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Dietari de las turbasions del tems del rey don Joan que en
Titol complet Catallunya foren, comensant al primer de jener MCCCCXIIII. Fet y
escrit lo present dietari per mà d’en Jaume Safont...
Escrit en

Segona meitat del segle XV

Llengua

Català

Orígen

Professió Liberal

Tipus

Dietari, Crònica

Interès

Històric, Polític, Filològic

Descripciò

Paper, 280 x 220 mm. F. 1-154 amb numeració moderna
en llapis (sobre una d’antiga); mal enquadernat, no compta
la documentació adjunta relligada. Enquadernació de
pergamí; al llom: “Dietari de las turbacions de Catallunya”
sobre una antiga nota, il•legible. Autògraf, amb algunes
notes de mans posteriors. Il•lustracions en tinta negra i
vermella.

Temàtica

Principat de Catalunya, Barcelona, Diputació del General,
història política, història militar, vida ciutadana.

Ubicació

-Biblioteca de Catalunya, ms. 978.
-Altres còpies: AHCB, ms. A-20 / AHCB, ms. B-22 /
AHCB, ms. B-142 / AHCB, ms. A-20.

Primeres línies

[f. 71]: “Jhesus. Dietari o libre de jornades, en lo qual són
continuats molts actes dignes de memòria seguits en lo
principat de Cathalunya de l’any MCCCCXI ençà”. Inc.:
“[al marge Castellví de Rosanes]. Dimecres a XXIII de
deembre MCCCCXI vench nova en Barchinona com
alguns gascons, de nits, hora captada, havien scalat e furtat
Castellví de Rosanes, qui és prop de la vila de Martorell”.

Últimes línies

[f. 147v Expl.]: “e altres gents d’estat qui no fossen
senyors de vassalls un florí, e las altres pobles de pocha
condició quascú mig ducat. E con hac acabat lo sermó
fonch una hora passat migjorn”; segueix un índex temàtic.
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Context històric

El nucli central del dietari de Safont és la guerra civil
catalana, una crònica de la guerra contra Joan II. Conté
també anotacions familiars i personals i sobre la vida
ciutadana.

Context geogràfic

El Principat de Catalunya i especialment la ciutat de
Barcelona.

Bibliografia temàtica SANS I TRAVÉ, Josep M.: “Jaume Safont”, dins de
Antoni. SIMON (dir.) Diccionari d’historiografia catalana,
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 1046-1047.
DURAN, Eulàlia: “L’aportació dels notaris a la
historiografia catalana”. Din d’Actes del I Congrés
d’història del notariat català. Barcelona, 11, 12 i 13 de
novembre de 1993, Fundació Noguera, 1994, p. 321-331.
[Ara a: DURAN, Eulàlia: Estudis sobre la cultura catalana
al Renaixement, a cura de M. TOLDRÀ, Edicions 3 i 4,
València, 2004, pp. 501-517]
Altres observacions

El volum recull també documentació oficial coetània.

