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Titol complet

Dietari del siti de Barcelona de l’any 1705

Escrit en

1716-1744

Llengua

Català

Orígen

Eclesiàstic

Tipus

Dietari

Interès

Històric, Polític

Descripciò

Originàriament, aquest document formava part d’un altre
volum, conjuntament amb d’altres impresos i manuscrits,
al llom del qual hi havia escrit “Tomo XXII. Noticias de
1716 a 1744” que pertanyia a la Biblioteca dels Dominics
de Santa Caterina de Barcelona.
El dietari pròpiament dit és un manuscrit relligat en quart
(de 16 per 21,5 cm aproximadament), les pàgines del qual
estan escrites per davant i per darrera (excepte algunes que
són en blanc) i numerades de la 316 a la 365.

Temàtica

Vida monàstica-esdeveniments polítics i militars del
període 1705-1714-conseqüències de la guerra sobre el
convent-manifestacions religioses en la vida pública.

Ubicació

Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives,
Universitat Pompeu Fabra, Col·lecció Crexell, S XVIII/1
[fons Joan Crexell].
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Primeres línies

“Dietari del citi de Barsalona del any 1705
Primerament la armada ingles[a] de mar arriba [...] al 22
de Agost y vingueren sens fer operació alguna fins al 14 de
[...]. Als 14 die[s] de S[an]ta creuada [...].
Cap [ítol] [...]1 del priorat del M. R. P. M Fr. Anton Abad,
fill de hàbit de aquest con[ven]t, y en n[om] dels priors.
108 1705 1706
En la primavera de aquest any vingué lo P. M. Fr. Anton
Abad de Roma, acompaniat del P. Fr. Fr[ancis]co Fortuny,
fill del con[ven]t de Tarragona, lo qual era anat allí ab•lo P.
M. Fr. Thomàs
Ripoll... [...]”.

Últimes línies

“Mars de 1714. Millet
Vuy, festa de S[an]t Thomàs, no obstant lo siti, alguns
religiosos han fet cantar los oficis a la capella de la Seu
pagant-ho de sos diners, sens q[u]e los cathedràtichs se
sian mostrats en cosa. Ha predicat en menos de II [i.e. 2]
horas lo P[are] P[are] fr[a] Thomàs Padrell. Anant
aumentan-se las miserias del siti, lo con[ven]t se ha venut
lo palio de plata, q[u]e era lo major ornato [que] teníam en
la sagristia, cosa molt llastimosa.!"

Context històric

El Dietari del siti de Barcelona de l’any 1705 es fa ressò de
diversos fets històrics relacionats amb la Guerra de
Successió com la repressió desfermada contra els filipistes
després de la pressa de Barcelona, les notícies que
arribaven a Barcelona des de Viena, la postura dels
diferents representants catalans reunits a la Junta de Braços,
l’arribada de Joan Francesc de Verneda a la ciutat, la
marxa de l’emperadriu Elisabet Cristina de
Brunsvic-Wolfenbüttel, les converses d’Utrecht, etc.

Context geogràfic

Les dades de caràcter geogràfic que es donen al Dietari del
siti de Barcelona de l’any 1705 fan referència bàsicament a
la ciutat comtal (noms de carrers, edificis i institucions,
etc.).
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Altres observacions

- El contingut del dietari fa referència a fets
esdevinguts entre l’estiu de 1705 i el març de 1714.
- Segons Joaquim Albareda i Salvadó, el document que
anomenat "Dietari del siti de Barcelona de l’any 1705"
és, molt probablement, un esborrany que havia format
part d’una obra major, el Lumen Domus o Annals del
convent de Santa Caterina de Barcelona, de l’ordre dels
predicadors.

