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Titol complet

Historia general del principado de Cataluña, condados de Rossellón
y Cerdaña

Escrit en

Mitjan S.XVII

Llengua

Castellà

Orígen

Eclesiàstic

Tipus

Crònica, Històrica

Interès

Històric, Polític

Descripciò

-BNF, ms. Esp. 114: Paper, 310 x 210 mm. 3 f. prel. + f.
1-448 + 4 f. s. n. Enquadernació de pell.
-BNF, ms. Esp. 115: Paper, 310 x 210 mm. 3 f. prel. + f.
1-156 + 5 f. s. n. Enquadernació de pell.
-BNF, ms. Esp. 116: Paper, 310 x 210 mm. 2 f. prel. + f.
1-600 + 3 f. s. n. Enquadernació de pell.

Temàtica

Barroc, Principat de Catalunya, França, història política,
Guerra dels Segadors.

Ubicació

Biblioteca Nacional de França, ms. Esp. 116-119.

Primeres línies

[BNF, ms. Esp. 114, f. 1]: “Libro primero. Capítulo 1: De
la sucessión de Felipe 3º a los reynos de España y
comienços de la declinaçión del principado de Cataluña.
La prudencia y autoridad juntamente, que hermanas
acompañavan las felicidades de Felipe 2º por Castilal y
primero por Aragón y Cataluña”.

Últimes línies

[BNF, ms. 116, f. 600]: “Y assí se concluirá este año, con
çeñir las fiestas que se hizieron en París la noche de la
Puríssima Concepción de la Virgen por el sacramento de la
Santa Confirmaçión que en este día reçevió el rey en su
capilla del palaçio cardenal de las manos del obispo de
Meaux, su primer limoznero, en presençia de sus altesas de
Orliens, de los príncipes de Condé y Conty y de una
infinidad de nobleza”

Crònica de Magí Sevillà

Context històric

Crònica de la guerra dels Segadors, molt rica quant a la
documentació que maneja Sevillà.

Context geogràfic

Catalunya.
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Altres observacions

-Hi ha una altra còpia del text, incompleta (s’atura al
llibre V): Biblioteca Universitària de Barcelona, ms.
115. Historia general del principado de Cataluña,
condados de Rossellón y Cerdaña desde el año 1589
hasta el año 1640, còpia del segle XVIII, en paper, de
220 x 160 mm., de 7 f. prel. + f. 1-248 amb alguns
errors en la foliació + 3 f. en blanc, i enquadernat en
pergamí.
-L’autor s’insipira en la Historia de los movimientos de
separación de Cataluña de Francisco Manuel de Melo i
en copia alguns passatges.
- Magí Sevillà escriu la seva història essent a París, on
s’havia traslladat per tutelar els fills de Josep de
Margarit i de Biure, i hi relata els fets esdevinguts al
Principat els últims cinquanta anys.

