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Titol complet

Llibre de politiqueses i curiositats de Pau Porcet, al·ludint al
principi de l’escrit

Escrit en

1816-1856

Llengua

Castellà, Català

Orígen

Pagès

Tipus

Memòries, Llibre de notes

Interès

Històric, Religiós/Litúrgic, Familiar i patrimonial

Descripciò

Llibre de mida foli amb cobertes de pergamí que té 216
fulls, dels quals una trentena són en blanc. Les còpies del
manuscrit original que es troben a l’AHMSBL també són
de mida foli (20,50 per 29 centímetres), estan numerades
(de la pàgina 1 a la 402) i repartides en dos toms.

Temàtica

Moralitat, religiositat, esdeveniments familiars, temps,
collita, guerres, política, innovacions tècniques.

Ubicació

L’any 1995 les memòries de Pau Porcet eren propietat de
la família de Joan i Alfons Llenas i Pers. En l’actualitat,
una còpia de les mateixes es troba a l’Arxiu Històric
Municipal de Sant Boi de Llobregat.

Primeres línies

"Llibre comprat de jo, Pau Porcet y Casas, lo dia 19 del
mes de dezembre del any 1816 per·a teni algunas
pulitiguesas y curiositats de alguns defectes que se pasant
entre los anys del que Déu nostre señor ans té disposats de
vida en aquest món. Fills caríssims y benidors meus, de
bon afecte y amor de jo, Pau Porcet y Casas, an·est present
llibre ho trobareu sempre que hous haguia de llegir escrit
tot de mà pròpia mà, fills meus".
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Últimes línies

"[...] que jo, Pau Purcet y Casas, pagès de Sant Boy de
Llobregat, hi tenia un fill que de nom de fons se deya
Joaquim Purcet y Albareda, que era de la edad de 22 anys,
que guanyava las dugas pacetas però s’i havia de fer·se la
vida. Sí, fills y benidors meus, de jo Pau Purcet y Casas,
vos y escrit la dita mamoria en est llibre".
"[...] mitja fulla de mucadó de·agró....3 pst y 3 [...]; un
mucadó de pita sencé bal....5 pst y 2 [...]; sis pams de
cumbriana per un gipó bal....8 pst; sis pams de pell per un
gipó....2pst y 4 [...]. Puja tot lo gasto....23 duros, 3pst y
mtg".

Context històric

Els principals esdeveniments històrics ressenyats a les
memòries de Pau Porcet estan vinculats amb la Guerra del
Francès (1808-1814). L’autor fa una narració especialment
acurada de les diverses preses i saqueigs que van patir Sant
Boi i els pobles veïns. A més a més, l’autor rememora
algunes anècdotes locals com la retirada de l’escut
senyorial de la plaça de Sant Boi (1820), la col•locació de
la làpida de la constitució (1821), la fugida del rector
(1823), l’acció dels primers carlins (1827), etc; i fa
referència a notícies que arribaven des de Barcelona, com
la febre groga de l’any 1821 o l’enderrocament de les
muralles de la ciutat comtal.

Context geogràfic

L’acció del Llibre de politiqueses i curiositats de Pau
Porcet se situa principalment al poble de Sant Boi i les
seves rodalies. L’autor fa referència a les intervencions
realitzades al seu entorn, com la construcció de pous,
canals o el famós manicomi de Sant Boi i l’arribada del
ferrocarril.

Bibliografia temàtica - FONTANA, Josep, La Guerra del Francès, 1808-1814,
Pòrtic, Barcelona, 2008.
- "Guia dels escenaris de la Guerra del Francès a
Catalunya: commemoració del 200 aniversari de l’inici de
la guerra (1808-2008)", Generalitat de Catalunya,
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,
Barcelona, 2008.
- MOLINER, Antoni, Catalunya contra Napoleó: la guerra
del francès (1808-1814), Pagès, Lleida, 2007.
- RAMISA, Maties, Polítics i militars a la Guerra del
Francès (1808-1814); pròleg Manuel Lladonosa, Institut
d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Lleida, 2008.
- SOLANS, Conxita, Coneix les batalles del Bruc i la
Guerra del Francès 1808-1814 al Baix Llobregat. [S.l.]:
Edicions del Llobregat, 2009.
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Altres observacions

- Les memòries de Pau Porcet fan referència tant a les
efemèrides familiars que tingueren lloc al llarg de la
seva vida (naixements, morts, casaments, etc.) com als
episodis més sobresortints de la política nacional i local
contemporània a l’autor (Guerra del Francès, retirada
de les armes o escut senyorial de la plaça de Sant Boi
l’any 1820 a conseqüència del triomf dels liberals,
fugida del rector de Sant Boi tres anys més tard, acció
dels primers carlins, etc.). A més a més, el text recull
oracions, cites bíbliques, romanços de cec i d’altres
escrits litúrgics del seu temps; registra les collites i els
fenòmens meteorològics; i es fa ressò d’alguns avenços
tecnològics com la construcció del ferrocarril.

