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Titol complet Llibre particular de Josep Fàbregas i Clariana, natural de Barcelona
Escrit en

1754-1772

Llengua

Català

Orígen

Procurador

Tipus

Dietari

Interès

Històric, Polític

Descripciò

2 volums relligats en pergamí de 14,5 x 20. Mal estat
general de l’enquadernació. Numeració actual dels fols., en
llapis: Vol. 1: 238 fols (alguns, deteriorats) / Vol. 2: 270
fols. (els darrers, molt malmesos).

Temàtica

Catalunya, segona meitat del segle XVIII, memòries i
diaris personals.

Ubicació

Biblioteca de Catalunya, ms. 2823-I i ms. 2823-II.

Primeres línies

[vol. 1. Fol. 1r]: "Notas 1. / 1. a 22 Desembre 1754 se ha
casat dit Joseph / Fabregas y Clariana Ciuthadá Honrat
de Barcelona ab Josepha Serralta / y Clarassó Donzella
natural / de Torruella de Montgrí filla del [...]".

Últimes línies

[vol. 2: pàgina molt malmesa. Copiem allò que es pot
llegir)
Fol. 270v.]: "a casa lo Baró de St. Vicens [il·legible] / del
Riu Besos devant Sta. Coloma [manca, full trencat] / la nit
arribat a Torre de Alella [manca, full trencat] / to del
viatge 14 tt 2 g y estada [manca, full trencat] / [il·legible]
Firmat 3 de Desembre de 1772".

Dietari de Josep Fàbregas i Clariana

Context històric

Josep Fàbregas, al seu dietari, no sol consignar notícies o
esdeveniments vinculats amb la política o la societat del
seu temps. Per a l’autor, es tracta d’un document íntim on
hi apunta els fets de l’àmbit privat. En alguna ocasió anota
algun succés excepcional ocorregut en algun poble de
Catalunya, però en general hi ha molt poques referències a
fets històrics o a la política. Alguna referència a fets
diversos de caire local barceloní.

Context geogràfic

Barcelona. L’esposa, natural de Torroella de Montgrí i filla
també d’un ciutadà honrat de Barcelona. Girona, Sils, Sant
Celoni (poblacions de la ruta entre Barcelona i Torroella
de Montgrí, que l’autor sovintejava). També, Figueres,
Perpinyà, La Jonquera, Terrassa (hi era prior el seu germà
Jaume Joan). Alella, Molins de Rei, Badalona (poblacions
properes a Barcelona). Mataró.

Altres observacions

- Al final del vol. 1 [fols. 219r i 238v]: Nombroses
llistes compilades per l’autor. De naturalesa molt
diversa (familiars morts, membres de la Junta de
Comerç, llibres en possessió, roba d’ús, persones
conegudes mortes, etc.). Tot molt ordenat i sistemàtic.
- L’autor hi consigna esdeveniments familiars,
començant pel seu propi matrimoni, actes vinculats
amb el patrimoni familiar, correspondència que manté,
naixements de fills, defuncions, malalties. Indica també
alguns successos i actuacions referents a persones
conegudes. En alguna ocasió consigna algun succés
excepcional ocorregut en algun poble de Catalunya,
però en general hi ha molt poques referències a fets
històrics o a la política. Alguna referència a
esdeveniments locals.
- Es tracta d’anotacions molt sistemàtiques,
consignant-ne sempre la data.

