament, per
exemple, les lluites entorn de la vila de Cardona.

Context geogràfic

Entorn de Matadepera (Can Roure, la Barata i Can Torres).
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Altres observacions

- Les primeres anotacions del Llibre de notes dels
hereus de Can Torres es van fer a finals del segle XVII
i les darreres, a principis del segle XIX (entre 1699 i
1824). Les notes escrites per Miquel Batlles i Torres es
corresponen al període 1699-1738.
- Miquel Batlles i Torres es va casar amb Maria Canals
de Montesquiu, natural de Sant Joan de Vilatorrada, i
van tenir diversos fills. Un d’ells, anomenat Jaume, es
va morir als quatre anys. Sabem també que en Miquel
Batlles era un pagès propietari il·lustrat que va exercir
de batlle de Matadepera en diferents ocasions. A la
mort de Miquel Batlles, el seu fill Isidre s’encarregà de
fer les anotacions pertinents al diari i després d’aquest,
d’altres descendents de la família. L’últim nom que
apareix al manuscrit és el de Pau Palet i Torras.
- Algunes anotacions fan referència a animals i herbes
característiques de la regió que en l’actualitat han
desaparegut (faisans, francolins, etc.).

