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Titol complet

Successos de Cathalunya en los anys de 1640 y 1641

Escrit en

Segona meitat del s.XVII

Llengua

Català

Orígen

Menestral

Tipus

Dietari, Crònica

Interès

Històric, Polític, Institucional, Militar

Descripciò

Conjunt de 68 folis de petites dimensions escrits,
únicament, per una cara. No existeix coberta. Cal·ligrafia
molt clara i precisa. Mides: 15,9 cm. de llargària i 22,4 cm
d’amplada.

Temàtica

Catalunya, Guerra dels Segadors, allotjaments, repressió,
conflictivitat, mobilització militar, religiositat.

Ubicació

AHCB, Ms. B-148

Primeres línies

“Nota que lo que yo ara anire scrivint dels successos de
Cathalunya en los anys de 1640 y 1641 en lo present llibre,
o he trobat y vaig copianto del llibre de Joan Francesch
Ferrer mon sogre, lo qual man deixat per copiaro, y estas
notas no las copio al principi del llibre en son lloc per
haveri moltas cosas picans las quals yo no aprovo, ni
tampoc puch dir age seccehit de aqueixa manera perno
recordaro y esser de molt poca edat en dits anys”.
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Últimes línies

“Tot lo sobredit o tinc yo copiat del llibre de Joan Francesc
Ferrer, que en lo dit temps de ditas turbacions de
Cathalunya era conseller quart Deu nos fasse gracia mons
tornem a veirer ab cosas consemblants, sino quens fassa
gracia conservar la pau ab los princeps y catolics cristians
y aixi mateix conservarnos la rey nostre que vuy es Carlos
segon rey de las Espanyas com verdader y natural rey y
senyor ab totas aquellas propsperitats y auments queu (que
es) menester per eixaltar la nostra santa fe catolica,
eixtirpacio de las eretgias y reduccio dels infells, y aixi
mateix vulle Nostre Senyor deixar arrestat los ministres en
lo bon govern y administracio de la monarchia per mayor
honra y gloria de deu Nostre Senyor Amen”.

Context històric

En línies generals, el document aporta informacions sobre
la història militar, atès que dedica atenció especial a tot
allò relatiu a la Guerra de Secessió. Sobretot, als
enfrontaments a la ciutat de Tarragona i a la seva comarca,
a més de la batalla de Montjuïc i els moviments a
l’Empordà. Indirectament, també tracta les conseqüències
que es derivaven del moviment de tropes arreu del territori.

Context geogràfic

Ciutat de Barcelona. Referències a la geografia del
Principat de Catalunya en funció dels esdeveniments:
Tortosa, Lleida, Urgell, Rosselló, Empordà i camp de
Tarragona.
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Altres observacions

Diari copiat pel gendre de Joan Francesc Ferrer,
conseller quart de la ciutat de Barcelona de 1640.
Dietari amb informacions d'interès per a l'inici de la
Guerra dels Segadors.

