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Vàrias notícias y successos recopiliats y disposats en nou assumptos
Titol complet ho tractats per Hierònym de Real. Dedícant-se al Magistrat de la
Ciutat de Gerona y son Concell
Escrit en

S. XVII

Llengua

Català

Orígen

Nobiliari

Tipus

Dietari, Crònica, Memòries

Interès

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

Descripciò

Enquadernat amb pergamí marronós, desgastat i amb un
escut al mig de la portada. Interior de paper. Les cobertes
mesuren 30,7 cm. de llargada per 19,8 cm. d’amplada.
L’interior de paper fa 30,2 cm. de llargada per 19,6 cm.
d’amplada.

Temàtica

Crònica, Jeroni de Real, 1640, Guerra dels Segadors, segle
XVII.

Ubicació

- Arxiu Històric Municipal de Girona, XXI, llibres
manuscrits, núm. 18.
- Biblioteca Nacional de Madrid, sis manuscrits.
- Biblioteca del Palau de Peralada, una còpia.
- Biblioteca-Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, una
còpia.
- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, una còpia.

Primeres línies

[Introducció de Joan Busquets Dalmau]: "La Crònica de
Jeroni de Real és un text narratiu sobre la/ Catalunya del
segle XVII, escrit per un contemporani, que pre/ senta la
història del seu país i de la seva ciutat, bo i reculant/ fins
als orígens mitològics –d’acord amb una moda que del/
Renaixement passa al Barroc-, però hi incorpora una
gran".
[Text]:"Encara que sie propi dels hòmens de/ nostra nació
cathalana esser tímidos y encongits pera/ traurer a llum las
eroycas actions y asanyas de sos ante/ cessors y per
consegüent lo que scriuen sos treballs per no/ esser
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inclinats los de dita Nació com fan los de las demés".
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Últimes línies

"los nostres capitants las murgalas y també lo/ coronel las
insígnias per que no auenthi Es/ pañols nos tocaua la
uanguardia restanti fins/ que fou Joan Carreras per
conseruar lo por/ tal dela plaça de las cols y den Vila".

Context històric

Real escriu la història de Girona, des del moment de la
seva fundació fins la seva mateixa època. Igualment, escriu
la història de la Catalunya més contemporània, comptant el
seu com un dels testimonis adduïts. La perspectiva és
gironina, però l’enquadrament és molt més genèric, ja que
pretén entendre i deixar testimoni de fets que s’estaven
produïnt a l’imperi hispànic i que afectaven especialment
el Principat.

Context geogràfic

Al caliu de la descripció de les operacions militars de la
Guerra de Separació, apareix abastament tota la geografia
del Principat i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya.
Apareixen també referències geogràfiques, si bé indirectes
(diferint així del caràcter més directe de les anteriors), a
enclaus llunyans, per bé que relacionats, d’una forma o
altra, amb interessos hispànics: enclaus africans, americans,
asiàtics, d’Oceania (les Filipines) o europeus.

Bibliografia temàtica -BUSQUETS, Joan i SIMON, Antoni: Girona al segle
XVII, Diputació de Girona-Ajuntament de Girona, Girona,
1993.
-ELLIOT, John. H.: La revolta catalana (1598-1640). Un
estudi sobre la decadència d’Espanya, Universitat de
València, València, 2006.
-SANABRE, Josep: La acción de Francia en Cataluña en
la pugna por la hegemonía de Europa, 1640-1659, s. e.,
Barcelona, 1956.
-SIMON, Antoni: Els orígens ideològics de la revolució
catalana de 1640, Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999.
Altres observacions

La crònica apareix profusament utilitzada com a font
de primera mà en estudis genèrics sobre la Catalunya
del segle XVII, en anàlisis monogràfiques sobre la
Guerra dels Segadors i en publicacions sobre la història
de Girona. Ho comenta Joan Busquets i Dalmau, en el
capítol “La Crònica en la historiografia
contemporània”, pp. 206-210, en el primer volum del
llibre abans esmentat.

