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Relación del lebantamiento de Cataluña por don Ramón Rubí de
Marimón, natural de Barcelona, colegial del mayor de Obiedo de
Titol complet
Salamanca y regente del Principado de Cataluña, escrita a don Juan
Rubí de Marimón, su hermano. Año de 1642
Escrit en

1640-1642

Llengua

Castellà

Orígen

Doctor en lleis

Tipus

Dietari, Crònica

Interès

Històric, Polític

Descripciò

La Relación es troba en un volum, tot escrit de la mateixa
mà, que conté altres còpies de cròniques, profecies i
notícies de l’àmbit hispànic corresponents als segles XV,
XVI, XVII. Concretament, la Relación és inserida entre els
folis 74 i 177, enmig d’una crònica del "rey D. Henrrique
Tercero de Castilla, hijo del rey don Juan el Primero i
d’unes Prophecías del padre Fray Francisco Monterón de
los Delcalços de San Francisco".

Temàtica

Revolució catalana, Ducat de Cardona, Batalla de
Montjuïc, Reial Audiència.

Ubicació

Bodleian Library d’Oxford, manuscrit ADD. A.137. El
text d’Oxford no és l’original, sinó que es tracta d’una
còpia feta probablement en les dècades finals del s. XVII
[es desconeix on està l’original].

Primeres línies

"He recivido su carta de vuestra merced de 4 de junio de
1641, con mucho gusto recivíla en Valencia, en casa del
gobernador don Cristóbal Crespí de Valdaura, pocos días
de haver llegado a ella doña Theresa, Isabellica, Juanico y
Perico, que pudieron salir de Cataluña con los trabajos que
verá vuestra merced en el discurso de esta carta."
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Últimes línies

"Hermano y amigo de vuestra merced don Ramón Rubí de
Marimón.
Esta carta la escribió el contenido el día referido a su
hermano menor, don Juan Rubí de Marimón, que después
de haver servido de maestre de campo en Milán, pasó a la
Nueba España por gobernador de San Phelipe. Don Ramón
murió de su enfermedad en Zaragoça a 13 de diciembre de
1642 dejando tres hijos."

Context històric

Per la seva posició com a membre de l’Audiència i home
de confiança de la duquesa de Cardona, Rubí és un
informant de primer mà dels esdeveniments polítics de la
Revolució de 1640 a Catalunya (testimoni de la batalla de
Montjuïc).
Els escenaris geogràfics estan estretament lligats a la
Revolució Catalana i al càrrec de Ramon Rubí. Per aquest
motiu, amb menció especial per Barcelona atesa la seva
capitalitat, també apareixen altres ciutats i àrees importants
com Manresa, Tarragona. Igualment amb motiu de les
visites de Rubí a la cort i els seus viatges oficials es fa
menció de ciutats com Madrid, València i Saragossa.

Context geogràfic

Barcelona, Manresa, Tarragona.
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