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Titol complet

Diari del Perai o petita llibreta de comptes i crònica dels fets Que
van del 1688 al 1709

Escrit en

1688-1709

Llengua

Català

Orígen

Pagès

Tipus

Dietari, Llibre de Comptes, Llibre de notes

Interès

Històric

Descripciò

És un quadern enquadernat en pergamí, amb fragment d'un
vel llibre litúrgic. Amida 15x10.5 cm. Els folis no estan
numerats i fins arribar a la petita crònica hi ha 27 fulls, la
majoria en blanc i altres amb comptes familiars de Joan
Perai i Salvador Perai. Acabada la crònica hi ha 35 fulls, la
majoria en blanc o amb comptes i guixats, i en els tres
darrers fulls hi ha algunes notes familiars.

Temàtica

Pagaments de censals, vida quotidiana.

Ubicació

EI Manuscrit original es troba al Mas Serra de Calders
(Bages).

Primeres línies

"Lo any 1688 a 6 de abril ce à contingut un cas a
Vil/amayor que un soldat va reñir ab un patrò y vinguéran
a las armas y lo soldat, vaent que no podia matar lo patró li
digué que abaxàs las armas y lo patró las baxà y lo soldat li
tirà y nº.1 tocà y lo patró li quygué l'ascopeta y lo soldat le
agafà, li tira y nº.1 tocà y ce alçà viafòs a socó s a
Vil/amayor y lo dia a 7 de dit mes al matí fonc a Maya y
per tota aquexa Plana y lo veger de Vich, com a trardor a
la terra, no lo dexà panyar de aquesta part del Col/sacabra
[...]".
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Últimes línies

"Vull, als 13 de fabrer 1699, és la paga feta i firmada per
Melció Campàs de dos-sentas i setanta-y-sinch lIiuras,
dich 275 11. En poder de Francisco Reverter, notari
Públich de la vila de, Torelló.
Vull, 22 de mars 1449, es l'acta del censal de la Guardia a
la casa Paray y a Corcó. Als 19 de juliol 1591 és lo
astabliment de Barnat Canera a Manlleu. Als 24 de
bril1592 és lo astabliment de la casa de Joan Auger a
Manlleu."

Context històric

Aquest llibre familiar passar de ser un simple llibre de
comptes a esdevenir també un diari, pel fet de que es van
anotar-hi alguns esdeveniments de l’època. Així hi trobem
narrats alguns conflictes socials i els enfrontaments amb
els francesos.

Context geogràfic

Els escenaris que apareixen es concentren a la Plana de
Vic i en general a tota la comarca d’Osona. Atès que
l’autor narra episodis rellevants que succeeixen al seu
entorn, el principal escenari geogràfic és el poble de
l’Esquirol.
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Altres observacions

Es van anotar condicions meteorològiques que
afectaven a les collites com escassetat de pluja, fred i
glaçades o la plaga de llagostes com la de 1687 i 1688.

