Llibre de Jaume Galobardes i família

Llibre de Jaume Galobardes i
família
Data de creació:2010-11-18 15:53:35 | Darrera modificació: 2014-03-03 12:46:48

Titol complet

Llibre de Jaume Galobardes d’aquest poble de Santa Coloma de
Gramanet.

Escrit en

1800-1990

Llengua

Castellà, Català

Orígen

Pagès

Tipus

Crònica, Memòries, Llibre de Comptes

Interès

Històric, Religiós/Litúrgic

Descripciò

Manuscrit in-folio de 790 pàgines, algunes de les quals
estan en blanc. Els fulls tenen una mida de 20 per 28,8
centímetres, són blancs i verjurats i presenten la filigrana
del fabricant al centre de la meitat dreta. Atès l’estat de
deteriorament amb què va arribar al Museu Torre
Balldovina, el document va haver d’ésser restaurat i
protegit amb unes tapes de pergamí flexible.

Temàtica

Moralitat, religiositat, efemèrides familiars, llibre de
comptes, notícies d’època, política, guerres.

Ubicació

Museu Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramanet.

Primeres línies

“Llibre de Jaume Galobardes de est poble de S[an]ta
Coloma de Gramanet, àlias de Basos, Corregiment y
Bisbat de Barcelona, del Regna de España y Principat de
Cataluña, per escriure del poch que cé de la Llei de Déu y
de la Iglesia a fi de donar bon exempla al próxim y arreglar
ma vida cristianament. Y també de lo que és aquesta vida,
del poch que dech fundar m i y de algunes exparièncias
que tinch. Comensant a escriure abuy dia 10 del mes de
abril del any 1817. Jaume Galobardes.”
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Últimes línies

“Aquest licor dit mistela pot servi per bi blanch, usa[t] al
veureu barrejat ab ayguarden. També se beu sol. També se
fa servi per compondra vi perquè té molta dolso. Aquest
licor fa mol amposit, com una octava part, y aquella bota
se ompla de vi sansé, se adova mol, que bal una octava
part mel [i] vi. També es cla aviat que servi despues de un
mes de fet.”

Context històric

En aquest document es fa referència a la crisi econòmica i
política i les tensions socials de finals del segle XVIII, a la
Guerra del Francès i les invasions napoleòniques, a la
restauració de l’Antic Règim, el trienni liberal, guerres
carlines, etc. L’autor comenta les notícies aparegudes
sobre aquests temes o els fets històrics esdevinguts a Santa
Coloma i rodalies.

Context geogràfic

Santa Coloma de Gramenet i pobles veïns.
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1349-1871, Dalmau, Barcelona, 1999.
- TORRES, Xavier, Els llibres de família de pagès (segles
XVI-XVIII). Memòries de pagès, memòries de mas.
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Girona, Girona, 2000.
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Altres observacions

- En Jaume Galobardes i Canals va néixer a Santa
Coloma de Gramenet l’any 1776 i va morir, en aquesta
mateixa població, l’any 1863. L’any 1815 es va casar
amb Teresa Mateu i Bargès, qui va morir dos anys
després sense que el matrimoni tingués descendència.
Aquell mateix any, en Jaume Galobardes es va casar
amb Magdalena Ferrer i Llopart, natural de Piera, amb
la qual va tenir tres fills (en Joan, el Miquel i el
Salvador) i dues filles que no van sobreviure.
En Jaume Galobardes era un pagès amb terres i casa.
Principalment, es dedicava a conrear i produir vi i
aiguardent, que ell mateix distribuïa i venia. També va
exercir alguns càrrecs públics a l’ajuntament del seu
poble, com Síndic Procurador i Batlle els anys
1815-1816.
- Jaume Galobardes reprodueix oracions, autos
sacramentals en vers i escenes de la Passió de l’època;
narra diverses anècdotes i afers familiars; comenta
àmpliament notícies i successos esdevinguts a diferents
ciutats catalanes; registra les compravendes de terres al
poble; les despeses i els preus de les collites; fa un
llistat dels membres de l’ajuntament de diversos anys; i
tracta la invasió napoleònica i altres fets històrics de
singular rellevància.

