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Titol complet

Memòria del que'm [deu] an difaren[t]s Parti[t]s. Primo Ma deu
Jasinto Mariner de las Borjas una dob[l]a que li deixà graciosament

Escrit en

1866

Llengua

Català

Orígen

Pagès

Tipus

Dietari, Crònica

Interès

Històric, Econòmic/comercial

Descripciò

Llibret en octau, 11x16 cm, amb tapes de pergamí i un
total del 120 pàgines, de les quals només na quarantena
s'aprofiten, la resta són en blanc o bé ratllades amb llapis i
carbó.

Temàtica

Preus agrícoles, política internacional, vida familiar.

Ubicació

Arxiu particular: casa del senyor Enric Juncosa i Borràs de
Riudecols, descendent directe de l'autor.

Primeres línies

"Memòria del que'm [deu] an difaren[t]s Parti[t]s
Primo (1)
Ma deu Jasinto Mariner de las Borjas una dob[l]a que li
deixà graciosament. 5Ll. 20 s.
Fra[ncis]co Cabrer me deu an un altre partit:
Una dobla que la hy deixà graciosament 5Ll. 20 s."

Últimes línies

"M[é]s se obliga [a] acerar-me (56) los càvechs, a[m]b lo
benentès que jo dech dar-li lo sert y ell posar-li.
Advertin[t] que dit dia se han pasat (57) las 6 rellas que
tenim y juntas han pasat 2 a (58) 17 Ll. ½ , que lo dia se
acabarà la añada deurà deyxar lo mateyx pes de ferro a las
rellas y si ni ha més (59) deurè pagar-li. Cumplin[t] ell dits
pactas, quedo obligat jo, Manuel Juncosa, a dar-li las 24 Ll.
s. casa any (60)."
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Context històric

El dietari reporta notícies interessants del segle XVIII en
referència a l’economia del període i la meteorologia.
Dóna algunes referències sobre la política internacional
quan parla de la guerra amb França de 1782 i de la
Revolució Francesa.

Context geogràfic

El text fa referència principalment al Camp de Tarragona,
excepte quan es refereix a algun episodi de política
internacional.

Bibliografia temàtica - COSTA, Fina, Petita història de la Tarragona Moderna,
Mediterrània, Barcelona, 2005.
- JORDÀ FERNÁNDEZ, Antoni, Història de la Ciutat de
Tarragona, Cossetània Edicions, Valls, 2006.
Altres observacions

-Les anotacions són escrites sense cap regularitat;
l’autor escrivia només quan els arribava la notícia d’un
fet significatiu, familiar, comarcal i en alguns casos,
internacional.
-El dietari original va ser iniciat per Pere Aragonès, per
indicació de Pere Juncosa, l’any 1666. No sabem per
quin motiu la iniciativa no va prosperar. Quan cent
anys més tard Manuel Junquosa començà el seu dietari
ho va a fer per la part oposada del llibret.
-Algunes de les últimes anotacions deuen haver estat
escrites pels descendents de l’autor, vist que parlen
sobre fets de la segona meitat del segle XIX, quan
Manuel Junquosa deuria ser ja mort.
- El text parla de moltes coses diverses. En l’àmbit
familiar explica coses del seu casament, dels seus fills,
de les millores fetes a la casa. Pren nota de nombroses
notícies referents als preus tant dels productes agrícoles
(blat, aiguardent), com d’altres objectes d’ús comú
espardenyes, davantals, gipons, gandalles, mocadors.
- Altres notícies de les quals pren nota són de tipus
meteorològic (eixuts de 1783, aiguats de 1787, 1788 o
1792, nevada de 1785 etc.), internacional (guerra amb
França del 1782, Revolució Francesa) i local (com per
exemple els actes extraordinaris que celebrà la vila
d'Alforja el 1784 amb motiu d'una llarga tongada de
malalties).

