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ANNEX 1

Catàleg de la premsa publicada a Barcelona (1653-1724)

Aquest catàleg està format pels fulls de notícies publicats a Barcelona entre els anys 1653 i
1724 que han estat localitzats en els arxius adscrits al Catàleg Col·lectiu de les Universitats
Catalanes (CCUC). No es tracta, per tant, d’una llista tancada ni definitiva, sinó que és
susceptible de ser ampliada en el futur.
El catàleg conté un total de 1.405 impresos que han estat seleccionats seguint els criteris de
classificació proposats en aquesta investigació. Per tant, tot i que la majoria són gasetes i
relacions, també en formen part les obres adscrites a la categoria batejada com a informació
institucional, així com també les que pertanyen a la tipologia de la premsa d’opinió.
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LLEGENDA

1.

Numeració, seguida del títol.

IMPREMTA:

Taller responsable de la impressió. Apareix entre claudàtors
quan, per manca de peu d’impremta, ha estat deduït a partir
d’altres criteris.

ANY:

Any de publicació. Apareix entre claudàtors quan ha estat deduït
del contingut o del context històric.

AUTOR:

Responsable, si es coneix, de la redacció del text.

TEMA / CONTEXT
HISTÒRIC:

Tema sobre el que tracta la notícia o el fet històric en el qual
s’emmarca.

TIPOLOGIA:

Tipus d’obra segons els criteris de classificació.

IDIOMA:

Llengua de publicació

CARACTERÍSTIQUES:

Nombre de pàgines, format i altres especificitats

RESUM DEL CONTINGUT:

Breu resum del contingut de la notícia amb finalitat orientativa.
No es tracta d’una síntesi de tota la informació. Els noms dels
llocs i de les persones han estat escrits en la forma correcta,
afegint entre claudàtors aspectes addicionals, com el nom de pila
o la denominació actual de les ciutats.

APUNT HISTÒRIC:

Aspectes relacionats amb el context històric que precisen una
puntualització.

OBSERVACIONS:

Aspectes interns a la notícia que mereixen un advertiment.

LOCALITZACIÓ:

Arxiu on es conserva l’exemplar descrit i signatura topogràfica.

ALTRES EXEMPLARS:

Signatura topogràfica d’altres exemplars idèntics al descrit en la
fitxa, tant si es conserven en el mateix arxiu o bé en altres.

ALTRES EDICIONS:

Notícies publicades per altres impressors que contenen la
totalitat o una part del text igual al de la descrita.

NOTA:

Informació addicional
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1.

Relación auténtica de un prodigioso milagro que nuevamente se ha obrado en la
Imperial ciudad de Çaragoça por la intercessión y méritos del glorioso san Raymundo
de Peñafort, de la sagrada orden de predicadores, curando a una religiosa de su
orden

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1653
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Portada orlada, amb la imatge de sant Ramon de Penyafort.

Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un suposat miracle que va tenir lloc a Saragossa la vigília

del 7 de gener de 1650, dia de sant Ramon de Penyafort. Martina Torrero, monja del convent
de santa Inés, de l’orde de predicadors, no es podia moure del llit des del mes de juliol de
1649 a causa d’una malaltia, per a la qual no s’havia trobat remei. Sis mesos després, el dia
abans de la festa de Sant Ramon de Penyafort, la monja es va encomanar al sant i l’endemà es
va poder aixecar. Els metges van certificar que la única explicació posible era la intercessió de
sant Ramon. Uns sacerdots de Saragossa van reconèixer aquell fet com a miracle el 8 d’abril
de 1653.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2521

2.

Relación del sitio de la ciudad de Pavía, escrita por un cavallero della al Illustríssimo
señor conde Maximiliano Estampa, capitán de Infantería por S.M.C. en el estado de
Milán, y embiada a un cavallero desta ciudad de Barcelona, impressa en Alexandría y
Génova en italiano y aora se ha traduzida en castellano

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1655
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659), setge de Pavia
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 10 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge que l’exèrcit francès va posar a la

ciutat de Pavia l’any 1655, escrita per un suposat cavaller d’aquesta ciutat i enviada al comte
Estampa, a Milà. El setge es va iniciar el 24 de juliol de 1655 i va acabar a mitjan setembre,
quan l’exèrcit francès, comandat pel duc de Mòdena [Francesc I d’Este], que segons la notícia
havia resultat ferit, va aixecar el setge i es va retirar. L’autor assenyala que l’exèrcit francès,
format per més de 22.000 soldats, havia quedat reduït a 8.000 efectius quan es va retirar. La
notícia descriu amb detall les accions, principalment els avanços i les sortides que una part i
l’altre van portar a terme durant el setge.
OBSERVACIONS: segons el títol, es tracta de la traducció d’una relació escrita en italià i

publicada prèviament a Alexandria i a Gènova. Conté imprimatur, al final, sense data, signat
per Andreu, regent la Cancelleria, i De Queralt, vicari general.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 7572

3.

Relación del sitio, rendimiento y socorro de Berga, por quien se halló presente en todo
IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1655
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659)
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit comandat pel general d’artilleria

Josep de Pinós, governador de Vic, va obtenir contra l’exèrcit francès l’octubre de 1655,
davant la ciutat de Berga. Es tracta d’una relació escrita per un personatge anònim que
s’identificava com a testimoni presencial, datada a Vic el 20 d’octubre de 1655. Segons
l’autor, a primers d’octubre el general Pinós havia conquerit el poble i el castell de Berga, que
era ocupat pels francesos des de l’any anterior. El dia 10 d’octubre, tanmateix, quan general
Pinós havia retornat a Vic, va arribar un nou contingent de l’exèrcit francès i va posar setge al
castell de Berga. Davant d’això, el general Pinós va tornar amb un exèrcit format per uns
2.500 soldats i va atacar les tropes franceses que assetjaven Berga. La batalla va acabar amb
derrota dels francesos que, segons la notícia, van perdre més de 1.500 homes, entre morts i
presoners.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, sense data, signat per Josep Andreu, regent la Cancelleria, i

De Queralt, vicari general.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9133

4.

Relación verdadera de la felicíssima vitoria que Dios nuestro Señor se ha servido
conceder a las cathólicas armas de su Magestad, governadas del Sereníssimo Señor
Don Juan de Áustria, contra las del Christianíssimo Rey de Francia, que se hallava
sobre el sitio de la ciudad de Valencienes, ciudad del pais de Henau, en los estados de
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Flandes, sucedida sábado 15 de julio deste año de 1656
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1656
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659), Batalla de Valenciennes
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del viatge que Joan Josep d’Àustria va fer des de Barcelona a

Flandes l’any 1656. Després de deixar el càrrec de virrei de Catalunya, es va embarcar, per
ordre del rei Felip IV, a les galeres de Nàpols, que eren al port de Barcelona, rumb a Gènova.
Des d’aquesta ciutat es va dirigir a Milà i posteriorment a Brussel·les, on va fer entrada el dia
12 de maig d’aquell any. Segons la notícia, Joan Josep d’Àustria es va reunir secretament amb
el rei Carles II d’Anglaterra, que era a Bruges de visita. El 16 de juliol, Joan Josep d’Àustria
va dirigir un atac contra l’exèrcit francès, comandat pel mariscal de Turenne, que va permetre
aixecar el setge que aquest havia posat a la ciutat de Valenciennes. Inclou també una notícia
datada al campament de Condé el 23 de juliol de 1656, segons la qual les baixes de l’exèrcit
francès a la Batalla de Valenciennes superaven els 10.000 homes.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat pel canceller i el vicari general el 27 i el 28 d’agost
[de 1656], respectivament.
LOCALITZACIÓ: BC, Res.510/16-4º
ALTRES EDICIONS: Sevilla, Juan Gómez de Blas. US, A 111/122 (102)

5.

Memoria de lo que se ha hallado en el castillo que se ha descubierto en la Mancha

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1656
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: descripció d’un suposat castell descobert a la Mancha, amb una

extensa relació dels objectes de valor que s’hi van trobar, entre altres: “siento y veynte
espadas con baynas coloradas, rodeadas de abrassaderas de oro esmaltadas en azul”, “muchas
gorras de hierro con medallas de oro con caras de Emperadores”, o bé, “veynte y un cofres de
monedas de oro grandes, que tienen caras y en el revés un hombre armado con un buey y un
cavallo”.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat el 23 de setembre, signat per Queralt, vicari general, i
Soler, canceller.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1656 8º op.1

6.

Agasajos con que la muy Ilustre Diputación del Principado de Cataluña festejó el
felicíssimo nacimiento de su Alteza, el Príncipe N.S. don Felipe Próspero, D.L.G.
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1658
AUTOR: anònim
TEMA: naixement del príncep Felip Pròsper
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 22 pàgines, 4º. Gravat amb l’escut de la Diputació del General en portada.

Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer l’any 1658 a Barcelona amb

motiu del naixement del príncep Felip Pròsper d’Àustria. Inclou la transcripció d’una carta,
datada a Madrid el 5 de desembre de 1657, en la que el rei Felip IV informava als diputats del
General del naixement del seu fill, el 28 de novembre. Després de rebre la notícia, els diputats
van anar a donar l’enhorabona al marquès d’Olias, virrei de Catalunya. El dia 30 de desembre
la Generalitat va organitzar unes lluminàries, que van haver d’ajornar-se fins el dia 6 de gener
per culpa de la pluja. Posteriorment, el 3 de març es va celebrar un gran banquet, en el que hi
hagué “sarao, momeria y torneo, que son los tres géneros de juegos mas bien hallados en lo
illustre de la región”, amb l’assistència de les principals autoritats.
APUNT HISTÒRIC: segons algunes fonts Felip Pròsper va néixer el 20 de novembre de 1657.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/8-16
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-59/3/42-79; AHCB, DACB, 1B-XXV-31, f.295v

7.

Relación de las fiestas y regozijos que se hizieron en la ciudad de Barcelona por el
feliz nacimiento del Príncipe nuestro Señor D. Felipe Próspero (que Dios guarde por
eternos siglos)
IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1658
AUTOR: anònim
TEMA: naixement del príncep Felip Pròsper
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que es van fer a Barcelona per celebrar el

naixement del príncep Felip Pròsper, fill del rei Felip IV. La notícia del naixement va arribar a
la capital catalana el dia 4 de desembre de 1657. El dijous dia 6 es va cantar un Te Deum a la
catedral. Els actes centrals es van haver de prorrogar per culpa d’un seguit de dies de pluja.
Finalment, es van fer el 6 de gener de 1658, amb una missa, una processó general i
lluminàries. Posteriorment, el dia 3 de març, després d’un altre ajornament per culpa d’una
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indisposició del virrei, es va celebrar també un ball i una justa. La notícia descriu amb molt
detall tots aquests actes.
LOCALITZACIÓ: BC, 2-IV-17

8.

Memorial que la nobleza de Francia dio a su Rey Luis XIIII, lamentando y sintiendo
esta iniqua, indecente y abominable liga contra la religión católica, contra el Reino de
Francia, contra toda la Christiandad, de quien es fiero enemigo el sacrílego monstruo
Oliver Cromuel, protector que dize ser de la infelicíssima Inglaterra, sacado del
original francés que se imprimió en Paris el año de 1657 y traduzido en castellano a la
letra

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1658
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Anglo-Espanyola (1655-1660)
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Inclou subítol: “Con

los artículos ajustados entre Oliver Cromuel, protector de Inglaterra, y el Rey de Francia, en la
liga que los dos han hecho contra España el año passado de 1657, los quales se imprimieron
en Absterdan y se han traduzido en castellano, y se imprimen para que vea el mundo el estado
miserable a que la ambición de un mal valido ha traido al que se llama Christianíssimo Rey de
Francia”.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial suposadament enviat per la noblesa catòlica francesa al rei
Lluís XIV per queixar-se pel tractat que aquest havia signat amb Oliver Cromwell per fer la
guerra contra Espanya. Inclou la transcripció dels 27 articles, signats a París el 10 de maig de
1657 pels representants de les dues parts. L’autor lamentava, principalment, que França
hagués lliurat a Anglaterra els ports marítims de Flandes i criticava obertament l’artífex
d’aquest tractat, el cardenal Mazarin.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat a 30 de setembre de 1658, signat per De Boxadors,

regent la Cancelleria, i De Queralt, vicari general.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon, 5642

9.

Relación de la entrada que ha hecho el Excelentíssimo Señor Don Luis Méndez de
Aro, Marqués del Carpio, etc., en el puerto de S. Sebastián y de la que ha hecho el
Eminentíssimo Cardenal Maçerino en San Juan Deluz en 28 de julio de 1659

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1659
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659), Tractat dels Pirineus
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’arribada a Sant Sebastià de Luis Méndez de Haro,
marquès del Carpio, representant del rei Felip IV d’Espanya en la negociació del Tractat dels
Pirineus, el 20 de juliol de 1659, on fou rebut amb una salva d’artilleria. Al llarg dels dies
següents van arribar a aquesta ciutat altres membres de la delegació espanyola. Inclou també
la narració de l’arribada del cardenal Jules Mazarin a San Juan de Luz, amb la delegació
francesa.
OBSERVACIONS: imprimatur datat el 26 d’agost de 1659, signat per De Sunyer, canceller, i

Febrer, vicari general.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-59/3/42-80
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1659 8º op.1

10.

Relación de las vistas que tubieron los Señores el Excelentíssimo Señor Don Luis
Méndez de Aro y el Eminentíssimo Señor Cardenal Julio Macerino y planta de la casa
hecha en la isla que haze el rio Beobia en Biscaya para el tratado de la paz, cada uno
en su terreno, escrita por un cavallero muy de la casa de su Excelencia y que tiene las
noticias mas íntimas y ciertas della a otro de esta ciudad
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1659
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659), Tractat dels Pirineus
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del desenvolupament de les negociacions del Tractat dels

Pirineus, dutes a terme a l’illa dels Faisans, a Guipúscoa, entre els representants dels reis Felip
IV d’Espanya i Lluís XIII de França. Explica l’arribada de les dues delegacions, encapçalades
per Luis Méndez de Haro, marquès del Carpio, i pel cardenal Jules Mazarin, respectivament.
Tot seguit, dóna alguns detalls sobre l’inici de les converses. Inclou un dibuix de la planta de
la casa on es van reunir les delegacions, amb una explicació de les diferents dependències.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat el 6 de setembre de 1659, signat per Boxadors, regent

la Cancelleria, i Febrer, vicari general.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-59/3/42-81

11.

Edicte manat publicar per lo Excel·lentíssim Senyor Don Francisco de Orosco y
Ribera, marquès de Olias, Mortara y Zarreal (...), Llochtinent General en lo present
Principat de Cathalunya y comptats de Roselló y Cerdanya y Capità General del Real
Exércit de Cathalunya, del tractat de la Pau feta entre las Magestats del Rey N.S., que
Déu guarde, y del Christianíssim de França, ajustada per lo Excelentíssim Senyor
Don Luys Mendez de Haro y Guzman, marqués del Carpio, (...) y per lo Eminentíssim
Senyor cardenal Julio Mazarini
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IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1660
AUTOR: Luis Méndez de Haro i Jules Mazarin, plenipotenciaris d’Espanya i França.
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659), Tractat dels Pirineus
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 48 pàgines, 2º. Portada orlada, amb una imatge de l’escut reial. Caplletra

ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: edicte fet públic a Barcelona el 21 de febrer de 1660 que contenia els

124 articles del Tractat dels Pirineus, signat per Luis Méndez de Haro, marquès del Carpio, i
Jules Mazarin, representants d’Espanya i França, respectivament. La signatura es va fer a
l’illa dels Faisans, a Guipúscoa, el 7 de novembre de 1659. Inclou un altre edicte amb el qual,
atenent a un dels articles del Tractat, el rei Felip IV ordenava la devolució dels béns confiscats
des de l’inici de la Guerra dels Segadors.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “En la estampa administrada per Martí Jalabert. Vènense en

la mateixa estampa, en lo carrer dels Cotoners”.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-7122-4
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 162 (i uns altres 3); ACS, R.4290; BMV, R.7241; AHM,117;

ACA, Monacals, Hisenda, 3925.
ALTRES EDICIONS: Madrid, Domingo Garcia Morrás. BC, F.Bon. 11001.

12.

Artículos concordados y ajustados entre los nobles Don Miguel de Calba y de
Vallgornera, cavallero de la Orden de Santiago, del Consejo de su Magestad y
lugartiniente en el officio de Maestre Racional de su Real Casa y Corte en la Corona
de Aragón, y Don Joseph Romeu de Ferrer, del Consejo de su Magestad en la Real
Audiencia del Principado de Cathalunya y sus condados, comissarios nombrados por
su Magestad, y el obispo de Oranje, comissario del Señor Rey Christianíssimo, para
los límites de las dos Monarchías y para terminar las differencias que se pueden
hallar sobre la restitución de las haziendas

IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1660
AUTOR: Miquel de Salbà i de Vallgornera, Joseph Romeu i Giacinto Serroni, bisbe d’Aurenja
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Franco-Espanyola (1635-1659), Tractat de Llívia
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 10 dels articles de l’anomenat Tractat de Llívia,

signat per Miquel de Salbà i de Vallgornera i Josep Romeu, representants del rei Felip IV
d’Espanya, amb Giacinto Serroni, bisbe d’Aurenja, representant del rei Lluís XIV de França,
amb l’objectiu de determinar els pobles de la Cerdanya que a partir d’aleshores van passar a
formar part de França i de retornar els béns, principalment immobles, confiscats durant la
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Guerra dels Segadors. El document està datat a Figueres, a 28 d’abril de 1660.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en la misma emprenta, en la calle de los

Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 159
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11116; UPF, ZX1660.A78; ABEV, Varis 211-328
NOTA: aquest tractat de pau fou imprès per ordre de la Generalitat, com es desprèn del
pagament de 2 lliures i 16 sous fet a Miquel Delmunts, propietari de la impremta, el 6 d’agost
de 1660. ACA, Generalitat, Llibre de correu y menut, trienni de 1659, Sèrie G - 47 / 42, f.14.

13.

Relación copiosa y verdadera de la entrada y coronación del Sereníssimo Rey de
Ingalaterra en su Corte de Londres, con todos los aparatos, fiestas y demostraciones
de alegría que hizieron en su recebimiento
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1660
AUTOR: anònim
TEMA: coronació del rei Carles II d’Anglaterra
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Inclou subtítol: “Aquí se

declaran los señores, títulos y cavalleros que le acompañaron, con todo lo demás que ha
sucedido en el discurso de su viaje a la dicha ciudad de Londres”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del viatge que el rei Carles II d’Anglaterra va fer cap a

Londres després d’haver estat coronat a Canterbury, el 4 de juny de 1660, acompanyat d’una
comitiva formada per més de 12.000 cavallers. Abans d’arribar a la capital, el rei va passar per
Rochester, on va rebre una espasa d’or i diamants i va alabar els partidaris d’Oliver Cromwell.
Ja a Londres, el rei va fer entrada al Parlament, on fou rebut per tota la noblesa, que li va
lliurar una important suma de diners.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, sense datar, signat per Senyer, canceller, i Febrer, vicari

general.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-59/3/43-82

14.

Gazeta nueva de los sucessos políticos y militares de la mayor parte de la Europa,
hasta fin de julio deste año de 1661
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1661
AUTOR: [Francisco Fabro Bremundan]
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Restauració Portuguesa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Inclou subtítol: “Prodigios que se han visto en Turquia”. Notícies separades
amb epígrafs, amb el nom del país o ciutat.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets d’Europa. De Presburg, Hongria,
segons cartes del 30 de maig de 1661, en aquesta ciutat es va veure un gran cometa. Polònia,
el 2 de maig es va reunir la dieta de Varsòvia. Venècia, el baixà de Bòsnia havia aplegat un
exèrcit de 60.000 homes. França, el duc de Lorena va recuperar les ciutats que estipulava el
Tractat dels Pirineus. Anglaterra, la casa portuguesa de Bragança negociava el casament de la
primogènita de la duquessa amb el rei d’Anglaterra. Portugal, les negociacions de la duquessa
de Bragança no eren ben vistes. Els pirates algerians van capturar sis vaixells de càrrega
anglesos armats per Portugal que transportaven sucre i productes del Brasil a Liorna. De
l’exèrcit d’Extremadura, Joan Josep d’Àustria inspeccionava les fortificacions de la vila
d’Arronches. Finalment, a Sevilla, hi havia uns 2.500 soldats de cavalleria allotjats dins del
terme de la ciutat.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, sense datar, signat pel canceller i el vicari general.
LOCALITZACIÓ: BM, F 38 8º 11
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reedició del número IX de la Gazeta Nueva, escrita per

Francisco Fabro Bremundan i impresa a Madrid per Julián de Paredes. Una reproducció
facsímil d’aquest número es troba a: Eulogio VARELA HERVIAS, Gazeta Nueva, 1661-1663.
Notas sobre la Historia del periodismo español en la segunda mitad del siglo XVII, Madrid,
1960, p.65.

15.

General celebridad que la muy Ilustre Deputación del Principado de Cataluña
ostentó en fiestas al nacimiento más próspero de la Alteza austriaca, el príncipe Don
Carlos nuestro Señor, que Dios guarde

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1662
AUTOR: Bonaventura de Tristany
TEMA: naixement del príncep Carles d’Àustria
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 2º. Imatge amb l’escut de la Diputació del General en portada.

Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que la Generalitat va organitzar a Barcelona per

celebrar el naixement del primogènit de Felip IV, el futur rei Carles II. La relació està signada
per Bonaventura de Tristany, doctor en Filosofia i ciutadà honrat de Barcelona. Inclou la
transcripció d’una carta, datada a Madrid el dia 10 de novembre de 1661, en la que el rei
informava als diputats del naixement del príncep, el dia 6 d’aquell mes. Després de rebre la
notícia, la Diputació va ordenar la celebració de tres dies de lluminàries, que es van fer els
dies 20, 21 i 22 de novembre i una festa de Sant Jordi el dia 27. La Generalitat va programar
una justa, que es va celebrar a la plaça del Born el dia 12 de febrer de 1662 i que l’autor
descriu amb detall.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5166
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1662 fol op.2
ALTRES EDICIONS: existeix una edició sense peu d’impremta, sense la firma de l’autor, amb
diferències de composició i amb un motiu floral en lloc de l’escut de la Diputació del General.
AHCB, B 1662 fol op.1; BC, F.Bon. 279
NOTA: la Generalitat va pagar 40 lliures a Antoni Lacavalleria per la impressió d’aquesta
relació i pels cartells que anunciaven la celebració de les justes a la plaça del Born. ACA,
Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1659, part 2º, Sèrie General (N), 217,
f.287, 16 de març de 1662. Bonaventura de Tristany va rebre 25 lliures “per los treballs ha
presos en fer la relatió de ditas festas, la qual després fou imprimida per ser cosas de molt
artifici y ostentatió per la Generalitat”. Ibidem, f.292, 31 de març de 1662.

16.

Relación de las fiestas que se han hecho en la insigne ciudad de Barcelona por el feliz
nacimiento del Sereníssimo Príncipe Don Carlos, nuestro Señor
IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1662
AUTOR: anònim
TEMA: naixement del príncep Carles d’Àustria
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 46 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que es van celebrar a Barcelona pel naixement

del príncep Carles d’Àustria, primogènit del rei Felip IV. En arribar la notícia a la ciutat, la
noblesa i les autoritats civils i eclesiàstiques van anar a donar l’enhorabona al marquès
d’Olias, virrei de Catalunya, que era al llit afectat d’un atac de gota. Es van decretar tres dies
de lluminàries, del 20 al 22 de novembre. Posteriorment, el 18 de desembre, el virrei va
organitzar una festa al palau virregnal, que va culminar amb un torneig, que la notícia descriu
amb molt detall. Informa també de la justa organitzada per la Diputació del General el 14 de
febrer de 1662 a la plaça del Born. Inclou la transcripció del text del cartell que anunciava la
celebració de la justa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1662 8 op.2
ALTRES EXEMPLARS: BMVB, 1 “B” XVII/104

17.

Magestuosa selebridad que en aplausos festivos consagra el zelo de la augusta y noble
ciudad de Barcelona a la nueva declaración que la Santidad de Alexandro Séptimo a
dado en su constitución apostólica en el punto de la pura y siempre Immaculada
Concepción de María Santíssima, que es el reparo del logro de todo el mundo y por
esta insigne ciudad el gozo maior que ha tenido del instante que pudo dar su enteresa
esta demonstración cierta de su affecto y devoción
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IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1662
AUTOR: anònim
TEMA: festivitat de la Immaculada Concepció de Maria
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 58 pagines, 2º. Imatge amb l’escut de la Ciutat de Barcelona en portada.

Caplletra ornamentada, a 9 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a Barcelona els dies 26, 27 i
28 de març de 1662 amb motiu de la instauració de la festivitat de la Immaculada Concepció,
que fou concedida pel papa Alexandre VII a través d’un breu apostòlic, signat a Roma el 8 de
desembre de 1661. L’acte central de les celebracions fou una gran processó. Inclou la
transcripció del breu apostòlic i de la carta enviada pel rei Felip IV, datada a Madrid el 27 de
gener de 1662, en la que informava als consellers de Barcelona de la concessió de la festivitat.
Inclou també la transcripció de les obres guanyadores d’un concurs literari.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2583
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5167; BUB, B-38/1/2-4; AHCB, B 1662 fol op.3; MNAC, 4º-

180

18.

Phisi-astrologico juycio del cometa que apareció a 24 de noviembre del año 1664

IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Rafael Figueró
ANY: 1665
AUTOR: Esteve Casellas, teòleg
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació i interpretació de l’aparició d’un cometa que es va veure el

24 de novembre de 1664. Segons l’autor, el pas del cometa significava que a Barcelona hi
hauria un increment d’algunes malalties, com refredats, sarna, còlics, gota, feridures i altres.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, signat pel regent la cancelleria el 27 de febrer de 1665 i pel

vicari general, del 15 de març.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-5

19.

Discurso de la naturaleza, propriedades, causas y efectos del cometa que apareció en
el mes de deziembre del año de 1664

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1665
AUTOR: Blas Bayeta, astròleg
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TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Inclou subtítol: “Por el

maestro Blas Bayeta, doctor en medicina, astrólogo y mathemático de la everción de Europa,
natural de Aviñón del Papa, oy habitante en San Feliu de Guíxoles, obispado de Gerona.
S.P.D. dirigido este breve tratado a la siempre virgen Maria de Monserrate”. Imatge d’un
cometa a la darrera pàgina.
RESUM DEL CONTINGUT: interpretació del significat i els efectes d’un cometa que es va veure els

mesos de novembre i desembre de 1664, feta per un suposat metge, astròleg i matemàtic
anomenat “Blas Bayeta”. Segons l’autor, el cometa pronosticava la mort d’algun rei o persona
poderosa, revoltes, guerres, calor, falta d’aigua i esterilitat. De tota manera, l’autor anunciava
que el cometa seria favorable a Espanya, d’on en sortiria un poderós exèrcit per lluitar contra
els enemics de la fe catòlica. També advertia que, tot i que aquest tipus de cometes
assenyalaven pesta, Catalunya no havia de témer una epidèmia d’aquesta malaltia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1665 8º op.1
NOTA: algunes frases estan copiades literalment del Discurso de la naturaleza, propiedades,

causas y efetos del phenomeno y cometa que aparecieron en el mes de noviembre del año
1618, imprès aquell any a Barcelona per Jeroni Margarit. BC, 15-II-7/4.

20.

Relación verdadera sobre el grande hecho de armas, saqueo, presa de la gran ciudad
de Mecca y conquista de la casa o sepulcro del falso profeta Mahometo, con todo el
tesoro y joyas halladas en su mezquita, hecha por los árabes y turcos rebeldes del
Gran Turco
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1665
AUTOR: anònim
TEMA: saqueig de la Meca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Inclou subtítol, “Escrita

en griego en la isla de Esmirne y traducida en italiano y aora en nuestra lengua española”.
Exemplar amb numeració manuscrita: 98 a la primera pàgina i 99 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Esmirna, el 3 de maig de 1665, que narra l’assalt i
saqueig de la Meca per part d’un exèrcit format per àrabs i turcs rebels, procedents del Caire i
de Babilonia. Segons la notícia, els assaltants van profanar la tomba del “fals” profeta
Mahoma, on hi van trobar un gran tresor.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, signat pel canceller Francesc de Pons, el 21 d’octubre de

1665.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1665 8ºop.5
ALTRES EDICIONS: Mallorca, Pedro Frau, 1666. BC, F.Bon. 3163bis
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21.

Relación nueva de una carta venida de Constantinopla, en la qual se refieren los
grandes prodigios y espantosas señales aparecidas en dicha ciudad y por todo aquel
pays circunvezino, con algunas horribles visiones que le aparecieron al Gran Turco, es
a saber, saetas, vientos, tempestades, truenos y aparición de cometas y grande
rebelión y la interpretación y declaración de aquello hecha por los mas doctos
astrólogos de su imperio

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1665
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Inclou subtítol, “Escrita

por un amigo a los 10 de julio a la ciudad de Biterbo”.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta datada a Constantinoble el dia 1 de juliol de
1665 en la que un personatge anònim explicava a un altre les desgràcies que havien ocorregut
en aquella ciutat al llarg de les setmanes precedents, provocades per les tempestes i els llamps.
Segons l’autor, el Gran Visir dels turcs va tenir uns somnis en els que va aparèixerien un lleó
que l’atacava i un exèrcit de centaures. El visir va demanar l’opinió als astròlegs, que van
interpretar que el lleó era l’emperador romano-germànic, que aplegava un gran exèrcit per
apoderar-se dels dominis dels turcs i van vaticinar moltes desgràcies per a l’Imperi Otomà. El
visir va fer empresonar els savis en una cabana i va ordenar cremar-la.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat el 20 de novembre de 1665, signat pel canceller i el

vicari general.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-4
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11197; AHCB, B 1665 8º op.4

22.

Copia de dos cartas que la Reyna nuestra Señora ha embiado a los Muy Illustres
señores deputados del General de Cathalunya

IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Rafael Figueró
ANY: 1665
AUTOR: Marianna d’Àustria
TEMA: mort del rei Felip IV
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut de la Diputació del Generl en portada.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de dues cartes enviades per la reina Marianna d’Àustria

als diputats de la Generalitat de Catalunya, datades a Madrid el 20 de setembre i el 6
d’octubre de 1665. En la primera, la reina informava de la mort del rei Felip IV, el dia 17 de
setembre, deixant-la a ella com a governadora dels regnes i tutora del seu fill Carles, el nou
rei. La reina informava també als diputats que havia ordenat a Vicente Gonzaga que continués
com a virrei de Catalunya. En la segona carta la reina agraïa als consellers el condol que
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aquests li van enviar en una carta datada el 26 de setembre.
APUNT HISTÒRIC: segons Narcís Feliu de la Penya, la reina Marianna d’Àustria va enviar
cartes als tres comuns per anunciar-los la mort del rei Felip IV. La primera de les cartes datada
el 20 de setembre, va arribar a Barcelona el dia 24. Narcís FELIU DE LA PENYA, Anales de
Cataluña, Barcelona: Joan Pau Martí, 1709, vol.3, p.348.
OBSERVACIÓ: inclou imprimatur, signat per Casademunt, regent la cancelleria, el 21 d’octubre

de 1665.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 258, 4

23.

Relación diaria de la enfermedad y muerte del gran rey D. Felipe IIII, nuestro Señor,
y de los oficios y exequias que la Sereníssima y muy católica Reyna N.S. Doña María
de Austria, con reverente culto y piadoso zelo ha mandado celebrar en su deposición,
novenario y honras, en su Real palacio y convento Real de la Encarnación
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1665
AUTOR: [Gregorio Diaz de Ylarraza]
TEMA: mort del rei Felip IV
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels últims dies de la vida del rei Felip IV, abans de la seva
mort, el 17 de setembre de 1665. Segons la notícia, el rei patia “mal de orina” des de feia dos
anys. Inclou la descripció de la sala del palau reial, a Madrid, on fou col·locat el cos del
difunt. Segons la notícia, fou tanta la gent que va visitar la capella ardent que els guardes de
Palau no van poder-la contenir. Descriu també la processó fúnebre i l’enterrament al monestir
de l’Escorial. El dia 30 d’octubre es van fer unes honres solemnes, amb la celebració de tres
misses.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat per Francesc de Pons, canceller, i per Vila, vicari

general, el 12 de desembre de 1665. Autoria extreta d’una edició publicada a Madrid.
LOCALITZACIÓ: AHCB, 1665 8º op.3
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Juan Nogués. BN, VE/100/12

24.

Fiel copia de una relación que para en poder del R.P. Fr. Juan Guerrero, messia
presentado, predicador general y prior en su convento de Santo Domingo de Cádiz, la
qual trata de como en las Indias de Portugal ay un hombre casado que tiene
quatrocientos y quarenta años y ha sido ocho vezes casado y se le han caído todos los
dientes algunas vezes y le han buelto a nacer, con otras muchas particularidades.
Embióla un cavallero portugués dende Lisboa al conde de Portalegre, pariente suyo,
que es del tenor siguiente
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IMPREMTA: no identificada
ANY: [1665]
AUTOR: Andrés de Santa Maria, bisbe de Cochín
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: relació escrita per fra Andrés de Santa Maria, bisbe de Cochín [Kochi],

ciutat de l’actual estat de Kerala, a la Índia, en la que assegurava haver conegut un home de la
província de Bengala que tenia més de 440 anys d’edat. L’autor feia una detallada descripció
de les condicions físiques d’aquest home.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou impresa a Barcelona l’any 1665 per

l’imprimatur.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 156
NOTA: Es tracta de la reedició d’una relació antiga, ja que Andrés de Santa Maria fou bisbe de
Cochín fins l’any 1615.

25.

Aparato fúnebre que la Ilustre ciudad de Lérida mandó disponer en las exequias que
celebró a la S.C.R. Magestad del rey Filipo el Grande, IV de Castilla y III de Aragón

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1666
AUTOR: Juan Rodríguez, pare jesuïta de la Universitat de Lleida
TEMA: mort del rei Felip IV
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 216 pàgines, 4º.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del funeral que es va fer a Lleida l’octubre de 1665 per la
mort del rei Felip IV. La relació reprodueix la carta de la reina Marianna d’Àustria als paers
de Lleida, datada a Madrid el 20 de setembre de 1665, en la que els anunciava la mort del rei,
tres dies abans, i els comunicava la continuïtat de Vicente Gonzaga com a virrei de Catalunya.
La carta va arribar a Lleida a final de mes. Tot seguit, la notícia es va fer pública a la ciutat
amb pregons i es van declarar vuit dies de dol, després dels quals es va celebrar el funeral.
Inclou una detallada descripció de la cerimònia, de les persones que hi van participar i del
túmul que es va construir a la catedral. La relació conté una biografia del rei Felip IV, amb els
principals fets polítics i militars de la seva vida, així com també els favors que va concedir a
la ciutat de Lleida. Inclou també el sermó que va predicar a la catedral de Lleida el pare Juan
de la Concepción, de l’orde de carmelites descalços.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-64/4/26-3

26.

Relación verdadera de un incendio grande que ha avido en la ciudad de
Constantinopla, en el serrallo del Gran Turco, y se refiere el daño que ha hecho y la
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muerte de veynte y quatro custodios, que han sido empalados y quitadas las cabeças
por aver sido causa de no dexar entrar a otros ministros a apagar el incendio
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1666
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres austro-turques
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita: el 106 a la primera pàgina i el 107 a
la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un incendi que va tenir lloc a la ciutat de Constantinoble el

18 de novembre de 1665 en el transcurs de la celebració d’una victòria que els turcs havien
obtingut contra els cristians. Segons la notícia, el foc es va iniciar en una cuina del serrall, el
palau reial, i ràpidament es va propagar per tot l’edifici. Un fort vent de xaloc va afavorir la
propagació del foc per tota la ciutat. El Gran Turc va ordenar l’execució dels guardes del
serrall, que havien impedit l’entrada dels oficials de la cort quan anaven a apagar el foc.
Segons l’autor, la catàstrofe fou deguda a que la major part dels edificis de Constantinoble
eren construïts amb fusta. Amb tot, l’incendi només va causar una quinzena de víctimes
mortals.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat pel canceller Francesc de Pons el 26 de febrer de

1666.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1666 8º op.3

27.

Carta de la Reyna nuestra Señora y governadora a los muy Ilustres Señores
Conselleres de la ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1666
AUTOR: Marianna d’Àustria, reina regent
TEMA: execució del capità Miquel Rius
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut de la Ciutat de Barcelona en portada.

Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: carta de la reina Marianna d’Àustria, regent d’Espanya durant la

minoria d’edat de Carles II, datada a Madrid el 5 d’abril de 1666, adreçada als consellers de la
ciutat de Barcelona. Es tracta de la resposta de la reina a una carta que els consellers li havien
enviat el dia 20 de març d’aquell any per queixar-se de l’actuació d’un grup de soldats de
l’exèrcit durant l’execució del capità Miquel Rius, que va tenir lloc el dia 17 a la plaça del
Rei. La reina lamentava que els soldats haguessin mort algunes de les persones que van acudir
a la plaça a contemplar l’execució i informava els consellers que havia manat al virrei Vicente
Gonzaga que castigués als culpables i que donés una compensació a les famílies dels morts i
els ferits.
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APUNT HISTÒRIC: la fallida execució del capità Miquel Rius, el 17 de març de 1666, va acabar
amb una dotzena de morts, ocasionats per la irrupció a la plaça del Rei d’un contingent de
cavalleria i d’infanteria de l’exèrcit que, enmig de crits de visca Espanya, van disparar a tort i
a dret, segons es desprèn de la carta enviada pels consellers a la reina el dia 20 de març. Carta
reproduïda al Butlletí Excursionista de Catalunya, 394, 1928, p.96-97.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2136
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, DACB, 1B.XX-32, f.223v
ALTRES EDICIONS: existeix una versió de la mateixa carta, adreçada als diputats i oïdors de la
Generalitat, impresa per Rafael Figueró amb el títol Carta de la Reyna nuestra Señora y
governadora a los muy Illustres Señores Deputados y Oydores del Principado de Cataluña y
condado de Cerdaña. AHCB, B 1666 8º op.1
NOTA: d’aquesta carta s’en van imprimir 1.500 exemplars, tal i com consta en el pagament fet

pel Consell de Cent a Caterina Mathevat. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de
1666-1667, 1B-XII-26, s.f., 11 d’octubre de 1666.

28.

Carta nueva de las vitorias y felizes sucessos que han tenido las armas de su Magestad
(que Dios guarde) governadas por el Excelentíssimo Senyor Marqués de
Castelrodrigo en los estados de Flandes

IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Rafael Figueró
ANY: 1667
AUTOR: comte de Molina, ambaixador del rei d’Espanya a Anglaterra
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Devolució, setge de Dendermonde
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: informa sobre uns enfrontaments que van tenir lloc a Flandes entre les

tropes del governador, el marquès de Castel Rodrigo, i l’exèrcit francès. La informació
provenia d’una carta enviada pel comte de Molina, ambaixador espanyol a Anglaterra, el 15
d’agost de 1667. Explica que l’exèrcit francès va haver d’aixecar el setge de Dendermonde
davant la resistència de la guarnició espanyola. Informa també sobre una batalla en la que es
van enfrontar la cavalleria francesa i l’espanyola, amb 600 i 1.000 efectius, respectivament,
amb victòria dels darrers. Explica en quina situació es trobava la ciutat de Lille, assetjada pels
francesos.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.14952

29.

Tratado de paz ajustado entre la corona de Castilla y de Portugal

IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Rafael Figueró
ANY: 1668
AUTOR: Gaspar de Haro y Guzmán, marquès del Carpio, i Nuno Álvares Pereira, duc de

Cadaval
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Restauració Portuguesa, Tractat de Lisboa
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 13 articles del Tractat de Lisboa, signat el 13 de

febrer de 1668 per Gaspar de Haro y Guzmán, marquès del Carpio, i Nuno Alvares Pereira,
duc de Cadaval, plenipotenciaris, respectivament, de la reina Marianna d’Àustria, regent en la
minoria d’edat de Carles II, i del rei Alonso VI de Portugal, amb la mediació del rei Carles II
d’Anglaterra. La pau fou feta pública a Barcelona en forma de crida, per ordre del duc
d’Osuna, virrei de Catalunya, el 6 d’abril de 1668. Inclou els poders donats per les dues parts
als seus plenipotenciaris. Inclou també l’aprovació de la reina Marianna, datada a Madrid el
23 de febrer de 1668.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5573
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 7564; BUB, C-239/1/8-14; AHCB, B 1668 8º op.11; ACA,
Monacals, Hisenda, 3925
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Domingo Garcia Morrás, AHCB, A 34 12º op. 4; València, per
Francisco Ciprés, BC, Porter Anglaterra 3/42.

30.

Relación y copia de una carta que escrive Juan García de la Yguera, natural de la
ciudad de Cádiz, cautivo diez y ocho años en Argel, dando cuenta a sus padres de las
ruynas y lastimosos sucessos que han sucedido en dicha ciudad de Argel y en la
distancia de cincuenta leguas, que destruyó la Magestad de Dios nuestro Señor,
dozientos y quatro lugares en discurso de veinte y dos horas se vieron destruydos y
arruynados, admiración que causó a los bárbaros infieles, y fue en esta manera
IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Rafael Figueró
ANY: 1668
AUTOR: Juan García, captiu a Alger
CONTEXT HISTÒRIC: guerres de Barbaria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Exemplar amb numeració

manuscrita, amb el 147 a la primera pàgina i el 148 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: carta suposadament escrita per un captiu a Alger, anomenat Juan

García, que explicava als seus pares una sèrie de fenòmens que segons l’autor es van produir
en aquesta ciutat. Entre altres coses, explicava que el dia 25 de desembre de 1667 es van
veure dos cometes; el dia 28 va ploure sang durant tres hores i el sol es va eclipsar; el dia 3 de
gener de 1668 es van cremar més de 200 pobles. L’autor narrava també les tortures que van
patir quatre cristians captius i que el 10 de gener es va declarar una epidèmia de pesta.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat pel canceller Francesc de Pons, amb data de 3 d’abril

de 1668.

27
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1668 8º op.6

31.

Relación de la batalla que tuvieron las galeras de la Sereníssima República de Venecia
con las de Bey debaxo del patrocinio del Excelentíssimo Señor Francisco Moresini,
capitán general de la mar, la noche 8 de março deste año de 1668 en el canal de
Frasquia

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jacint Andreu
ANY: 1668
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Creta, setge d’Heraclió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 153 a la primera pàgina i el
154 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’armada veneciana, comandada per general

Francesco Morosini, va obtenir el dia 8 de març de 1668 davant la costa de Santa Pelagia
[Agia Pelagia], a l’illa de Creta, contra una flota turca que formava part de les tropes que
havin posat setge a la ciutat de Càndia [Heraclió]. Segons la notícia, la flota veneciana va
aconseguir la victòria després de cinc hores de combat, capturant cinc galeres turques i fent
més de 4.000 presoners, entre els quals nombrosos oficials.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat per Casademunt, regent la cancelleria, el 16 de juny

de 1668.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1668 8º op. 8

32.

Segunda relación verdadera de la vitoria que han tenido las armas de la Liga
Cathólica contra el exército del Gran Turco en el socorro que se ha dado a la ciudad
de Candia

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jacint Andreu
ANY: 1668
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Creta, setge d’Heraclió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 151 a la primera pàgina i el
152 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar les armades navals de Venècia i

de l’Imperi Otomà el 28 d’abril de 1668 prop de l’illa de Càndia [Creta]. En la batalla hi van
participar les galeres de Malta, que van enfonsar-ne tres de turques, i les del Vaticà, que van
capturar-ne set, entre elles la galera capitana de la flota enemiga. Segons la notícia, gràcies a
aquesta victòria naval es va aconseguir alliberar la ciutat de Càndia [Heraclió] del setge de
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l’exèrcit turc. El balanç final fou de més de 13.000 baixes en el bàndol turc i 1.500 en el
cristià.
APUNT HISTÒRIC: en realitat, Heraclió no fou alliberada pels venecians, sinó que va caure
definitivament en poder dels turcs el 1669, després d’un setge que havia començat el 1648 i
que ha estat considerat com el més llarg de la història. Kenneth M. SETTON, Venice, Austria
and the Turks in the Seventeenth Century, Philadelphia: The American Philosophical Society,
1991, p.206-243.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat per Casademunt, regent la cancelleria, datat el 16 de

juny de 1668.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1668 8º op.9

33.

Carta nueva de las rebeliones y batalla que ha havido entre el Gran Turco y muchas
provincias que se le han levantado, en 10 de abril de 1668
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1668
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres austro-turques i turco-venecianes
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Exemplar amb numeració

manuscrita, amb el 149 a la primera pàgina i el 150 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’una suposada revolta que hi hagué a l’Imperi Otomà per

l’augment dels tributs. Segons l’autor, la revolta va esclatar arran de l’execució d’un cabdill
anomenat Xarifa que havia intentat enverinar el sultà [probablement Mehmet IV]. Assabentat
d’això, un altre cabdill anomenat Dragut, cosí de Xarifa, va aconseguir que les províncies de
l’Imperi, molestes amb els tributs, s’aixequessin en contra del sultà. Després de sis hores de
batalla, l’exèrcit otomà, més nombrós, va aconseguir que les tropes de Dragut haguessin de
retirar-se.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat pel canceller Francesc de Pons, amb data de 7 de

juliol de 1668.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1668 8º op.1

34.

El gran milagro sucedido en el Santíssimo Sacramento, en la parroquia de los Olmos
de San Florencia, vezino de la ciudad de Saumur, con la carta pastoral del obispo de
Angiers, por verificación de dicho milagro
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1668
AUTOR: Henri Arnauld, bisbe d’Angers
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de Jesucrist en portada. Caplletra ornamentada, a 8

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: carta pastoral del bisbe d’Angers [Henri Arnauld], datada el dia 25 de
juny de 1668, en la que certificava la veracitat d’un miracle que va tenir lloc el dissabte dia 2
d’aquell mes, vuitena del Corpus, en una parròquia de Saint Florent, prop de Saumur, a la
regió francesa del País del Loira. Segons la notícia, durant la celebració d’un ofici la imatge
de Jesucrist es va fer visible en la Sagrada Forma. Els enviats del bisbe van visitar la
parròquia el dia 20 de juny i després d’examinar el sagrari i parlar amb alguns testimonis, van
certificar el miracle.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 127
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1668 8º op.

35.

Relación de la muy solene fiesta y canonización de San Pedro de Alcántara, sol
hermoso de la Iglesia Santa y copia perfeta del Serafín Francisco

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jacint Andreu
ANY: 1669
AUTOR: anònim
TEMA: canonització de san Pedro de Alcántara
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la canonització de san Pedro de Alcántara, feta pel papa

Climent IX en una cerimònia celebrada a la basílica de Sant Pere de Roma el 29 d’abril de
1669. El mateix dia fou també canonitzada Maria Magdalena de Pazzi. La delicada salut del
Papa va fer que la missa la digués el cardenal Barberino. Inclou una llista dels miracles que
s’atribuïen al sant canonitzat.
OBSERVACIONS: imprimatur del canceller Francesc de Copons, sense datar.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-10
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1669 8º op.2

36.

Relación prodigiosa y verdadera de la conversión de un obstinado moro, convertido a
nuestra santa fe católica en treze de julio deste año por intervención de un religioso de
la orden de S. Francisco de Paula, sucedida en la villa de Huelva, jurisdicción del
Exelentíssimo señor duque de Medina Sidonia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1669
AUTOR: anònim
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TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de Jesucrist en portada. Exemplar amb numeració

manuscrita, amb el 210 a la primera pàgina i el 211 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: el 13 de juliol de 1669 les autoritats de Huelva es disposaven a

executar un “moro llamado Halí”, acusat d’haver-ne matat un altre. De camí cap al patíbul, el
condemnat va rebutjar tots els oferiments que li feien els frares de convertir-se a la religió
cristiana per tal de salvar la seva ànima. Quan el botxí va començar a cargolar el garrot les
cordes d’aquest es van trencar, cosa que va ser interpretada pels frares com un senyal que Déu
volia salvar el condemnat. Segons l’autor, immediatament, el condemnat va acceptar ser
batejat, tot cridant en veu alta que es volia dir Francesc de Paula. A continuació el botxí va
prosseguir amb l’execució però les cordes es van tornar a trencar. Davant d’això, el
condemnat fou perdonat. Segons la notícia, des d’aquell dia anava a missa cada dia.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat pel canceller Francesc de Pons, datat l’11 d’octubre

de 1669
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1669 8º op.3

37.

Relación del sucesso que ha avido a los 19 de junio 1669 en la dieta de Polonia por la
elección de nuevo Rey
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1669
AUTOR: anònim
TEMA: elecció del rei de Polònia
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les controvèrsies que hi hagué a Polònia arran de l’elecció

d’un nou rei. Els ducs de Lorena i de Neuburg pretenien ser elegits, però una vintena de
províncies poloneses van preferir que el rei fos el duc Michal Korybut Wisniowiecki. Si bé
inicialment hi hagué oposició per part de Rússia i altres regnes, finalment la intervenció de
l’arquebisbe primat de Polònia va fer que el nou rei fos acceptat. El 19 de juny de 1669,
després de l’elecció, es va cantar un Te Deum i es van llançar 500 salves d’artilleria, mentre el
monarca era conduït en una carrossa, acompanyat de mil efectius de cavalleria, fins al castell
reial de Varsòvia.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat per Francesc de Pons, canceller, amb data de 2

d’octubre de 1669.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1669 8º op.4

38.

Relación verdadera de la feliz vitoria que han tenido las naos de Olanda y Inglaterra
en 28 de agosto deste año 1670 contra siete de los turcos y moros, donde se da cuenta
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de los que murieron y cautivaron y los christianos que se pusieron en libertad y los
nombres de las naos y pieças de artillería que traían y la valentía del almirante
olandés
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jacint Andreu
ANY: 1670
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres de Barbaria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla naval en portada. Caplletra

ornamentada, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta escrita per un personatge anònim, datada a

Cadis el 12 de setembre de 1670, adreçada a un altre personatge, també anònim, en la que li
explicava la victòria que les flotes anglesa i holandesa van obtenir prop de l’estret de Gibraltar
el dia 28 d’agost contra uns vaixells algerians. Segons l’autor, aquests foren envoltats pels
vaixells anglesos i holandesos, comandats pels almiralls “Wits” [es refereix a Cornelius de
Witt] i Willem van Ghent. Els algerians van optar per desembarcar prop de Tànger,
abandonant els vaixells i fugint. Davant d’això, els anglesos i holandesos van apoderar-se del
material de valor i tot seguit van cremar les naus capturades. La notícia inclou una llista amb
el nom dels vaixells algerians, el material que portaven i la quantitat d’homes que
transportaven.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1670 8º op.4

39.

Copia de una carta escrita de la ciudad de Constantinopla a un cavallero de este
Principado en que le da noticia del mas horrendo cometa que hasta aora se ha visto y
de la ruinas que amenaza al Imperio Othomano

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jacint Andreu
ANY: 1671
AUTOR: Manuel Díaz Fernández, sacerdot
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cometa en portada. Caplletra ornamentada, a 7

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: carta escrita per un sacerdot anomenat Manuel Díaz Fernández, datada

a Constantinoble el 23 de desembre de 1670, adreçada a un cavaller català. L’autor explicava
que el 23 d’octubre d’aquell any es va observar un cometa a Constantinoble, dels més grans
que mai s’havien vist. El sultà va demanar una interpretació als experts, els quals van predir
que aquell any començaria la decadència de l’Imperi, que s’agreujaria molt cap a 1678, amb
fam, pesta i guerra, fins arribar a la seva total destrucció. Segons la notícia, els astròlegs turcs
van vaticinar que l’Imperi Otomà seria conquerit pel rei d’Espanya, conjuntament amb
l’emperador romano-germànic.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1671 8º op. 6
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ALTRES EXEMPLARS: ACS, R.4261

40.

Copia de carta remitida de la ciudad de Cádiz a esta Corte en que da quenta de lo
sucedido en dicha ciudad de Cádiz con el uracán que le sobrevino en 15 de março
deste presente año de 1671
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1671
AUTOR: anònim
TEMA: catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes d’un huracà que hi va haver a Cadis el 15 de març

de 1671. Segons la notícia, el fort vent va causar danys en alguns convents de la ciutat, com
per exemple el dels frares caputxins i el de la companyia de Jesús. L’huracà va afectar també
algunes portes de les muralles i va enfonsar algunes de les barques que hi havia a la platja.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat l’abril de 1671
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-3
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1671 8º op.4
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Sevilla per un impressor no identificat, amb
el títol Copia de carta remitida de la ciudad de Cádiz a esta de Sevilla en que da cuenta de lo
sucedido en dicha ciudad de Cádiz con el huracán que le sobrevino en 15 de março deste
presente año de 1671. US, A 113/111(38)

41.

Relación de la processión que se hizo en las fiestas de la canonización de San Luys
Beltrán en la noble ciudad de Valencia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1671
AUTOR: anònim
TEMA: canonització de Sant Lluís Bertran
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 244 a la primera pàgina i el
273 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la processó que es va fer a València en el marc de les festes

celebrades amb motiu de la canonització de sant Lluís Bertran. La notícia descriu amb detall
la processó, que va anar des del convent dels frares predicadors, on estava enterrat el sant, fins
a la catedral. El seguici fou semblant a la del dia de Corpus, amb la participació de tots els
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oficis de la ciutat. La relació descriu també els altars que van preparar els ordes religiosos de
la ciutat.
APUNT HISTÒRIC: Lluís Bertran fou canonitzat a Roma el 12 d’abril de 1671 pel papa Climent

X.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1671 8º op.10

42.

Relación verdadera de lo sucedido en la Mámora, como entró nuestro socorro y las
prevenciones que el Excelentíssimo señor duque de Veragües hizo con toda brevedad,
donde se declara el tiempo que se peleó con el enemigo y como se le puso en huida,
dexando muchas escopetas, con muerte de mil y setecientos moros

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1671
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres de Barbaria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 262 a la primera pàgina i el
263 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta datada a Cadis el 16 d’abril de 1671, enviada

per un personatge anònim a un altre, també anònim, en la que li explicava que el 16 de març
un desertor havia entrat a la ciutat de Larache, al Marroc, i havia informat el duc de Veraguas,
capità general de l’armada, que els marroquins tenien intenció de posar setge a la ciutat de La
Mámora [Mehdía]. Uns dies després, un frare caputxí que havia estat a La Mámora i un altre
desertor van aportar més informació sobre les intencions dels marroquins. Davant d’això, el
duc de Veraguas va enviar un comboi de soldats i municions per socórrer La Mámora. Inclou
una llista amb els regiments, quantitat de soldats, material i provisions enviats. Segons l’autor,
el “rey de Tafilete”, en referència al rei del Marroc, va intentar impedir l’arribada d’aquest
ajut, enviant un exèrcit de 10.000 efectius d’infanteria i 6.000 de cavalleria, però l’exèrcit de
reforç enviat per duc de Veraguas els va derrotar.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, signat per Rull, regent la cancelleria, amb data de 22 de

maig de 1671.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1671 8º op. 12

43.

Copia de carta escrita en Roma a veynte y tres de mayo de mil seyscientos setenta y
uno en que se da noticia cierta de la justicia que se hizo en Viena, corte del
Emperador, de los cómplices en la trayción intentada contra el estado y vida de su
Magestad Cesárea

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1671
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: conspiració Zrinski-Frankopan
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Exemplar amb numeració

manuscrita, amb el 266 a la primera pàgina i el 267 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’una carta datada a Roma el 23 de maig de
1671, basada en informacions arribades de Viena. Segons l’autor, a la capital imperial es va
descobrir una conspiració per assassinar l’emperador Leopold I, planejada per un grup de
nobles hongaresos, encapçalats per Ferenc Nádasdy, Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan.
Tots tres foren empresonats i condemnats a la pena de mort. La notícia descriu amb detall les
execucions, pel procediment de la decapitació.
APUNT HISTÒRIC: les execucions dels tres nobles hongaresos van tenir lloc el 30 d’abril de

1671.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, signat per Rull, regent la cancelleria, amb data de 20 de juny

de 1671.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1671 8º op.3

44.

Relación del nuevo prodigio que se ha visto en el brazo izquierdo de San Nicolás de
Tolentino, de la orden de San Agustín
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1671
AUTOR: Andrea Colicchia, impressor de Nàpols
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de sant Nicolau en portada.
RESUM DEL CONTINGUT: segons l’autor de la relació, un dels braços de sant Nicolau de
Tolentino, que es conservaven en un reliquiari, va desprendre una “humedad notable” durant
uns deu mesos. El dia 5 d’agost [1671], en presència de cinc testimonis, va sortir una gota de
sang del braç. Al llarg dels dies següents, la quantitat de sang va augmentar fins a tacar el
vidre del reliquiari i la tela que cobria la relíquia. El dia 23 d’agost el fenomen fou observat
pel bisbe de Macerata, que va examinar la relíquia en presència de metges i cirurgians.
OBSERVACIONS: indica que es tracta d’una reproducció d’una edició feta a Nàpols, “agora

nuevamente traducida de italiano en castellano”. De fet, la notícia la signava Andrea
Colicchia, impressor de Nàpols, amb data de l’11 de setembre de 1671: “Escrivióla Andrés
Colicchia al muy R.P. el padre maestro fr. Antonio Carboner, doctor en S. Theologia y
predicador de la orden de San Agustín”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/8-19
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1671 8º op.2
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45.

Relación verdadera del maravilloso prodigio y peregrino caso que ha sucedido en la
ciudad de Palermo, con los raros milagros, portentos y señales que ha obrado el
cuerpo de un cavallero penitente que se halló después de su tránsito dos leguas y
media de dicha ciudad en una gruta. Dase por menor cuenta de las raras
admiraciones y señales con que fue descubierto, de su nobleza, penitencia y solemne
entierro y lo demás que verá el curioso lector

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1671
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Exemplar amb numeració

manuscrita, amb el 268 en la primera pàgina i el 269 en la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: carta sense datar en la que un personatge anònim de la ciutat de Palerm
responia a la que un altre personatge, també anònim, li havia enviat amb data del 2 d’agost de
1671. L’autor explicava que Federico Farnesi, un conegut de tots dos, havia sortit de la ciutat
de Nàpols en direcció a Palerm i que s’havia vist sorprès per una gran tempesta. Segons
l’autor, enmig de la tempesta, Farnesi i els seus criats van veure una llum que baixava del cel i
van experimentar tota una sèrie de visions, en les que se’ls va aparèixeria un cadàver amb una
creu a la mà. En arribar a Palerm, ho van comunicar a les autoritats eclesiàstiques, que
encapçalades pel bisbe Carlos Ludovici van anar al lloc on s’havien produït els fenòmens i els
van poder experimentar de la mateixa forma.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1671 8º op. 11

46.

Relación compendiosa de la solemnidad con que se ha celebrado en la Corte Romana
la canonización del bienaventurado S. Francisco de Borja, general tercero de la
Compañía de Jesús

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1671
AUTOR: anònim
TEMA: canonització de sant Francesc de Borja
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes celebrades pels jesuïtes de la ciutat de Roma amb

motiu de la canonització de Sant Francesc de Borja, general tercer de la Companyia de Jesús.
Els actes van començar el 4 d’octubre de 1671 amb una processó, en la que hi van participar
les principals autoritats eclesiàstiques i civils de la ciutat, que van portar l’estendard del sant,
que es guardava a la basílica de Sant Pere, fins al convent dels jesuïtes. L’endemà, l’església
de la Companyia va rebre la visita del papa Climent X.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-7
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47.

Carta que escrivió el padre fray Juan García Racimo, religioso descalço de la orden
de N.P.S. Francisco y procurador general de las Filipinas, en que da qüenta a su
provincial de las cosas sucedidas en las islas Filipinas, Japón y China, y otras partes
del Asia, y de como se apareció N. Señora en Cabite, encima del tejado del Convento
de S. Diego, que lo estaban acañoneando, y recibía en sus manos las balas, y las bolvía
a los enemigos
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1671
AUTOR: Juan García Racimo, frare franciscà
TEMA: conflictes de religió a les colònies d’Àsia, fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Imatge d’una verge en portada. Caplletra ornamentada, a 6

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: relat en primera persona d’un pare franciscà que deia que havia tornat
a Espanya provinent de les Filipines fent el trajecte en sentit est-oest. Assegurava que el 1668
tres frares van arribar a batejar 14.000 persones a Filipines i que uns altres 30.000 estaven
aprenent la doctrina cristiana. Deia que l’any 1670 foren martiritzats 48 cristians a Nagasaki,
al Japó. Donava també informació sobre la situació de la Xina on, segons ell, l’emperador
havia mort i regnava el seu fill, de set anys. Explicava com els holandesos van intentar
conquerir Manila, capital de les Filipines, amb una flota de 18 vaixells de guerra, però foren
rebutjats, i que posteriorment van intentar conquerir la ciutat de Cavite. Segons la narració del
frare, la verge, vestida de blanc, va aparèixer dalt la teulada del convent de San Diego agafant
les bales amb la mà i retornant-les a l’enemic.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3790
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 4341

48.

Carta nueva de lo que a sucedido en Olanda, Francia, Inglaterra y en otras partes y
de las preparaciones que haze el turco y demás provincias
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1672
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Anglo-Holandesa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un vaixell en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, el
255 en la primera pàgina i el 256 en la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa, aplegades per un

personatge que probablement residia a Flandes. Inclou informacions procedents de Marsella,
París, Oostende, Charleroi i la Haia, relacionades amb els preliminars de la Tercera Guerra
Anglo-Holandesa. Segons l’autor, a la Haia s’estava imprimint la resposta a un manifest
publicat per França, Anglaterra i els seus aliats contra les Províncies Unides. De Londres
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informava que la flota anglesa era a punt de partir. Explica també que en algunes províncies
hongareses, com Transilvània i Moldàvia, s’ajuntaven amb els turcs per atacar Polònia. Inclou
també notícies procedents de Viena, Varsòvia i Venècia, relacionades amb la guerra contra
l’Imperi Otomà.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1672 8º op. 1

49.

Verdadera relación del grande terremoto que susedió en la ciudad de Rimini, en
Italia, con destrucción de la mayor parte de iglesias y casas, con la muerte de mucha
gente, el 14 de abril de 1672

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1672
AUTOR: Marcus Gallius, bisbe de Rimini
TEMA: terratrèmols d’Itàlia
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’unes cases en portada. Caplletra sense ornamentar

a 5 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes d’un terratrèmol que hi hagué la ciutat italiana de

Rimini el 14 d’abril de 1672, explicats pel bisbe d’aquesta ciutat [Marcus Gallius]. Segons la
relació, les esglésies, inclosa la catedral, i la majoria d’edificis principals van quedar destruïts.
Les cases “ordinàries” també van quedar inhabitables. Explica que unes 400 persones van
morir dins les esglésies, coincidint amb la celebració del Dijous Sant.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2607
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1672 8º op. 8

50.

Sucessos estraños y relación verdadera de la francessa y inglesa armada contra de
Olanda y del socorro que ha tenido el olandez, venida de Astradam a los 7 de otubre
1672

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1672
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Anglo-Holandesa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un vaixell en portada. Caplletra ornamentada, a 5

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar numerat, amb el 263 a la primera pàgina
i el 264 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia en forma de carta, sense datar, en la que un personatge anònim,
resident a Amsterdam, enviava informacions d’Holanda a un altre persona. L’autor explicava
que un alferes anomenat Alonso González l’havia escrit el dia 7 d’octubre informant-lo que
l’exèrcit holandès havia rebut ajut de l’Emperador romanogermànic i que hi havia molt
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optimisme, malgrat que el rei de Suècia tenia un exèrcit format per 54.000 soldats prop de la
frontera. L’autor explicava també que les flotes navals d’Anglaterra i Holanda havien evitat
enfrontar-se i que la ciutat de Maastricht va celebrar l’arribada d’un comboi de socors.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1672 8º op. 7

51.

Relación del portentoso milagro que obró Dios por medio del Santo Escapulario que
visten los religiosos de la sagrada orden mendicante de los siervos de Maria siempre
Virgen, en memoria de la viudez y los dolores que la mesma Virgen María padeció en
la passión de su unigénito hijo y Señor nuestro Jesu Christo, en persona de Thomas
Hans
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de la passió de Crist en portada i motius florals.

Caplletra ornamentada, a 5 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, el 284 a la primera
pàgina i el 285 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT:, un estudiant de filosofia del Tirol anomenat Thomas Hans, de 24

anys, fou condemnat a mort per diversos delictes. El 27 de juliol de 1663, dia de l’execució,
es va penjar un escapulari que li havia donat el sacerdot que el va confessar el dia abans. Quan
el botxí va procedir a complir la sentència, el mecanisme de la roda on havia estat lligat Hans
no va funcionar. Segons l’autor, els religiosos allà presents, interpretant que això era un signe
de la voluntat de Déu, van alliberar el condemnat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1672 8º op. 6

52.

Milagros prodigiosos que Dios, por la intercessión de su santo milagrero Antonio de
Padua, obró el año passado de 1672 en la ciudad de Padua, con el qual se manifiesta
lo mucho que Dios estima y remunera, aun en esta vida, a los piadosos y limosneros y
lo que aborrece a los avaros. Remitido impresso de Roma a Barcelona y traducido de
lengua italiana en española, y es como se sigue
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1673
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un escut en portada. Caplletra ornamentada, a 7

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un miracle que va tenir lloc a Pàdua el mes de març de

1672. Segons l’autor, aquell any a tot l’estat de Venècia hi havia una gran mancança de blat.
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Un home ric va compartir amb els pobres el gra que tenia, fins al punt que se li va acabar. En
demanar-ne al seu germà, també ric, aquest li ho va denegar, tot dient-li que anés a implorar
ajut a sant Antoni. En sortir de veure el seu germà, un home se li apropà i li digué que anés al
camp, que el blat era a punt per a segar. L’home va recollir una collita el mes de març i una
altra el mes de juny, mentre que el blat que el seu germà tenia emmagatzemat va quedar
convertit en carbó.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat del 24 de febrer de 1673.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 139
ALTRES EXEMPLARS: BUB, XVII-2624-8

53.

Carta nueva que contiene un prodigioso y raro milagro, de los más grandes que ha
obrado Dios para manifestar la Real presencia del cuerpo de Christo señor Nuestro
sacramentado, baxo los cándidos accidentes de pan, enseñándonos el respecto que
devemos tener a Jesu Christo sacramentado y los castigos tan grandes con que sabe
Dios castigar a aquellos que con ficción y irreverencia llegan a la presencia de dicho
Señor sacramentado

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1673
AUTOR: anònim
TEMA: conflictes de religió, fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un calze en portada. Caplletra sense ornamentar, a

3 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el
295 en la primera pàgina i el 296 en la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un fet que va tenir lloc a Bordeus el 14 de febrer de 1673,

dia de Carnestoltes. Un home de religió calvinista que ballava disfressat pel carrer va mofarse d’una processó que anava a portar la comunió a un malalt moribund. De sobte, l’home va
caure mort. L’arquebisbe de la ciutat va enviar l’explicació d’aquest cas al Vaticà, per saber
què s’havia de fer. Segons l’autor, aquest miracle havia de servir perquè tots els heretges es
convertissin a la fe catòlica.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1673 8º op.3

54.

Gazeta de Amsterdan, del lunes 17 de abril 1673

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1673
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Notícies separades
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amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Venècia, 1 d’abril de
1673, els turcs de Constantinoble esperaven l’arribada del sultà, que era a Adrianòpolis. París,
7 d’abril, els plenipotenciaris del rei de França es dirigien a Ratisbona. Londres, 7 d’abril, les
cambres alta i baixa discutien sobre alguns detalls dels estatuts contra els catòlics. Brussel·les,
13 d’abril, el governador de Flandes va ordenar reforçar la ciutat amb 5.000 soldats, davant la
presència de l’exèrcit francès prop de Charleroi. La Haia, 15 d’abril, van arribar els passaports
dels ministres anglesos que havien de participar en la conferència de pau. Un cavaller
londinenc va portar la notícia que el Parlament estava molt molest perquè el rei d’Anglaterra
havia fet un tractat amb França que era perjudicial a la religió protestant. Amsterdam, 17
d’abril, segons notícies d’Atenes el rei de Pèrsia tenia intenció de fer la guerra als turcs.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/3

55.

Gazeta de Amsterdam, de lunes 26 de junio 1673
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1673
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla d’Schooneveld
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada a 6 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 16 de juny, les
armades anglesa i francesa van disputar una batalla naval contra la flota holandesa, el dia 7 de
juny, amb gran pèrdua d’ambdues parts [Batalla d’Schooneveld]. Londres, 16 de juny,
l’ambaixador polonès va lliurar un memorial al rei d’Anglaterra en el que demanava la
restitució de dos vaixells que havien estat capturats per corsaris escocesos. Viena, 11 de juny,
l’Emperador va informar a la Dieta de Ratisbona sobre la seva intenció de declarar la guerra a
França. Brussel·les, 21 de juny, el rei Lluís XIV va ser informat de la batalla naval contra la
flota holandesa que havia tingut lloc el dia 7 de juny.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/8

56.

Noticias que han llegado con diferentes cartas del norte de las marchas del exército
cesáreo en la Franconia, provincia imperial, en busca del de Francia, que manda el
mariscal de Turena, y de la victoria que consiguió dicho exército cesáreo de toda la
ala izquierda del enemigo a 20 de setiembre de 1673
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1673
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Gravat amb la imatge de l’assalt a una fortalesa en portada.
Caplletra ornamentada, a 5 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 309 a la
primera pàgina i el 310 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un enfrontament que va tenir lloc prop de Frankfurt el 20 de

setembre de 1673 entre els exèrcits imperial, que comandava el general Raimondo
Montecuccoli, i el francès, a les ordres del mariscal Turenne. En concret, segons la notícia, el
duc de Bournonville, general imperial, va atacar una de les ales de l’exèrcit francès, causant-li
unes pèrdues d’entre 3.000 i 4.000 homes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor, principalment per la imatge
que il·lustra la notícia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 1323

57.

Relación verdadera de la gran vitoria que las armas del Reyno de Polonia han
conseguido (por medio del divino auxilio, implorado de la universal, católica y
militante Iglesia) contra el poder otomano. Refiérese el sangriento destroço que
hizieron en los turcos los polacos, los ricos despojos que les quitaron, la artillería,
víveres y municiones que perdió el enemigo, el dia 11 de noviembre del año passado
de 1673, y assí mismo se refiere como el siguiente dia 12 de dicho mes ganó el exército
christiano por assalto la plaça de Chozim, passando a todos sus moradores a cuchillo

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Turco-Polonesa (1672-1676), batalla de Khotin
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 167 a la primera pàgina i el
168 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: la mort del rei de Polònia, el 10 de novembre de 1673, va causar una
gran consternació al país. Amb tot, l’exèrcit polonès va prosseguir la guerra contra els turcs,
de manera que les tropes del general Sobieski van creuar el riu Dnièster a la recerca de
l’exèrcit turc. El dia 11 de novembre de 1673 els dos exèrcits van entrar en batalla prop de
Chocim [Khotin], amb un resultat favorable als polonesos. Segons la notícia, les pèrdues en el
bàndol turc foren molt elevades, fins al punt que només li restà la sisena part de l’exèrcit.
Amb aquesta victòria, Polònia va apoderar-se de la riba del riu Dnièster i de les províncies de
Moldàvia i Valàquia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1674 8º op. 13

58.

Carta nueva del mas prodigioso sucesso que se ha visto y monstruosidad de hombre
que se ha hallado, sucedido en el Reyno de Polonia
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IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Turco-Polonesa (1672-1676)
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: després de derrotar els turcs el dia 11 de novembre [1673], prop del riu

Dnièster [batalla de Khotin], el general Sobieski es va retirar a Kàmianets per dedicar uns dies
a la caça, acompanyat d’un seu nebot. Un dia, perseguint un senglar, el nebot es va perdre i va
trobar una cova, en la que hi vivia un gegant. En explicar-ho al general, aquest va enviar
2.000 homes a la cova per capturar el gegant, el qual fou ensinistrat en les arts de la guerra i
enviat a la guerra contra els turcs.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-2
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1674 8º op. 5

59.

Carta nueva que contiene uno de los mas prodigiosos milagros que ha obrado Dios
para manifestar la Real presencia de su Cuerpo Sacramentado baxo los accidentes
candíos, enseñando quanto aborrece las palabras lascivas y como sabe castigar a los
que no le veneran
IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1674
AUTOR: anònim
TEMA: conflictes de religió, fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un calze en portada. Caplletra historiada, a 7

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un fet que va tenir lloc a Avinyó a França, el 3 de febrer
[1674], durant les celebracions del carnestoltes. Un home emmascarat que participava en la
festa, a qui l’autor anomena “hereje luterano”, en passar la rua per davant del convent de
Santa Magdalena, va començar a cridar “palabras tan suzias que causavan horror a los que
estavan dentro de la iglesia”. Davant d’això, els fidels van tancar les portes de l’església, però
l’individu va començar a colpejar-les amb una pedra. Tot seguit, per obra divina, segons
l’autor, li va sobrevenir un mareig i li va començar a créixer la llengua, de color negre, “hasta
que la arrastró dos palmos por tierra”. Des d’aquell dia, l’home luterà havia de portar la
llengua en braços per no arrossegar-la. Per tot plegat, deia l’autor, “se espera en Dios que el
hereje se convirtirá y que será ocasión para sacar a los demás de tanta ceguedad”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9134
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1674 8º op. 2
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60.

Relación verdadera del dichoso sucesso con que se ha servido Dios nuestro Señor
socorrer a las Reales armas de su Magestad en los primeros passos que ha dado en
Rossellón el Excelentíssimo Señor duque de San Germán, virrey y capitán general del
Principado de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña y capitán general del
exército

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: informa sobre els primers combats de l’exèrcit comandat pel duc de

San Germán, virrei de Catalunya, després d’entrar al Rosselló, procedent de Figueres. Explica
la presa de Morellàs, a la comarca del Vallespir, on segons la notícia hi havia menys de 50
soldats francesos i gairebé un miler d’efectius del sometent. El duc de San Germán va oferir
clemència al sometent, a qui considerava “naturales del pahis” que “su Magestad admitiria
como buenos vasallos”. Explica també una batalla posterior entre la cavalleria dels dos
exèrcits, amb un resultat favorable als hispànics.
APUNT HISTÒRIC: la notícia de la presa de Morellàs va arribar a la Cort de Madrid el divendres

dia 25 de maig de 1674, amb un correu extraordinari que van enviar el duc de San Germán, tal
i com informava Joan Francesc Pujol, agent del Consell de Cent a la capital castellana, en una
carta enviada als consellers el dia 26 de maig. AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes,
1673-1674, 1B-X-98, f.142, 26 de maig de 1674.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2467
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.175; AHCB, B 1674 8º op. 9
ALTRES EDICIONS: Saragossa, per Juan de Ibar. AHCB, A 8º op. 402

61.

Relación verdadera del dichoso sucesso que han tenido las Reales armas de su
Magestad (Dios le guarde) en el campo sobre Maurellás, governadas por el
Excelentíssimo Señor duque de San Germán, virrey y capitán general del Principado
de Cataluña, condados de Rossellón y Cerdaña

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.

44
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’una batalla entre els exèrcits hispànic i francès, prop de
Morellàs, al Vallespir, amb victòria per als primers. Segons la notícia, les tropes comandades
pel duc de San Germán, virrei de Catalunya, van causar més de 2.000 baixes als enemics,
entre morts i ferits, i van fer 349 presoners, entre els quals hi havia un general de la cavalleria
francesa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.174
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1674 8º op. 10

62.

Relación verdadera del buen sucesso han tenido las armas de su Magestad en el
rendimiento del castillo de Bellaguarda y de otros lugares del Rossellón
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de la plànol del castell de la Bellaguarda en portada.

Caplletra ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa del castell de la Bellaguarda per part de l’exèrcit

comandat pel duc de San Germán, virrei de Catalunya, format per soldats castellans, alemanys
i napolitans. Més tard s’hi van afegir 200 homes del terç de la Diputació del General, dirigits
pel marquès d’Aitona. L’operació es va iniciar el 28 de maig de 1674 i va finalitzar amb la
capitulació de la guarnició francesa, el dia 4 de juny. Segons la notícia, el castell disposava de
provisions suficients per resistir quatre mesos de setge.
APUNT HISTÒRIC: la notícia de la presa del castell de la Bellaguarda va arribar a coneixement

dels consellers de Barcelona el 7 de juny de 1674, a través d’una carta enviada pel duc de San
Germán datada a Morellàs el dia 5 de juny. (DACB, Vol.19, p.175). A Madrid, en canvi, la
notícia va arribar el 8 de juny, amb un correu extraordinari enviat pel virrei, segons informava
Joan Francesc Pujol, agent del Consell de Cent a Madrid, en una carta escrita als consellers el
dia 9 de juny. AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes, 1673-1674, 1B-X-98, f.146, 9 de
juny de 1674.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2466
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1674 8º op. 8

63.

Relación verdadera del buen sucesso han tenido las armas de su Magestad en el
rendimiento del Castillo de la Bellaguarda, de la Roca, y de otros lugares del
Rossellón
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge del plànol del castell de la Bellaguarda en portada.

Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa del castell de la Bellaguarda per part de les tropes

comandades pel duc de San Germán, virrei de Catalunya. Inclou també la narració de la presa
del castell de la Roca, a la serra de l’Albera, per part de “Anolo” de Guzmán, general de
Cavalleria de l’exèrcit hispànic.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.173

64.

Carta nueva en que se da exacta noticia del estado y sangrientas guerras del Reyno de
Polonia contra el común enemigo de la Christiandad, el Gran Turco, acquirida de
personas de toda suposición y autoridad

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Turco-Polonesa (1672-1676)
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: a començament del mes d’abril de 1674 l’exèrcit polonès va capturar

un comboi de socors que els turcs volien introduir a la ciutat de “Nuevas-Casas”, a Hongria
[probablement es refereix a Neuhäusel o Nové Zámky, a l’actual Eslovàquia]. Quatre dies
després, un exèrcit format per 50.000 turcs va entrar a Moscòvia, cremant pobles i boscos al
seu pas, però foren frenats pels polonesos. Segons la notícia, en total els turcs havien aplegat
un exèrcit de 400.000 homes, mentre que els polonesos comptaven amb 100.000. El 14 d’abril
era previst que es fes a Varsòvia l’elecció d’un nou rei de Polònia. Els polonesos preferien un
candidat del país i no un d’italià o francès, com proposaven el Papa i el rei de França,
respectivament.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1674 8º op. 3

65.

Relación verdadera de lo que passó a 16 de junio entre el exército del Sereníssimo
Señor duque de Lorena junto con algunas tropas del Imperio y de la feliz vitoria que
reportó sobre el de Francia, que manda el mariscal de Turena, en Alemania

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1674]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, batalla de Sinsheim
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla de Sinsheim, que va tenir lloc el 16 de juny de

1674 prop d’aquesta ciutat alemanya. Segons la notícia, l’exèrcit imperial, format per uns
5.500 efectius de cavalleria i 1.000 d’infanteria, dirigit pel comte de Caprara i pel duc de
Lorena, va derrotar l’exèrcit francès que comandava el mariscal de Turenne, compost per uns
14.000 soldats. Aquesta informació va arribar a Viena a través de cartes de Heidelberg i de
Frankfurt, datades el 19 i el 20 de juny. La notícia restava importància al fet que a França
s’atribuís la victòria. “Escriven de Francia que han hecho fiestas por este sucesso,
graduandole la vitoria a su favor, pero también las han hecho de nuestra vitoria de Maurellás,
como otro si las hizieron el año passado muy solemnes después de descalabrada de los
olandeses la flota inglesa”.
APUNT HISTÒRIC: la batalla de Sinsheim fou, en realitat, guanyada pel mariscal Turenne.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/19

66.

Carta nueva del feliz sucesso que han tenido las armas de su Magestad por el
rendimiento de Ceret, y otras villas y lugares, siendo servido Dios nuestro Señor
patrocinar el exército con tan singular favor, que cada passo que con él da el
Excelentíssimo Señor duque de San Germán, virrey y capitán general del Principado
de Cataluña, condados de Rossellón y Cerdaña, entrando por el Rossellón, van
creciendo las continuadas vitorias
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa de Ceret, a la comarca del Vallespir, per part
l’exèrcit comandat pel duc de San Germán, virrei de Catalunya. Segons la notícia, la vila
estava ocupada per 360 soldats francesos, amb els seus oficials, “cien guardas de la sal”,
també francesos, i més de 600 membres del sometent, “naturales de la villa”. L’exèrcit
hispànic estava format per soldats “españoles, italianos y alamanes”. Els francesos van
capitular en la primera nit de bombardeig, entre les dotze i les tres de la matinada. Els
presoners foren enviats cap a Barcelona. Posteriorment, el duc de San Germán va ocupar
també el poble de Sant Joan de Pagès.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 176
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1674 8º op. 4
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67.

Relación verdadera de diferentes sucessos han conseguido por su gloria las armas de
su Magestad, governadas por el Excelentíssimo señor duque de San Germán, virrey y
capitán general, en el condado de Rossellón

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria de l’exèrcit comandat pel duc de San Germán,

virrei de Catalunya, contra la guarnició de soldats francesos que ocupaven Vilafranca de
Conflent el 22 de setembre de 1674. L’exèrcit hispànic va atacar els francesos amb la força
“que acostumbra el heredado valor de los catalanes”. Aquella nit els francesos, dirigits per
“Monsieur Chamberc”, van abandonar Vilafranca. La notícia explica també els preparatius per
enderrocar les fortificacions de Sant Joan de Pagès.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2137
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2468; AHCB, B 1674 8º op. 11

68.

Relación verdadera de la feliz victoria que han alcansado las armas católicas,
imperiales y olandesas contra el exército francés en Flandes

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla de Seneffe
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el
154 a la primera pàgina i el 155 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia que conté la transcripció de tres cartes. La primera, titulada

“Carta escrita de Bruselas, su fecha de 13 de agosto del año 1674, a un amigo suyo de
Amberes”, informa sobre una victòria que els exèrcits imperial, espanyol i holandès van
obtenir a Flandes el dia 12 d’agost contra l’exèrcit francès, comandat pel príncep de Condé.
Segons la carta, el príncep de Lorena, general imperial, va resultar ferit d’un tret, però de poca
gravetat. La segona carta porta per títol “Carta escrita de Amberes, su fecha de 14 de agosto
de este año de 1674 a un amigo de la ciudad de San Sebastián”, que informa de la continuació
de la batalla anterior i de la mort del príncep de Condé. La notícia inclou una explicació més
detallada de la batalla, sota el títol “Victoria alcansada por las tropas imperiales, españolas y
olandesas contra el exército francés debaxo delmando del príncipe de Condé”. Segons aquesta
relació el príncep Carles de Lorena havia resultat mortalment ferit. Finalment, inclou una
notícia datada a Sant Sebastià el 28 d’agost de 1674 que informa també sobre la mateixa
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batalla.
APUNT HISTÒRIC: el desenllaç de la Batalla de Seneffe fou, en realitat, una victòria de l’exèrcit
francès. John A. LYNN, The Wars of Louis XIV, 1667-1714, Londres: Longman, 1999, p.127.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1674 8º op. 12

69.

Continuación de los progressos de los exércitos confederados del Imperio contra el de
Francia, que manda el mariscal de Turena, y relación del combate de Holzheim, de 5
de octubre, que desvanece lo que franceses han publicado en sus gazetas
IMPREMTA: no identificada
ANY: [1674]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, batalla d’Entzheim
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla d’Entzheim, prop d’Estrasburg, que va tenir lloc
el 4 d’octubre de 1675. L’exèrcit imperial, format per 29.000 efectius d’infanteria i 13.000 de
cavalleria, va passar el pont d’Argentina [pont de Kehl, a Estrasburg] el dia 1 d’octubre
[1674] en direcció cap a França. El mariscal francès Turenne els va barrar el pas amb un
exèrcit de 24.000 soldats a Holtzheim, prop d’Estrasburg. Segons cartes de Magúncia, hi
hagué més de 6.000 morts, dels quals 4.500 eren francesos. A més, un gran nombre d’oficials
francesos van resultar ferits, entre ells el mariscal de Turenne, que va patir ferides en un braç.
APUNT HISTÒRIC: en realitat, la batalla d’Entzheim fou guanyada per l’exèrcit francès. John A.

LYNN, The Wars of Louis XIV…, op.cit., p.132.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/2

70.

Relación verdadera, sacada de diferentes cartas fidedignas venidas de Flandes,
Alemania, Polonia y demás partes de Europa y el septentrión en este año de 1674
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra Turco-Polonesa (1672-1676), Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 177 a la primera pàgina i el 178 a la
tercera.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 5 d’octubre

[1674], l’exèrcit polonès va assaltar i saquejar la ciutat de Kàmianets, que havia sigut
abandonada pels turcs. Viena, 5 d’octubre, Polònia va endarrerir la coronació d’un nou rei fins
el mes de març, a la vegada que demanava a l’Emperador que fes les paus amb França per fer
un front comú contra els turcs. Colònia, 15 d’octubre, les tropes imperials van ocupar el
castell de Honsteim, prop de Trèveris. Amsterdam, 15 d’octubre, l’ambaixador suec
demanava als Estats holandesos el reinici de les negociacions de pau amb França. Brussel·les,
19 d’octubre, els estats de Bravant van atorgar un subsidi de 600.000 florins per pagar les
milícies. Roma, 22 d’octubre, el Papa va rebre els ambaixadors de l’Imperi, de França
d’Espanya i de Venècia. Estrasburg, 23 d’octubre, la batalla que els imperials i els francesos,
comandats pel mariscal Turenne, van disputar el 4 d’octubre va deixar un total de 6.000
morts.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1674 8º op. 14

71.

Continuación de los progressos de las armas del Imperio contra las de Francia en el
Alsacia y relación de la toma de la plaça de Grave por el Señor Príncipe de Orange

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1674]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, setge de Grave
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut de la casa d’Àustria en portada.

Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 178 a la
primera pàgina i el 179 a la tercera i una data, també manuscrita, sota el títol: “a 23 de 9bre
1674”.
RESUM DEL CONTINGUT: els dies 13 i 14 [novembre 1674] l’exèrcit francès, comandat pel

mariscal de Turenne, va arribar a les portes d’Estrasburg. El mariscal va fer arribar un
trompeta al l’elector [del Palatinat], però aquest no el va voler rebre. El dia 15 va arribar a
Estrasburg unes tropes de reforç enviades per l’elector de Brandemburg. Inclou una altra
notícia que explica el desenllaç del setge que l’exèrcit holandès comandat pel príncep Guillem
d’Orange havia posat a la ciutat de Grave, a Bravant. Els holandesos van llançar un assalt el
dia 11 [novembre 1674], però, segons la notícia, el governador de la ciutat, el marquès de
Chamilly, no va capitular fins el dia 25.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 897

72.

Relación puntual y verdadera de la derrota del arriereban o convocación
extraordinaria de la nobleza francesa de la provincia de Anjou, executada a 5 de
noviembre, a seys leguas de la ciudad de Nancy, corte de Lorena, por las tropas del
señor duque de Lorena, con la lista de principales prisioneros, en continuación de las
noticias del Norte
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IMPREMTA: Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 175 en la primera pàgina i el
176 en la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia basada en informacions arribades d’Estrasburg i de Frankfurt,

datades el 12 i el 15 de novembre, respectivament, segons les quals el duc de Lorena, que es
trobava a Alsàcia amb el seu exèrcit, va tenir coneixement que els francesos enviaven reforços
pel mariscal Turenne, cap de l’exèrcit francès. El duc de Lorena es va dirigir cap a la
província d’Anjou, on va aconseguir capturar el comboi de reforç francès. Inclou una llista
amb els noms dels cavallers francesos que foren fets presoners.
APUNT HISTÒRIC: l’arrière-ban era la denominació que tenia a França la convocatòria que el rei

feia a la noblesa per anar a la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1674 8º op. 7

73.

Continuación de las noticias del norte, que comprehende las operaciones de los
exércitos confederados en las Alsacias superior e inferior y en el pays de Lieja, hasta
28 de noviembre 1674, además de la relación que se ha dado a parte de la derrota que
las tropas del Sereníssimo Señor duque de Lorena executaron en setecientos títulos y
cavalleros franceses de las provincias de Anjou y Berry a 5 del mismo mes
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1674
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació dels moviments de les tropes imperials a Alsàcia. Després

de la retirada de l’exèrcit francès, comandat pel mariscal Turenne, els imperials van ocupar la
major part d’Alsàcia. L’elector de Brandemburg va ordenar reconstruir les fortaleses que els
francesos havien destruït. A més, segons la notícia les tropes del duc de Lorena van ocupar els
dominis dels ducs d’Anjou i de Berry. L’exèrcit imperial, amb el reforç de tropes hispàniques
i holandeses, planejava posar setge a Maastricht.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1674 8º op.6
ALTRES EDICIONS: Saragossa, pels hereus de Diego Dormer. AHCB, A 8º op. 611

74.

Continuación de los progressos de las armas imperiales confederadas con la expulsión
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del mariscal de Turena y su exército de ambas Alsacias y otras disposiciones ya bien
adelantadas a reducir los franceses a sus antiguos confines
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut imperial en portada. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: cap a final del mes de novembre de 1674 l’exèrcit francès que era a la

Lorena, comandat pel mariscal de Turenne, havia quedat reduït a uns 4.000 soldats. Informat
d’això, el duc de Lorena va aplegar uns 8.000 homes per intentar ocupar el major nombre de
territori possible. El 26 de novembre l’exèrcit imperial va creuar el Rin amb la intenció d’anar
a conquerir Philipsburg. Segons la notícia, els imperials havien aconseguit expulsar els
francesos de Dinant, ciutat dels Països Baixos.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1675 8º op. 1

75.

Relación verdadera y copia de una carta escrita de Orán a un mercader de Alicante y
el dicho a otro mercader desta ciudad

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres de Barbaria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Gravat representant Sant Jaume en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 3 a la primera pàgina i
el 4 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: carta datada a Orà el 12 de juliol de 1675 en la que un personatge

anònim, resident en aquesta ciutat, explicava a un altre, també anònim, la victòria que el
governador espanyol d’aquesta ciutat havia obtingut contra l’exèrcit turc que intentava
assaltar-la. Segons la notícia, el governador va utilitzar l’estratagema de disparar l’artilleria
amb molt poca càrrega de pólvora, per fer creure als assetjants que a la plaça se li acabaven
les municions, per després, quan els enemics eren a prop, disparar a càrrega completa, causant
una gran mortaldat entre els turcs.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1675 8º op. 3

76.

Relación del sangriento combate que huvo en 26 de julio deste año de 1675 entre los
exércitos del Rey de Suecia y de su Alteza Electoral de Brandemburgo junto con la
lista de muertos y heridos de ambas partes

IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Guerra d’Escània, Batalla de Fehrbellin
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar els exèrcits de l’elector de
Brandemburg i del rei de Suècia prop de la ciutat alemanya de Fehrbellin el 28 de juny de
1675. Segons la notícia, datada a Berlín el 2 de juliol, Suècia va tenir 5.000 baixes mentre que
l’elector només 640. Inclou una llista detallada dels oficials morts dels dos bàndols i també
del material de guerra abandonat pels suecs. A més, conté una notícia datada a París el 12 de
juliol sobre una revolta que hi hagué a Bretanya i una altra d’Amsterdam, datada el 22 de
juliol, que anunciava la partida de l’armada holandesa d’aquest port.
OBSERVACIONS: existeix un error en la data que figura en el títol. La Batalla de Fehrbellin va

tenir lloc el 28 de juny.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2138
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1675 8º op. 2

77.

Relación verdadera de la grande vitoria y triunfo que han tenido las armas de su
Magestad Cesárea y aliados en 31 de julio de 1675
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla de Salzbach
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’escut de la casa d’Àustria en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar els exèrcits francès i imperial

prop de la ciutat alemanya de Salzbach, el 27 de juliol de 1675, dirigits pel mariscal de
Turenne i el general Raimondo Montecuccoli, respectivament. Al llarg de la batalla, Turenne
va morir, víctima d’una canonada. Segons la notícia, assabentat d’això, el general
Montecuccoli va llançar un atac obligant els francesos a replegar-se. La notícia assegurava
també que la victòria imperial fou celebrada a Brussel·les amb grans festes i banquets.
APUNT HISTÒRIC: el mariscal de Turenne va morir, efectivament, a la batalla de Salzbach, la
qual, malgrat tot, va acabar en un empat tàctic. John A. LYNN, The Wars of Louis XIV…,
op.cit., p.132.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2146
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1675 8º op. 5
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78.

Avisos de Bruselas, desde veinte y quatro de julio asta 7 de agosto de este año

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla de Salzbach
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma diari dels combats que van tenir lloc a final de juliol

i principi d’agost de 1675 entre els exèrcits francès i imperial a l’estat alemany de Baden. El
punt culminant fou la batalla de Salzbach, en la que es van enfrontar el mariscal Turenne i el
general Montecuccoli, amb victòria del primer. La notícia informava de les importants
pèrdues que va patir l’exèrcit francès, sobretot la mort del mariscal Hocquincourt, el 24 de
juliol, i la de Turenne, el 26 de juliol, a qui, segons la notícia, va matar una bala de canó.
APUNT HISTÒRIC: el mariscal de Turenne va morir, efectivament, a la batalla de Salzbach, la

qual, malgrat tot, va acabar en un empat tàctic. John A. LYNN, The Wars of Louis XIV…,
op.cit., p.132.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 299

79.

Relación de dos vitorias con que Dios nuestro Señor se ha dignado favorecer los
deseos de los que verdaderamente anhelan a la quietud mas firme de Europa

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1675]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Escània, Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, amb motius florals, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Paris, 17 d’agost

[1675], segons notícies d’Hamburg del dia 3 d’agost, l’elector de Brandemburg, havia sigut
derrotat pels suecs prop de Wismar. Alsàcia, el 8 d’agost l’exèrcit francès en retirada va creuar
el pont d’Argentina [Estrasburg] perseguit pels imperials. Inclou la llista d’oficials francesos
morts en els enfrontaments que hi hagué del 29 de juliol al 5 d’agost. Segons notícies de
Brussel·les i Holanda, l’armada holandesa es dirigia a Messina, mentre que el duc de
Villahermosa i el príncep d’Orange intentaven passar el riu Sena.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any i context històric deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/26
ALTRES EDICIONS: un dels paràgrafs va aparèixer també en una notícia impresa a Saragossa pels

hereus de Diego Dormer, amb data de l’1 de setembre de 1675, titulada Relación de dos
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vitorias insignes con que nuestro Señor se ha dignado favorecer los deseos de los que
verdaderamente anhelan a la quietud más firme de Europa. BM, F 88 8º 4.

80.

Relación verdadera del dichoso sucesso que se ha tenido contra el enemigo entre
Prats de Molló y Arlés, en Rossellón
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Revolta dels Angelets de la Terra
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’unes cases en portada. Caplletra ornamentada, a 8

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 130
a la primera pàgina i el 131 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’enfrontament que va tenir lloc al Rosselló el 24 d’agost

de 1675 entre un grup de miquelets comandats per Josep de la Trinxeria i un contingent de
l’exèrcit francès. Segons la notícia, Trinxeria va atacar un regiment de tropes franceses que
havia sortit de Prats de Molló, causant-los 140 morts i fent uns 150 presoners, entre els quals
hi havia cinc capitans i quatre tinents. Per la seva banda, els miquelets van tenir un mort i
quatre ferits.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1675 8º op. 4

81.

Relación verdadera de la toma y assalto de la ciudad de Sargel y su presidio por las
armas del Rey de Portugal, en setiembre de 1675
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1675
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres de Barbaria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 187 a la primera pàgina i el
188 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: el juny de 1675 el príncep Pere de Portugal va ajuntar una flota

formada per 12 vaixells de guerra, la qual, a les ordres del general Perdro Jaques de
Magallanes, va partir del port de Lisboa el 2 d’agost, amb l’ordre de conquerir la ciutat de
Sargel [Cherchel], prop d’Alger, conegut per ser un refugi de pirates. El mes de setembre la
flota va desembarcar prop de Sargel i després d’un intens combat que va durar quatre hores i
la pèrdua d’un miler de soldats, els portuguesos van aconseguir ocupar la ciutat, on la
guarnició, formada per 1.500 turcs.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1675 8º op. 6
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ALTRES EDICIONS: València, per Benito Macé, BUB, XVII-8907-12; Cádiz, per Juan Vejarano,
1676, US, A 112/111 (42)

82.

Relación verdadera del prodigioso combate de pájaros sucedido en la ínfima región
del ayre, entre las villas de Dola y Salinas, en el condado de Borgoña, a 26 de febrero
de este año de 1676, según las cartas de Visanzón de 1 de marzo de este mismo año

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1676
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: una gran quantitat d’ocells es van aplegar en un indret proper a Dole,
al Franc-Comtat, el matí del 26 de febrer de 1676. Segons la notícia, basada en una carta
enviada de Besançon, els ocells van donar voltes de forma agitada durant dues hores i després
es van dividir en dos grups, fins que, finalment, es van enfrontar els uns contra els altres.
Segons els testimonis, entre els ocells morts n’hi havia d’un centenar d’espècies diferents. Per
evitar infeccions, les autoritats van manar que fossin enterrats immediatament. La notícia
recordava que les profecies de Nostradamus anunciaven un combat d’ocells.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 141
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1676 8º op. 5

83.

Avisos extraordinarios de las cosas de Mecina

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1676
AUTOR: [Francisco Fabro Bremundan]
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla d’Stromboli
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 218 a la primera pàgina i el
219 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que el 8 de gener de 1676 van disputar la flota
hispano-holandesa, comandada per l’almirall Michiel de Ruyter, i la francesa, a les ordres de
l’almirall Abraham Duquesne, prop de Messina, a Sicília. Els francesos van perdre alguns
vaixells i més de 1.000 soldats, mentre que els holandesos i espanyols van tenir 150 baixes,
entre morts i ferits. Segons l’autor, aquesta relació fou escrita a partir d’una carta de l’almirall
Ruyter.
APUNT HISTÒRIC: l’anomenada Batalla d’Stromboli va acabar amb un resultat incert. Luis
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RIBOT, La Monarquía de España y la guerra de Mesina, Madrid: Actas, 2002, p.85.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1676 8º op. 1
ALTRES EDICIONS: Saragossa, pels hereus de Diego Dormer, amb data de 17 de març de 1676,
AHCB, Pre-premsa 7/8
NOTA: és possible que es tracti de la reedició d’una relació escrita per Francisco Fabro

Bremundan, ja que aquell any publicava una gaseta titulada Avisos ordinarios de las cosas del
Norte a Saragossa, a la impremta dels hereus de Dormer.

84.

Relación verdadera de la batalla naval y vitoria que han alcançado las armas de su
Magestad en el faro de Messina y otras operaciones de la tierra
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1676
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla d’Stromboli
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un vaixell en portada. Caplletra ornamentada, a 7

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 220
a la primera pàgina i el 221 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’una batalla que va enfrontar la flota francesa, comandada
per l’almirall Abraham Duquesne i la hispano-holandesa, que dirigia l’almirall Michiel de
Ruyter, prop de les illes Eòlies. Segons la notícia, una flota formada per trenta vaixells
francesos van intentar introduir ajut a la ciutat de Messina, a Sicília, però les armades
d’Holanda i Espanya els va fer front per impedir-ho. L’almirall Ruyter va enfonsar quatre
vaixells francesos i en va capturar uns altres quatre, mentre la resta de la flota francesa va
fugir. Aquesta era, almenys, l’explicació que, segons l’autor, donava el virrei de Nàpols. A
banda d’això, segons notícies arribades de Roma, el marquès de Villafranca, virrei de Sicília,
havia ocupat algunes places prop de Messina.
APUNT HISTÒRIC: l’anomenada Batalla d’Stromboli, que va tenir lloc el 8 de gener de 1676, va

acabar amb un resultat incert. Luis RIBOT, La Monarquía de España y la guerra de Mesina,
op.cit., p.85.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1676 8º op. 4

85.

Avisos extraordinarios del combate y vitoria de las armadas del Rey nuestro Señor y
de los Señores Estados de Olanda contra la Francia, sucedió a 22 de abril en el Golfo
de Catanea
IMPREMTA: no identificada
ANY: [1676]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla d’Augusta
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TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: segons cartes arribades pel correu d’Itàlia, el 22 d’abril [1676]

l’armada espanyola i la holandesa van disputar un batalla naval contra la flota francesa al golf
de Catània, a Sicília. El combat es va iniciar quan 41 vaixells francesos van sortir del port de
Messina i foren atacats pels espanyols i els holandesos. Segons la notícia, la batalla fou
favorable als darrers, que van enfonsar uns quants vaixells francesos i en van dispersar la
resta, fins al punt que només 10 van retornar a Messina. A més, inclou una notícia de
Brussel·les, segons la qual l’exèrcit espanyol es trobava prop de Mons, observant els
moviments de les tropes franceses.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/1

86.

Relación del combate que sucedió a dos de junio en la baya de Palermo

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1676
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla de Palerm
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar la flota hispano-holandesa,

comandada pels almiralls Diego de Ibarra i Jan de Haen, contra l’armada francesa, dirigida
pel comte de Vivonne [Louis Victor de Rochechouart], davant de Palerm, a Sicília, el 2 de
juny de 1676. Segons la notícia, l’enfrontament es va produir quan els francesos van intentar
entrar al port d’aquesta ciutat i la flota hispano-holandesa va fer un cordó per impedir-ho. Al
llarg de la batalla fou enfonsada la galera capitana d’Espanya. Inclou els noms dels oficials de
la capitana que van morir, entre ells l’almirall Diego de Ibarra. Amb tot, l’autor assegurava
que els francesos havien perdut 14 vaixells en aquesta batalla.
APUNT HISTÒRIC: la batalla de Palerm fou guanyada per la flota francesa. John A. LYNN, The
Wars of Louis XIV…, op. cit., p.148
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/21

87.

Nueva relación de diferentes sucessos y progressos que se han alcançado contra
franceses en los assedios de Philipsburg y Mastrique

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1676]
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies procedents de diferents indrets d’Europa. Segons
cartes del camp de Philipsburg i d’Estrasburg, dels dies 11, 13 i 14 [setembre de 1676],
l’exèrcit del príncep Lluís de Baden va aconseguir ocupar la contraescarpa de les muralles de
Philipsburg, cosa que va obligar al mariscal de Montmorency a accelerar la seva marxa per
socórrer la ciutat, transportant material d’artilleria en barques pel Rin. Tanmateix, l’exèrcit
imperial va aconseguir aturar el desembarcament de l’artilleria. Segons cartes del camp de
Maastricht, del dia 16 [setembre de 1676], les tropes del príncep William d’Orange, que havia
posat setge a aquesta ciutat, van aconseguir capturar un fort proper, on van instal·lar bateries
de canons per disparar contra la muralla. Els dies 11 i 12 [setembre de 1676], el príncep
d’Orange va ordenar atacar la contraescarpa de Maastricht des d’aquest fort.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any d’impressió deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/8

88.

Breve diseño del singular regozijo con que ha festejado la imperial ciudad de
Zaragoza la nueva feliz de la assistencia del Sereníssimo señor don Juan de Austria al
lado de nuestro Rey y Señor don Carlos Segundo
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: govern de Joan Josep d’Àustria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Inclou subtítol: “Siendo jurados los muy Ilustres Señores Don Ignacio
Garcés, Don Josef de Haro y Lara, doctor Don Josef Zamora y Claveria, doctor Don
Lamberto Antonio Vidania y Don Bernardo Sarafa. Con una sucinta relación de las públicas
aclamaciones de júbilo del Principado de Cathaluña, Reyno de Valencia y sus famosas
ciudades cabeças”.
RESUM DEL CONTINGUT: el dimarts 26 de gener [1677], a les 8 del vespre, va arribar un correu a

Saragossa amb la notícia de l’entrada de Joan Josep d’Àustria a la cort de Madrid, on, tot i
que la notícia no ho esmenta explícitament, fou nomenat primer ministre pel rei Carles II. En
fer-se públic, la gent de Saragossa va sortir al carrer i es van fer focs i lluminàries. El
diumenge dia 31 de gener es va celebrar un Te Deum a la basílica del Pilar i el dilluns i el
dimarts següents es van fer curses de braus durant el dia i fogueres a la nit. Segons la notícia,
les celebracions es van estendre a altres ciutats del regne d’Aragó i també a Barcelona i a
València.
APUNT HISTÒRIC: l’entrada de Joan Josep d’Àustria a Madrid va tenir lloc el 23 de gener de

1677.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2480
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1677 8º op. 4

89.

Bosqueio breve y epítome de las glorias consagradas a la Magestad del cathólico
monarca Carlos Segundo (que Dios guarde), Rey y Señor nuestro, por aver llamado al
peso de su govierno al Sereníssimo señor don Juan de Austria, su ermano, por la
fidelíssima, noble y atenta ciudad de Barcelona, cabeça del Principado de Cathaluña,
honor de la Corona y espejo del universo

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1677
AUTOR: Josep Solà i Segura
CONTEXT HISTÒRIC: govern de Joan Josep d’Àustria
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 56 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a Barcelona l’any 1677amb

motiu del nomenament de Joan d’Àustria com a primer ministre. La notícia va arribar a
Barcelona a casa de Jaume de Cortada, correu major, el 29 de gener de 1677. La relació se
centra en l’explicació de les desfilades militars que es van organitzar en alguns barris de la
ciutat. Una part està escrita en vers. Segons l’autor, durant les celebracions es van encendre
més de 8.000 torxes.
OBSERVACIONS: es tracta de la primera part d’una obra que es divideix en dues. En la portada

s’indica que aquesta part fou un encàrrec de Jaume de Cortada, correu major de Catalunya.
“Divídese en dos partes, y saca a luz la primera el señor don Jayme de Cortada”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 226
ALTRES EXEMPLARS: BC, R(9)-8-99/1; BUB, B-65/4/24-1 (i uns altres 4 exemplars); BPEB,

946.71 “16” Bas; BMVB, 1 B XVII/236; BM, F 1 12º 3; AB, GOc 352
NOTA: en el dietari del Consell de Cent es confirma la notícia que la notícia del nomenament
de Joan d’Àustria va arribar a Barcelona el 29 de gener de 1677 per la estafeta de Madrid.
DACB, vol. XIX, p.326.

90.

Segunda parte de las fiestas que hizo Barcelona en significación del júbilo que tiene
por aver llamado el Rey nuestro Señor Carlos Segundo (que Dios guarde) al
Sereníssimo señor príncipe don Juan de Austria para primer ministro de su govierno

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1677
AUTOR: Serapi Berard, degà de la catedral de Girona
CONTEXT HISTÒRIC: govern de Joan Josep d’Àustria
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 52 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 9 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que es van celebrar a Barcelona el 1677 amb
motiu del nomenament de Joan d’Àustria com a primer ministre. La narració se centra
principalment en la detallada descripció d’una desfilada militar, amb un estil més literari que
periodístic. Inclou la transcripció d’alguns versos. La celebració es va complementar amb tres
nits de lluminàries.
OBSERVACIONS: es tracta de la segona part del Bosqueio breve y epítome de las glorias
consagradas..., imprès també per Rafael Figueró.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 226 bis; BC, R(9)-8-99/1; BUB, B-65/4/24-2 (i uns altres 4

exemplars); BPEB, 946.71 “16” Bas; BM, F 1 12º 4; AB, GOc 352
NOTA: en el dietari del Consell de Cent es confirma la notícia que la notícia del nomenament

de Joan d’Àustria va arribar a Barcelona el 29 de gener de 1677 per la estafeta de Madrid.
DACB, vol. XIX, p.326.

91.

Relación breve y por mayor de las particulares demonstraciones de gozo en que se
bañó alegre, affectuosa e obligada la muy illustre, leal y noble ciudad de Barcelona
por la felicíssima nueva que se le participó el dia 29 de enero 1677 de aver llegado a la
Corte el Sereníssimo príncipe y señor, el señor don Juan de Austria, por expresso
decreto del Rey N.S. (que Dios guarde), y quedándose por primer ministro de su
Sacra, Real, Cathólica Magestad
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: govern de Joan Josep d’Àustria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a Barcelona des del 29 de
gener fins al 14 de març amb motiu del nomenament de Joan Josep d’Àustria com a primer
ministre. La notícia va arribar a Barcelona el divendres 29 de gener amb el correu ordinari de
Madrid. Aquella mateixa tarda es va cantar un Te Deum a l’església del convent de
Franciscans. La tarda del diumenge va desfilar un terç de 400 soldats al barri de Sant Antoni i
aquell vespre van desfilar els notaris, amb atxes. L’endemà dilluns els nobles van fer una
desfilada a cavall pels principals carrers. Al llarg dels dies següents es van organitzar
desfilades militars en altres barris de la ciutat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. És possible que la relació fos un encàrrec de Jaume

Cortada, correu major de Catalunya, ja que se l’esmenta en moltes ocasions. D’això es pot
inferir que fou impresa per Rafael Figueró, responsable també del Bosqueio breve y epítome
de las glorias consagradas..., encarregat per Cortada.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 14
NOTA: en el dietari del Consell de Cent es confirma la notícia que la notícia del nomenament
de Joan d’Àustria va arribar a Barcelona el 29 de gener de 1677 per la estafeta de Madrid.
DACB, vol. XIX, p.326.

92.

Breve resumen de las singulares demostraciones de júbilo y regosijo con que la
siempre leal villa de Villafranca de Panadés ha solenizado la feliz nueva del
nombramiento ha hecho nuestro Rey y Señor don Carlos Segundo (que Dios guarde)
del primer ministro de su S. C. y R. Magestad en la persona del Sereníssimo señor, el
señor don Juan de Austria, su hermano

IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: govern de Joan Josep d’Àustria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra historiada, a 7 línies. Creu de 8

puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 198 a la primera
pàgina, 199 a la tercera i 200 a la cinquena.
RESUM DEL CONTINGUT: el 30 de gener de 1677 va arribar a Vilafranca del Penedès la notícia

que el dia 23 el rei Carles II havia nomenat primer ministre a Joan d’Àustria. L’endemà, un
cop confirmada la notícia, els jurats de la ciutat van resoldre celebrar quatre dies de festes
públiques, que tingueren lloc del 27 de [febrer] al 2 de [març]. Les festes van començar el
dissabte dia 27 amb una cavalcada i una competició a la plaça major d’enfilar l’anella
(“corriose en la plassa mayor la sortija”). El diumenge hi hagué una desfilada d’un terç format
per 800 soldats. Les festes van prosseguir els dos dies següents amb accions de gràcies,
lluminàries i altres activitats.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 6

93.

Relación de las fiestas y regozijos hechos en la antiquíssima noble y siempre
vencedora ciudad de Huezca con las particulares demonstraciones de don Francisco
Coscón y Cortés, cavallero conocido de dicha ciudad, sus deudos y amigos, en
significación de la alegría del establecimiento del Sereníssimo señor, el señor don
Juan, al lado de don Carlos Segundo, nuestro Rey y Señor, para alibio y acierto de su
govierno universal

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: govern de Joan Josep d’Àustria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 108 a la primera pàgina i el

62
109 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a la ciutat d’Osca amb

motiu del nomenament de Joan Josep d’Àustria com a primer ministre, l’any 1677. Per ordre
dels jurats de la ciutat es van organitzar diversos actes, com per exemple lluminàries, una
cursa de braus i una processó general, a la que hi van assistir les autoritats, noblesa i gremis
de la ciutat. La notícia descriu amb detall un “carro triunfal” que va participar en la processó,
encarregat pel cavaller Francisco Coscón y Cortés. Inclou la transcripció d’uns versos que
acompanyaven aquesta carrossa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 15

94.

Avisos ordinarios de diversas partes de Europa
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 189 a la primera pàgina i el 190 a la
tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Gènova, 15 de febrer

de 1677, després de la mort del duc de Vivonne, cap de les tropes franceses a Sicília,
s’esperava que aquestes es rendirien. Tolosa, 16 de febrer, el rei de França va suspendre
l’ordre d’enviar les tropes del Rosselló a Flandes i Messina després de saber-se que Joan
d’Áustria havia estat nomenat primer ministre d’Espanya. Brussel·les, 17 de febrer, l’exèrcit
francès va cremar més de 200 ciutats a Alsàcia. París, 20 de febrer, l’exèrcit francès avançava
cap a Flandes, amb una força estimada de 50.000 efectius d’infanteria i 30.000 de cavalleria.
Viena, 31 de gener, els rebels hongaresos van acceptar el perdó a canvi d’anar a combatre a
Alsàcia a les ordres del general Montecuccoli.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 23

95.

Juyzio universal del cometa se descubrió en nuestro orizonte en la parte de oriente a
los 12 de abril, a las 2 horas, un quarto y 16 minutos de la mañana deste año 1677
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: Bartolomé de Aguilar, catedràtic de la Universitat d’Almagro
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cometa en portada. Caplletra sense ornamentar,

a 3 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: explicació del pas d’un cometa, que va tenir lloc el 12 d’abril de 1677.

Segons l’autor, això tindria efectes molt negatius pels francesos i pels musulmans, ja que els
portaria fam, guerra i pesta. En canvi, el pas del cometa no tindria cap efecte per a Espanya i
el rei Carles II sortiria victoriós de totes aquestes amenaces.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2624-6
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1677 8º op. 1; ACS, R. 4262.

96.

Relación verdadera en que se da cuenta de la jornada que la Magestad Católica del
Rey nuestro Señor don Carlos Segundo (que Dios guarde) executó para el Reyno de
Aragón el miércoles 21 de abril deste presente año en compañía de su Alteza, el
Sereníssimo señor, el señor don Juan de Austria, su hermano, despidiéndose al salir
de la Corte de la milagrosa y gloriossima [gloriosísima] imagen de Nuestra Señora de
Atocha

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: viatge del rei Carles II a Saragossa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’escut reial en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, amb l’1 en la primera pàgina i el
2 en la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la sortida del rei Carles II de Madrid, en l’inici del viatge
que va fer a Saragossa l’any 1677. La notícia descriu amb detall la comitiva reial, que va
partir de la Cort el dia 21 d’abril, passant pels principals carrers de Madrid fins a sortir per la
porta d’Alcalà.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 17

97.

Breve relación de la entrada de su Magestad (que Dios guarde) en Zaragoça, en el
primero de mayo deste año 1677

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: viatge del rei Carles II a Saragossa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a

6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el
226 a la primera pàgina i el 227 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’estada del rei Carles II a Saragossa, entre final d’abril i

principi de maig de 1677. El monarca va arribar al convent de Santa Fe, als afores de la
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capital aragonesa, el dijous 29 d’abril i va fer entrada a la ciutat l’endemà. La tarda del
divendres va rebre les màximes autoritats de la ciutat i del regne, que van anar a visitar-lo. Al
llarg dels dies següents va participar en nombroses activitats. La relació descriu amb detall la
comitiva reial, que va desfilar pels principals carrers de Saragossa. El diumenge va tenir lloc
una missa solemne a la basílica del Pilar i a continuació hi hagué una cursa de braus i
lluminàries. El dilluns el rei va assistir a l’extracció de diputats i en els dies posteriors hi
hagué un castell de focs i un torneig.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 5

98.

A los amados y fieles nuestros concelleres de Barcelona
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1677
AUTOR: Carles II i Joan Josep d’Àustria, primer ministre
CONTEXT HISTÒRIC: viatge del rei Carles II a Saragossa
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el
194 a la primera pàgina i el 195 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les cartes enviades als consellers de Barcelona pel rei

Carles II i el primer ministre Joan Josep d’Àustria, datades a Saragossa el 22 de maig de
1677. El rei, responent a una petició dels consellers, els informava que tan aviat com li fos
possible viatjaria a Catalunya. Els informava també que havia nomenat mestre de camp de
l’exèrcit a Catalunya a Josep Galceran de Pinós. Al seu torn, Joan Josep d’Àustria
s’expressava en uns termes semblants i assegurava als consellers que el rei tindria en compte
la seva petició.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 8

99.

Noticias corrientes de Europa
IMPREMTA: [Jacint Andreu]
ANY: [1677]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 11 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 222 en la primera pàgina i 223 en la
tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de març, la
Dieta General de Polònia no va aprovar la pau amb els turcs perquè, segons la notícia, el nou
visir no havia donat el seu parer. L’Emperador romanogermànic havia resolt enviar ajut
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militar als Països Baixos. Es va fer públic el casament d’Elionor [filla de l’Emperador Ferran
III i germana per part de pare de l’Emperador Leopold I] amb el príncep Carles de Lorena.
Colònia, 26 de març, l’exèrcit imperial, amb més de 24.000 homes, s’encaminava a posar
setge a Brisach. Brussel·les, 31 de març, l’armada holandesa va capturar tres vaixells
francesos davant les costa de Dunquerque. Londres, 31 de març, el rei d’Anglaterra va
comunicar a les dues cambres del Parlament que es prendria la defensa dels Països Baixos
espanyols com si es tractés del seu propi regne.
APUNT HISTÒRIC: el casament de Carles de Lorena amb Elionor d’Àustria es va celebrar el mes

de febrer de 1678.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any d’impressió extret del contingut. Es dedueix que és

obra de Jacint Andreu per les similituds amb unes altres Noticias corrientes de Europa,
publicades poc després. AHCB, B 1677 8º op 12.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/3

100.

Noticias corrientes de Europa

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 23 de maig

de 1677, l’aliança de Polònia amb l’elector de Brandemburg posava fi al temor que els
polonesos donessin suport a Suècia en contra de l’Imperi. Viena, 23 de maig, França instava
el príncep de Transilvània a donar suport als rebels d’Hongria. Colònia, 4 de juny, el duc de
Lorena va conquerir els castells de Dehlinguen i Saarbrücken. Londres, 4 de juliol, el
Parlament va requerir al rei d’Anglaterra una aliança amb Espanya i Holanda per tal de
preservar els Països Baixos i evitar que caiguessin en mans de França. París, 12 de juny, el rei
Lluís XIV va rellevar el comte d’Estrées del comandament de la marina per la pèrdua de la
illa de Tobago en una batalla contra els holandesos.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op 12

101.

Relación de lo que el Excelentíssimo señor príncipe de Parma, virrey y capitán
general en el Principado de Cathaluña, ha obrado con el Real exército en el condado
de Rossellón y de los progresos que del ha sacado

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1677]
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: l’exèrcit hispànic comandat pel marquès de Leganés va passar el coll
de Calabazera [Carbassera] i va entrar al Rosselló el 26 d’agost [1677], mentre el príncep de
Parma, virrei de Catalunya, feia el mateix pel coll del Portell. Això va obligar la retirada de
l’exèrcit francès que era prop de Morellàs. L’exèrcit hispànic va arribar a les portes de Ceret i
va exigir la capitulació, cosa que la guarnició francesa no va acceptar. El 29 d’agost el
marquès de Leganés va ocupar el castell de Montesquiu [d’Albera].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any d’impressió deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/22

102.

Relación verdadera del nuevo estado en que se hallan las guerras de Alemania,
Flandes, Olanda, Suecia y otras partes y de los nuevos exércitos que se han juntado
contra Francia en dichos reynos, junto con la vitoria tuvo el duque de Lorena de las
armas francesas en una batalla campal que le dio dentro su reyno
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1677
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla de Kokersberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cavaller en portada. Caplletra ornamentada, a 5

línies. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 186 a la primera pàgina i el 187 a la
tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: confirmació d’una notícia que, segons l’autor, s’havia publicat amb

l’arribada del “correo passado”, sobre una victòria que l’exèrcit imperial comandat pel duc de
Lorena havia obtingut a França [Batalla de Kokersberg, prop d’Estrasburg]. Segons la notícia,
el duc de Lorena va entrar en territori francès amb un exèrcit format per 60.000 soldats i va
derrotar els francesos, causant-los 15.000 baixes. L’autor assegurava que els electors de
l’Imperi havien aplegat un exèrcit format per 40.000 homes, dels quals la meitat anirien a
Alsàcia i l’altre meitat a Flandes, on els espanyols hi tenien 15.000 soldats i els holandesos, a
les ordres del príncep d’Orange, uns altres 40.000. Segons la notícia, els objectius dels aliats
eren posar setge a les tres ciutats que havien ocupat els francesos, “Valencienes, Cambray y
Santander”.
APUNT HISTÒRIC: la batalla de Kokersberg va tenir lloc el 7 d’octubre de 1677 prop

d’Estrasburg i fou guanyada per l’exèrcit francès, comandat pel mariscal de Créquy. John A.
LYNN, The Wars of Louis XIV…, op.cit., p.151.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1677 8º op. 16
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103.

Segunda respuesta de sus Altezas los señores Estados Generales de las Provincias
Unidas, dada en 29 de noviembre al sr. Ehrensteyn, embaxador de Suedia, tocante a
las conferencias de paz y sus dependencias

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1677]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: resposta dels Estats Generals d’Holanda a una proposta de Suècia,

relacionada amb les negociacions per posar fi a la Guerra d’Holanda. Es tracta d’una
proposició preliminar de la pau de Nimega, signada l’agost de 1678.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any d’impressió extret del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa, 5/23

104.

Relación de los últimos y nuevos avisos que hasta agora de Messina han llegado a esta
ciudad de Barcelona por correo extraordinario de Liorna, y de lo que en dicha ciudad
de Messina ha sucedido con sus naturales y franceses

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1678]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, ocupació de Messina
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Gravat amb un escut en portada. Caplletra ornamentada amb

motius florals, a 5 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: l’exèrcit espanyol va ocupar la ciutat de Messina, a l’illa de Sicília, el
17 de març [1678], després que fos abandonada pels francesos. Aquesta notícia va arribar a
Barcelona amb una carta que el cònsol de Liorna va enviar a través d’un correu extraordinari
a “don Emanuel Coloma, residente en España”. A Liorna s’havia sabut la notícia pels
habitants de Messina que havien fugit de la ciutat en entrar-hi els espanyols. La informació
fou confirmada per Vicente Spínola des de Liorna, que va rebre una carta d’un capità de
l’exèrcit hispànic des de Messina, en la que assegurava que més de 10.000 habitants d’aquesta
ciutat havien fugit amb les galeres franceses.
APUNT HISTÒRIC: la notícia sobre la presa de Messina va arribar a coneixement dels consellers

de la ciutat de Barcelona el dia 1 d’abril de 1678, a través d’un vaixell genovès que va arribar
al port de la ciutat. DACB, vol. XIX, p.367.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de la publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/16
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105.

Primera noticia de la reducción de Mesina a la devida obediencia del glorioso
monarca Carlos Segundo, nuestro Señor
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1678
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, ocupació de Messina
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 7 línies. Exemplar amb numeració

manuscrita, amb el 184 a la primera pàgina i el 185 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Nàpols a 24 de març de 1678 que narrava la sortida de

les tropes franceses, comandades pel mariscal de la Feuillade, de la ciutat de Messina, a
Sicília. Els francesos s’havien replegat a Messina després de perdre altres ciutats, com la
Mola i Taormina, davant l’avanç de l’exèrcit hispànic. Després de la sortida dels francesos, el
16 de març les autoritats de Messina van lliurar la ciutat als espanyols. El virrei de Nàpols va
rebre la confirmació d’aquesta victòria a través de les cartes que li va enviar, entre altres,
Vicente Gonzaga, virrei de Sicília. Tot seguit, el virrei de Nàpols va ordenar la celebració d’un
Te Deum.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1678 8º op. 2
ALTRES EDICIONS: Nàpols, impremta de Luís Cavalo, AHCB, A 8º op. 518

106.

Relación verdadera de la señalada victoria que han tenido las armas de nuestro
cathólico monarca Carlos Segundo (que Dios guarde) en el socorro de Mons,
governándolas el Excelentíssimo señor duque de Villahermosa y el señor príncipe de
Orange, contra el mariscal de Francia, el duque de Luxemburgo
IMPREMTA: no identificada
ANY: [1678]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Batalla de Saint-Dennis
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge amb motius florals al final.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’alliberament de la ciutat de Mons, situada als Països

Baixos espanyols, del setge que hi havien posat els francesos. Un exèrcit hispano-holandès,
comandat pel duc de Villahermosa i pel príncep Guillem d’Orange, va derrotar les tropes del
duc de Luxemburg, mariscal francès, el dia 14 d’agost [1678], amb un balanç, segons la
notícia, de 5.000 baixes entre els francesos i 2.500 en el bàndol hispano-holandès.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Sanint-Dennis, que va tenir lloc el 15 d’agost de 1678.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/20

107.

Festivos aplausos, universales júbilos de la Christiandad toda, en anuncios de la
ratificación de las pazes entre nuestra Magestad Católica y el Rey Christianíssimo

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1678]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Tractat de Nimega
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 8 línies. Imatge amb motius florals a la tercera pàgina.
RESUM DEL CONTINGUT: un emissari arribat a la Cort de Madrid el dia 5 [octubre 1678], enviat

per Pablo Spínola, marquès de los Balbases, plenipotenciari del rei d’Espanya, va portar la
notícia al rei Carles II de la signatura de la pau entre Espanya i França a Nimega. L’endemà es
va celebrar un Te Deum a la capella reial.
APUNT HISTÒRIC: la signatura del tractat de Nimega entre Espanya i França va tenir lloc el 17
de setembre de 1678.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/2/6-21
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 803

108.

Edicte manat publicar per lo Excelentíssim senyor don Alexandro, duch y príncep de
Bournonville, compte de Henin, etc. (...) lloctinent y capità general en lo present
Principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y capità general del Real
exèrcit, del tractat de la pau feta entre las Magestats del Rey N. S. (que Déu guarde) y
del Christianíssim de França, ajustada en lo congrés de Nimega

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1679
AUTOR: Pablo Spínola, marquès de los Balbases, i Godefroi d’Estrades, plenipotenciaris.
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Holanda, Tractat de Nimega
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 30 pàgines, 2º. Portada orlada, amb una imatge de l’escut reial. Caplletra

ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: edicte fet públic a Barcelona el 31 de gener de 1679, per ordre del duc

de Bournonville, virrei de Catalunya, que contenia la transcripció dels 32 articles o condicions
acordats entre França i Espanya per posar fi a la Guerra d’Holanda (1672-1678). L’anomenat
Tractat de Nimega fou signat en aquesta ciutat holandesa pels representants dels reis Carles II
i Lluís XIV el 17 de setembre de 1678. Per Espanya van actuar com a plenipotenciaris Pablo
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Spínola, marquès de los Balbases; Pedro Ronquillo i Juan Bautista Christien, i per França el
comte Godefroi d’Estrades, Charles Colbert de Croissy i Jean-Jacques de Mesmes, comte
d’Avaux.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Vénense en la mateixa estampa, en lo carrer dels Cotoners”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2628
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.7914 (i uns altres 5 exemplars); BUB, XVII-8907-55; UPF,
ZX1679.E25; BMV, R.7241; ACA, Monacals, Hisenda, 3925.

109.

Discripción de la pomposíssima entrada que a 14 de setiembre del presente año 1679
hizo el Excel. señor duque de Pastrana y Francavila, príncipe de Mélito, conde de
Saldaña, marqués de Argecilla, etc., embaxador extraordinario de su Magestad, al
Señor Rey Christianéssimo
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1679
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’entrada que el duc de Pastrana, ambaixador del rei Carles
II, i la família reial francesa van fer al palau de Fontainebleau, a França, el 14 de setembre de
1679, on es va formalitzar el compromís de casament del rei d’Espanya amb Maria Lluïsa
d’Orleans. La notícia descriu amb molt detall la composició del seguici en arribar al palau.
L’endemà l’ambaixador va lliurar a la reina la “joya esposalícia”, en nom de Carles II. El dia
20 de setembre la reina Maria Lluïsa i el duc de Pastrana van partir en direcció a Irún.
OBSERVACIONS: text datat a Orleans, el 24 de setembre de 1679
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1679 8 op. 1

110.

Relación verdadera donde se da quenta de la Real Jornada que executó el Rey
nuestro Señor don Carlos Segundo (que Dios guarde) el dia 21 de octubre deste
presente año de 1679 para salir a recibir a la Reyna nuestra Señora, doña Maria
Luysa de Borbón. Refiérese la grandeza, magestad y aparato regio que su Magestad
lleva y los grandes títulos y cavalleros que van assistiendo a su Real persona
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1679
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà

71
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’escut reial en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 3 línies. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 228 a la primera pàgina i
el 229 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la sortida del rei Carles II de Madrid, el dia 21 d’octubre

de 1679, per anar a rebre la reina Maria Lluïsa d’Orleans, que viatjava a Espanya procedent
de França. La notícia descriu amb molt detall la composició i ornamentació de la comitiva
reial, que va desfilar pels principals carrers de Madrid.
APUNT HISTÒRIC: Carles II i Maria Lluïsa d’Orleans es van trobar a Quintanapalla, municipi de

la província de Burgos, on el dia 11 de novembre de 1679 es va celebrar el casament.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1679 8º op. 2

111.

Relación del nacimiento del más portentoso gigante que se ha visto en el mundo, ni los
anales cuentan, que nació en la ciudad de Jaén el dia 13 de diziembre del año passado
1679. Refiérese su crianza, señales prodigiosas, fuerças sobrenaturales y otras
maravillas que verá el curioso letor

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1680
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un nen en la primera pàgina. Caplletra

ornamentada a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un fenomen que va tenir lloc a Jaén, on una dona
anomenada Dionisia va aconseguir quedar embarassada després de 17 anys de matrimoni. El
13 de desembre de 1679, dia de Santa Llúcia, va donar a llum un nen de proporcions molt
grans, que la notícia qualificava de gegant, “pues parecia tener mas de dos años”. Segons el
relat, en aquell moment el nen tenia vuit mesos d’edat i, tot no tenir dents, menjava molt:
“come mucho, pues una hogaça de pan y una libra de carne no le basta mamando”. Les
autoritats locals van informar d’aquest naixement al rei i als assessors del Reial Consell,
assegurant que alguna gent s’ho havia pres com un avís, mentre altres pensaven que era un
senyal per recordar la passió de Jesucrist.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9135
ALTRES EDICIONS: Jaén, impressor no identificat. US, A 112/111 (55)

112.

Relación verdadera y copia de carta remetida de un cavallero de la ciudad de
Cerdeña a un cavallero desta corte en la qual declara la tempestad que fue Dios
servido de embiar en 25 de enero de el año 1680 con otra novedad de un monstruo
que se descubrió dicho día en un horrenda cueva, que fue descubierto por uno de los
marineros que temeroso de la ruina se entró a guarecerse en ella
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IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1680
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un monstre en la primera pàgina. Caplletra

ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta datada a Sardenya el 28 de gener de 1680 en la que un personatge
anònim explicava a un altre l’aparició d’un monstre amb forma de peix, cap humà i potes
d’àliga. El monstre fou descobert en una cova per un mariner que hi va entrar per aixoplugarse d’una tempesta. El mariner va anar a buscar els seus companys i entre tots van matar el
monstre. Posteriorment, van avisar el virrei de Sardenya, que va anar a la cova i va manar
aixecar acta a dos notaris. El monstre fou exposat públicament i després llançat al mar.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1680 8º op. 2

113.

A nuestro caríssimo hijo Luys, Rey Christianíssimo de Francia, Innocencio, Papa, XI
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1680
AUTOR: papa Innocenci XI
TEMA: desavinences entre el rei Lluís XIV de França i el Vaticà
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut papal en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: carta enviada pel papa Innocenci XI al rei Lluís XIV, datada a Roma el

29 de juny de 1680. El Papa recordava al rei de França que en dues cartes precedents ja l’hi
havia manifestat el seu desacord amb un edicte fet públic set anys abans, en el qual Lluís XIV
havia decretat que els beneficis de les esglésies vacants pertanyien a la monarquia. El Papa es
queixava que això era un menyspreu a l’autoritat dels bisbes i demanava al rei francès
l’anul·lació d’aquest decret.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 133
ALTRES EDICIONS: existeix una carta amb un contingut semblant, datada el 28 de desembre de
1679, impresa per Vicenç Surià, en llatí, amb el títol Carissimo filio nostro Ludovico,
francorum regi Christianíssimo. Innocentius, Papa, XI. ABEV, Varis 211, 131.

114.

Relación verdadera del temblor de tierra en Málaga, este año de 1680
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1680
AUTOR: anònim
TEMA: terratrèmol de Màlaga
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TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes que va produir un terratrèmol a la ciutat de

Màlaga, el dimecres 9 d’octubre de 1680. La majoria dels temples de la ciutat es van enfonsar,
amb excepció de la catedral. Segons la notícia, hi hagué uns 70 morts i més de 100 ferits.
Informa també del dany que el terratrèmol va causar en poblacions veïnes, com Pitara,
Competa, Aloseina, Cartama, Coin i Alhaurin. Inclou la transcripció de l’acta aixecada per
Manuel Fernando de Velasco, notari oficial major de l’audiència episcopal de Màlaga, donant
fe dels desperfectes que van patir les cases de les parròquies de Sagrario, Santos Mártires,
Santiago i San Juan.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 1
ALTRES EDICIONS: la notícia publicada a Barcelona reprodueix parcialment una relació
publicada a Sevilla per Juan Francisco de Blas amb el títol Relación verdadera en que da
quenta de la ruina que a causado el temblor de tierra en la ciudad de Málaga y lugares de su
comarca y assí mismo lo que causó en Madrid, sucedido el dia nueve de octubre, este
presente año de 1680. RAE, 36-VIII-15(35). Pedro RUEDA RAMÍREZ i Manuel FERNÁNDEZ
CHAVES. “El terremoto como noticia: relaciones de sucesos y otros textos del temblor de
1680”, dins Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2008, 14, p. 585-586.

115.

Segunda relación del horrible temblor de tierra que padeció la ciudad de Málaga el
miércoles 9 de octubre deste año de 1680. Refiérense las circunstancias que faltaron a
la primera, assí de lo sucedido en dicha ciudad, como en todos los lugares de sus
contornos

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1680
AUTOR: anònim
TEMA: terratrèmol de Màlaga
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes que va causar un terratrèmol que hi hagué a la

ciutat de Màlaga i a la rodalia el 9 d’octubre de 1680. Segons la notícia, van quedar destruïdes
un total de 1.282 cases. A més dels danys que van patir els pobles de Pitara, Competa,
Aloseina, Cartama, Coin i Alhaurin, explica també els que es van produir a les localitats de
Mijas, Benalmádena, Vélez i Granada.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 3
ALTRES EDICIONS: existeix un edició amb el mateix títol i sense peu d’impremta, BN, R-Varios,
141-106; i una altra edició, també sense peu d’impremta, titulada Relación verdadera de la
lastimosa destruición que padeció la ciudad de Málaga por el espantoso terremoto que
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sucedió el miercoles 9 de octubre deste presente año de 1680. ABEV, Varis 146, 287
NOTA: el fragment en el que s’explica els danys que van patir els pobles de Pitara, Competa i
altres, va aparèixer també a la notícia impresa per Jaume Caís amb el títol de Relación
verdadera del temblor de tierra en Málaga, este año de 1680. ABEV, Varis 211, 1.

116.

Relación verdadera en que se refiere la lastimosa ruina que padeció la torre de la
Santa Iglesia de Toledo, primada de las Españas, con el fatal incendio que en ella
huvo el martes 29 de octubre deste año de 1680. Dase quenta de su principio y de los
daños que hizo el fuego, las diligencias que se hizieron para atajarle, sacando en
público el Santíssimo Sacramento y saliendo en rogativa todas las religiones, con otras
circunstancias que en este lastimoso lance sucedieron
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1680
AUTOR: anònim
TEMA: incendi de la catedral de Toledo
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies, Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: el dimarts 29 d’octubre de 1680 uns ferrers que arreglaven uns
ornaments de l’agulla del campanar de la catedral de Toledo se n’anaren a dinar deixant els
brasers de soldar encesos. Segons la notícia, el fort vent va fer que el foc encengués la fusta i
que s’escampés ràpidament, provocant la caiguda de l’agulla. Inclou una descripció del
campanar, amb una explicació de la seva importància històrica i arquitectònica.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 115

117.

Discurso astrológico sobre el cometa que se manifiesta en nuestro orizonte este año de
1681, compuesto por monsiur de Garitier, maestro de Mathemáticas de la
Universidad de Lobayna, hallándose en la ciudad de Alicante a 12 de noviembre del
año 1680
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1681
AUTOR: Mr. Garitier, professor de la Universitat de Lovaina
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cometa en portada. Caplletra ornamentada, a 7

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: estudi i interpretació astrològica d’un cometa que es va veure a la
península des de mitjan mes de novembre de 1680. El professor Garitier, de la Universitat de
Lovaina, indicava que els efectes del cometa es farien sentir a les regions situades entre
mestral i llevant en forma de guerres, malalties, robatoris i pesta. Segons ell, Espanya patiria
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els efectes del cometa, tot i que seria el país que en sortiria més ben parat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2139
ALTRES EXEMPLARS: BC, CCon-17
ALTRES EDICIONS: Saragossa, per Pasqual Bueno. AHN, V.E./15-28

118.

Relación de dos maravillas y gracias que la Santíssima Virgen María del Carmen, por
medio de su Santo Escapulario, ha obrados en dos mugeres, el uno en esta vida y el
otro en la otra, sacando su alma de las penas del Purgatorio en el sábado primero
después de su muerte, nuevamente aprobados este año 1681

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1681
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Imatge de la verge del Carme en portada. Caplletra

ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació de dos miracles obrats per la verge del Carme. El primer va

succeir a Barcelona el dia 11 de novembre de 1680, on una dona anomenada Magdalena Puig,
esposa d’un pagès, va haver de donar a llum enmig d’un hort. Sola i sense cap assistència, va
invocar a la verge del Carme i, de sobte, va aparèixer una dona del no res que la va ajudar. El
segon dels miracles que narra la relació havia succeït el 1645 a Sant Esteve de Cervelló, on a
la cosina del rector d’aquesta parròquia se li va aparèixer una germana del rector, que havia
mort uns anys abans, demanant-li una penitència per poder sortir del Purgatori.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur, signat pel vicari general i pel canceller, el 18 i 19 d’abril de

1681, respectivament.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1681 8º op. 2

119.

Patrocinio singular y milagroso en el qual la puríssima Virgen del Santíssimo Rosario
defiende y libra de la muerte a un devoto cofadre suyo que traía el escapulario blanco
del P. S. Domingo de Guzmán y enmedio del, pendiente la imagen de Nuestra Señora
del Rosario de plata, circuida del mismo rosario

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1681
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Imatge d’una verge en portada, amb dos escuts. Caplletra

ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 2 de novembre de 1681 en la que
s’explica que la nit d’aquell dia un tal Josep Patella va veure’s involucrat en una discussió,
arran de la qual va rebre diversos trets de bala. Segons la notícia, l’home, en veure’s perdut,
va invocar la verge del Roser. L’endemà, va ensenyar la roba foradada i cremada per efecte de
l’arma de foc a les autoritats, que van comprovar que les bales no li havien fet cap mal.
Aquest fet va ser aprovat i registrat com a miracle per la cúria de Barcelona.

Observacions: conté imprimatur, signat pel vicari general el 26 de novembre de 1681.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6006

120.

Trompeta celeste contra el turco, juyzio del cometa que salió el año de 1680, que
trabajó y dio a la estampa el Gran Piscatore de Sarraval, pronosticando la caída del
Imperio Otomano, desde el año de ochenta y tres en adelante
IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1681
AUTOR: Gran Piscatore de Sarraval
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 8º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Inclou

subtítol: “Traducido por un cortesano discreto conforme su original”, i un altre títol a la
pàgina 2: “Juizio del cometa del año de 1680 que observó el Gran Piscatore de Sarraval y
sacó a luz en el de 1681, intitulándole Trompeta celeste contra el turco”
RESUM DEL CONTINGUT: interpretació d’un cometa que es va observar l’any 1680 amb la
predicció dels efectes que segons els astròlegs tindria sobre l’Imperi Otomà. El pronòstic es
basava en les conjuncions astrals que hi havia en anys precedents, quan els turcs havien patit
altres desgràcies.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6010
ALTRES EXEMPLARS: BC, 2-III-19/16

121.

Pronóstico y juyzio verdadero del cometa que se descubrió en nuestro orizonte a los
veynte de agosto, a las tres horas y quatro minutos de la mañana, por el maestro en
Matemáticas Antonio Ximenes y Prado, natural de Cartagena, olim cathedrático de
Matemáticas en la Universidad de Sevilla
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1682
AUTOR: Antonio Ximenes y Prado, matemàtic
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cometa en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: interpretació d’un cometa que es va veure el 20 d’agost de 1682, feta
pel matemàtic Antonio Ximenes, antic professor de la Universitat de Sevilla. Segons aquest
científic, el cometa provocaria un gran dany als països musulmans, amb revoltes, guerres i
morts. En canvi, a Espanya causaria només algunes malalties lleus en les persones i la mort
d’alguns animals.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 290

122.

Figura de un metheoro que apareció en el ayre a los 20 de octubre de 1682 entre las
onze y las doze de la noche encima de la ciudad de Gerona, estando el cielo sereno y
dio tanta lumbre en la tierra y ayre que mató los rayos y claridad de la Luna

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1682
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un meteor en portada. Caplletra ornamentada, a 4

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta sense datar en la que una persona anònima, que vivia
suposadament Girona, explicava a una altra persona, també anònima, que el dia 20 d’octubre
de 1682 s’havia vist un meteor sobre aquesta ciutat. Segons la relació, la informació provenia
del relat que els soldats que feien guàrdia a les muralles van fer al governador de Girona.
L’autor advertia que aquests fenòmens eren sempre presagi de desgràcies.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, signat pel canceller Montserrat el 27 d’octubre de 1682.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1682 8º op.1

123.

Relación de los maravillosos y horrendos prodigios que han aparecido por el ayre
sobre la ciudad de San Jorge, en la Ungría superior

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1683
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació d’un fenomen que es va veure en una ciutat hongaresa
anomenada “San Jorge”. Una gran creu va aparèixer al cel, envoltada d’una corona d’espines,
i la figura d’un home agenollat en posició de demanar perdó. Segons l’autor, en veure aquella
creu, tota la ciutat es van agenollar per resar, ja que ho van interpretar com el senyal d’alguna
cosa dolenta que havia de succeir. Mentre la gent resava, van aparèixer dos animals al cel que
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es van barallar durant quatre hores. Després d’això, el cel es va aclarir, amb gran alegria de
tota la gent.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2205
ALTRES EDICIONS: existeix una edició en català publicada a Barcelona el 1642 per Gabriel

Nogués, amb el títol Relació dels maravillosos y horrendos prodigis que han aparagut per lo
ayre sobre la ciutat de sant Jordi, en la Ungria Superior. Traduïda de italià en cathalà per un
cavaller de la ciutat de Girona. Segons el peu d’impremta fou “estampada en Saló y en Roma
y ara novament en Barcelona”. BC, F.Bon. 10872

124.

Relación del magnífico aparato con que en la ciudad de Barsobia se celebró la Dieta
del dia 17 de abril deste año de 1683 en que se concluyó entre el Señor Emperador y
el Señor Rey de Polonia la alianza y liga ofensiva y defenciva contra el turco.
Refiérense los capítulos della y el juramento que hazen ambas Magestades en manos
de su Santidad por medio de los Eminentíssimos Señores Cardenales Pio y Barberino,
protectores de ambas Coronas, con otras particularidades dignas de saberse
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1683
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut papal en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia sobre l’aliança que van signar l’Emperador Leopold I i el rei de

Polònia, Joan III Sobieski, per combatre contra l’Imperi Otomà, signada a Varsòvia el 17
d’abril de 1683. Inclou la transcripció del text de l’acord. Entre altres coses, l’Emperador es
comprometia a aportar 70.000 soldats i el rei de Polònia uns altres 40.000. L’aliança
contemplava que si Viena o Cracòvia fossin assetjades pels turcs, les dues parts havien d’anar
a alliberar-les. L’Emperador es comprometia també a fer tot el possible perquè el rei
d’Espanya, Carles II, atorgués els delmes de Nàpols i Milà per a pagar l’exèrcit polonès.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2201

125.

Relación verdadera en que se da noticia de las grandes prevenciones y aparatos de
guerra con que ha salido a campaña el exército del invictíssimo señor Emperador
Leopoldo Ignacio de Austria, de quien es Generalíssimo el señor duque de Lorena,
después que en Barsobia se concluyeron entre el Imperio y Polonia los tratados de
firme aliança y liga ofensiva y defensiva contra el turco. Refiéresse la muestra general
que se hizo del exército imperial junto a Presburgalli, el dia 6 de mayo deste presente
año de 1683. Y también se mencionan los regimientos que en dicha muestra general se
hallaron y el número de Infantería y Cavallería de que se componen. Assí mismo se
refiere la solemnidad con que el nuncio de su Santidad publicó la Bula de indulgencia
plenaria y remissión de pecados, a culpa y pena, concedida por nuestro Santíssimo
Padre Inocencio XI a todos los que en esta guerra murieren en defensa de la Santa Fe
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Cathólica, absolución general que se dio a todo el exército christiano. Magestuoso
combite que dicho señor duque de Lorena, Generalíssimo de las armas imperiales
hizo al señor Emperador, a los potentados de su séquito y demás cabos del exército,
cuyas valerosas armas le tienen ya sitiada al turco la fuerte plaça de Estrigonia, con
otras particularidades que verá el curioso
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1683
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cavaller en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: després de signatura del tractat d’aliança contra els turcs, l’Emperador

i el rei de Polònia van mobilitzar els seus exèrcits cap a Presburg [Bratislava], on el 6 de maig
de 1683 hi hagué una revista general. La notícia inclou la relació de la composició dels
batallons de l’exèrcit d’aquesta aliança, que segons els càlculs de l’autor sumaven un total de
100.000 homes. Després de la revista el nunci del Vaticà va fer pública una butlla
d’indulgència i absolució de pecats pels soldats que morissin en la guerra, dictada pel papa
Innocenci XI. Tot seguit, l’Emperador i el duc de Lorena, general de l’exèrcit imperial, van
celebrar un banquet amb tots els prínceps i oficials presents. Un cop acabat aquest, l’exèrcit
va emprendre el camí en direcció a Esztergom, a Hongria.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per la imatge
del cavaller, que apareix en altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 828

126.

Nueva y verdadera relación de la feliz vitoria que ha tenido la esquadra de siete
galeras de la religión de Malta, debaxo del amparo de San Juan Bautista, su
protector, contra tres baxeles de alto bordo de los turcos que passavan de Levante con
dos millones de oro para la guerra que el turco haze contra la Christiandad, sucedido
a 15 de mayo de 1683

IMPREMTA: [Josep Llopis]
ANY: 1683
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una galera en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge de dues naus a la darrera pàgina. Conté una inscripció manuscrita a
la portada: “És del convent de S.Francisco de Paula de Barcelona”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’enfrontament que es va produir prop de l’illa de Scio el

15 de maig de 1683 entre una esquadra formada per set galeres de Malta i tres naus de guerra
turques. La batalla fou guanyada pels maltesos, que van abordar els turcs, tot i que en aquesta
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acció van perdre la galera capitana i van patir un centenar de baixes. El botí capturat fou de
dos “milions en or” i 600 esclaus turcs.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Josep Llopis per la imatge

dels vaixells, que apareix en altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, 54/3/18-1
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 840

127.

Fatal incendio que por espacio de quatro dias duró en el molino de Alcarrás, término
del lugar de la Cirera en el Principado de Cathaluña
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1683
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge amb motius florals al final.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un fenomen que va tenir lloc en l’anomenat molí

d’Alcarràs, que la notícia situa a una hora de Santa Coloma de Queralt, entre els dies 9 i 12 de
juliol de 1683. Un llamp va sorgir de terra i va encendre una casa, sense que ningú pogués fer
res per apagar el foc, ja que quan més aigua hi tiraven, més cremava. Aquest fenomen es va
reproduir durant tres dies més, cremant el molí i un paller. Segons l’autor, calia interpretar
aquest fenomen com un avís i un càstig diví pels pecats dels homes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1683 8º op.1

128.

Relación de la grande vitoria que han tenido las armas imperiales contra el Gran
Turco
IMPREMTA: no identificada
ANY: [1683]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Kahlenberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Caplletra sense ornamentar,

a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’alliberament de Viena del setge turc. Entre els dies 18 i el

24 d’agost [1683] la guarnició de la capital de l’Imperi, dirigida pel comte d’Starhemberg, va
resistir fins a cinc assalts de l’exèrcit turc. Posteriorment, un correu extraordinari enviat pel
marquès de Borgomanero, ambaixador del rei d’Espanya a Viena, al comte de Melgar
[governador de Milà] va portar la notícia que el dia 12 de setembre la cavalleria imperial va
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atacar les trinxeres de l’exèrcit turc, obligant-lo a aixecar el setge de Viena. Segons la notícia,
els turcs van perdre 45.000 soldats i l’exèrcit imperial uns 2.000.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5-12
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/2/6-15; BUB, B-54/3/18-18; ABEV, Varis 211, 5

129.

Copia de una carta venida de Roma, con relación verdadera y específica narración de
la inaudita vitoria que han alcançado con el auxilio de Dios las armas imperiales
contra el poder otomano que assistia en el sitio de la ciudad de Viena y de las fiestas
que se han hecho

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1683]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Kahlenberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’alliberament de Viena segons les cartes que un correu
imperial que va arribar a Roma el 23 de setembre de [1683] va portar al Papa. Les cartes eren
de l’Emperador, del rei de Polònia i del nunci apostòlic a l’Imperi. El dia 10 de setembre els
exèrcits del rei de Polònia i del príncep Carles de Lorena van iniciar l’atac contra el cordó dels
turcs que envoltava la ciutat. La batalla va durar dos dies. Segons la notícia hi van morir
50.000 turcs, uns altres 40.000 van resultar ferits o presoners, mentre que els imperials només
van tenir 6.000 baixes. El comte hongarès Imre Thököly, que lluitava amb els turcs, va
canviar de bàndol a mitja batalla ja que, segons sembla, havia arribat a un acord prèviament
amb el rei de Polònia i el duc de Lorena, a canvi del perdó de l’Emperador. Assabentat de la
victòria, el Papa va manar la celebració d’un Te Deum.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/3
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-54/3/18-19

130.

Copia de una carta y relación verdadera escrita por un cavallero catalán residente en
Roma a un hermano suyo que vive en esta ciudad de Barcelona en la qual le da razón
de la batalla y gloriosa vitoria que han tenido las armas católicas contra el turco sobre
la ciudad de Viena

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1683
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Kahlenberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’alliberament de Viena del setge dels turcs, escrita per un

personatge que va extreure la informació d’una carta enviada per un cavaller català resident a
Roma al seu germà de Barcelona. L’autor començava el seu relat assenyalant que aquesta
victòria era la tercera en importància en la història de la cristiandat, després de la que va
aconseguir el rei Alfons de Castella el 1212 [Navas de Tolosa] i la de Lepant, el 1571. A
continuació, hi ha la transcripció de la carta enviada des de Roma, segons la qual el 25 de
setembre, després d’haver rebut confirmació de l’alliberament de Viena, el Papa va sortir del
seu palau per cantar un Te Deum. Aquella mateixa tarda va arribar el secretari del rei de
Polònia i va lliurar al Papa l’estendard reial dels turcs. Inclou també la transcripció d’una
carta datada a Viena el 14 de setembre de 1683, en la que el rei de Polònia informava el Papa
de la victòria aconseguida.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/2/6-3

131.

Relación puntual y verdadera de lo sucedido en el exército ottomano, assedio de Viena
y gloriosa vitoria de las armas cesáreas y polacas
IMPREMTA: [Cormellas, administrada per Jaume Caís]
ANY: [1683]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Khalemberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un home amb turbant en portada. Caplletra

ornamentada, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la Batalla de Khalemberg, que va tenir lloc el 12 de

setembre de 1683, gràcies a la qual els exèrcits polonès i imperial, comandats pel rei Joan III
Sobieski i el duc de Lorena, van aconseguir trencar el cordó de l’exèrcit turc que havia posat
setge a la ciutat de Viena.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Jaume Caís per la imatge de
la portada, que apareix en altres notícies publicades per la impremta Cormellas.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 853

132.

Larga y verdadera relación del sitio que puso el turco a la ciudad de Viena, sucessos,
progressos y facciones varias durante aquel y vitoria que ha alcançado el señor
Emperador por la qual se levantó el sitio
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1683
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Kahlenberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge amb motius florals al final.
RESUM DEL CONTINGUT: narració detallada de l’alliberament de la ciutat de Viena, amb molta

informació sobre el context i els antecedents. Segons la notícia, el 17 de juny de 1683 el baixà
de Buda va sortir d’aquesta ciutat amb un exèrcit format per 35.000 turcs i 5.000 tàrtars, al
qual s’hi van afegir els rebels transsilvans, valacs i moldaus, en direcció a Viena. A la vegada,
alguns contingents de l’exèrcit turc i tàrtar avançaven cap a altres fronts, als Territoris
Hereditaris i a Hongria. Els turcs van posar setge a Viena el 16 de juliol de 1683, amb 100
canons. Mentre el duc de Lorena s’apropava a la ciutat amb l’objectiu d’alliberar-la, els
assetjats van fer algunes sortides. El dia 2 de setembre el rei de Polònia va arribar prop de
Viena. L’exèrcit cristià, format per 60.000 homes, va començar a avançar el dia 9 de setembre
i el dia 12 va entrar en batalla contra els turcs, aconseguint derrotar-los i alliberar Viena.
Segons la notícia, l’exèrcit turc va tenir 80.000 morts.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/2/6-11
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1683 8º op. 2

133.

Verdadera relación y compendio historial en que se comprehenden todos los sucessos
de la guerra que los turcos han hecho contra la Christiandad en este año de 1683,
desde el tiempo que salieron de Constantinopla hasta que fueron derrotados por las
armas imperiales y polacas sobre Viena y seguidos en alcance hasta restituirse a sus
tierras, con una de las cartas que escrivió el governador de Viena, conde de
Estaremberg, al Sereníssimo Señor duque de Lorena

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1683
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Kahlenberg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Imatge de l’escut reial i motius florals en portada.

Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels preparatius fets per l’exèrcit turcs per posar setge a la

ciutat de Viena i de les mesures preses pel comte d’Starhemberg, governador de la ciutat, per
defensar-la. Conté una relació dels efectius i material bèl·lic que disposava l’exèrcit turc, que,
segons la notícia, eren uns 326.000 soldats. Inclou la transcripció d’una carta enviada per
Starhemberg al duc Carles de Lorena, datada el 19 d’agost de 1683, en la que explicava quina
era la situació en què es trobava Viena i les accions que portaven a terme els turcs. Finalment,
explica la batalla que es va produir prop del castell de Kahlenberg, en la que el duc de Lorena,
amb l’assistència del rei de Polònia, va derrotar l’exèrcit turc, cosa que va significar
l’alliberament de Viena.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5513
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1683 8º op. 9

134.

Toma y recuperación de la gran plaça de Estrigonia, conseguida el dia 27 de octubre
deste año de 1683 por las armas imperiales, que govierna el Sereníssimo Señor duque
de Lorena, derrota que enfrente de dicha plaça dio con sus victoriosos imperiales a
tres escogidos regimientos de los bárbaros, y progressos del señor Rey de Polonia, en
que se refieren notables circunstancias
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1683
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una ciutat en flames en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: el rei de Polònia i el duc de Lorena van tenir un consell de guerra en el

que van resoldre atacar la fortalesa de Neuhäusel, però assabentats que els turcs havien segat
el farratge dels voltants, necessari per a la cavalleria, van decidir conquerir Estrigonia
[Esztergom]. El duc de Lorena es va dirigir cap a aquesta ciutat, de la que en van sortir uns
7.000 turcs per fer-li front. L’exèrcit imperial va atacar els turcs i els va obligar a refugiar-se a
la fortalesa. Seguidament, els imperials van bombardejar i assaltar la ciutat, que es va rendir el
27 d’octubre de 1683. El duc de Lorena va enviar un correu a Viena per informar l’Emperador
d’aquesta victòria, el qual, en saber-ho, va ordenar la celebració d’un Te Deum.
APUNT HISTÒRIC: la notícia de la presa d’Esztergom va arribar a Barcelona pel correu ordinari

de Madrid el 3 de desembre de 1683. AHCB, Ms. B-44, f.101.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la imatge,
que apareix en altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 845

135.

Carta escrita de Roma de 9 de noviembre del año 1683, donde se refieren novedades
ciertas del Imperio con las tropas auxiliares del Señor Rey de Polonia
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1683
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de Jesucrist en portada. Caplletra ornamentada, a 10

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Inclou subtítol: “También se dize de un obispo de
Grecia que se ha levantado con quarenta mil hombres y lleva por el estandarte la Santa
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Imagen de un Santo Christo”.
RESUM DEL CONTINGUT: carta en la que un personatge anònim informava a un altre sobre les

notícies arribades a Roma el dia 7 [novembre 1683] amb un correu procedent de Viena de la
presa de la ciutat d’Esztergom per part de l’exèrcit imperial. La ciutat fou ocupada per les
tropes del duc de Lorena el dia 27 [octubre de 1683]. Segons la carta, els cosacs havien posat
setge a la ciutat de Canissa [Kanizsa] i un bisbe a Grècia s’havia rebel·lat contra els turcs amb
un exèrcit de 40.000 cristians, que portaven una imatge de Crist a la creu com a estendard.
Informava també que els francesos s’havien retirat de Milà i de Flandes i que la ciutat de
Buda era a punt de caure en mans de l’exèrcit imperial.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/3/18-20
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 787

136.

Pronóstico y calendario de todas las fiestas del año, assí de mandamiento como las
ordinarias que se guardan en el presente Principado de Cathaluña, y assí mismo las
que tienen vigilias y ayunos y las quatro témporas del año y también los feriados que
se hazen en la Real Audiencia y Cortes de los Ordinarios, con sus quartos de luna,
juizio del año y buena cosecha de frutos, calculado al meridiano de Cataluña, Aragón
y Valencia

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1684
AUTOR: Felipe Bravo, astròleg català
TEMA: previsions per al nou any
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 8º. Imatge de la Terra, el sol i la Lluna, en portada. Caplletres

historiades, a 7 línies, a l’inici de cada mes de l’any.
RESUM DEL CONTINGUT: calendari de l’any 1684, amb el santoral, llunes i previsions
meteorològiques. Inclou també un pronòstic astrològic, que augurava bones collites de blat,
ordi i llegums i un estiu amb molta mortaldat d’animals i terratrèmols en diverses parts del
món. Inclou també informació sobre els eclipsis que es produirien al llarg de l’any i també la
relació de les fires que es celebraven a tot Catalunya.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Vènse en sa casa, en la Libreteria”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4649 bis

137.

Almanac universal sobre el año 1684, compuesto por el Gran Piscatore de Sarraval,
en el estado de Milán

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1684

86
AUTOR: Gran Piscatore de Sarraval
TEMA: previsions per al nou any
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 62 pàgines, 16º. Portada orlada. Imatge amb motius florals al final. Inclou

subtítol: “Traducido por D.Pedro González de Godoy, oficial mayor de la Secretaría de
Lenguas de S.M.”.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic per a l’any 1684. Inclou el “Discurso general sobre el año

bisextil de 1684”, que conté prediccions genèriques de caràcter polític. En concret, entre altes
coses, anuncia traïcions i sublevacions en alguns països, així com derrotes militars.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BC, Mar.146/10-8º

138.

Noticias sólidas, venidas con el correo de Flandes en primero de enero de 1684
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: 1684
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 9 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets d’Europa. A Rússia els tsars

[Pere I i Ivan V] van trencar la seva aliança amb els turcs. Es confirmava una revolta a
Albània i el trencament de Valàquia. Els exèrcits imperial i polonès van conquerir quatre
fortaleses prop de Tillek. L’exèrcit francès havia envaït els Països Baixos. El rei de França va
rebre el condol d’un ministre imperial per la mort de la reina i va respondre a l’Emperador
amb felicitacions per la victòria en el setge de Viena.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/14
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/2/6-2; BC, F.Bon. 2206
ALTRES EDICIONS: Saragossa, impressor no identificat, amb el mateix títol i amb epígrafs amb
els noms de les ciutats i les dates. BUB, B-54/3/18-22; Sevilla, “a costa de Christoval López”,
amb el títol Relación verdadera y noticias generales venidas con el correo de Flandes en 1 de
enero de 1684, US, A 112/111 (61)

139.

Relación verdadera y noticias generales de Europa, venidas a esta corte por el correo
de Italia el día diez y seis de enero de este año de 1684
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IMPREMTA: no identificada
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb motius florals en la portada. Caplletra

ornamentada, a 9 línies. Inclou dos subtítols: “Refiérense las mercedes y puestos que
S.M.Cesárea ha hecho a los príncipes y soldados valerosos de su exército y de los aprestos
militares de víveres y gente que se alistan para esta primavera” i “Dáse quenta como el Rey
Christianíssimo y el de Dinamarca han pretendido estorvar la aliança hecha entre los señores
Emperador y Rey de Polonia”.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Lintz, l’Emperador
romano-germànic va premiar alguns membres de l’exèrcit. Varsòvia, el rei de Polònia
recelava dels reis de França i Dinamarca, que volien impedir l’aliança amb l’Emperador.
Roma, el Papa va aconseguir l’aliança de Venècia amb l’Emperador i el rei de Polònia.
Venècia, aquesta república havia declarat la guerra als turcs.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica l’impressor, només la ciutat, Barcelona, i l’any.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2207

140.

Manifestación de las máximas de Francia, escritas a la luz de la verdad y
representadas al Parlamento de París a 12 de abril 1684

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1684
AUTOR:
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial enviat al Parlament francès per un personatge anònim, que
deia viure retirat de la Cort, per tal de justificar els drets hereditaris de França sobre el ducat
de Brabant. Segons l’autor, el Tractat dels Pirineus no va suposar deixar aquest territori en
mans de Felip IV, sinó que per l’anomenat “dret de Devolució”, el ducat de Brabant
corresponia a la reina de França, filla del primer matrimoni de Felip IV, i no a Carles II.
L’autor criticava també la política duta a terme per França de col·laboració amb els turcs per
debilitar l’Imperi romano-germànic.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 5514
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.183; BUB, B-45/2/3-8; BUB, B-45/2/1-3; BUB, C-239/4/15-5;
AHCB, B 1684 8º op 7; ABEV, Varis 211, 47.
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ALTRES EDICIONS: Saragossa, pels hereus de Diego Dormer. UPF, ZX1684z.M36

141.

Relació verdadera del feliz succés que han tingut las armas cathólicas del nostre Rei y
Señor Carlos II, que Déu guarde, en lo siti y combat que donà lo exèrcit francès en la
ciutat de Girona a 12 de maig 1684
IMPREMTA: Josep Moyà, Jacint Ascona, Joan Terresánchez i Francesc Llopis
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions, setge de Girona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Portada orlada, amb la imatge d’un cavaller. Caplletra

ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Inclou subtítol: “Enviada de un
cavaller [...] a un ciutedà de Barcelona”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del setge de Girona de 1684, des del primer de maig, quan
l’exèrcit del mariscal Bellefonds va entrar a l’Empordà, fins al 5 de juny en que es va retirar
en direcció al Rosselló. El 12 de maig l’exèrcit francès, que era compost per uns 16.000
homes, va arribar al Pont Major, que es trobava protegit per uns 3.000 efectius d’infanteria i
2.000 de cavalleria que el governador havia fet sortir de Girona. Tanmateix, aquella nit la
guarnició va desemparar el pont, cosa que l’endemà va permetre els francesos creuar el riu Ter
i rodejar la ciutat. El dia 22 l’artilleria francesa va iniciar el bombardeig i va aconseguir obrir
una bretxa a la muralla de Girona en dos dies. A les 9 de la nit del dia 24 de maig els
francesos van iniciar l’assalt, el qual, després de gairebé cinc hores de combat fou rebutjat.
Segons la notícia, els francesos van tenir 5.000 baixes, entre morts i ferits, entre els quals hi
havia 300 oficials, mentre que la guarnició de Girona va perdre uns 400 homes. Inclou la
relació dels oficials catalans morts i ferits.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en casa de Josep Moyà, [...], a la Llibrateria”
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 184

142.

Relación verdadera del feliz suceso que han tenido las armas de nuestro Rey Carlos
Segundo en el sitio y combate que puso el francés en la ciudad de Gerona a los 12 de
mayo de 1684
IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions, setge de Girona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del setge de Girona de 1684. El dia 1 de maig l’exèrcit del

mariscal Bellefonds, format per uns 15.000 homes, va entrar a l’Empordà. El dia 12 va arribar
al Pont Major de Girona, on 3.000 efectius d’infanteria i 2.000 de cavalleria de la guarnició de
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la ciutat li impediren el pas. Això no obstant, segons la relació, els francesos van aconseguir
creuar el Ter fabricant un pont en el pla anomenat d’en Seguer. El dia 22 l’artilleria francesa
va començar a disparar contra la muralla, aconseguint obrir una bretxa en dos dies. La nit del
dia 24 de maig es va iniciar l’assalt general. Uns 6.000 soldats francesos van atacar la
muralla, però foren rebutjats i es van haver de retirar, després de tenir més de 5.000 baixes.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2487
ALTRES EXEMPLARS: BB, *N 15-II-11
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una versió reduïda de la Relació verdadera del feliz succés que
han tingut las armas cathólicas del nostre Rei y Señor Carlos II, que Déu guarde, en lo siti y
combat que donà lo exèrcit francès en la ciutat de Girona a 12 de maig 1684, publicada a
Barcelona a la impremta de Josep Moyà, BC, F.Bon. 184.

143.

Relación verídica de lo sucedido en el sitio de Girona y de la prodigiosa vitoria que
alcançaron las armas del Rey nuestro Señor en la resistencia vigorosa a los avances y
assaltos mas furiosos del enemigo

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Francesc Muns
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions, setge de Girona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del setge que l’exèrcit francès, comandat pel mariscal

Bellefonds, va posar a la ciutat de Girona el maig de 1684. Els francesos van arribar al Pont
Major el dia 11 de maig de 1684 amb un exèrcit format per entre 16.000 i 18.000 soldats. La
relació explica amb detall el bombardeig francès i els assalts a les bretxes que van obrir a la
muralla. Segons la notícia, des de l’inici de l’avanç i fins a la retirada, els francesos van tenir
més de 4.000 baixes, per només 400 els defensors.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 23.

144.

Relación verdadera, escrita por la ciudad de Gerona a esta de Barcelona dándole
noticia del assedio le puso el francés y los assaltos que le dio a 24 de mayo deste año
1684

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions, setge de Girona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels setge que el mariscal Bellefonds va posar sobre la ciutat
de Girona el maig de 1684. Segons la notícia, l’exèrcit francès, format per 16.000 homes, van
entrar a l’Empordà el primer de maig i va restar acampat a Bàscara fins el dia 12. El
bombardeig de Girona es va iniciar el 22 de maig i dos dies després el mariscal francès va
amenaçar la ciutat amb un assalt si no es rendia, cosa que va fer en rebre una resposta
negativa. La notícia narra amb detall l’assalt de l’exèrcit francès, que els gironins van
aconseguir rebutjar.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 14873
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1684 8º op. 9
ALTRES EDICIONS: Girona, per Jeroni Palol, amb el títol de Relación del assedio puso el francés

sobre la ciudad de Gerona y del assalto dio sobre la misma ciudad a 24 de mayo de 1684.
BC, F.Bon. 2488
NOTA: existeix una relació manuscrita que coincideix exactament amb les notícies impreses

per Surià i Palol. BC, F.Bon. 5104. Alguns paràgrafs d’aquest manuscrit van aparèixer també
en una altra notícia, sense peu d’impremta, titulada Relación sucinta de lo sucedido en esta
ciudad de Gerona y sus fronteras en mayo de 1684 por ocasión de la entrada del exército
enemigo de Francia, governado por el mariscal de Bellafont. BC, F. Bon. 2490

145.

Noticias generales de Europa, venidas con el correo de Flandes, el viernes a 9 de junio
deste año de 1684
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de les Reunions
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. El Vaticà va ordenar

recaptar una taxa per col·laborar amb la guerra de Venècia contra els turcs. L’Emperador no va
acceptar iniciar negociacions amb els turcs. En canvi, Polònia i Rússia eren a punt de signar la
pau. Informa també sobre l’enviament d’un exèrcit de reforç a Luxemburg, que es trobava
assetjada per l’exèrcit del Delfí de França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2211

146.

Relación de lo que ha sucedido en Flandes y otras partes de la Christiandad contra
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los designios del Rey Christianíssimo, venidas con el correo a 16 de junio deste año
1684
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de les Reunions
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, el rei de
Polònia va donar ordre a l’exèrcit de dirigir-se al riu Dnièper per enfrontar-se als turcs.
Venècia, 6 de maig de 1684, la república preparava la flota naval amb l’objectiu d’iniciar una
gran campanya contra els turcs. Lintz, 9 de maig, segons cartes arribades de Constantinoble, a
l’Imperi Otomà hi havia gran confusió, causada per revoltes en diferents ciutats. Colònia, 16
de maig, a pesar dels intents de França de provocar dissensions, els electors estaven decidits a
unir-se i posar-se al costat de l’Emperador. La Haia, 22 de maig, els Estats Generals van
respondre al memorial que els havia presentat l’ambaixador francès en els mateixos termes
que en anteriors propostes. Brussel·les, 23 de maig, la ciutat es resistia amb valor dels atacs de
l’exèrcit francès. Sant Sebastià, 6 de juny, dues fragates espanyoles van sortir d’aquest port el
dia 31 de maig i es van enfrontar amb uns bergantins francesos, que es van retirar en produirse una tempesta.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2212

147.

Traducción del manifiesto que el marqués de Senegalla, secretario de Estado de su
Magestad Christianíssima, puso en las manos del señor Francisco Maria Saoli, uno de
los seis diputados que embió la república de Génova para cumplimentarle, el dia 16
de mayo de 1684 a las onze horas del dia

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1684
AUTOR: Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, secretari d’Estat de la Marina francesa
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions, bombardeig de Gènova
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: manifest lliurat pel marquès de Seignelay, secretari d’Estat de la
Marina francesa, a un ambaixador genovès, en el que argumentava les raons per les quals el
rei de França havia resolt atacar la ciutat de Gènova. Entre aquests motius, el ministre francès
exposava que Gènova havia mostrat que preferia posar-se sota la protecció del rei d’Espanya i
que havia construït unes galeres amb la intenció d’unir-les a la flota espanyola. El rei Lluís
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XIV donava cinc hores de temps al senadors de Gènova per respondre a les seves demandes,
que eren que li fossin lliurades les quatre noves galeres i que quatre dels senadors anessin a
demanar-li perdó. Inclou les traduccions d’altres cartes o manifestos que els francesos van
enviar als genovesos després que l’armada de França hagués començat a bombardejar la
ciutat.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-22
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/2/6-18; BC, F.Bon. 2209; AHCB, B 1684 8º op. 10
ALTRES EDICIONS: Saragossa, impressor no identificat. AHCB, A 8º op. 630

148.

Idea y proceder de Francia desde las pazes de Nimega hasta la primavera del año
MDCLXXXIV
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 100 pàgines, 8º. Imatge amb motius florals en portada. Caplletra

ornamentada, a 9 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: manifest que criticava la política seguida per Lluís XIV a Europa en
els anys posteriors a la signatura del tractat de Nimega. L’autor retreia al rei francès el no
haver respectat aquest tractat, així com també l’haver donat suport als turcs en la guerra
contra l’Imperi Otomà, sobretot al comte Thököly, rebel hongarès aliat dels turcs. Inclou una
declaració publicada a Brussel·les pel marquès de Grana, governador de Flandes, que criticava
al rei francès per haver envaït els Països Baixos espanyols.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en casa de Rafael Figueró, Jacinto Andreu,

Antonio Lacavalleria, Josef Forcada, Vicente Surià, Juan Yolis y Josef Llopis, impressores”.
És probable que fos obra de més d’un impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-64/9/33
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-64/8/16; BUB, XVII-2351-1; BPEB, 942-Ide; BMVB, 1 “B”

XVII/48
ALTRES EDICIONS: Colònia, per Christian War-sager (peu d’impremta fals). BC, F.Bon. 181.

149.

Avisos ciertos y verdaderos de los sucessos de las guerras y de la Liga Católica que se
ha jurado delante de su Santidad por el señor Emperador, el rey de Polonia y Venecia
contra el Turco, a veinte y quatro de mayo de este presente año de mil seiscientos y
ochenta y quatro
IMPREMTA: Jacint Andreu
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ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’1. Imatge amb motius florals al final.
RESUM DEL CONTINGUT: el 24 de maig de 1684, el cardenal Pio, representant de l’Emperador

Romanogermànic, el cardenal Barberino, en nom del rei de Polònia, i el cardenal Ottobono,
per part de la república de Venècia, van signar una aliança a Roma per fer la guerra contra
l’Imperi Otomà. El duc de Lorena, amb un exèrcit format per 22.000 soldats, va dirigir-se als
anomenats territoris hereditaris [Alta i Baixa Àustria i altres], mentre que els polonesos van
dirigir-se a Kàmianets i els venecians a les illes de l’arxipèlag del mar Adriàtic.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en su casa. Y se vende también un libro nuevo,

intitulado Idea y proceder de Francia”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-25
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2210; AHCB, B 1684 8º op. 3

150.

Nueva y verdadera relación de la correría que han hecho en el país del turco dos
príncipes, Josafat y Estevan Tinghil por mandado del Gran Emperador de la Alta y
Baxa Etiopia, llamado vulgarmente el preste Juan, con la presa de tres grandes
ciudades: Habelech, Zerbit y Gazán de Bure, con muerte de cien mil turcos, este
presente año de mil seiscientos y ochenta y quatro

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge amb motius florals al final.
RESUM DEL CONTINGUT: un vaixell holandès de transport que va sortir d’Alexandria va arribar

al port de Liorna el dia 2 de juny de 1684. El capità del vaixell i un mercader hebreu natural
d’Amsterdam van explicar que l’emperador d’Etiòpia, coneixedor de les victòries
aconseguides per l’Imperi Romanogermànic contra els turcs, va mobilitzar un exèrcit format
per 400.000 homes, comandat per “Josafat” i “Estefano Tinghil”, els seus fills, amb l’objectiu
de recuperar algunes ciutats que eren en poder de l’Imperi Otomà.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-17
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/2/6-13; BC, F.Bon. 2218; BB, Patrimoni, *N 15-I-4
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151.

Relación verdadera escrita por un cavallero del puerto de Santa Maria a un amigo
suyo desta ciudad de Barcelona, en que se da noticia de la victoria que ha tenido el
governador de la esquadra de Flandes de la armada Real, el señor Bonifacio
Papachín, de seys pinques o navios, quatro olandeses y dos franceses, cargados de
pertrechos de guerra, a los 18 de junio 1684
IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’uns vaixells de guerra en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Imatge amb motius florals al
final.
RESUM DEL CONTINGUT: carta enviada per un personatge anònim a un altre en la que
l’informava que sis vaixells de l’esquadra de Flandes, comandada per l’almirall Bonifacio
Papachino, van entrar al port de Cadis el juny de 1684 amb quatre vaixells de càrrega
holandesos que havien capturat, així com també uns altres dos de francesos que transportaven
munició i altres mercaderies per a l’exèrcit de França. Inclou la relació del material.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor figura en el peu d’impremta com a “Joseph Lopez”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-18
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 8149

152.

Noticias generales de Europa, publicadas a 2 de julio de 1684
IMPREMTA: [Jacint Andreu]
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de les Reunions
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 de juny de

1684, el rei de Polònia avançava en direcció a Valàquia. Lintz, 20 de juny, el duc de Lorena va
ocupar Visegrad a l’assalt. Venècia, 25 de juny, l’armada naval veneciana es dirigia als
Dardanels. Londres, 1 de juliol, el cavaller “Armestron” [Sir Thomas Armstrong] fou
executat, acusat de traïció. Amsterdam, 3 de juliol, en virtut de la pau signada amb França, els
Estats Generals van ordenar el retorn de les milícies que eren a Flandes. París, 8 de juliol, el
rei Lluís XIV va rebre un ambaixador d’Alger, que li va confirmar la pau amb França. Sant
Sebastià, 13 de juliol, els francesos acumulaven un gran arsenal a Baiona, amb intenció de
bombardejar Sant Sebastià. Madrid, 18 de juliol, un correu extraordinari que va arribar de
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Flandes en nou dies va portar la notícia que el duc de Lorena havia derrotat els turcs prop de
Buda.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Jacint Andreu per les

similituds amb altres Noticias generales de Europa publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-28

153.

Relación verdadera de la victoria que ha tenido el Excellentíssimo Señor duque de
Lorena con su exército imperial contra el exército otomano

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: [1684]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Vác
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Caplletra ornamentada, a 7

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: un correu extraordinari amb una carta adreçada a l’ambaixador

imperial va arribar a la cort de Madrid el divendres 21 de juliol de 1684. La carta portava la
notícia de la victòria que el duc Carles de Lorena havia obtingut contra l’exèrcit turc el dia 27
de juny d’aquell any entre les ciutats d’Esztergom i Buda. Segons la notícia, posteriorment,
l’exèrcit imperial va aconseguir també la rendició d’altres ciutats, com Vác i Visegrad.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut. Es dedueix

també que és obra de Rafael Figueró per la imatge, que apareix en altres notícies publicades
per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-I-4
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 837

154.

Relación de la segunda y muy cumplida vitoria campal conseguida por el principal
exército Cesáreo, que manda el Serenissímo héroe duque de Lorena, contra el mayor
poder de los turcos, a tres leguas de Buda. Principios de la capitulación del presidio y
naturales turcos de la mesma ciudad, metrópoli de las coronas de Ungría, y otras
hazañas executadas últimamente por algunos generales imperiales con cuerpos
separados de tropas. Noticias todas que el domingo treze del presente mes de agosto
traxo a esta católica Corte un correo extraordinario de la Cesárea, en cartas de 26 de
julio 1684

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació

96
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’una batalla que va tenir lloc prop de la ciutat de Buda el 21

de juliol de 1684 entre les tropes comandades pel duc Carles de Lorena i l’exèrcit turc.
Segons la notícia els turcs comptaven amb 35.000 efectius, dels quals en van morir més de
4.000 turcs. Les tropes imperials va obtenir un gran botí, format per peces d’artilleria, armes,
cavalls, tendes i carruatges. L’endemà d’aquesta victòria, el duc de Lorena va instar als turcs
de Buda a rendir-se. Si bé inicialment no ho van acceptar, els turcs van proposar més tard
abandonar la ciutat en barques, cosa que el general imperial no els va concedir.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2213
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/2/6-14; AHCB, B 1684 8º op. 8; ABEV, Varis 211, 33.
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, datada el 17 d’agost de 1684. BUB,

C-240/6/8-9.

155.

Avisos ciertos y verdaderos de los sucessos y vitorias de la armada imperial contra el
turco
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: [1684]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 2.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’atac que el duc Carles de Lorena va llançar el juliol de

1684 contra la ciutat de Pest, situada davant de Buda, a Hongria. El dia 6 de juliol el duc va
ordenar la construcció de dos ponts amb barques, que van quedar llestos quatre dies després.
El dia 10 de juliol l’exèrcit imperial va passar el Danubi, obligant els turcs a replegar-se. El
dia 14 de juliol, el general Starhemberg va posar setge a la ciutat de Pest, coincidint amb el
dia que es complia un any de l’inici del setge de Viena per part dels turcs. El dia 15 de juliol
el duc de Lorena va enviar un reforç de més de 18.000 soldats per impedir que arribés ajut a la
ciutat, cosa que, segons la notícia, feia pensar que Pest cauria aviat en poder dels imperials.
OBSERVACIONS: any deduït del contingut. Inclou publicitat. “Véndese en su casa. Y se vende

también un libro nuevo, titulado Examen Studentium super quartum magistri sententiarum, y
un papel intitulado Manifestación de las máximas de Francia”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-19

156.

Relación de la conquista de la fortaleza de Santa Maura hecha por las armas de la
Sereníssima República de Venecia, baxo el prudente y valeroso mando del
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Excelentíssimo Señor Francisco Morosini, capitán general de la armada marítima, en
el año 1684
IMPREMTA: [Josep Llopis]
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Morea
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una galera en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de conquesta de l’illa de Santa Maura [Lèucada] per part de
la flota naval de Venècia, comandada pel general Francesco Morosini. Les tropes venecianes
van desembarcar el 20 de juliol de 1684 i després de dies de bombardeig van aconseguir obrir
una bretxa a la muralla, cosa que va permetre un assalt a la fortalesa, el dia 6 d’agost. Segons
la notícia, una de les primeres ordres que va donar el general Morosini fou la de dedicar la
mesquita major de la ciutat al culte cristià.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Josep Llopis per la imatge de

la galera, que apareix en altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-23
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 958

157.

Tratado de tregua entre esta corona y la de Francia, ajustado en Ratisbona a 15 de
agosto de 1684

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1684
AUTOR: plenipotenciaris dels reis Carles II d’Espanya i Lluís XIV de França
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de les Reunions, Treva de Ratisbona
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: edicte fet públic per ordre del marquès de Leganés, virrei de

Catalunya, el dia 27 de novembre de 1684 que recollia els articles de la treva de vint anys
acordada pel reis Carles II d’Espanya i Lluís XIV de França, signada el 15 d’agost de 1684 a
Ratisbona. Entre altres coses, l’acord estipulava el repartiment de territoris en disputa, en
virtut del qual França es va quedar les ciutats d’Estrasburg, Luxemburg, Vaudémont i Chimay.
LOCALITZACIÓ: BC, Res.505/23-4
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1684 8º op. 11; ABEV, Varis 258, 6; ACA, Monacals, Hisenda,

3925.
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ALTRES EDICIONS: Madrid, per Domingo García Morrás. BC, F.Bon. 11005

158.

Noticias generales venidas por el correo de Flandes de diferentes partes y como está
ya rendida la gran ciudad de Buda, metrópoli de toda la Ungria
IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Francesc Muns]
ANY: [1684]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Notícies separades per

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 d’agost

[1684], el rei de Polònia va rebre una carta de Papa que li demanava personalment atacar la
ciutat de Kàmianets. Linz, 5 d’agost, el príncep Leopold, fill segon de l’Emperador, va morir
de disenteria. En aquesta ciutat s’esperava la notícia de la presa de Buda per part de les tropes
comandades pel duc de Lorena. Amsterdam, 16 d’agost, França va amenaçar amb envair
Flandes si Espanya no signava una treva. París, 18 d’agost, l’exèrcit francès es dirigia a
Philipsburg, a Alemanya, amb la intenció de posar-hi setge. Un correu enviat pel
plenipotenciari del rei de França, el comte de Crécy, des de Ratisbona va informar que la treva
entre Espanya i França era signada.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació extret del contingut. Es dedueix que
és obra de la impremta Mathevat per les similituds amb altres notícies publicades el mateix
any.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/2/6-12

159.

Copia de carta de un cavallero polaco escrita a un hijo suyo en que le da noticia de lo
sucedido entre el rey de Polonia y sus senadores a cerca de la paz propuesta por los
turcos
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: carta datada a Leòpolis [Lviv], el 4 d’agost de 1684, en la que l’autor

assegurava haver assistit personalment al Consell que el rei de Polònia va tenir amb el Senat
per valorar una proposta de pau de l’Imperi Otomà. Els senadors estaven d’acord amb
acceptar les condicions dels turcs, però el rei els va adreçar un discurs, que la relació
reprodueix, instant-los a defensar la religió catòlica fins a les darreres conseqüències. Segons
la notícia, després de parlar, el rei de Polònia es va treure la corona i quan es disposava a

99
baixar del tron, els senadors es van agenollar als seus peus demanant-li perdó. Després d’això,
el rei es va posar al capdavant d’un exèrcit de 80.000 soldats i va partir a combatre contra els
turcs.
OBSERVACIONS: indica que havia estat “impressa en Génova y Milán y traducida en

castellano”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-3

160.

Copia verdadera y fielmente traducida de la Real carta latina que el Sereníssimo Rey
de Polonia imbió a 15 de agosto deste año de 1684 a nuestro Beatíssimo Padre
Innocencio XI

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1684
AUTOR: Joan III Sobieski, rei de Polònia
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut papal en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pel rei de Polònia, Joan III Sobieski,

al papa Inocenci XI, datada a Ivànovo el 15 d’agost de 1684, en la que el monarca polonès
expressava el seu compromís amb la fe catòlica en la guerra contra l’Imperi Otomà. En
concret, el rei polonès informava al Papa que havia aplegat un exèrcit format per uns 77.000
soldats, entre cosacs, lituans, polonesos i altres, per anar a conquerir Belgrad.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat de

publicació, Barcelona, i l’any.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-26
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 8160

161.

Carta escrita del campo imperial sobre la ciudad de Eperies, en la Ungria Superior, a
20 de setiembre de 1684, en que se refiere la memorable e importantíssima vitoria
alcanzada por las mesmas armas cesáreas del exército del rebelde Emerico Tekeli

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 10 línies. Gravat amb motius

florals al final.
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RESUM DEL CONTINGUT: carta enviada per un personatge de l’exèrcit imperial, datada el 20 de
setembre de 1684, en la que explicava els detalls de la presa d’Eperies [Presov]. L’exèrcit
imperial, comandat pel general Schultz, va derrotar les tropes del rebel hongarès Imre
Thököly. Segons la notícia, el general imperial, avisat que Thököly reforçava la plaça
d’Eperies amb previsió d’un setge, va atacar el camp de l’exèrcit rebel, derrotant-lo
completament, i obligant Thököly a fugir. Tot seguit, el general Schultz va ordenar el
bombardeig de la ciutat d’Eperies.
OBSERVACIONS: consta que fou “traducida de lengua alemana” i “publicada el martes 7 de

noviembre de 1684”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-15
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2216

162.

Noticias generales, venidas por el correo de Flandes el sábado 23 de setiembre de 1684
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’agost de

1684, l’Emperadriu va donar a llum una nena. El setge de Buda continuava, tot i la forta
resistència dels turcs. Colònia, 1 de setembre, el rei de Polònia, al capdavant d’un exèrcit de
60.000 soldats, es dirigia a combatre els turcs, mentre l’elector de Brandemburg tenia a punt
15.000 homes per ajuntar-se amb als polonesos. Brussel·les, 8 de setembre, Flandes patia els
excessos dels soldats de l’exèrcit francès. Roma, 27 d’agost, el Papa va rebre una lletra de
canvi anònima per valor de 100.000 escuts per finançar la guerra contra els turcs. París, 9 de
setembre, a pesar dels tractats de pau, el rei Lluís XIV exigia diners a la república de Gènova
a canvi de no atacar-la.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-14
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2215

163.

Floro histórico de la guerra movida por el sultán de los turcos Mehemet IV contra el
Augustíssimo Leopoldo Primero, Emperador de Romanos, etc., el año de
MDCLXXXIII
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IMPREMTA: Mathevat, administrada per Francesc Muns
ANY: 1684
AUTOR: Francisco Fabro Bremundan
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 92 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Inclou subtítol:

“Traducido de italiano en castellano y añadido de los sucesos posteriores a la liberación de
Viena”, i un altre títol a l’inici: “Floro histórico de los sucesos de Viena”.
RESUM DEL CONTINGUT: extensa i detallada narració dels fets més significatius de la Gran

Guerra Turca ocorreguts durant l’any 1683, centrada principalment en el setge de Viena i la
batalla de Khalemberg. Inclou, a l’inici, una dedicatòria de l’autor a la reina Marianna
d’Àustria.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en la mesma imprenta y en casa Bernardo Nivell,

librero, [en la Libreria]”.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-3872-1
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-60/3/23; BUB, B-60/3/27-1; BUB, B-63/5/14-1; AHCB, B 1684
8º (5); BB, Patrimoni, *N 8-I-17; BPEB, 943”16” Flo; UdG, B.Diocesana, 93/2457; BPL,
R.2720
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, a la impremta de Bernardo de Villa
Diego. BUB, C-214/4/26

164.

Noticias generales de Europa, venidas por el correo de Flandes el sábado nueve de
deziembre de este año de mil seiscientos y ochenta y quatro

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1684
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Notícies separades per

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 5 de

novembre de 1684, després de derrotar tres vegades als turcs i als tàrtars, el rei de Polònia es
dirigia a Valàquia i Moldàvia per passar l’hivern. Viena, 9 de novembre, el consell de Guerra
imperial va decidir aixecar el setge de Buda, davant les dificultats que havien sorgit i
l’arribada de reforços per part dels turcs. Venècia, 9 de novembre, el general Morosini va
organitzar una expedició cap al golf de Lepant. París, 25 de novembre, les ciutats del
Llenguadoc havien tingut mala collita i només havien pogut enviar 600.000 lliures torneses al
rei Lluís XIV.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en su casa, con el Piscatori. Y se vende también
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dicho Piscatori en las imprentas de Rafael Figueró, Antonio Lacavalleria, Joseph Forcada,
Vicente Surià, Juan Yolis y Joseph Llopis, impressores”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-12
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, Pre-premsa 4/1

165.

Proclamación católica a los príncipes christianos sobre la unión a la Sagrada Liga
contra el Otomano Imperio. Encamínala a los venerables pies de su Santidad por
mano del Excelentíssimo Señor cardenal Cibo, don Fr. Alonso de Santo Thomás,
indigno obispo de Málaga
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1684
AUTOR: Alonso de Santo Tomás, bisbe de Málaga
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 68 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet d’opinió adreçat al Papa de Roma en el que fra Alonso de

Santo Tomás, bisbe de Málaga, demanava el suport del papa a la Lliga Sagrada contra els
turcs i instava als caps d’estat cristians a afegir-s’hi, tot lamentant que el rei Lluís XIV de
França no ho hagués fet.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/3-6
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/2/2-14; BUB, Ms. 971-21; BUB, XVII-L-2269-17; BC,

F.Bon. 5989; BC, Res 512/6-4º; AHCB, B 1684 8º op. 2; BB, Patrimoni, *N 8-II-17.2; ABEV,
Varis 258, 7.
NOTA: aquesta proclamació fou impresa prèviament a Màlaga. Un estudi sobre aquesta obra es
troba a: Joaquin GIL SANJUAN i Eloisa GARCÍA LAYNEZ, “Supervivencia del ideal de cruzada
en la Época Barroca: la Proclamación Católica de Fray Alonso de Santo Tomás”, Baetica, 9,
1986, p.311-320.

166.

Pronóstico y juhizio universal y particular para el año de 1685, con las conjunciones,
quartos y llenos de sol y luna y las fiestas de guardar, con todos los congressos y
aspectos tendrán los planetas entre sí por todo el año presente, dignos de ser bien
observados, particularmente de los médicos
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1685
AUTOR: Joan Solar, doctor en medicina
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines (incomplert), 8º. Portada orlada. Inclou subtítol, “compuesto
por el doctor en medicina Juan Solar, natural del ducado de Urbino y en la villa de Figueras
deste Principado de Cataluña residente”.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic universal per l’any 1685. Entre altres coses, recull previsions

meteorològiques, llunes, eclipsis, conjuncions astrals, el calendari dels principals sants i
alguns advertiments sobre possibles efectes sobre la salut.
OBSERVACIONS: exemplar incomplert, hi manquen les pàgines 39 a 42. Inclou publicitat:

“Véndense en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BC, Mar 146/2-8º

167.

Noticias principales y verdaderas, desde 9 hasta 30 de enero de 1685

IMPREMTA: Josep Moyà
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents països d’Europa. Espanya, l’armada es
va veure incrementada amb la compra de sis fragates. Itàlia, el Papa va rebre un enviat de
Polònia que li va assegurar que el rei d’aquell país estava determinat a continuar la guerra
contra els turcs. Alemanya, el cardenal Bonvisi, nunci apostòlic a Viena, va assegurar a
l’Emperador que podia comptar amb l’ajut del Vaticà. El general Schultz estava molest amb el
comte Thököly perquè aquest havia fet córrer públicament que l’havia derrotat prop
d’Eperies. Holanda, el Consell d’Estat estava en desacord amb les intencions del príncep
d’Orange d’augmentar el nombre de tropes i només volia mantenir les mobilitzades després
de la pau de Munster. França, el rei Lluís XIV, en consideració amb el Papa, va donar un mes
de temps a la República de Gènova per pagar els diners que reclamava. Brussel·les, es va fer
públic un ban ordenant que tots els soldats trobats pels camins sense el salconduit
reglamentari fossin afusellats, segons una ordre donada el 15 de novembre de 1683.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndense en casa Joseph Moyá, en la libreria”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-53
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1685 8º op. 5
ALTRES EDICIONS: és probable que es tracti d’una reproducció de les Noticias principales y

verdaderas, impreses per Pedro de Cleyn a Brussel·les. Sobre aquesta publicació vegeu:
Javier DÍAZ NOCI, “Gacetas españolas de los Países Bajos en el siglo XVII: La Gazeta de
Amsterdam y Noticias Principales y Verdaderas”, Ámbitos, 7-8. 2001-2002, p.215-237.
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168.

Noticias principales y verdaderas, desde 29 de enero hasta 28 de febrero 1685
IMPREMTA: Josep Moyà
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents països d’Europa. Itàlia, el Vaticà havia

preparat un ajut econòmic per enviar a l’Emperador i al rei de Polònia. El arquebisbe Palafox,
destinat a Sevilla, es va acomiadar del Papa abans d’iniciar el viatge cap a Espanya. A Venècia
es va confirmar la pèrdua de dos vaixells de guerra de l’armada veneciana i la mort de 300
mariners. Alemanya, l’exèrcit imperial no havia pogut impedir l’entrada de socors a la plaça
de Neuhäusel, cosa que complicava el setge. Anglaterra, prosseguien els procediments
judicials contra els conspiradors i escriptors de llibres difamatoris. Per via de Marsella van
arribar a Londres uns exemplars d’un edicte del rei de França que manava retenir a Toló els
vaixells anglesos que transportessin mercaderies de Gènova.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la libreria”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-54
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2220; AHCB, B 1685 8º op. 6
ALTRES EDICIONS: és probable que es tracti d’una reproducció de les Noticias principales y
verdaderas, impreses per Pedro de Cleyn a Brussel·les. Sobre aquesta publicació vegeu:
Javier DÍAZ NOCI, “Gacetas españolas de los Países Bajos en el siglo XVII: La Gazeta de
Amsterdam y Noticias Principales y Verdaderas”, Ámbitos, 7-8. 2001-2002, p.215-237.

169.

Nuevas de Amsterdam, de lunes 5 de febrero 1685
IMPREMTA: Josep Moyà
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Venècia, 19 de gener

de 1685, alguns viatgers arribats de Constantinoble asseguraven que els turcs mobilitzaven
més soldats per enviar al Llevant. París, 27 de gener, França va enviar un exèrcit de 40
batallons d’infanteria i 6.000 efectius de cavalleria a Gènova. Viena, 3 de gener, segons la
informació d’uns espies, els turcs havien aplegat un gran exèrcit prop de Buda per enviar ajut
a Neuhäusel, assetjada per l’exèrcit imperial. A Holanda un enviat del rei d’Anglaterra va
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presentar una queixa per la publicació d’un llibre titulat “Recherche de la mort du comte de
Essex”, per la qual cosa foren cridats els llibreters d’Amsterdam per esbrinar qui era
l’impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-51
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2219
ALTRES EDICIONS: és possible que es tracti d’una reproducció de la Gazeta de Amsterdam,

impresa en aquesta ciutat per David de Castro Tartás. Sobre aquesta publicació vegeu: Javier
DÍAZ NOCI, “Gacetas españolas de los Países Bajos en el siglo XVII: La Gazeta de Amsterdam
y Noticias Principales y Verdaderas”, Ámbitos, 7-8. 2001-2002, p.215-237.

170.

Noticias generales de Europa, venidas por el correo de Flandes el viernes 9 de febrero
de 1685

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, un enviat
dels tàrtars va viatjar a la cort polonesa amb l’objectiu de proposar una aliança contra els
turcs, però la proposta no fou considerada prou sincera. Viena, corrien veus que s’havien
interceptat unes cartes que anaven a Constantinoble instant al Gran Visir a reunir un gran
exèrcit. Hamburg, Suècia i Brandemburg van trencar les negociacions per establir la frontera
de Pomerània perquè els suecs van atacar uns vaixells de Brandemburg. Segons la notícia, era
culpa de França, que temptejava els suecs per anar contra Dinamarca. Amsterdam, els
holandesos desconfiaven de les propostes que els feia el comte d’Avaux, ambaixador de
França, per establir una aliança. Brussel·les, els consells van avançar la paga als soldats per
evitar que assaltessin camins. París, uns vaixells francesos van arribar a Toló amb 900 esclaus
d’Alger, que van ser alliberats en un intercanvi.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2221

171.

Verdaderas noticias de Europa, de 6 de março 1685

IMPREMTA: Josep Moyà
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents països d’Europa. Itàlia, el general

Morosini va partir en direcció a Morea. França, un banquer italià de Lió va fer una estafa per
valor de “1.400 mil” lliures. Anglaterra, després d’heretar el tron per la mort del seu germà, el
nou rei d’Anglaterra va adreçar un missatge al Consell reial, proposant la convocatòria urgent
del Parlament amb l’objectiu d’obtenir un subsidi per al manteniment de la armada naval.
Alemanya, l’Emperador va nomenar el bisbe de Passau per representar-lo a la Dieta de
Ratisbona. Flandes, el govern va decretar el dol per la mort del rei d’Anglaterra.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-52
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2222

172.

Noticias generales de Europa, venidas por el correo de Flandes el sábado a 10 de
março de 1685. Tratase algo del ajuste de Génova
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa.Varsòvia, a 26 de gener

de 1685, el Papa no enviaria ajut econòmic a Polònia per la guerra. Viena, a 8 de febrer, hi
hagué un incendi a la ciutat de Neuhäusel, que es trobava assetjada per l’exèrcit imperial.
Gènova, a 15 de febrer, el Papa havia concedit un jubileu extraordinari de dues setmanes per a
tota la Cristiandat per demanar ajut diví per a la guerra contra els turcs. Londres, a 19 de
febrer, el rei Carles II d’Anglaterra va morir el 16 de febrer. París, a 24 de febrer, es va
confirmar el casament de Lluís XIV amb la Princesa de Portugal.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2140

173.

Relación distinta de lo sucedido en Trípoli, día diez y seis de enero de 1685. Copiada
de una carta escrita a su Alteza Sereníssima el gran duque de Toscana, con un bajel
mercantil que aportó a Liorna
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
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TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una ciutat en flames i tres cometes en portada.

Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta signada a Trípoli el 4 de febrer de 1685, en la que un personatge
anònim explicava al duc de Toscana la visió de tres cometes sobre el cel d’aquesta ciutat, el
dia 23 de gener d’aquell any. Segons la carta, l’endemà hi hagué una gran tempesta que va
matar 5.000 “bárbaros” i el dia següent un terratrèmol que va destruir 200 cases i les
mesquites. Els “bárbaros” van responsabilitzar els cristians captius d’aquests mals i van
matar-ne uns 500, entre els quals un cavaller que fou lligat a un cavall i arrossegat per tota la
ciutat. Segons l’autor, mentre això succeïa, un llamp va fer explotar un polvorí, matant 8.000
persones.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds, sobretot la imatge, amb
altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 21
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 8159
ALTRES EDICIONS: la notícia indica que fou impresa a Florència, Torí i Milà.

174.

Carta que escrivió un religioso de Valladolid a otro de Burgos en que refiere un
portentoso milagro que ha sucedido este año de 1685, convirtiéndose el retrato de una
dama en una devotíssima imagen del Ecce Homo

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1685
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: una dama de Valladolid va encarregar a un pintor que li fes un retrat

damunt una làmina de plata. Mentre retocava el quadre, el pintor va sentir una veu, cosa que li
va provocar un gran ensurt. La senyora va mirar el quadre, però en lloc de la seva imatge hi va
veure la cara de Jesucrist. La dona va anar a confessar-se i el capellà li va aconsellar que es
quedés uns dies a casa resant. Quan aquest afer va sortir a la llum pública, es va buscar
l’argenter que havia fet la làmina i diversos pintors van examinar la pintura. Finalment, la
dama, molt afligida, va ingressar en un convent. Inclou la transcripció d’un sonet sobre aquest
esdeveniment.
OBSERVACIONS: relació datada a Valladolid el 2 de març de 1685.
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LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-58
ALTRES EXEMPLARS:. BC, F.Bon. 2653

175.

Carta que escrive un cavallero de Cádiz a un grande amigo suyo de la ciudad de
Barcelona a 15 de abril 1685
IMPREMTA: Josep Moyà
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta suposadament escrita per un cavaller anònim a una persona

també anònima que residia a Barcelona, en la que li enviava la relació dels vaixells que
conformaven l’armada naval que era a punt de sortir de Cadis. Segons l’autor, eren tres
esquadres pagades per quatre mesos. Inclou la llista de vaixells, amb el nombre d’efectius que
transportaven i les racions de provisions que disposaven. En total hi figuren 15 vaixells de
l’armada reial, 9 de l’esquadra de Flandes, 2 de l’esquadra de Cantabria i unes altres 4
fragates que havien estat comprades a Holanda per incorporar a l’esquadra de Cantabria. Tot
plegat, les esquadres portaven un total de 1.345 canons.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-30
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2224

176.

Noticias principales y verdaderas, desde 15 hasta 29 de mayo 1685
IMPREMTA: [Josep Moyà]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Gravat amb motius florals al final. Text corregut, sense separació amb
epígrafs entre les notícies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents països d’Europa. Espanya, el rei es

trobava en bon estat de salut. Itàlia, una indisposició va impedir al Papa celebrar els oficis de
Setmana Santa. Alemanya, el matrimoni de l’arxiduquessa amb l’elector de Baviera s’havia
programat pels dies 10 o 11 de juny. Anglaterra, el rei va enviar una flota a les costes
d’Escòcia davant l’amenaça d’una armada que havia arribat d’Holanda amb 30.000 soldats.
Holanda, una informació falsa assegurava que la flota que havia partit cap a Escòcia anava en
realitat a Danzig.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Josep Moyà per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie publicades per aquest llibreter.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-31
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2225; AHCB, A 8º op. 816
ALTRES EDICIONS: és probable que es tracti d’una reproducció de les Noticias principales y

verdaderas, impreses per Pedro de Cleyn a Brussel·les. Sobre aquesta publicació vegeu:
Javier DÍAZ NOCI, “Gacetas españolas de los Países Bajos en el siglo XVII: La Gazeta de
Amsterdam y Noticias Principales y Verdaderas”, Ámbitos, 7-8. 2001-2002, p.215-237.

177.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes el viernes
al 1 de junio de 1685

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 d’abril de
1685, avançaven les negociacions de pau entre Rússia i Polònia. Viena, 26 d’abril,
continuava el setge de Neuhäusel per les tropes imperials. Venècia, 4 d’abril, l’exèrcit venecià
va forçar la capitulació dels turcs que ocupaven la ciutat de “Zin” [Sinj]. Londres, a 6 de
maig, els nous reis d’Anglaterra van ser coronats a Westminster.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2226

178.

Aviso cierto y relación verdadera de las armas imperiales contra el Othomano
Imperio

IMPREMTA: no identificada
ANY: [1685]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 de maig

[1685], el rei de Polònia era a punt de sortir cap a Estíria, on havia l’exèrcit s’havia d’ajuntar
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per dirigir-se a una desfilada general. Viena, 26 de maig, l’Emperador, després d’haver-se
reunit amb els seus ministres i generals, va determinar iniciar la campanya amb el setge
d’Alba Real [Székesfehérvár]. L’elector de Baviera tenia com a missió atacar Pest i altres
places del Danubi. Un correu va informar l’Emperador que el príncep Albasi de Transilvània
havia decidit unir les seves tropes a les de l’Imperi per lluitar contra els turcs.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-111

179.

Noticias generales de Europa, venidas por el correo de Flandes el sábado a 4 de
agosto de 1685
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 de juny de
1685, l’elector de Brandemburg va fer de mediador per aconseguir la pau entre Polònia i
Rússia. Viena, 6 de juliol, l’exèrcit imperial reforçava l’artilleria del setge de Neuhäusel per
accelerar la seva ocupació. Hamburg, 13 de juliol, l’elector de Brandemburg va oferir el seu
suport a l’elector del Palatinat en el cas que el rei de França no acceptés la compensació que
oferia a la duquessa d’Orleans, germana de l’elector palatí difunt. Amsterdam, 17 de juliol,
Holanda va avenir-se a pagar la contribució de guerra. París, 21 de juliol, es van presentar a la
Sorbona unes propostes que disminuïen l’autoritat del Papa, cosa que va provocar una queixa
del nunci apostòlic al rei Lluís XIV.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-39
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2227

180.

Aviso cierto del campo junto a Estrigonia de 16 de agosto 1685, dado por un correo
que va a la Corte para participar a la Magestad Católica de nuestro Rey Carlos
Segundo (que Dios guarde) la tan deseada feliz nueva de la vitoria que el exército
imperial ha alcançado contra el del turco
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’escut imperial en portada. Caplletra
ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que va obtenir l’exèrcit imperial, comandat pel

duc de Lorena, amb l’assistència de les tropes de l’elector de Baviera, contra l’exèrcit turc que
es dirigia a socórrer Neuhäusel, el 16 d’agost de 1685. El duc de Lorena va deixar 15.000
homes al setge de Neuhäusel i amb uns altres 30.000 es va dirigir cap a Estrigonia
[Esztergom], on va tenir lloc la batalla. Segons la notícia, les pèrdues per a l’exèrcit turc foren
de 4.000 efectius d’infanteria i 2.000 de cavalleria.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-110

181.

Noticias generales de Europa, venidas por este correo el viernes a 24 de agosto de
1685

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Rebel·lió de Monmouth
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de juliol

de 1685, la guarnició tàrtara de Kàmianets va fer una incursió a la Podòlia. Viena, 19 de juliol,
a la Cort imperial es va celebrar el casament del duc de Baviera amb l’arxiduquessa Maria
Antonia, el dia 15 de juliol. Venècia, 27 de juliol, el general [Silvestro] Valier va destruir el
castell de “Duarec” i les poblacions veïnes, fent 2.500 presoners turcs. Londres, 27 de juliol,
el duc de Monmouth va ser executat, acusat de conspiració i d’haver preparat un atemptat
contra el rei Jaume d’Anglaterra.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-34

182.

Noticias de la vitoria de Gran, presa de Neuzel y otros sucessos de la armada
veneciana y demás partes

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Imatge amb motius florals al final.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Del campament de
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l’exèrcit imperial a Neuhäusel, 9 d’agost de 1685, el príncep Carles de Lorena, d’acord amb
altres generals, va resoldre socórrer la ciutat de Gran [Esztergom], que era assetjada pels
turcs, deixant al comte de Caprara el comandament de l’exèrcit imperial que havia posat setge
a Neuhäusel. Viena, 12 agost, els turcs bombardejaven intensament la ciutat de Gran, amb
dues bateries de 8 canons cada una. París, 1 de setembre, un correu extraordinari va portar la
notícia que el príncep Carles de Lorena, amb un exèrcit de 35.000 homes, va obligar als turcs
a aixecar el setge de Gran. Venècia, 11 agost, el general Morosini, cap de l’exèrcit venecià, va
rebutjar l’oferta de pau dels turcs per rendir Coron.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per

les similituds amb altres notícies, principalment els motius florals.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2214

183.

Relación verdadera de la tan importante como deseada presa de la plaça de
Neuheufel, a fuerça de las Imperiales Armas, governadas por el Excelentíssimo Señor
duque de Lorena, hecha a los 18 de agosto, venida por correo de Francia, oy a los 15
de setiembre de este año de 1685
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Gravat amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa de la ciutat de Neuhäusel [Nové Zámky] el 18

d’agost de 1685 per part dels generals imperials Caprara i Schultz, a les ordres del duc de
Lorena. Segons la notícia, els imperials van entrar per la força dins la ciutat, a pesar que el
baixà turc havia ordenat enarborar la bandera blanca, “y fue tanto el estrago que hizieron que
se da por cierto que no quedó viva persona alguna de consideración”. La relació explica
també que les tropes imperials havien recuperat Visegrád i alliberat Esztergom del setge de
l’exèrcit turc.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2231
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-35

184.

Noticias mas verdaderas de la expugnación de la fortaleza de Neuhausel, por la parte
del exército imperial que prosiguió aquel assedio, quando gruesso principal fue a
encontrar y triunfar del exército infiel junto a Strigonia. Situación e importancia de
aquella gran plaça, dignamente reputada por una de las llaves de la christiandad,
publicadas en la corte a 15 de setiembre de 1685
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa de la fortalesa de Neuhäusel [Nové Zámky],

redactada a partir d’una relació escrita per Pedro de Olivera, capità de Cavalleria, i d’una carta
enviada per l’Emperador al comte de Masfeld, ambaixador imperial a Madrid. Segons la
notícia, l’assalt de Neuhäusel es va inciar el 16 d’agost de 1685. Inclou una descripció
detallada d’aquesta fortalesa, situada a Hongria, prop del Danubi.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-40

185.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
setiembre del año de 1685

IMPREMTA: [Jacint Andreu]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 d’agost de

1685, la salut i l’edat del rei de Polònia va obligar-lo a retirar-se a Prússia i deixar el
comandament de l’exèrcit al seu fill Jaume. Viena, 23 d’agost, l’exèrcit imperial comandat pel
general [Jakob] Leslie, amb 16.000 homes, va saquejar i cremar el raval de Canissa [Kanizsa]
i totes les poblacions i castells propers a aquesta fortalesa. Venècia, 28 d’agost, segons va
informar una barca procedent de Corfú, les tropes del general Morosini s’havien apoderat de
la plaça de “Coron” a l’assalt. Hamburg, 31 d’agost, el rei de Dinamarca va proposar una
aliança a l’Imperi romanogermànic perquè estava molest amb els procediments de França.
Londres, 5 de setembre, els ambaixadors holandesos van renovar l’aliança amb Anglaterra i
amb Brandemburg. París, 8 de setembre, l’exèrcit francès va ajuntar una gran quantitat
d’artilleria a Tolosa i també a Mònaco, cosa que, segons la notícia, feia pensar que Lluís XIV
planejava una guerra a Itàlia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Inclou publicitat. “Los libros del padre Vieyra se

venden en casa de Rafael Figueró, Antonio Lacavalleria, Jacinto Andreu y Joseph Llopis,
impressores. Y se venden a quarenta reales los quatro. Tomos enquadernados”. Es dedueix
que és obra de Jacint Andreu per les similituds amb altres notícies publicades per aquest
impressor.
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LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-38
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2228

186.

Incinuación verídica del estado de las cesáreas armas. Noticias ciertas del aumento de
los cathólicos triumphos contra la perfidia de los otomanos
IMPREMTA: no identificada
ANY: [1685]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: a primers de setembre [1685] l’exèrcit polonès esperava reunir-se amb

el de Lituània prop del riu Dnièper, amb la intenció de passar-lo per combatre contra els
tàrtars. El comte Thököly va enviar un confident al rei de Polònia per aconseguir la seva
mediació en el perdó de l’Emperador. També a primers de setembre els turcs van passar el
Danubi i ajuntaven moltes tropes prop de Pest, cosa que va obligar al general [Johan Karl]
Pálffy a mobilitzar les seves tropes. Inclou la transcripció d’una carta enviada per un baixà al
comte de Lorena que contenia una proposta de pau dels turcs a l’Emperador. El dia 11 de
setembre [1685] les tropes imperials van ocupar la ciutat d’Eperies [Presov]. Una barca que
va arribar a Venècia el 12 de setembre procedent de Constantinoble va portar la notícia que en
aquella ciutat hi havia una epidèmia de pesta.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/5
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-12

187.

Vitoria que han alcançado las armas imperiales contra los turcos en el atachamiento
de la plaça de Badach, governadas por el conde de Herbesteny, en la provincia de
Croassia
IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: [1685]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge amb motius florals a la darrera pàgina.
RESUM DEL CONTINGUT: el comte d’Herberstein, general de les tropes imperials a Croàcia, va

atacar el castell de “Grebonar” el 14 de setembre [1685], forçant la seva rendició. L’endemà,
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el comte va dirigir-se a posar setge a “Badach” [probablement Budak], que fou bombardejada.
Els imperials van derrotar un contingent turc que acudia en defensa d’aquesta plaça, però
veient que no podrien continuar el setge per culpa del mal temps, el comte va ordenar la
retirada. D’altra banda, les tropes imperials comandades pel baró de Mercy van atacar Agria
[Eger]. El compte Thököly va posar-se sota protecció del rei de Polònia per aconseguir el
perdó de l’Emperador. Informa també del naixement de l’arxiduc Carles, d’Àustria, fill de
l’Emperador Leopold I.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat pels

motius florals, exclusius d’aquest taller. A l’exemplar descrit li manca una línia a l’inici de les
pàgines 2 i 3, que figuren manuscrites als marges.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/24
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-109
NOTA: Josep Monfar i Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, va anotar en el seu diari haver rebut

la mateixa informació que conté aquesta relació per via de Madrid el 9 de novembre de 1685:
“Nuevas venidas de Madrid dicho dia. Abisan de Madrid como las armas imperiales han
alcansado una grande victoria de los turcos en el atachamiento de la plaça de Badach,
governadas por el conde de Herbesteny, en la provincia de Croatia. Que al sr. Emparador le
nació un hijo al primero de octubre, y a 12 fue baptizado por el cardenal Bonvisi, legado de su
Santidad. Fue nombrado el príncipe Carlos, Francisco, Ventislao, Balthazar, Juan Antonio y
Ignasio”. BUB, Manuscrits, Diario de noticias de Barcelona de los años 1685, 1686 y 1687,
Ms.397, f.140v, 9 de novembre de 1685.

188.

Noticias generales del Norte por el correo de Flandes, venidas acá a 26 de octubre
1685 con la confirmación del rendimiento de la ciudad de Eperies

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Imatge amb motius florals a la darrera pàgina.
RESUM DEL CONTINGUT: segons un correu arribat de Hongria el 17 de setembre, el general

Schultz havia acceptat les condicions de capitulació de la plaça de Eperies [Presov] i també
havia concedit als oficials alemanys de la guarnició que lluitaven al servei del comte Thököly
entrar en els regiments imperials sense rebre cap càstig. Després de prendre possessió de la
plaça, el general Schultz va sortir en persecució de Thököly.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat pels

motius florals, exclusius d’aquest taller.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/13
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ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-56

189.

Continuación de los successos que han tenido las armas de su Magestad Imperial en
el Reyno de Ungria baxo las órdenes del Sereníssimo Señor príncipe de Lorena en
esta campaña, toma de Cassovia por el general Schults y bloqueo de la importante
plaça de Agria
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut imperial en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: després d’haver conquerit la ciutat d’Eperies [Presov], a l’Alta

Hongria, el general Schultz va dirigir les seves tropes cap a Cassòvia [Kosice]. Sense donar
temps a iniciar el setge, la guarnició turca de la ciutat es va rendir, demanant les mateixes
condicions que havien estat concedides a Eperies, cosa que els fou concedit. La presa de
Cassòvia, segons la notícia, permetia assegurar l’allotjament de les tropes imperials de cara a
l’hivern i suposava un pas molt important de cara a la presa d’Agria [Eger]. El setge d’aquesta
ciutat s’havia vist reforçat amb 14 regiments que el duc de Lorena va enviar al general Mercy.
D’altra banda, el duc de Baviera va retornar a Munic amb la seva esposa, l’arxiduquessa,
portant un diamant i unes joies que l’Emperador els havia regalat pel casament. Segons
notícies de Venècia, l’armada veneciana havia hagut de desistir de posar setge a la ciutat de
Modona per culpa del mal temps.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-37
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1685 8º op. 1

190.

Nuevas venidas por el correo de Flandes a 16 de noviembre, en que se contiene el
rendimiento de toda la Ungria Alta, menos al de la fuerte plaça de Agria, a la
obediencia de su Magestad Cesárea
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de
la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. De Varsòvia, 1

d’octubre de 1685, l’exèrcit polonès avançava cap a les fronteres de Valàquia. Hamburg, 22
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d’octubre, a Moscou hi hagué un incendi que va començar al palau del tsar. Viena, 14
d’octubre, les tropes imperials havien aconseguit la rendició de gairebé la totalitat de les
places fortes de la Alta Hongria i esperaven conquerir la ciutat d’Agria [Eger]. Venècia, 13
d’octubre, informava sobre els moviments de l’exèrcit venecià comandat pel general Morosini
contra els turcs.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/1

191.

Nuevas venidas por el correo de Flandes a 23 de noviembre de 1685

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 d’octubre

de 1685, les tropes del rei de Polònia van obtenir la victòria en un enfrontament contra els
turcs prop del riu Dnièster. Viena, 21 d’octubre, el príncep Carles de Lorena fou rebut a la
Cort imperial, mentre l’exèrcit continuava el setge d’Agria [Eger]. Venècia, 20 d’octubre,
l’exèrcit de la República havia ocupat la ciutat de Kalamata, a la Messènia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per
les similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2232

192.

Nuevas venidas por el correo de Flandes a 30 de noviembre de 1685

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 d’octubre

de 1685, Mohila, cap dels cosacs que lluitaven a favor de Polònia, va conquerir una ciutat de
la riba del riu Dnièster. Viena, 28 d’octubre, un emissari va arribar a la cort imperial procedent
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d’Innsbruck amb la notícia que la princesa de Lorena havia tingut un fill. Venècia, 27
d’octubre, es va confirmar que el general Morosini, al capdavant de l’armada veneciana, va
aconseguir la rendició de les places de Kalamata i Zarnata, el dia 12 del mateix mes. Londres,
18 de novembre, a la capital anglesa es tenien notícies que el príncep d’Orange reprimia els
catòlics a Holanda.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per

les similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2233

193.

Maravilloso concurso de muchas y grandes vitorias que han tenido las armas
christianas contra el turco al fin de la presente campaña en la presa de la famosa
ciudad de Casovia por el general conde de Caprara el dia 25 de octubre, mediante
capitulación, con el rendimiento de las fuertes plazas de Zolnoch, Leustich Hibrahy,
Caló, el Varadín Menor y San Nicolás, y generalmente de toda la Ungria Superior
(menos Agria y el Varadín Mayor), a la obediencia de S.M. Cesárea y con la retirada y
prisión del conde Teckely, cabo principal de los rebeldes, según las cartas de Viena de
2 de noviembre, y en la batalla campal que el exército polaco y lituano dio al
turquesco y tártaro desde primero de octubre hasta el día 10 del mesmo mes, con
derrota entera de aquellos bárbaros y toma del prodigioso socorro que intentavan
introducir en Caminiec, según las cartas de Hamburgo, de 6 de noviembre, y
finalmente en la conquista que han hecho los venecianos de las fortalezas de
Portovetulo, Chelisa, Passava y Portoqualla en la Morea, con disposiciones próximas
para sorprender la isla de Cerigo o Citerea y quedar dueños de todas las
dependencias de los maynotas, según las cartas de Génova de 10 de noviembre
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents països europeus. L’exèrcit del general

Caprara va posar setge a la plaça de Cassòvia [Kosice], a Hongria, que era defensada per
partidaris del comte Thököly. Aquest, però, segons la notícia, va caure en un parany que li va
posar el baixà de Varadin, que el va fer presoner i enviar a Adrianòpolis. Informats d’això, els
rebels de Cassòvia es van avenir a capitular. D’altra banda, uns correus enviats pels generals
Schultz, Mercy i Heissler a la cort imperial van portar la notícia de la rendició de diverses
fortaleses. El dia 1 d’octubre les tropes poloneses i lituanes, amb 30.000 homes, va derrotar
un exèrcit de 6.000 turcs i tàrtars que intentaven introduir ajut a Kàmianets, en una batalla que
va durar deu dies. Un vaixell que va arribar a Venècia va portar la notícia que el general
Morosini havia capturat diverses fortaleses a la Morea. A Anglaterra s’havia descobert una
altra conspiració contra el rei.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació.
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LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-41
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2235

194.

Nuevas venidas por el correo de Flandes, a los 7 de deziembre de 1685

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: resum de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 22 d’octubre
de 1685, informa sobre l’estat de la guerra del rei de Polònia contra els turcs. Viena, 14 de
novembre, el comte Thököly va ser empresonat a Varadin, per ordre de l’Emperador. Venècia,
7 de novembre, segons informacions procedents del port de Citera, la fortalesa de Kalamata, a
la Messènia, havia estat conquerida per l’armada veneciana.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per

les similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/1
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-56; BC, F.Bon. 2234

195.

Carta nueva y verdadera relación de la toma de la importantíssima plaça de Sarava,
en la Ungria Superior, y del rendimiento de las villas de Potak y de Mongatz y
obediencia de la princessa Rogatzi, muger del conde Tekeli y sus hijos a su Magestad
Cesárea y otras cosas de grande consideración, venida por el correo de Francia a 14
de deziembre 1685

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícia precedida d’un epígraf, amb el nom de “Viena”.
RESUM DEL CONTINGUT: les tropes imperials avançaven cap a l’interior d’Hongria, en direcció a

la zona de Varadin i Temesvar, on havien conquerit la ciutat de Mongatz [Mukachevo].
Segons la notícia, la princesa Rákóczi, esposa del comte Thököly, va acceptar el perdó de
l’Emperador oferint una considerable suma de diners. El general Schultz va ser nomenat
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governador de Szolnok, que havia estat abandonada pels turcs.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 27
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2236; BUB, C-240/6/8-42

196.

Nuevas venidas por el correo de Flandes a los 15 de deziembre de 1685
IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 29 d’octubre

de 1685, els exèrcits dels Palatinats es dirigien a incorporar-se a l’exèrcit del rei de Polònia.
Hamburg, 29 de novembre, la república de Venècia va encomanar el comandament del seu
exèrcit al mariscal [Otto Wilhelm] de Koenigsmark. Viena, 1 de novembre, el governador de
Novigrad fou empresonat per haver defensat el comte Thököly. L’exèrcit imperial havia
obtingut algunes victòries prop de Temesvar. Venècia, 10 de novembre, van arribar notícies
d’una revolta que havia esclatat a Constantinoble.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per

les similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/1
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-43

197.

Noticias verídicas, venidas por el correo de Francia al 1 de marzo del año 1686
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 13 de gener
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de 1686, els líders religiosos tàrtars havien impedit una aliança amb el rei de Polònia. Viena,
27 de gener, l’Emperador havia aplegat un exèrcit format per 85.000 homes per iniciar una
nova campanya contra els turcs. Els generals Mercy i Heissler s’havien proposat l’objectiu de
conquerir Segedin [Szeged]. Venècia, 31 de gener, un vaixell anglès arribat al port de Liorna
procedent d’Alexandria va informar que els àrabs havien declarat la guerra als turcs. Londres,
2 de febrer, Lluís XIV va respondre a un ambaixador anglès que França no reconeixeria el
príncep d’Orange com a rei d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/11
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-89; BC, F.Bon. 2237

198.

Noticias verdaderas de la victoria que han tenido las armas imperiales contra el
Otomano Imperio, con diferentes noticias venidas a 16 de março de 1686

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 27 de gener

de 1686, segons l’ambaixador polonès a Pèrsia, una gran part de l’Àsia s’havia rebel·lat
contra els turcs. Viena, 7 de febrer, la cort imperial va recaptar 150.000 florins dels
eclesiàstics dels Territoris Hereditaris per a la guerra contra els turcs. Londres, 17 de febrer,
l’esposa del Cambrer Major d’Anglaterra va abraçar la religió catòlica, cosa que va causar un
gran enrenou entre els bisbes anglicans, temorosos que això servís d’exemple. Brussel·les, 2
de febrer, les ciutats dels Països Baixos ocupades pels francesos portaven a terme grans
preparatius de guerra. París, 23 de febrer, una representació de comerciants va queixar-se al
marquès de Croisy [Charles Colbert], secretari d’Estat, del perjudici que ocasionava la
prohibició dels vaixells francesos d’entrar en ports espanyols, però la seva petició no fou
acceptada.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-91
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2238; AHCB, A 8º op. 786

199.

Noticias de la victoria que han tenido las armas imperiales contra el Otomano
Imperio, con diferentes noticias venidas a 30 de marzo de 1686
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de febrer
de 1686, l’exèrcit xinès va destruir una fortalesa que els russos havien construït a Estíria.
Segons la notícia, això dificultava les negociacions amb els tsars [Pere I i Ivan V] de Rússia
per la seva entrada en la Lliga Sagrada contra els turcs. Viena, 21 de febrer, el general Mercy
va informar l’Emperador que el comte Thököly era a Gran Varadín [Oradea], a la
Transilvània, des d’on havia enviat una carta a tots els governadors de les ciutats d’Hongria.
Inclou la transcripció d’aquesta carta, en la que Thököly instava als governadors a enviar-li
dos delegats per transmetre’ls les ordres oportunes. Londres, 2 de març, el rei d’Anglaterra va
enviar un fill natural que tenia a París a servir a Hongria a les ordres del príncep de Lorena.
Colònia, 5 de març, l’elector del Palatinat va obtenir el permís de l’Emperador per resoldre les
seves diferències amb la duquessa d’Orleans amb la mediació del Papa de Roma.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-90
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2239

200.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia, el sábado
a 6 de abril de 1686, con toma del castillo de San Iob
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 de febrer
de 1686, el rei de França va oferir un ajut econòmic al de Polònia per a la guerra contra els
turcs. Viena, 28 de febrer, les tropes imperials, comandades pel comte Caraffa, van conquerir
el castell de “San Job”, ocupat pels turcs, prop de Gran Varadín [Oradea]. Venècia, 24 de
febrer, es van projectar unes obres d’ampliació d’un canal per facilitar la sortida dels vaixells
del port. Londres, 9 de març, uns estudiants que havien iniciat una revolta contra els catòlics a
Escòcia foren castigats.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró, per les
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similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-87

201.

Relación verdadera de las preparaciones que se hazen en el Imperio contra el turco,
venidas por el correo de Francia a 13 de abril de 1686

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Viena, a 11 de març de 1686, segons la qual el comte

de Caraffa es dirigia a Debrezin [Debrecen] per obligar la ciutat a pagar la contribució. El
general imperial advertia en les seves cartes que un gran nombre d’hongaresos planejaven
unir-se als rebels del comte Thököly. Uns destacaments de l’exèrcit imperial va atacar un fort
prop d’Alba Real [Székesfehérvár]. Un gran incendi va destruir el raval de la ciutat de
Varadin [Petrovaradin]. Un ambaixador de l’elector de Brandemburg va informar l’Emperador
que les tropes auxiliars eren a punt per entrar en guerra. El comte d’Starhemberg fou nomenat
conseller d’Estat i va partir cap a Heidelberg per comandar l’exèrcit al Palatinat. El nombre
total d’efectius de que disposava per a la campanya era de 76.700 homes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró, per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-92
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2240; AHCB, A 8º op. 808

202.

Noticias ciertas y verdaderas, venidas de Viena a esta ciudad de Barcelona por el
correo de Francia a 20 de abril de 1686

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 de març de
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1686, les tropes imperials, comandades pels generals Caraffa i Caprara, van començar a
bombardejar la ciutat de Mongatz [Mukachevo]. Algunes cartes arribades de Buda
informaven que l’exèrcit otomà intentava recuperar algunes ciutats perdudes. Varsòvia, 3 de
març, la guarnició polonesa de Sniatyn, a Ucraïna, havia capturat un comboi turc format per
900 carros. Gènova, 30 de març, l’exèrcit francès va atacar un poble de l’estat de Milà, però el
comte de Melgar, governador del Milanesat, no va respondre per no ser acusat de trencar una
treva quan faltava poc per acabar el seu mandat. Els magistrats de Milà, davant la negativa del
governador, van formar un exèrcit de 12.000 homes per fer front als francesos.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2241
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-93

203.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia el sábado
11 de mayo de 1686
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut imperial en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’abril de

1686, segons cartes enviades pel general Caprara, el 27 de març les perspectives del setge del
castell de Mongatz [Mukachevo] eren bones. L’exèrcit imperial assetjava aquesta ciutat havia
rebut un reforç de 3.000 efectius d’infanteria i 1.000 de cavalleria. Varsòvia, 24 de març, el rei
de Polònia va lliurar els uniformes i 100.000 florins als 10.000 cosacs que s’havien unit a
l’exèrcit per participar en la guerra contra els turcs. Brussel·les, 18 d’abril, segons correus
d’Alemanya i Itàlia els polonesos havien derrotat un exèrcit de 10.000 tàrtars que havien
intentat socórrer Mongatz [Mukachevo].
OBSERVACIONS: el peu d’impremta només indica el nom de la ciutat, Barcelona. Es dedueix
que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres notícies publicades per aquest
impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-78

204.

Relación de la vitoria que han tenido las armas imperiales y presa de un rey moro con
otros baxaes, venida a Barcelona a 24 deste mes de mayo 1686
IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: relació
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 d’abril de
1686, els cosacs van derrotar un exèrcit format per 10.000 tàrtars que intentava socórrer
Mongatz [Mukachevo]. Posteriorment, l’exèrcit polonès va derrotar uns altres 14.000 tàrtars.
En revenja, els tàrtars van fer una incursió a la Podòlia. Viena, 18 d’abril, l’exèrcit imperial
comandat pel general Caprara havia aconseguit fabricar un pas en el fossar de la fortalesa de
Mongatz [Mukachevo], per tal d’assaltar-la, tot i que les pluges i la neu dificultaven aquest
pas. Venècia, 20 d’abril, un correu enviat pel general Morosini, a primer del mes, va portar la
notícia que l’exèrcit venecià havia impedit als turcs posar setge a “Chesala”.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat, per
les similituds amb altres notícies publicades per aquest taller.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-77
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2242

205.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia el sábado
a 1 de junio de 1686

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 d’abril de
1686, informa sobre l’estat del setge de Mongatz [Mukachevo]., per part del general Caprara.
Roma, 4 de maig, la Inquisició va condemnar a presó perpètua a un francès pel delicte de
blasfèmia. El Papa va rebre en audiència a l’ambaixador d’Anglaterra. Amsterdam, el 10 de
maig, l’armada holandesa havia partit cap a Cadis per escoltar, juntament amb vaixells
espanyols, una flota que havia de partir cap a Amèrica.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-84
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206.

Noticias verídicas de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia el sábado
a 8 de junio de 1686
IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 d’abril de
1686, els ambaixadors polonesos i els tsars [Pere I i Ivan V] de Rússia havien signat una
aliança contra els turcs. Viena, 2 de maig, el general Caprara va rebre ordre de la cort imperial
de reduir l’atac a Mongatz [Mukachevo] a un simple bloqueig. Brussel·les, 16 de maig,
segons un correu arribat d’Alemanya, els generals Mercy i Heissler van derrotar els turcs prop
de la ciutat de Segedin el 25 d’abril.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per

les similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/12
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-83; BC, F.Bon. 2245

207.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes el sábado
a 5 de julio de 1686
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 de maig

de 1686, els exèrcits polonès i lituà es preparaven per unir-se a les tropes imperials. Viena, 30
de maig, la mostra general de l’exèrcit imperial va començar amb retard per culpa del mal
estat dels camins d’Hongria. Londres, 10 de juny, el rei Jaume d’Anglaterra va participar en
les festes de la segona Pasqua.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EDICIONS: existeix una gaseta idèntica, titulada Noticias generales de Europa, venidas

a Zaragoza por el correo de Flandes, sábado a 29 de junio de 1686. US, Fondo Antiguo, A
112/038(16)

208.

Noticias venidas por la parte de Milán con persona particular y traducidas de lo
italiano en el idioma español

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Viena el 2 de juny de 1686, segons la qual l’exèrcit del
príncep Carles de Lorena era a punt d’iniciar la nova campanya de la guerra contra els turcs.
Inclou una relació de la composició dels exèrcits del duc de Lorena i de l’elector de Baviera,
amb els noms dels oficials de major graduació i la quantitat de soldats. El total d’efectius de
l’exèrcit imperial, segons la notícia, era de 92.200 homes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per
les similituds amb altres notícies publicades per Jaume Caís, l’administrador.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-72
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2244

209.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por un correo extreordinario de
Milán el lunes a 15 de julio de 1686

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets d’Europa. Milà, el comte de

Fuensalida, governador del Milanesat, va visitar les fortificacions de la ciutat de Lodi, el dia
11 de juny de 1686. Savoia, el príncep [Victor Amadeu] de Savoia va retornar a Torí després
d’una campanya a la vall de Lucerna. Brussel·les, el marquès de Gastañaga, governador de
Flandes, va enviar diverses companyies de cavalleria i infanteria per reforçar la guarnició de
Gant. La Haia, l’assemblea de la ciutat va resoldre reforçar l’armada naval. El príncep
d’Orange va manar construir tres vaixells de guerra a Amsterdam amb diners enviats per
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Espanya. Viena, un enviat va informar l’Emperador que el dia 4 de maig el rei de Polònia
havia signat una aliança amb Rússia contra els turcs.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou impresa a Barcelona pel títol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 875
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2246

210.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia el viernes
20 de julio de 1686
Impressor: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de noticies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de juny de

1686, les tropes imperials comandades pel príncep Carles de Lorena eren a les portes de
Buda, preparats per iniciar el setge. Venècia, 13 de juny, un incendi va causar danys en
aquesta ciutat.
OBSERVACIONS: exemplar mutilat
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

211.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Erancia [i. e.
Francia] a 27 de julio de 1686. También se da noticia del modo y forma del sitio de
Buda
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’assalt d’una fortalesa en portada. Caplletra

sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Camp imperial davant

la ciutat de Buda, 19 de juny de 1686, el Consell de Guerra de l’exèrcit imperial va resoldre
posar setge a aquesta ciutat. La notícia explica la situació dels primers dies de setge. Viena, 23
de juny, un correu va informar que els turcs havien abandonat Pest, al costat de Buda, que
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havia estat immediatament ocupada per tropes imperials. Venècia, 20 de juliol, informava
sobre els moviments de l’armada naval veneciana a la Morea.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-74

212.

Floro histórico de la Guerra Sagrada contra turcos. Segunda Parte, que contiene los
sucessos de los años MDCLXXXIV y MDCLXXXV

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: Francisco Fabro Bremundan
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 210 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: extensa i detallada narració dels esdeveniments ocorreguts durant la

Gran Guerra Turca, dividida en dues parts, una corresponent als fets succeïts l’any 1684 i
l’altre el 1685. Inclou, a l’inici, una dedicatòria de l’autor a la reina Marianna d’Àustria,
datada a Madrid el 4 de juny de 1686.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, signat per Miquel de Cortiada, regent la cancelleria, el 13 de

juliol de 1686.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-3872-2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-60/3/23; BUB, B-60/3/27; AHCB, B 1684 8º (5); BB, Patrimoni,
*N 8-I-17; BPEB, 943”16” Flo; UdG, B.Diocesana, 93/2457; BPL, R.2720
ALTRES EDICIONS: es tracta de la reedició d’una obra amb el mateix títol impresa a Madrid per

compte de Sebastián de Armendáriz a la impremta de Bernardo de Villa Diego. BB,
Patrimoni, *N 8-II-6.2

213.

Relación verdadera en que se da noticia de la continuación de el sitio de Buda, venida
a Barcelona por el correo de Francia a 3 de agosto de 1686

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia procedent del camp de l’exèrcit imperial davant la ciutat de
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Buda, datada el 26 de juny de 1686, que explicava en forma de diari de l’evolució del setge
que l’exèrcit imperial havia posat sobre aquesta ciutat, des del dia 20 al 26 de juny. Els
assetjants van fer grans avenços en la construcció de trinxeres i en la instal·lació de les
bateries de canons. La guarnició de l’exèrcit turc havia fet dues sortides fallides. Venècia, 29
de juny de 1686, l’armada veneciana prosseguia els combats contra els turcs a la Morea.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2251
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-71; AHCB, B 1686 8º op. 12

214.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia, a 10 de
agosto 1686. Y se da noticia de los avanços de Buda y victoria de Venecia
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Camp de l’exèrcit

imperial davant de Buda, 4 de juliol de 1686, continuava el setge de l’exèrcit imperial sobre
aquesta ciutat. Viena, 7 de juliol, els correus que a diari arribaven a la cort imperial procedents
de Buda informaven que les condicions del setge progressaven favorablement per a les armes
imperials i que s’esperava una prompta rendició. Venècia, 6 de juliol, les tropes comandades
del general Morosini van ocupar la ciutat de Navarino [Pilos], a la Messènia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa, 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-63; BC, F.Bon. 2248

215.

Noticias venidas por el correo de Francia a 16 de agosto en esta ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Camp imperial davant
la ciutat de Buda, 3 de juliol de 1686, informa dels moviments de l’exèrcit imperial i de l’estat
del setge d’aquesta ciutat, amb l’explicació d’alguns atacs. Viena, 14 de juliol, els hússars
havien ocupat un castell prop de la illa de Santa Margarida, a Buda. Lió, 9 d’agost, un correu
amb cartes de l’Emperador per al rei d’Espanya va passar per aquesta ciutat amb la notícia
que Buda havia estat presa a l’assalt.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per la

publicitat. “Y se da noticia a los curiosos como ha salido la segunda parte del Floro Histórico,
impresso en Barcelona en la imprenta de Mathevat, administrada por Jayme Cays, a la puerta
Ferrissa. Y se vende en la mesma imprenta y en casa Bernardo Nivell, librero, en la Libreria”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/5

216.

Noticias generales, venidas por el correo de Francia a Barcelona a los 17 de agosto, de
la continuación del sitio de Buda y de su rendimiento por aviso particular de León y
pressa de la ciudad de Modón, cabeça de la Morea por la armada veneciana

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Conté una narració en

forma de diari de l’estat del setge de la ciutat de Buda, des del 3 fins el 10 d’agost de 1686.
En aquest darrer dia, 2.000 soldats turcs van fer una sortida, que fou rebutjada per l’exèrcit
imperial. Lió, 6 d’agost, un correu extraordinari enviat per l’Emperador que va passar per
aquesta ciutat en direcció a Madrid va confirmar la presa de Buda a l’assalt general. Venècia,
27 de juliol, la ciutat de Modona, a la Messènia, va caure en poder de l’armada veneciana
després de quinze dies de setge.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/21
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2252

217.

Relación verdadera en que se da aviso de la toma de la gran ciudad de Buda

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Del camp imperial
davant de Buda explica en forma de diari, des del dia 17 fins el 25 de juliol de 1686, els
preparatius que l’exèrcit comandat pel príncep Carles de Lorena portava a terme per a l’assalt
de la ciutat. Roma, 6 d’agost, un correu de Viena va confirmar que Buda havia caigut en mans
de l’exèrcit imperial el 27 de juliol. Segons aquesta notícia, en l’assalt havien mort 10.000
turcs i només 800 cristians. Varsòvia, 19 de juliol, l’exèrcit polonès va lliurar una batalla
contra els turcs prop de la ciutat de Kàmianets.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2250
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1686 8º op. 11

218.

Noticias generales venidas por el correo de Francia a Barcelona a 23 de agosto de
1686, con noticia de la toma de la ciudad de Buda
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la situació del setge de la ciutat de Buda, feta des del
“campo imperial delante de Buda”, des del 10 al 18 de juliol de 1686, amb molts detalls sobre
els bombardeigs i els primers assalts. Segons una notícia de París, el 22 de juliol els imperials
van aconseguir prendre Buda després de tres assalts. Venècia, 20 de juliol, es confirmava
l’ocupació de la ciutat de Modona, a la Messènia, per les tropes del general Francesco
Morosini.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/22

219.

Notitias venidas por el correo de Francia a 24 de agosto en esta ciudad de Barcelona
IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Camp de l’exèrcit
imperial davant de Buda, 18 de juliol de 1686, les tropes imperials acceleraven els treballs per
perfeccionar les bateries de canons i la col·locació de mines a les muralles. Viena, 14 de juliol,
els turcs van fer presoner el comte Thököly a Temesvar. Venècia, 20 de juliol, va arribar la
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notícia que el general Morosini havia pres la plaça de Modona i es dirigia a posar setge a la
ciutat de Napoli de Romania [Nàuplia].
OBSERVACIONS: error en el títol, diu “notitias” en lloc de “noticias”. Sense peu d’impremta. Es

dedueix que és obra de la impremta Mathevat per les similituds amb altres notícies d’aquesta
sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/5
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2249

220.

Noticias venidas de Roma, Olanda, León y París a 30 de agosto de 1686, confirmando
la rendición de Buda a las armas Cesáreas en 28 de julio deste mismo año

IMPREMTA: [Mathevat, administrada per Jaume Caís]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícies sobre l’estat del setge de Buda, portades pel correu de França
el 25 de juliol de 1686. Tot i que l’artilleria de l’exèrcit imperial havia obert bretxa a les
muralles de Buda, el baixà no va acceptar la proposta de rendició que li va fer el príncep
Carles de Lorena. Les gasetes d’Holanda asseguraven que el general imperial va ordenar un
assalt general el dia 28 de juliol. Segons la notícia, l’exèrcit va ocupar la plaça, degollant tota
la guarnició, formada per 3.000 turcs, i també 5.000 jueus que hi vivien. L’anunci de la presa
de Buda va arribar a coneixement del Papa el dia 6 d’agost.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta Mathevat per

les similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 815
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2247

221.

Noticias verdaderas de la toma de la ciudad de Buda, venidas por un gentil-hombre
que ha enviado su Magestad Cesárea al Rey nuestro Señor Carlos Segundo (que Dios
guarde) con diferentes noticias

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 11 d’agost de
1686, la ciutat va celebrar amb festes i lluminàries la notícia de la presa de la ciutat de Buda.
Gènova, 21 de juliol, l’armada de França va arribar al port de Toló, procedent de Cadis. El
govern de la república va enviar cinc galeres a les costes de Còrsega i Sardenya per protegirles dels atacs dels corsaris berbers. Viena, 1 d’agost, els prínceps de Lorena i de Baviera i
l’elector de Brandemburg, que comandaven l’exèrcit imperial que assetjava la ciutat de Buda,
van acordar llançar un assalt general. Madrid, 31 d’agost, un enviat imperial va portar la
notícia al rei Carles II de la presa de Buda. Sant Sebastià, 27 d’agost, en aquest dia va passar
per aquesta ciutat l’enviat imperial que anava a Madrid amb la notícia de la presa de Buda.
Hamburg, 9 d’agost, algunes cartes arribades a aquesta ciutat coincidien en la notícia que el
28 de juliol l’exèrcit imperial havia assaltat amb èxit la ciutat de Buda.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1686 8º op.9
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2261

222.

Noticias ciertas, venidas por el cotreo [i.e. correo] de Italia a 6 de setiembre de 1686,
dándole relación al Rey nuestro Señor (que Dios guarde) de la presa de Buda y
muerte del bajá de Agria y marcha del exército del sofí de Persia a Babilonia
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets. Madrid, un correu enviat per
l’Emperador romanogermànic al rei Carles II va arribar a la Cort el 30 d’agost de 1686 amb la
notícia de la conquesta de la ciutat de Buda. Camp de l’exèrcit imperial, després d’haver
ocupat Buda, el general Caraffa va dirigir-se a Agria [Eger], on es va enfrontar amb la
cavalleria del baixà d’aquesta ciutat, que va resultar mort. El sofí [sha] de Pèrsia va aplegar un
exèrcit format per 50.000 efectius de cavalleria i 40.000 d’infanteria amb l’objectiu de
recórrer la riba del riu Tigris i ocupar Babilònia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2253

223.

Copia de la carta que escrive el Excelentíssimo Señor marqués de Burgomaine,
embaxador de España, con el aviso de la toma de Buda y su castillo por assalto,
delante el exército otomano, a los 3 de setiembre, al Excelentíssimo Señor conde de
Fuensalida, governador de Milán, la qual participa al Excelentíssimo Señor marqués
de Leganés, virrey y capitán general del Principado y exército de Cataluña, etc.
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: Carlos de Este, marquès de Borgomanero
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cavaller en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletres ornamentades, a 8 i 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: carta de l’ambaixador espanyol a Viena, datada en aquesta ciutat el 4

de setembre de 1686, enviada al comte de Fuensalida, governador de Milà, per tal d’informarlo de la presa de la ciutat de Buda per part de l’exèrcit imperial. Segons la carta, l’assalt va
culminar el dia 3 de setembre a les 4 de la tarda. La carta fou reenviada pel governador de
Milà al virrei de Catalunya, el marquès de Leganés. Inclou una introducció de l’impressor que
indica que la notícia va arribar a Barcelona el 14 de setembre, cosa que aclaria “las confusas
nuevas que se han esparcido de la toma de la ciudad y castillo de Buda con poco
fundamento”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1686 8º op.3

224.

Noticias varias y copia de carta de Milán de 8 de setiembre que contiene la noticia
indubitable del rendimiento de la Real ciudad de Buda y su ciudadela por assalto
general de las armas imperiales a vista del exército turco, a 2 de setiembre 1686

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets d’Europa. Alemanya, 27 d’agost,
l’exèrcit imperial, comandat pel duc de Lorena i els electors de Baviera i Brandemburg, van
conquerir a l’assalt la ciutat de Buda. Inclou els noms dels principals oficials de l’exèrcit
imperial que van morir i també alguns ferits entre els voluntaris espanyols. Viena, es va cantar
un Te Deum per celebrar la conquesta de Modona per part de l’exèrcit venecià. El general
Schultz va morir víctima d’unes febres. Milà, a 8 de setembre, el marquès de Borgomanero,
ambaixador espanyol a Viena va enviar una carta a l’ambaixador de Milà, datada el 4 de
setembre, amb la confirmació de la presa de Buda, el dia 2 de setembre.
OBSERVACIONS: la notícia de Milà ve precedida del text “Estándose imprimiendo esta relación

llega una faluca y en ella un extraordinario para S. Magestad (que Dios guarde) que confirma
el rendimiento de Buda y castillo por assalto a 2 de setiembre”.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 2142
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2657; AHCB, B 1686 8º op.8

225.

Verdadera y distinta relación de la toma de la Real ciudad de Buda, con el riquíssimo
pillage de los Imperiales y aparencia de atajar la Puente de Essech por poder desazer
el exército del Gran Visir. Venida por una faluga de Génova, a 27 de setiembre de
1686
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa de la ciutat de Buda per part de l’exèrcit imperial,

comandat pel príncep Carles de Lorena, que va tenir lloc el 2 de setembre de 1686, amb els
detalls sobre el botí obtingut. La notícia acaba amb la frase “El sereníssimo señor duque de
Lorena, gloriosíssimo y principal comandante en esta importantíssima toma, nos dexa el
siguiente anagramma, que por ser fácil de entenderse y porque no pierda ni se muden las
letras, se pone en italiano, como ha venido. Sereníssimo Carlo Quinto di Guisa, duca di
Lorena. Annagrama puro. Non domi il visir? Acquisti l’ungara decorosa sede. F.M.C.”
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2254
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1686 8º op. 16

226.

Relación verdadera de la toma de la ciudad de Buda, venida a Barcelona por el
correo de Francia a 11 de otubre de 1686. Y se da noticia de todo lo que a sucedido en
dicha toma y lo que han hallado en dicha ciudad de Buda
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’assalt d’una fortalesa en portada. Creu de 8

puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada al “campo imperial delante de Buda”, a 4 de setembre
de 1686 que explica els detalls de la presa d’aquesta ciutat. El dia 1 de setembre els generals
de l’exèrcit imperial van tenir un consell de Guerra i es va resoldre fer un assalt general aquell
dia. Segons la notícia, els turcs van resistir dos atacs, però al tercer es van rendir. A pesar de
mostrar banderes blanques, els oficials imperials no van poder evitar els excessos i el pillatge.
El resultat de l’assalt fou de 3.000 morts i 1.500 presoners. El dia 3 de setembre va entrar a
Buda l’elector de Baviera i es va celebrar un Te Deum a la mesquita principal.
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LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-75
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1686 8º op. 14; ABEV, Varis 211, 29

227.

Noticias venidas de Europa y particulares de la conquista de Buda y tesoro que se ha
hallado, venidas a Barcelona por el correo de Flandes el viernes a 11 de octubre del
año 1686

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 27 d’agost de

1686, els estats de Moldàvia van posar-se sota la protecció del rei de Polònia. Viena, 8 de
setembre, l’Emperadriu va informar al jove arxiduc [Josep], el seu fill, de la presa de la ciutat
de Buda, el qual, al seu torn, va anar a informar-ne a l’Emperador. Hamburg, 13 de setembre,
l’arribada de reforços de l’elector de Brandemburg va obligar als danesos a suspendre el setge
que havien posat sobre aquella ciutat. Amsterdam, 17 de setembre, l’ambaixador dels Estats
Generals a Londres va rebre mostres d’amistat del rei d’Anglaterra. Brussel·les, 17 de
setembre, segons cartes de Buda, un grup de famílies jueves foren capturades per les tropes
imperials quan escapaven d’aquesta ciutat en barques pel Danubi carregats de diners i peces
de valor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/15
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/8-62; BC, F.Bon. 2255

228.

Noticias generales de Europa y particulares de la conquista de Nápoles de Romania
por las armas venecianas, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, a 18 de
octubre. Y va al último una carta escrita del baxà de Buda al Sereníssimo Señor
Duque de Lorena

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda; Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 22 de setembre

de 1686, la cort romana va organitzar una gran celebració per la notícia de la presa de Buda,
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confirmada per quatre correus. Milà, 27 de setembre, el governador va rebre un correu de
Venècia en el que l’informaven dels progressos de l’exèrcit venecià, ajudat per tropes
italianes, alemanyes i del Milanesat, en el setge de la ciutat de Nàpols de Romania [Nàuplia].
Amsterdam, 24 de setembre, segons notícies arribades d’Hongria, el cardenal Bonvisi, nunci
apostòlic, havia ofert 400.000 ducats a l’Imperi de part del Papa per tal de reparar les
fortificacions de Buda, per la qual cosa havien partit de Viena a través del Danubi uns 1.300
treballadors. Sant Sebastià, 8 d’octubre, un correu que anava a Madrid va deixar una còpia
d’una carta que el baixà de Buda havia escrit al duc de Lorena el 31 d’agost, en la que
l’acusava de soberbi i li desitjava un càstig diví. Inclou la transcripció de la carta.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-73
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2257

229.

Diario del assedio y expugnación de la ciudad de Buda, metrópoli del reyno de Ungria
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, setge de Buda
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra sense ornamentar, a 4

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració detallada del setge i conquesta de la ciutat de Buda, per part
de l’exèrcit imperial comandat pel duc de Lorena, el 1686. Inclou una explicació dels
antecedents, amb les circumstàncies que van portar a l’Emperador a prendre la decisió de
posar setge a aquesta ciutat, l’aproximació de l’exèrcit, les condicions dels setge i l’assalt
final.
OBSERVACIONS: Conté un altre títol després de la portada. “Diario de lo sucedido en el assedio,

ataques, defensa y expugnación de la ciudad de Buda, corte nobilíssima del gran Reyno de
Ungria, ciento y sesenta años después de usurpada y posseida de Solimán, príncipe de los
turcos y sus sucessores. Resúmese de diferentes diarios del mayor crédito, con todo el cuidado
possible de no faltar a la verdad”. Inclou publicitat. “Véndese en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/2/6-9
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/2/3-9; BUB, B-45/3/22-15; BUB, XVII-L-2269-5; AHCB, B

1686 8º op. 5
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, a la impremta d’Antonio Román.
UPF, ZX1686.D53; Sevilla, per Tomás López de Haro. US, A 109/025 (26)

230.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes oy sábado
a 26 de octubre 1686
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IMPREMTA: no identificada
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Constantinoble, 14

d’agost de 1686, la cort otomana vivia amb consternació la pèrdua de Buda. Viena, 19 de
setembre, el príncep Carles de Lorena va enviar una carta a la Cort Imperial per informar de la
dificultat d’avançar en direcció a “Essex” [Osijek], ja que els turcs havien tallat tot el farratge
pels cavalls. Roma, 29 de setembre, els correus de Venècia confirmaven la presa de Nàpols de
Romania [Nàuplia]. Amsterdam, 29 de setembre, l’ambaixador portuguès va passar per
aquesta ciutat de tornada al seu país, després d’acordar el casament del rei de Portugal amb
una filla de l’elector del Palatinat. Brussel·les, 1 d’octubre, el governador francès va impedir
que els ciutadans de Lille celebressin la conquesta de Buda.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Lloc de publicació deduït del títol.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/8-61
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2256

231.

Festivos y magestuosos cultos que la nobilíssima y muy Ilustre ciudad de Barcelona,
en 23 y 30 de octubre 1686, dedicó a su ínclita hija, patrona, virgen y protomártir
Santa Eulalia, motivados por la extensión del rezo proprio de la santa, que obtuvo
para toda España de la Santidad de nuestro Beatíssimo Padre Innocencio XI con
decreto despachado en Roma en 31 de agosto 1686

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1686
AUTOR: anònim
TEMA: culte a Santa Eulàlia
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 140 pàgines, 4º. Portada orlada, amb la imatge l’escut de la ciutat de

Barcelona. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que es van celebrar a Barcelona els dies 23 i 30

d’octubre de 1686 amb motiu de la concessió per part del Vaticà de l’extensió del culte a
Santa Eulàlia a tot Espanya. Inclou la transcripció del decret papal, signat el 31 d’agost. La
notícia de la concessió va arribar a Barcelona el dia 4 d’octubre i, tot seguit, els consellers de
Barcelona van disposar els actes per celebrar aquest esdeveniment, amb una processó general,
un Te Deum i l’ornamentació de les esglésies. Inclou la transcripció dels villancets, el sermó i
l’oració que van pronunciar a la catedral de Barcelona el pare Antoni Rius, de la Companyia
de Jesús, el dia 23 d’octubre, i fra Raimon Costa, de l’orde de Predicadors, el dia 30
d’octubre.
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LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/3/17-12
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-39/3/15-12 (i uns altres 23 exemplars); BC, F.Bon. 232 (i uns
altres 3 exemplars) AHCB, B 1685 8º 1; BPEB, 27(467.1 Bar)”16” Fie; BPEB, 106088;
BPEB, 191006; UdG, B.Diocesana, 27/1228; UdG, B.Diocesana, 27/1229; BMVB, 1 “C”
XVII/382; AHM, 114; BM, D VII 12º 47

232.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 8 de
noviembre de 1686
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 de

setembre de 1686, l’exèrcit del rei de Polònia es va enfrontar contra els tàrtars a la regió de
Moldàvia. Viena, 6 d’octubre, l’exèrcit turc intentava socórrer la ciutat de Buda. Londres, 10
d’octubre, el Parlament va aprovar unes lleis favorables als catòlics d’Escòcia i d’Irlanda.
Brussel·les, 17 d’octubre, informa sobre la mort d’un capitost hongarès que no havia volgut
seguir el rebel Thököly, per la qual cosa es creia que havia estat assassinat per ordre d’aquest.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2143; BC, F.Bon. 2258

233.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 16 de
noviembre de 1686, y se da noticia de la derrota y toma que ha hecho el señor Rey de
Polonia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cavaller en portada. Caplletra ornamentada, a 5

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 d’octubre de
1686, es va confirmar la presa de la ciutat de Simonthorna, a Croàcia, per part de l’exèrcit
imperial que comandava el príncep Lluís de Baden. Varsòvia, 4 d’octubre, es va confirmar
també la victòria que el rei de Polònia va obtenir en una batalla contra un exèrcit turc format
per 100.000 soldats. Constantinoble, 18 d’agost, les derrotes obtingudes a Hongria havien
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causat consternació en la cort del sultà. Brussel·les, 20 d’octubre, les províncies de Flandes
van atorgar un donatiu al rei d’Espanya per mantenir les milícies.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2491

234.

Relación verdadera de las felices nuevas que ha traído el correo de Francia a 30 de
noviembre de 1686 de la toma de Segedin y Cinco Iglesias por las armadas imperiales

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una ciutat en flames en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Viena, el 31 d’octubre de 1686, que informa de la
presa de les ciutats de Segedin [Szeged] i Cinco Iglesias [Pécs], a Hongria, per part de les
tropes imperials. Segedin va capitular després que el general Leslie va derrotar un exèrcit turc
format per 12.000 soldats que es dirigia a socórrer la ciutat. Cinco Iglesias fou conquerida pel
príncep Lluís de Baden, després d’un intens bombardeig.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres
notícies publicades per aquest impressor, principalment la imatge.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 359

235.

Relación verdadera de todo lo sucedido en el sitio de Segedin y Cinco Iglesias,
declarando todo lo sucedido en dicho sitio

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’assalt a una fortalesa en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa de la ciutat de Segedín [Szeged], per part del
comte de Wallis, general de l’exèrcit imperial, i capitulació de la guarnició turca que
l’ocupava, a finals d’octubre de 1686. Segons la notícia, els turcs van tenir més d’un miler de
baixes, per només un centenar els imperials. Explica també els detalls de la conquesta de la
ciutat de Cinco Iglesias [Pécs], per part de les tropes imperials.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 354
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ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1686 8º op. 13

236.

Noticias generales de Europa, venidas por a Barcelona por el correo de Francia, a 21
de deziembre de 1686, dándose noticia de la controversia que han tenido los turcos
contra su gran señor
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Constantinoble, 15
d’octubre de 1686, diferents fonts van confirmar la notícia divulgada tres setmanes abans
sobre la pèrdua de la ciutat de Buda. La notícia explica les conseqüències que aquesta victòria
tindria per al futur de la cristiandat. Viena, 17 de novembre, informa sobre els moviments de
l’exèrcit imperial comandat pel príncep Lluís de Baden en la guerra contra els turcs.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: amb data de 22 de desembre, BUB, C-240/6/8-69; BC, F.Bon. 2259

237.

Relación y carta nueba de una gran presa que a hecho el governador de Oran y de la
reñida pelea que tubieron 4 galeras de España con un navío de moros llamado el
Canario
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1686
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: tres galeres de l’armada espanyola que havien sortit de Cadis van
arribar a Orà, on van trobar-se una celebració per una victòria que el governador d’aquesta
ciutat havia obtingut contra els turcs. En marxar d’Orà, les galeres van capturar una fragata
marroquina que portava dos cristians captius. La notícia explica també que unes altres quatre
galeres de Cartagena van enfonsar un vaixell de guerra de la flota d’Alger, en un combat
naval en el que va destacar un soldat català que es deia Macià Boxó. Inclou també la narració
d’un enfrontament que van protagonitzar dos vaixells de Vizcaya amb sis de francesos a la
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sortida del port. Els francesos van enfonsar un dels vaixells espanyols, cosa que, segons la
notícia, va fer augmentar la tensió entre els dos països.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2654
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1684 8º op. 10

238.

Descripción de las plazas de ambas Ungrías y la Croacia, conquistadas por las armas
Cesáreas desde el año de 1683 hasta todo el de 86

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: descripció de diverses ciutats d’Hongria, Croàcia i Eslavònia que foren
conquerides per l’Imperi romanogermànic als turcs entre els anys 1683 i 1686, entre elles
Estrigonia, Neuhäusel, Eperies, Buda i altres, reparant, especialment, en la situació
geogràfica, els principals edificis i les fortificacions, així com també la forma com foren
conquerides.
OBSERVACIONS: la portada inclou dedicatòries a diferents sants i a l’Emperador, “Ofrece y

consagra esta descripción de las plazas restauradas al gremio de la Iglesia y dominio del
Catolicíssimo César Leopoldo Ignacio, su devoto, Rafael Figueró”. Inclou publicitat,
“Publicárase en otra ocasión a parte la descripción del resto de las plaças que faltan por
recobrar de los infieles, assí en ambas Ungrias como en la Croacia”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/1-4
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1687 8º op.2; BLM, R. 895; ACS, R.19
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, a la impremta d’Antonio Román, US,

109/025 (06).
NOTA: l’impressor venia aquesta relació per un sou i mig, tal i com consta en la publicitat que
va aparèixer en altres fulls: “Adviertese a los curiosos que ha salido aora nuevamente un libro
o quaderno cuyo título es Descripción de las plaças que los imperiales han ganado desde el
año de 83 hasta el presente de 87, por otro título Ungria Restaurada. Y se venden a diez y
ocho dineros en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Año 1687”. Noticias generales de
Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia, el domingo a 30 de noviembre de
1687. AHCB, Pre-premsa 3/2

239.

Descripción de las plazas que possee el turco assí en la Ungría como en la Esclavonia
en el principio de este año de 1687
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines,4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8

puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: descripció de diverses ciutats d’Hongria i Eslavònia que el 1687 eren
en poder dels turcs com, per exemple, Alba Real, Canissa, Belgrad, Agria, Mongatz, Essech o
Petrovaradín. La descripció se centrava principalment en la situació geogràfica, la història de
les conquestes que havien patit cada una de les ciutats al llarg de la història i la qualitat de les
fortificacions.
OBSERVACIONS: la portada conté dedicatòries de l’impressor a l’Emperadriu i a diversos sants.

Inclou publicitat, “Se advierte a los curiosos que pocos dias ha salió otra Descripción de las
plaças que los imperiales han ganado al turco desde el año de 1683, que vino sobre Viena,
hasta fin del passado de 1686, y una y otra se hallarán en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1687 8º op. 3
ALTRES EXEMPLARS: ACS, R.4257
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, a la impremta d’Antonio Román, US,

A 109/028(31)
NOTA: es tracta de la continuació anunciada en el full titulat Descripción de las plazas de

ambas Ungrias y la Croacia, conquistadas por las armas Cesáreas desde el año de 1683
hasta todo del de 86, a la qual es refereix la publicitat en aquest. L’impressor les venia totes
dues a tres sous, tal i com consta en la publicitat que va aparèixer en alguns fulls: “Adviertese
a los curiosos que ha salido aora nuevamente un libro o quaderno cuyo título es Descripción
de las plaças que los imperiales han ganado desde el año de 83 hasta el presente de 87,
juntamente con otra Descripción de la[s] plaças que faltan para ganar, por otro título Ungría
Restaurada y para restaurar. Y se venden 3 sueldos todas dos en casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros. Año 1687”. Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de
Francia a 12 de deziembre de 1687. AHCB, Pre-premsa 3/2.

240.

Carta nueva de la batalla que han tenido los croatos, con un comboy de Turcos, que
embiavan a Canisca, dándose noticia del gran número de prisioneros que han cogido,
venida a Barcelona por el correo de Francia, a 31 de enero deste presente año 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Caplletra ornamentada, a 7

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Viena el 22 de desembre de 1686 que informa d’una

batalla en que els croats van derrotar els turcs prop de Canissa [Kanizsa]. Explica també els
moviments de l’exèrcit imperial en diferents ciutats properes al Danubi, comandat pel comte
Caraffa i pel coronel Heissler.
Observació: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la similitud
amb altres notícies i per la publicitat. “Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros,
y Vicente Surià, a la calle de la Paja, los libros intitulados: Despertador Christiano de
Sermones Doctrinales, su autor, el dr. Don Joseph de Barzia y Zambrana”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 355

241.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 15 de
março de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de febrer de

1687, una carta del general Heissler va informar que les tropes imperials havien interceptat un
comboi d’ajut, format per 400 carros, que es dirigia a Agria [Eger]. Segons cartes arribades a
la cort imperial procedents de Constantinoble, en aquesta ciutat havien mort més de 60.000
persones com a conseqüència d’una epidèmia de pesta. Els turcs, assabentats que Rússia i
Polònia havien signat una aliança van enviar ambaixadors a Moscou per intentar evitar-la.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie i per la publicitat. “Véndense en casa de
Rafael Figueró, a los Algodoneros, y Vicente Surià, a la calle de la Paja, las obras intituladas
Despertador christiano de sermones doctrinales, su autor el dr. Don Joseph de Barzia y
Zambrana”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2262

242.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 22 de
março de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 de febrer

de 1687, després de signar l’aliança amb els tsars [Pere I i Ivan V] de Rússia, el rei de Polònia
[Joan III Sobieski] va començar els preparatius per iniciar la guerra contra els turcs. Viena, 16
de febrer, un coronel va arribar a la cort imperial procedent de Cinco Iglesias [Pécs] per
informar l’emperador de les ciutats conquerides a aquella part del Danubi. Un correu
procedent de l’alta Hongria va portar la notícia que els turcs s’havien apoderat d’un comboi
prop de Temesvar, format per més de mil carros, que portava provisions a Agria [Eger]. El
mateix correu va informar també que molts habitants de l’alta Hongria abandonaven les seves
cases per la ruïna que els causava l’allotjament de soldats. Venècia, 15 de febrer, una flota
formada per 13 vaixells de guerra i 4.000 soldats va sortir d’aquest port en direcció a la
Morea.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

similitud amb altres notícies de la mateixa sèrie i per la publicitat. “Véndense las obras
intituladas Despertador christiano de sermones doctrinales en casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros, y Vicente Surià, a la calle de la Paja, su autor el doctor don Joseph de Barzia y
Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, [oy canónigo de la ciudad de Toledo]”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2144
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2263

243.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia, a 29 de
março de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 de febrer
de 1687, el rei de Polònia iniciava els preparatius per reprendre la guerra contra els tàrtars
després de l’hivern. Viena, 23 de febrer, l’exèrcit imperial portava a terme treballs
d’aprovisionament i reconstrucció d’algunes de les places conquerides, com Cinco Iglesias
[Pécs] i Buda. En aquesta ciutat s’havia reconstruït el pont que la unia amb Pest. Segons una
informació no confirmada, el comte Thököly havia mort a Temesvar. Venècia, 22 de febrer, un
vaixell de l’armada veneciana va disputar un combat naval contra una flota turca.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie i per la publicitat. “Véndense las obras
intituladas: Despertador christiano de sermones doctrinales, en casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros, y Vicente Surià, a la calle de la Paja, su autor, el doctor don Joseph de Barzia y
Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, oy canónigo de la ciudad de Toledo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2145

244.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia, a 2 de
mayo de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 de març

de 1687, els turcs havien aconseguit fer entrar un comboi de provisions a la ciutat de
Kàmianets, que es trobava assetjada per l’exèrcit polonès. Viena, 30 de març, l’Emperador va
rebre en audiència als ambaixadors de Rússia. Venècia, 29 de març, segons cartes arribades
Dalmàcia, el governador turc de Croàcia estava aplegant un exèrcit de 10.000 soldats.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta mateixa sèrie i per la publicitat. “Vendénse las obras
intituladas Despertador Christiano de Sermones Doctrinales, en casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros, y Vicente Surià, a la calle de la Paja, su autor, el doctor don Joseph de Barzia y
Zambrana, natural de la ciudad de Málaga y canónigo de la ciudad de Toledo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

245.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 16 de
mayo de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
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data. Pàgines numerades, de la 25 a la 28.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Isfahan, Pèrsia, 19 de juliol de
1686, uns ambaixadors de l’emperador romanogermànic i del rei de Polònia van portar cartes
al rei de Pèrsia per convidar-lo a unir-se a la Lliga Catòlica contra els turcs. Segons la notícia,
els ambaixadors van haver d’esperar un any per poder tenir audiència amb el rei persa.
Finalment, aquest va argumentar que tenia la pau jurada amb Constantinoble i que per raons
de consciència no podia trencar-la. Viena, 13 d’abril de 1687, el duc de Lorena va arribar a la
cort imperial, on va celebrar un consell de guerra per preparar les operacions a Gran
[Esztergom] i Buda. Venècia, 12 d’abril, el general Morosini havia instal·lat el seu quarter a
l’illa de Lefcada. Els grecs van capturar un comboi que els turcs volien fer arribar a Corint i a
Nàpols de Malvasia [Monemvasia].
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2264

246.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 23 de
mayo de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 29 a la 32.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 11 d’abril de

1687, a la cort polonesa s’esperava l’arribada del rei ja que hi havia notícies que asseguraven
que els turcs es disposaven a envair Polònia. Viena, 20 d’abril, l’exèrcit rus havia avançat fins
a Crimea amb l’objectiu d’atacar els tàrtars. Un enviat de Transilvània va demanar la
protecció de l’Emperador per fer front a l’avanç dels turcs. Un tribunal establert a Eperies
[Presov] per jutjar els traïdors d’Hongria va descobrir una nova conspiració contra el general
Caraffa. Venècia, 19 d’abril, un vaixell va portar la notícia que els turcs havien posat setge a
Sinj, a Croàcia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie, per la numeració, que és correlativa amb
fulls anteriors, i per la publicitat. “Resumen del Despertador christiano, aora nuevamente
salido, y se vende en las casas de Rafael Figueró, Vicente Surià y Joseph López, impressores”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2265

247.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 30 de
mayo de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 18 d’abril de
1687, el rei de Polònia preparava el seu exèrcit per iniciar la campanya contra els turcs. Viena,
28 d’abril, l’exèrcit imperial va capturar un comboi que els turcs volien introduir a Canissa
[Kanizsa]. La cort imperial tenia informació que els turcs aplegaven un exèrcit més gran del
que es pensava, cosa que va obligar a reforçar la guarnició de Buda. L’Emperador va signar
una aliança amb Rússia, amb uns termes semblants a la signada per moscovites i polonesos.
Venècia, 26 d’abril, una faluga que va arribar a aquest port va informar que els turcs
continuaven el setge de Sinj.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres fulls de la mateixa sèrie, per la numeració, que és correlativa amb
notícies anteriors, i per la publicitat. “Resumen del despertador christiano, aora nuevamente
salido, y libro intitulado Illustrationibus a Paguera super laudemio, nuevamente addicionado.
Véndese en casa de Rafael Figueró y Vicente Surià, impressores”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2266

248.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 6 de
junio de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 37 a la 40.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 25 d’abril de

1687, l’exèrcit polonès es preparava per fer front a l’avanç dels tàrtars. Viena, 4 de maig,
l’Emperador, reunit amb el Consell de Guerra, va resoldre enviar més tropes a Hongria.
Venècia, 3 de maig, els turcs que assetjaven Sinj no havien obtingut grans resultats.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2267

150
249.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 13 de
junio de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines numerades, del 41 al 44.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de maig de
1687, el príncep Carles de Lorena tenia previst viatjar a Hongria per posar-se al capdavant de
l’exèrcit imperial i iniciar una nova campanya contra els turcs. Venècia, 10 de maig, vaixell
arribat de Dalmàcia va portar la notícia que els turcs havien hagut d’aixecar e setge de Sinj, a
Croàcia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2268

250.

Floro histórico de la Guerra Sagrada contra turcos. Tercera parte, que contiene los
sucessos del año MDCLXXXVI
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: Francisco Fabro Bremundan
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 260 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels fets més significatius de la guerra de l’Imperi

romanogermànic contra els turcs succeïts al llarg de l’any 1686. Destaca, entre altres coses, la
presa de la ciutat de Buda i el tractat de pau entre Polònia i Moscòvia. Conté la transcripció
dels articles d’aquest tractat, signat el 25 d’abril de 1686. Inclou, a l’inici, una dedicatòria de
l’impressor Rafael Figueró als diputats i oïdors de comptes del General de Catalunya. Inclou
també l’aprovació de fra Jacint Ferran, general de l’orde de Predicadors en el convent de
Santa Caterina de Barcelona, datada el 20 de juny de 1687.
OBSERVACIONS: indica, en portada, que fou imprès a despeses de l’impressor i que es venia en

el seu taller: “a su costa y se vende en su misma casa”.
LOCALITZACIÓ: BC, 2-II-58

251.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 20 de
junio de 1687
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 45 a la 48.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 9 de maig de

1687, l’Emperador va celebrar diversos Consells de Guerra amb els seus ministres per tal de
preparar una nova campanya contra els turcs. La cort imperial va ordenar la mobilització dels
exèrcits comandats pel duc de Lorena, el duc de Baviera i el príncep de Baden. Venècia, 17 de
maig, el general Morosini, cap de l’exèrcit venecià, tenia previst dirigir-se a la ciutat de
Patres, al golf de Lepant [golf de Corint], per posar-hi setge.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta mateixa sèrie i per la publicitat. “Véndese el libro
intitulado Floro Histórico de la Guerra Sagrada contra turcos, de la restauración de Buda y
otras plaças de la Ungria, en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros. Año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2269

252.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 27 de
junio de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 49 a la 52.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de maig

de 1687, l’exèrcit polonès estava preparat per iniciar la campanya contra els turcs. Els aliats
moscovites els esperaven per atacar els turcs per dues bandes. Viena, 25 de maig, el
governador imperial de Buda va ordenar inspeccionar les fortificacions que els turcs feien a
Petrovaradin i a Essek [Osijek]. Es va descobrir que els turcs havien fabricat un pont sobre el
riu Drava i dos baluards per impedir l’avanç de l’exèrcit imperial. Venècia, 24 de maig, una
tartana que va arribar a Nàpols de Malvasia [Monemvasia] procedent de Constantinoble va
escampar el contagi de pesta, per la qual cosa el general Morosini va ordenar una quarantena.
Segons notícies arribades de Constantinoble la flota turca era més gran que la de l’any
anterior.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
similitud amb altres fulls de la mateixa sèrie, per la numeració, que és correlativa a notícies
anteriors, i per la publicitat. “Véndese el libro intitulado Floro histórico de la Guerra Sagrada
contra turcos, de la restauración de Buda y otras plaças de la Ungria, en casa Rafael Figueró, a
los Algodoneros, año 1687.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2270

253.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 4 de
julio de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 53 a la 56.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de juny de

1687, el comte de Thüngen va enviar diversos correus des de Cinco Iglesias [Pécs] per
informar a la Cort Imperial dels moviments de l’exèrcit turc. El duc de Lorena va partir de
Viena el dia 28 de juny en direcció a Barkan [Barcani], on era previst que es fes una mostra
general. Venècia, 31 de maig, una barca arribada de Dalmàcia va informar que el governador
d’Herzegovina havia reunit un exèrcit de 3.000 homes per conquerir el “castell d’Opusch”
[Opuzen], prop del riu Naretva.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Véndese el libro intitulado Floro Histórico de la Guerra Sagrada contra turcos, de
la restauración de Buda y otras plaças de la Ungria, en casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros. Año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2271

254.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 11 de
julio de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 57 a la 60.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juny de

1687, l’Emperador i l’Emperadriu van arribar a la cort el dia 3 de juny i l’endemà ho va fer el
duc de Baviera, que va ser rebut amb tots els honors. El duc de Lorena va passar revista a
l’exèrcit imperial a Barkan [Barcani] i era previst que arribés a Buda a principis de mes. La
princesa Rákóczi va demanar el perdó de l’Emperador però que aquest no el va acceptar fins
que no fos lliurada la fortalesa de Mongatz [Mukachevo]. Venècia, 4 de juny, un vaixell va
portar la notícia que havia cessat la pesta a Nàpols de Malvasia [Monemvasia].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie, per la numeració, que és correlativa amb fulls
anteriors, i per la publicitat. “Véndese el libro intitulado Floro histórico de la Guerra Sagrada
contra turcos, de la restauración de Buda y otras plaças de la Ungria, en casa Rafael Figueró, a
los Algodoneros, año 1687”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2272

255.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 18 de
julio de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 61 a la 64.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de juny de

1687, la Cort imperial va organitzar un seguit de festes amb motiu del 48 aniversari de
l’Emperador. El duc de Lorena va arribar a la ciutat de Buda i tot seguit va donar ordres per
reconstruir les fortificacions. Venècia, 14 de juny, el general Morosini va sortir amb una
esquadra per perseguir l’armada turca.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Véndense todas las obras del Despertador Christiano de Sermones Doctrinales en
casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2273
ALTRES EDICIONS: la notícia procedent de Viena va aparèixer a la Gazette, du 5 juillet 1687,

publicada a París, sota l’epígraf “De Vienne, le 15 juin 1687”. AHCB, Pre-premsa 3/9.
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256.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 25 de
julio de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 65 a la 68.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 12 de juny de
1687, informa sobre l’estat de la guerra de l’exèrcit polonès contra els tàrtars. Viena, 22 de
juny, l’elector de Baviera va arribar a la ciutat de Buda, on era previst que es reunís amb el
príncep de Baden i el príncep Eugeni de Savoia per organitzar el setge de la ciutat d’Agria
[Eger]. Venècia, 21 de juny, els turcs van atacar la fortalesa de Palamidi, al Peloponès, però
foren rebutjats per les tropes venecianes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Véndense todas las obras del Despertador Christiano de Sermones Doctrinales en
casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2274

257.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 1 de
agosto de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 69 a la 72.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 de juny de
1687, el rei de Polònia s’havia recuperat d’una malaltia i es disposava a partir a un balneari
acompanyat per unes 2.000 persones de la noblesa. Viena, 29 de juny, el gran mestre de
l’Orde Teutònica va visitar la Cort Imperial per oferir-se a participar en la campanya
d’Hongria. Venècia, 28 de juny, el general Morosini es preparava per atacar el castell de
Lepant [Naupacte].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2275
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 19 juillet, publicada a París, rera

els epígrafs “De Varsovie, le 20 juin 1687”, “De Vienne, le 29 juin 1687” i “De Venise, le 28
juin 1687”. AHCB, Pre-premsa 3/9.

258.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 8 de
agosto de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 73 a la 76.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de juliol de
1687, el gran mestre de l’Orde Teutònica va partir de la Cort Imperial per reunir-se amb
l’exèrcit a Hongria. El príncep Carles de Lorena va manar construir un pont a “Sentsen”
[probablement Szécsény, sobre el riu Ipoly] per poder comunicar les seves tropes amb les de
l’elector de Baviera. Venècia, 5 de juliol, les tropes venecianes van iniciar els preparatius per
posar setge a Lepant [Naupacte].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2276

259.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 15 de
agosto de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 77 a la 80.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 de juny de

1687, els tàrtars van fer una incursió a Ucraïna, saquejant molts pobles i fent alguns
presoners. Els moscovites, però, els van tallar la retirada i van derrotar-los, causant-los més de
20.000 baixes. Viena, 13 de juliol, es va confirmar la victòria que l’exèrcit imperial, comandat
pel duc de Lorena, va obtenir prop del pont d’Essek [Osijek]. Posteriorment, els imperials es
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van dirigir cap a Ziclos [Siklós] amb la intenció de passar el riu Drava. Venècia, 5 de juliol, el
general Morosini es preparava per sortir de Lefcada amb l’armada veneciana i va ordenar les
galeres auxiliars, que ja eren lliures del contagi, afegir-se a la flota.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2277

260.

Relación histórica del año MDCLXXXVII tocante al estado, sucessos y progressos de
la Liga Sagrada contra turcos, formada de las últimas cartas de Italia y del Norte,
venidas a Barcelona a 15 de agosto de 1687
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Text a dues columnes.

Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de juny de
1687, els tàrtars van fer una incursió a Ucraïna, saquejant tot el que trobaven, però quan es
retiraven foren atacats per l’exèrcit moscovita. Reprodueix una llista amb la composició de
l’exèrcit imperial per a la campanya d’aquell any, amb els noms de tots el generals,
d’infanteria, cavalleria i dragons, i el nombre total de soldats, que pujava a 64.200. Inclou
també el detall de les tropes otomanes, que eren formades per 48.000 soldats. Viena, 13 de
juny, el príncep Carles de Lorena va derrotar l’exèrcit turc prop d’Essex [Osijek] i a
continuació va posar setge a aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2148
ALTRES EDICIONS: Sebastián de Armendáriz publicava a Madrid una sèrie de 12 pàgines amb el

mateix títol.

261.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 22 de
agosto del año de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data. Pàgines numerades, de la 81 a
la 84.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 11 de juliol

de 1687, informa sobre l’estat de la guerra entre polonesos i tàrtars. Viena, 23 de juliol,
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l’Emperador va rebre el duc de Màntua. El príncep Carles de Lorena havia creuat el riu
Drava, mentre que l’elector de Baviera havia passat el Danubi per un pont prop de Mongatz
[Mukachevo]. Els dos exèrcits s’havien reunit amb l’objectiu de forçar els turcs a entrar en
batalla.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2278
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 9 aoust 1687, publicada a París,

rera els epígrafs “De Varsovie, le 11 juillet 1687” i “De Vienne, le 20 juillet 1687”. AHCB,
Pre-premsa 3/9

262.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia el sábado a
22 de agosto del año 1687

IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 29 de juny de

1687, l’exèrcit rus va ocupar dues fortaleses a Crimea i controlava l’accés a la península.
Camp imperial a Essex [Osijek], 19 de juliol, la crescuda del riu Drava dificultava l’avanç de
les tropes del príncep Carles de Lorena. Venècia, 18 de juliol, l’armada veneciana va
bloquejar la flota turca al port de Rodes. Roma, 28 de juliol, a la plaça d’Espanya d’aquesta
ciutat es va fer una festa per celebrar l’aniversari de la reina Marianna d’Àustria, mare del rei
Carles II. La Haia, 28 de juliol, els pirates d’Alger van capturar un vaixell holandès al canal
de la Mànega, en el que hi viatjaven uns 800 hugonots que fugien de França.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2279

263.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, el sábado
a 29 de agosto del año 1687

IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 11 de juliol
de 1687, l’exèrcit imperial es dirigia a posar setge a la ciutat de Kàmianets. Viena, 20 de
juliol, les tropes imperials intentaven conquerir la ciutat d’Essex [Osijek], ocupada pels turcs.
Venècia, 24 de juliol, les flotes navals del Vaticà i de Malta es van posar a les ordres del
general Morosini, que comandava la flota veneciana.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2282

264.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a los 29
de agosto de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 85 a la 88.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 de juliol

de 1687, el rei de Polònia va patir una malaltia. Informa també sobre l’estat del setge de la
ciutat de Kàmianets. Viena, 27 de juliol, el duc de Màntua va sortir de la Cort per unir-se a
l’exèrcit imperial. Les tropes comandades pel príncep de Lorena tenien gran dificultat per
avançar, per culpa de les intenses pluges, que els van obligar a refer camins i a construir 18
ponts sobre el riu Drava. Venècia, 26 de juliol, l’armada veneciana va perseguir la flota
otomana fins arraconar-la a l’illa de Rodes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2280

265.

Noticias ciertas que se han tenido en esta ciudad por un gentilhombre despachado por
el marqués de Borgomanyero, embaxador de España en Alemania, venidas ayer
sábado 30 de agosto a las onze de la noche de este año 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 7 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’ocupació de la ciutat hongaresa d’Essex [Osijek] per part

de l’exèrcit imperial, el 12 d’agost de 1687. Les tropes comandades pel príncep Carles de
Lorena van aprofitar una sortida de la guarnició turca per, enmig del desordre, entrar a la
ciutat i ocupar-la. Segons la notícia, els turcs, que van perdre més de 10.000 soldats en
aquesta acció, no podrien evitar perdre les altres places assetjades, com Agria [Eger], Alba
Real [Székesfehérvár] i Mongatz [Mukachevo].
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1687 8º op.4

266.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 5 de
setiembre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 89 a la 92.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 d’agost de

1687, un correu arribat a la Cort Imperial va informar de l’estat de l’exèrcit a Hongria. El
príncep Carles de Lorena intentava conquerir la ciutat de Valpo [Valpovo]. Venècia, 11
d’agost, les tropes del general Morosini van desembarcar al golf de Lepant i van aconseguir la
rendició de la ciutat de Patrasso [Patres].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Véndense todas las obras del Despertador Christiano de Sermones Doctrinales,
juntamente con dos tomos de Quaresma, nuevamente sacados a luz, en casa de Rafael
Figueró, a los Algodoneros, año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2281

267.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 12 de
setiembre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Imatge d’un cavaller

en portada. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom
de la ciutat de procedència i la data. Pàgines numerades, de la 93 a la 96.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’agost de
1687, un contingent de l’exèrcit imperial, comandat pel comte Veterani, va creuar el Danubi
per anar a reforçar el setge d’Agria [Eger]. Les tropes imperials prosseguien també el setge de
Mongatz [Mukachevo]. Venècia, 9 d’agost, el general Morosini va fer cantar un Te Deum en
agraïment per la fi de la pesta a l’armada veneciana. El cap de l’armada veneciana planejava
atacar les fortaleses turques del golf de Lepant [golf de Corint].
OBSERVACIONS: Inclou publicitat. “Véndese la Descripción de las plaças de ambas Ungrias y la

Croacia, conquistadas por las Armas Cesáreas desde el año 1683, hasta todo el de 1686”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F. Bon. 356

268.

Noticias ciertas de Alemania, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
setiembre 1687
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Mohács, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Brussel·les, 23 d’agost

de 1687, el príncep de Savoia va arribar a Viena el 17 d’agost per informar a l’Emperador de
la important batalla que els prínceps de Lorena i de Baviera havien obtingut contra els turcs el
dia 12 d’agost [batalla de Mohács]. Inclou una narració detallada sobre aquesta batalla.
Venècia, 7 d’agost, els turcs van aconseguir mantenir algunes places gràcies a les provisions
que els van portar uns vaixells francesos. Londres, 18 d’agost, el rei d’Anglaterra va visitar
els ports on es fabricava el nou armament naval. Amsterdam, 20 d’agost, l’ambaixador anglès
va presentar un memorial de queixa als Estats Generals pels danys que patien els mercaders
anglesos.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/16
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2149; BC, F.Bon. 2283
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269.

Noticias ciertas de Alemanya, venidas a Barcelona por el correo de Milán a 19 de
setiembre 1687

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Mohács
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un home amb turbant en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Milà, a 27 d’agost de 1687, aportada per diversos

correus arribats a aquesta ciutat, segons la qual el dia 10 d’agost l’exèrcit imperial va derrotar
un destacament de 5.000 efectius de la cavalleria turca entre Mohács i Siklós Dos dies
després, mentre els imperials avançaven cap a Siklós, van lliurar una batalla [Batalla de
Mohács] contra l’exèrcit turc prop del riu Drava, amb una pèrdua per part dels darrers de més
de 20.000 soldats. A Polònia va arribar la notícia que el rei d’aquest país havia decidit posarse al capdavant personalment del seu exèrcit en ser informat per uns enviats que els seus aliats
russos no havien emprès cap acció de rellevança contra els turcs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 14876
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 353

270.

Relación individual y verdadera de la batalla que tuvo el exército imperial contra el
de los othomanos cerca de Mohatz en que gloriosamente vencieron los cesáreos y
derrotaron felizmente a los turcos

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Mohács
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit imperial va obtenir el dia 12
d’agost de 1687 prop de les ciutats de Mohács i Siklós. El dia 10 d’agost l’avantguarda de
l’exèrcit que comandava l’elector de Baviera va ocupar Mohács, cremant les cases i destruint
un pont de barques sobre el riu Drava que servia als turcs per rebre provisions i municions.
Dos dies després el gruix de l’exèrcit imperial, amb el príncep Carles de Lorena al capdavant,
va arribar a Siklós, on l’exèrcit turc els esperava atrinxerat. Després de diversos moviments
dissuasoris, els dos exèrcits van entrar en batalla. Segons la notícia, els turcs foren derrotats,
amb una pèrdua de cinc o sis mil homes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1687 8º op. 7
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271.

Noticias ciertas y verdaderas que contienen los sucessos de la armada imperial contra
el bárbaro imperio y con las que ha tenido la República de Venecia, venidas a
Barcelona por el correo de Francia a 20 de setiembre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 97 a la 100.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’agost de
1687, l’exèrcit otomà, format per 70.000 homes, entre les quals hi havia 10.000 soldats del
comte Thököly, es va fer fort a Darda. L’elector de Baviera i el duc de Lorena van aconseguir
una victòria contra els turcs prop d’Essek [Osijek]. Segons informacions procedents de París,
el duc de Baviera va enfrontar-se personalment a cops d’espasa amb el Gran Visir, tot i que
aquest va aconseguir fugir. Venècia, 16 d’agost, una faluga de l’armada veneciana que va
arribar el dia 10 d’agost va informar que el general Morosini havia desembarcat una part de
les seves tropes a Patres. Els venecians van derrotar els turcs, que van abandonar Patres i uns
altres dos castells dels Dardanels, a l’entrada del golf de Lepant [golf de Corint].
Posterioment, el general Morosini es va dirigir cap a Corint amb l’objectiu de posar-hi setge.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie, per la numeració, que és correlativa a fulls
anteriors, i per la publicitat. “Véndense todas las obras del Despertador Christiano de
sermones doctrinales, juntamente con dos tomos de Quaresma, nuevamente sacados a luz en
casa de Rafael Figueró y Vicente Surià”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2284

272.

Progressos maravillosos de las armas imperiales después de la primera victoria, con
otras circunstancias de aquesta y las demás noticias generales de Europa, venidas a
Barcelona a 26 de setiembre 1687
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Mohács
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 d’agost de

1687, la notícia de la victòria que l’exèrcit comandat pel príncep Carles de Lorena va obtenir
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contra els turcs prop de Siklós el dia 12 d’aquell mes [Batalla de Mohács] va arribar a la Cort
Imperial la nit del 15 d’agost. Un segon correu va arribar el dia 19 i el tercer, el dia 21, va
portar informació més detallada sobre la batalla. Milà, 30 d’agost, un correu d’Alemanya va
portar la notícia de la coronació de l’arxiduc Josep [com a rei d’Hongria], de la rendició del
comte Thoköly i del lliurament de Mongatz [Mukachevo] a l’exèrcit imperial. París, 6 de
setembre, el rei Lluís XIV va declarar la guerra als corsaris d’Alger. La flota francesa va
capturar quatre vaixells berbers que van ser portats a Marsella.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou impresa a Barcelona pel títol.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 10961
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1687 8º op. 6

273.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 27 de
setiembre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Mohács, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Imatge d’una batalla

en portada. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom
de la ciutat de procedència i la data. Pàgines numerades, de la 101 a la 104.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, a 24 d’agost de

1687, informa sobre la victòria que les tropes dels ducs de Lorena i de Baviera van obtenir
contra els turcs prop de la ciutat de “Mohatz” [Batalla de Mohács]. Venècia, a 23 d’agost,
explica els moviments de l’armada veneciana a la Morea.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 357
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 13 septembre 1687, publicada a
París, rera els epígrafs “De Vienne, le 24 aoust 1687” i “De Venise, le 23 aoust 1687”, AHCB,
Pre-premsa, 3/9

274.

Noticias ciertas de Alemanya, venidas a Barcelona por el correo de Milán a 27 de
setiembre 1687

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 d’agost de

1687, la ciutat de Kàmianets, assetjada per l’exèrcit polonès, va aconseguir rebre un comboi
de reforç gràcies al príncep de Valàquia, que el va deixar passar pel seu país. Venècia, 26
d’agost, el general Morosini va conquerir la ciutat de Corint. Milà, 30 d’agost, segons notícies
d’Alemanya, la princesa Rákóczi havia lliurat la fortalesa de Mongatz [Mukachevo] a
l’exèrcit imperial, després que el comte Thököly s’hagués rendit, sotmetent-se a la clemència
de l’Emperador. Londres, 31 d’agost, el príncep de Dinamarca va retornar a Anglaterra
després d’un viatge a aquell país. París, 6 de setembre, el rei de França va declarar la guerra a
Alger.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 14875
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2150

275.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, viernes 3
de octubre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Venècia, 2 de setembre

de 1687, un correu enviat pel general Morosini va informar que l’exèrcit venecià havia
conquerit Corint. Milà, 13 de setembre, el duc de Lorena, l’elector de Baviera i el príncep
Lluís de Baden van derrotar els turcs que s’havien refugiat en unes illes del riu Drava.
Amsterdam, 13 de setembre, segons informacions arribades d’Alemanya, l’exèrcit imperial
havia ocupat un pont de barques que els turcs havien construït prop de Darda. París, 13 de
setembre, el marquès de Lavardin [Charles Henri de Beaumanoir] va partir cap a Roma com a
ambaixador de França. Al menys uns 9.000 soldats de l’exèrcit francès eren a l’hospital per
culpa de malalties.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta només indica la ciutat, Barcelona, i l’any de publicació. Es

dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2285
ALTRES EDICIONS: existeix una edició impresa per Jaume Caís, amb el mateix text però diferent

títol i compaginació. Noticias ciertas de Alemanya, venidas a Barcelona por el correo de
Milán a 3 de octubre 1687. BC, F.Bon. 2286
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276.

Noticias ciertas de Alemanya, venidas a Barcelona por el correo de Milán a 3 de
octubre 1687

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Venècia, 2 de setembre
de 1687, un correu enviat pel general Morosini va informar que l’exèrcit venecià havia
conquerit Corint. Milà, 13 de setembre, el duc de Lorena, l’elector de Baviera i el príncep
Lluís de Baden van derrotar els turcs que s’havien refugiat en unes illes del riu Drava.
Amsterdam, 13 de setembre, segons informacions arribades d’Alemanya, l’exèrcit imperial
havia ocupat un pont de barques que els turcs havien construït prop de Darda. París, 13 de
setembre, el marquès de Lavardin [Charles Henri de Beaumanoir] va partir cap a Roma com a
ambaixador de França. Al menys uns 9.000 soldats de l’exèrcit francès eren a l’hospital per
culpa de malalties.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2286
ALTRES EDICIONS: existeix una edició impresa per Rafael Figueró, amb el mateix text però

diferent títol i compaginació. Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el
correo de Flandes, viernes 3 de octubre de 1687. BC, F.Bon. 2285.

277.

Noticias ciertas y verdaderas de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia
a 4 de octubre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cavaller en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 105 a la
108.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa: Viena, 31 agost de
1687, l’Emperador va prometre a la noblesa d’Hongria alleugerir la seva contribució per
compensar-los per la càrrega dels allotjaments. L’elector de Baviera i el duc de Lorena van
celebrar un Consell de Guerra en el que van determinar dirigir-se a Temesvar per posar-hi
setge. Segons algunes informacions, l’exèrcit turc a Hongria havia perdut uns 20.000 homes i
li era molt difícil reorganitzar-se. Venècia, 30 agost, segons les cartes enviades pel general
Morosini des de la Morea, les tropes venecianes havien ocupat Corint.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/6
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 358

278.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes el viernes
a 10 de octubre de 1687
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 25 d’agost de
1687, l’exèrcit imperial estava construint un pont sobre el riu Dnièster. Uns 10.000 soldats
imperials havien posat setge a la ciutat de Kàmianets. Viena, 4 de setembre, l’exèrcit imperial,
comandat pels ducs de Lorena i de Baviera, es preparava per posar setge a Temesvar i allotjar
les tropes a Transilvània durant l’hivern. Venècia, 4 de setembre, informa sobre la presa de
Corint per part de tropes venecianes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou publicada a Barcelona pel títol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2287

279.

Noticias ciertas y verdaderas de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia
a 10 de octubre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una àguila en portada. Caplletra sense ornamentar,

a 2 línies. Pàgines numerades, de la 109 a la 112.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de setembre

de 1687, després de la batalla de Darda, l’exèrcit turc havia disminuït en 20.000 soldats. El
governador de Croàcia va atacar la ciutat de “Kostavitza” [Kostajnica o Castanowitz], que era
ocupada pels turcs. Venècia, 6 de setembre, el general Morosini va conquerir Patres i les altres
ciutats de l’entrada del golf de Lepant [golf de Corint]. Posteriorment, l’exèrcit venecià va
entrar a Corint.

167
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese a los curiosos que en dias atras salió la descripción de las plaças que
los imperiales han ganado al turco desde el año 1683, que vino sobre Viena, hasta fin del
passado de 1686 y aora nuevamente la de las plaças que faltan por ganar y todas dos se
venden en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/6
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2151

280.

Noticias ciertas y verdaderas de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia
a 17 de octubre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 113 a la 116.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de setembre

de 1687, el duc de Baviera va arribar a la Cort Imperial procedent del front i va ser rebut per
l’Emperador. Un correu arribat el dia 11 de setembre va informar que el príncep de Baden
havia posat setge a Temesvar. Un emissari de Transilvània va arribar a Viena per negociar
l’allotjament de les tropes imperials durant l’hivern. Venècia, 13 de setembre, una barca
procedent de Sicília va informar que el general [Gerolamo] Cornaro, al front de les tropes
venecianes que assetjaven Castelnovo [Herceg Novi], havia amenaçat als defensors amb
degollar dones i nens si no es rendien.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/6
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2288

281.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes el viernes
a 24 de octubre 1687

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 de

setembre de 1687, l’exèrcit rus va obtenir una victòria contra els tàrtars. Viena, 14 de
setembre, les tropes imperials comandades pel duc de Lorena tenien dificultat per avançar cap
a Belgrad per culpa de les intenses pluges. Colònia, 30 de setembre, alguns estats alemanys
havien presentat queixes a la Dieta de Ratisbona per les amenaces de l’exèrcit francès, cosa
que feia témer una guerra entre l’Imperi romanogermànic i França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou publicada a Barcelona pel títol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

282.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 24 de
octubre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 117 a la 120.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de setembre

de 1687, l’exèrcit imperial tenia molta dificultat per avançar en direcció a Segedin [Szeged]
per la pluja i la neu. El nombre de tropes havia disminuït en una tercera part i molts cavalls
havien mort al llarg del viatge a través de les muntanyes. Venècia, 20 de setembre, els
venecians havien posat setge a la ciutat de “Castelnovo” [Herceg Novi].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2289

283.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 31 de
octubre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 121 a la 124.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 19 de
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setembre de 1687, el príncep Jaume de Polònia va posar setge a la ciutat de Kàmianets el
primer dia de setembre. Viena, 28 de setembre, un correu arribat a la Cort Imperial va
informar que l’exèrcit del príncep de Lorena havia patit molts problemes per culpa de les
intenses pluges, amb moltes baixes causades per malalties. Un altre correu enviat pel general
Dünewald va informar que els imperials havien ocupat el castell de “Butzehin” [probablement
Vuzenica]. Segons la notícia, l’ocupació d’aquest castell serviria per impedir els turcs creuar
el riu Drava. Venècia, 27 de setembre, una faluga procedent de Castelnovo [Herceg Novi] va
informar que el general [Gerolamo] Cornaro havia derrotat un reforç de l’exèrcit turc que
havia enviat de el governador de Herzegovina.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2290

284.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia el sábado
a 8 de noviembre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una ciutat en flames en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs,
amb el nom de la ciutat de procedència i la data. Pàgines numerades, de la 125 a la 128.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 d’octubre de
1687, les tropes imperials tenien molta dificultat a avançar per Hongria per culpa del mal
temps. El príncep Carles de Lorena intentava allotjar els soldats a Transilvània per passar
l’hivern. Venècia, a 4 d’octubre, informa sobre l’estat del setge que els venecians havien posat
a la ciutat de Castelnovo [Herceg Novi].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2152

285.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 14 de
noviembre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 119 [i.e.129] a la 132.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 d’octubre de
1687, l’exèrcit comandat pel príncep Carles de Lorena havia acampat prop de la ciutat de
“Colbar”, amb suficients provisions per passar l’hivern. Posteriorment, s’havia dirigit a “San
Job” amb 30.000 soldats amb la intenció d’atacar “Gran Varadin” [Oradea]. Venècia, 11
d’octubre, el setge que les tropes venecianes havien posat a Castelnovo [Herceg Novi]
progressava amb dificultat per culpa de les pluges, però havien aconseguit obrir una bretxa i
es preparava un assalt.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2291
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 31 Octobre 1687, publicada a

París, rera els epígrafs “De Vienne, le 12 octobre 1687” i “De Venise, le 11 octobre 1687”.
AHCB, Pre-premsa 3/9

286.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 21 de
noviembre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 133 a la 136.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 d’octubre de
1687, el príncep Carles de Lorena negociava amb els Estats de Transilvània les condicions de
l’allotjament de les tropes imperials en aquest territori. Els transsilvans es mostraven
disposats a proporcionar provisions, però asseguraven que no podien oferir allotjament per
por a les represàlies de turcs i tàrtars. El turcs no havien pogut acabar les fortificacions de les
fronteres de Transilvània, Eslavònia, Bulgària i Sèrbia per culpa de les divisions internes i per
la manca de diners. Venècia, 18 d’octubre, a pesar de la rendició, el general Morosini no havia
volgut ocupar la ciutat de “Napoli de Malvasia” [Monemvasia] perquè hi havia una epidèmia
de pesta.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2292
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 8 novembre 1687, publicada a

París, rera els epígrafs “De Vienne, le 19 octobre 1687” i “De Venise, le 18 octobre 1687”.
AHCB, Pre-premsa 3/9

287.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia el
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domingo a 30 de noviembre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 137 a la 140.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 d’octubre, el

príncep de Transilvània havia resolt donar al duc Carles de Lorena provisions per a l’exèrcit
imperial, però assegurava que no podia proporcionar allotjament per a l’hivern perquè això
comportaria la venjança dels turcs. Explica que el duc de Lorena no va acceptar la proposta i
va entrar a Transilvània, decidit a presentar-se davant totes les places fortes per tal que
acceptessin allotjar els seus soldats. Venècia, 29 d’octubre, després de prendre Atenes, el
general Morosini va posar setge a l’illa de Negroponte [Eubea].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese a los curiosos que ha salido aora nuevamente un libro o quaderno cuyo
título es Descripción de las plaças que los imperiales han ganado desde el año de 83 hasta el
presente de 87, por otro título Ungria Restaurada. Y se venden a diez y ocho dineros en casa
de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2293, BC, F.Bon. 2153
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 15 novembre 1687, publicada a

París, rera els epígrafs “De Vienne, le 26 octobre 1687” i “De Venise, le 29 octobre 1687”.
AHCB, Pre-premsa 3/9

288.

Noticias particulares de las operaciones nuevamente sucedidas en favor de los
moscovitas y imperiales contra el poder otomano, llegadas a Viena a 19 de octubre de
1687

IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les victòries obtingudes pels exèrcits moscovita i imperial

contra els tàrtars i turcs el mes d’octubre de 1687, entre les quals destacava la conquesta de la
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ciutat de Perekosy, a l’actual Ucraïna. Les tropes imperials van posar setge a la ciutat de
Palotás, a Hongria. Informa també de la presa de la ciutat de Pozega, per part de les tropes
imperials comandades pel general Dünewald.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Martí Gelabert per la
publicitat. “Sepa el curioso que ha salido a luz un libro intitulado Ungria restaurada, escrita
primero en italiano y aoro [ahora] nuevamente traducida en castellano, adornada con 44
laminas de las ciudades y castillos mas principales de aquel Reyno. Véndese dicho libro en
Barcelona, en casa de Antonio Ferrer, Baltazar Ferrer y Juan Cassañes, libreros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2664
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 1322

289.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 6 de
noviembre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 141 a la 144.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de novembre

de 1687, després d’entrar a Transilvània el duc de Lorena va donar ordres molt estrictes als
oficials i soldats de l’exèrcit imperial per viure disciplinadament i evitar que la població es
mostrés hostil. El duc de Lorena es va dirigir a Klausenburg [Cluj-Napoca] per demanar
allotjament per a alguns dels seus regiments. Inicialment, el governador s’hi va negar, però
davant l’amenaça de bombardeig, va acceptar allotjar les tropes imperials. Inclou les
condicions de l’allotjament que el duc de Lorena va atorgar als ciutadans de Klausenburg.
Venècia, 5 de novembre, informa que segons notícies arribades a aquesta ciutat, el general
Morosini havia ocupat l’illa de Negroponte [Eubea] vuit dies abans, tot i que la informació no
estava confirmada.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, la data hauria de ser el 6 de desembre.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2294

290.

Noticias verdaderas venidas a la ciudad de Viena con carta de 11 de deziembre de la
rendición de Agria y los pactos de su entrega
IMPREMTA: Martí Gelabert
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ANY: [1687]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: la ciutat d’Agria [Eger], que era en poder dels turcs, es va rendir a

instància del príncep Carles de Lorena, general de l’exèrcit imperial, que va amenaçar la
guarnició amb bombardejar la fortalesa. Inclou la transcripció de les condicions de la
capitulació. Segons la notícia, les ciutats d’Alba Real [Székesfehérvár] i Belgrad, assetjades
també pels imperials, es trobaven en una situació crítica i patien desercions o revoltes de la
guarnició.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació extret del contingut. Es dedueix que

és obra de Martí Gelabert per la publicitat. “Sepa el curioso que ha salido a luz un libro
intitulado Ungria Restaurada, escrita primero en italiano y aora nuevamente traducida en
castellano, adornada con 44 láminas de las ciudades y castillos mas principales de aquel
reyno. Véndese dicho libro en Barcelona, en casa de Antonio Ferrer, Baltazar Ferrer y Juan
Cassañes, libreros. Su precio a 10 reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 932

291.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcemona por el correo de Francia a 12 de
deziembre de 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 145 a la 148.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de novembre
de 1687, el duc de Lorena havia ocupat Klausenburg [Cluj-Napoca] i “Tartemburg”
[probablement Thorenburg o Turda], a Transilvània. Després s’havia dirigit a Alba Iulia
[Karlsburg] amb la intenció de prendre-la sense resistència, per tal de poder allotjar de forma
pacífica les seves tropes durant l’hivern. Venècia, 8 de novembre, una faluga arribada
d’Antenes va portar la notícia que l’armada veneciana havia desembarcat prop d’aquesta
ciutat i havia rebut l’obediència dels prínceps grecs, agraïts de veure’s deslliurats del domini
turc.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, “Barcemona” per Barcelona. Sense peu

d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la publicitat. “Adviertese a los
curiosos que ha salido aora nuevamente un libro o quaderno cuyo título es Descripción de las
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plaças que los imperiales han ganado desde el año de 83 hasta el presente de 87, juntamente
con otra Descripción de la[s] plaças que faltan para ganar, por otro título Ungria Restaurada y
para restaurar. Y se venden 3 sueldos todas dos en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros.
Año 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2296
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 29 Novembre 1687, publicada a
París, rera els epígrafs “De Vienne, le 9 novembre 1687”; i “Venise, 8 novembre”. AHCB,
Pre-premsa 3/9

292.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 19 de
deziembre de 1687
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 149 a la 152.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de novembre

de 1687, el príncep de Lorena havia ocupat Hermannstadt [Sibiu], capital de Transilvània,
residència del príncep Michel Apafi. Inclou les capitulacions signades pel príncep de Lorena i
els Estats transilvans. Venècia, 15 de novembre, els morlacs de Croàcia havien atacat i cremat
molts pobles propers a Belgrad.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Véndese el Gran Piscatore de Sarraval, impresso en Milan, traducido de italiano
en español, fiel y verdaderamente, en esta ciudad de Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a
la calle de los Algodoneros, 1687”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2298
NOTA: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 6 decembre 1687, publicada a París, rera els

epígrafs “De Vienne, le 16 novembre 1687” i “De Venise, le 15 novembre 1687”. AHCB, Prepremsa 3/9

293.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 26 de
deziembre de 1687
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 153 a la 156.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de novembre

de 1687, segons informacions arribades de Belgrad, a Constantinoble es preparava una revolta
per enderrocar el Gran Visir. El comte Thököly intentava socórrer la ciutat de Mongatz
[Mukachevo], assetjada per les tropes imperials. El duc de Lorena havia aconseguit la
capitulació d’Agria [Eger]. Venècia, 21 novembre, un vaixell procedent de Xipre va portar la
notícia que el general Morosini era a Atenes. La mateixa font va informar que hi havia hagut
una revolta a Xipre. Els habitants de Constantinoble estaven revoltats per la manca i
l’encariment dels aliments.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese el Gran Piscatore de Sarraval, impresso en Milán,

traducido de italiano en español, fiel y verdaderamente, en esta ciudad de Barcelona, en casa
de Rafael Figueró, a la calle de los Algodoneros, 1687”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2297

294.

Breve resumen y fiel relación del inestimable fruto que ha conseguido la Guerra
Sagrada contra turcos desde el año de 1683 hasta el de 1687, donde se refiere los
muertos y prisioneros que ha avido de una y otra parte, las plaças y castillos
restaurados a la Santa Fe Cathólica y demás despojos de guerra que las Christianas
armas han alcançado

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1687
AUTOR: Francisco Fabro Bremundan
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies. Inclou subtítol: “Sacado

de los Floros Históricos hasta aora impressos”.
RESUM DEL CONTINGUT: balanç de la guerra de l’Imperi romanogermànic contra els turcs durant
el període de 1683 a 1687. Inclou una relació amb el nombre de morts, enemics fets
presoners, cristians alliberats, ciutats recuperades, poblacions cremades i saquejades, el
material de guerra i les provisions confiscades als turcs. Conté també una llista amb les baixes
de l’exèrcit imperial.
OBSERVACIONS: es tracta d’informació extreta del Floro Histórico de Francisco Fabro
Bremundan. Inclou publicitat, “Se advierte que en su misma casa se venen los libros
siguientes”. A continuació hi figura una llista amb 25 títols.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2660

295.

Relación de un pronóstico y plática que hizo el sabio Aben Obar de Jerusalén por
mandado del Gran Turco a todo el pueblo constantinopolitano, declarándoles la
principal significación de los cometas que aquel año de 1618 se vieron, traducido de
lengua italiana en española por Miguel de Avendaño, natural de la ciudad de Cuenca,
cuyo original impresso en Barcelona en casa de Estevan Liberós, año de 1619, se halla
en la librería del convento de Sant Joseph de Carmelitas Descalços desta presente
ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1687
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 247 a la primera pàgina i el
248 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: interpretació del significat d’uns cometes que es van veure a

Constantinoble l’any 1618. El sultà va demanar l’opinió a Aben Obar, un astròleg de
Jerusalem, que va advertir que tot plegat era un indicador del perill que l’Imperi Otomà fos
destruït pels cristians. Tanmateix, segons l’expert, el final de l’Imperi trigaria temps en
arribar, perquè els cristians tenien molts enemics.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1687 8º op.1
ALTRES EDICIONS: Barcelona, per Esteve Liberós, 1619. AHCB, BNL, Res. 254, f.106

296.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 17 de
enero de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 9 a la 12.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Constantinoble, 9 de
novembre de 1687, els soldats de l’exèrcit turc estaven descontents perquè els devien una
gran part del salari. Viena, 14 de desembre, les tropes imperials havien aconseguit ocupar la
ciutat d’Agria [Eger]. Informa també de la coronació de Josep I com a rei d’Hongria, amb els
detalls de la cerimònia que va tenir lloc a Pressburg [Bratislava] el 9 de desembre de 1687.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
NOTA: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 2 janvier 1687, publicada a París, rera els

epígrafs “De Constantinople, le 9 novembre 1687” i “De Vienne, le 14 decembre”. AHCB,
Pre-premsa 3/9

297.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 23 de
enero 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 13 a la 16.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de desembre
de 1687, l’exèrcit imperial va prendre la ciutat d’Agria [Eger]. Els estats de Transilvània
complien el que havien promès en el tractat signat amb el duc Carles de Lorena pels
allotjaments. Al seu torn, les tropes imperials complien també les ordres donades per
l’Emperador de no molestar a la població. Venècia, 19 de desembre, l’exèrcit venecià va
obtenir una victòria contra els turcs a Herzegovina.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

298.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 30 de
enero de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de desembre
de 1687, explicació detallada de la conquesta de la ciutat d’Agria [Eger]. Algunes ciutats de
Transilvània havien enviat queixes a l’Emperador sobre l’actuació de les tropes. Davant
d’això, l’Emperador va ordenar de nou als oficials que castiguessin amb severitat als soldats
que no complissin l’ordre de no inquietar la població.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa, 3/2
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299.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 6 de
febrero de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 21 a la 24.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de gener de
1688, l’Emperador estava be de salut, després d’haver-se recuperat d’una lleugera
indisposició. Una part de la guarnició turca de la fortalesa d’Alba Real [Székesfehérvár] es va
amotinar.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Particípase a los curiosos como ha salido el libro siguiente. Declaración muy
provechosa de los Misterios del Santo Sacrificio de la Missa, con láminas. Su precio es tres
sueldos. Véndese en Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Año 1688”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

300.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 20 de
febrero de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 29 a la 32.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Constantinoble, 26 de
desembre de 1687, continuaven els desordres provocats pels soldats, que reclamaven el
pagament de 15 mesos de sou que se’ls devia. Viena, 18 de gener de 1688, la guarnició
fortalesa d’Alba Real [Székesfehérvár] estava amotinada, cosa que feia pensar que es rendiria
fàcilment a les tropes imperials. Venècia, 17 de gener, un contingent de l’exèrcit turc va
acampar prop de Tebes, a Grècia, però la guarnició els va obligar a retirar-se.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Particípase a los curiosos como ha salido el libro siguiente. Fénix de Cataluña,
compendio de sus antiguas grandezas y medio para renovarlas. Su precio es quatro reales.
Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

301.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 27 de
febrero de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de gener de
1688, la guarnició de la ciutat d’Alba Real [Székesfehérvár] va iniciar les negociacions de
capitulació amb l’exèrcit imperial. L’assemblea dels estats d’Hongria va acceptar la major
part de les condicions de l’Emperador, entre les que hi figurava el reconeixement de la religió
protestant. Venècia, 24 de gener, el general Morosini va entrar a “Puerto Leone” [El Pireu]
amb les galeres de l’armada veneciana, a pesar que hi havia molt temor per la pesta. Segons la
notícia, el contagi afectava a les ciutats de Corint, Castel Tornese [Chlemutsi], Lepant
[Naupacte] i Patres.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Particípase a los curiosos como ha salido el libro siguiente. Fénix de Cataluña,
compendio de sus antiguas grandezas y medio para renovarlas. Su precio es quatro reales.
Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
NOTA: les notícies van aparèixer a la Gazette, du 14 Fevrier 1688, publicada a París pel

Bureau d’Adresse, rera els epígrafs “De Vienne, le 25 janvier 1688” i “De Venisse, le 24
janvier 1688”. AHCB, Pre-premsa 3/9

302.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 13 de
marzo de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 41 a la 44.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de febrer de

1688, el comte de Kaunitz va arribar a la Cort imperial amb un presoner turc, capturat quan
portava unes cartes del baixà d’Alba Real [Székesfehérvár] a Belgrad per demanar ajut.
L’Emperador havia convocat el Consell de Guerra diverses vegades per tractar l’aixecament
de noves lleves, ja que els estats de l’Imperi havien declarat que només podrien aportar la
meitat del 14.000 soldats promesos. Venècia, 7 de febrer, l’armada veneciana intentava evitar
que la flota turca enviés reforços a les ciutats assetjades.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

303.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 19 de
marzo de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 45 a la 48
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de febrer de

1688, la guarnició d’Alba Real [Székesfehérvár] havia aconseguit entrar un comboi de reforç,
cosa que feia pensar que no es rendiria per manca de provisions. El comte Caraffa va fer
publicar unes noves ordres per mantenir la disciplina de les tropes allotjades a Transilvània.
Venècia, 14 de febrer, corrien notícies que el general Morosini havia fet demolir les
fortificacions de la ciutat d’Atenes, per no haver de posar-hi tanta guarnició.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

304.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 26 de
marzo de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 49 a la 52.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de febrer de

1688, el comte Caraffa va arribar a Transilvània amb l’objectiu d’apaivagar els desordres
causats per les tropes imperials que hi havia aquarterades. El comte va fer publicar un ban que
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obligava els hongaresos i als transilvans que havien abandonat el país per no haver d’allotjar
soldats, a pagar la contribució o retornar a les seves cases i conrear les terres. Venècia, 28 de
febrer, una barca arribada de Patres va informar que els turcs de les places properes a aquesta
ciutat estaven molt inquiets, ja que no els arribava el socors que havien demanat i temien ser
atacats.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

305.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 2 de
abril de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 53 a la 56.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de febrer de
1688, el comte Caraffa va reunir-se amb el primer ministre de Transilvània per resoldre el
problema dels desordres que ocasionaven les tropes imperials allotjades. El príncep Herman
de Baden va viatjar a Buda per negociar la capitulació d’Alba Real [Székesfehérvár], tot
amenaçant d’iniciar un bombardeig si la ciutat no es rendia. Venècia, 17 de febrer, un vaixell
procedent de Castellnovo [Herceg Novi], que transportava peces d’artilleria i 30 oficials, es va
enfonsar a l’entrada del port de Malamocco per culpa d’una tempesta.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

306.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 16 de
abril de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 61 a la 64.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de març de

1688, el baixà d’Alba Real [Székesfehérvár] no va acceptar negociar les capitulacions i es
mostrava disposat a defensar-se en cas de setge. Venècia, 13 de març, un vaixell arribat de
Constantinoble va informar que els aldarulls provocats pels soldats havien acabat i que la
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ciutat estava en calma. El sultà havia partit cap a Belgrad amb un exèrcit de 25.000 homes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

307.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 23 de
abril de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 65 a la 68.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Constantinoble, 9 de gener, els

desordres havien finalitzat i els comerços d’aquesta ciutat tornaven a ser oberts. Després de
rebre part de la seva paga, els soldats amotinats havien estat enviats a Hongria i a Àsia. Viena,
21 de març, l’Emperador va enviar al comte Caraffa la ratificació del nou tractat signat amb el
príncep de Transilvània, en el qual aquest es comprometia a pagar 100.000 florins. Venècia,
20 de març, un comboi de 40 embarcacions amb tropes i municions va sortir d’aquest port per
unir-se a la flota veneciana a la Morea.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

308.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 30 de
abril de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 69 a la 72.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de març de
1688, els turcs continuaven aplegant un gran nombre de tropes prop de Belgrad, cosa que feia
pensar que tenien per objectiu atacar Essex [Osijek]. Segons la notícia, els turcs van enviar un
ambaixador a Belgrad amb una proposició de pau. Venècia, 27 de març, cada dia hi havia més
pobles d’Herzegovina que es posaven sota la protecció de la república veneciana.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
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309.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 7 de
mayo de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 73 a la 79 [i.e. 76]
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 d’abril de

1688, les tropes imperials comandades pel comte Caprara van tenir alguns enfrontaments amb
els turcs prop de la ciutat de Gradiska. Venècia, 3 d’abril, el general Francesco Morosini fou
elegit dux de la república. Informa també sobre la situació a Xipre, on havia esclatat una
revolta. D’igual forma, segons la notícia, a Constantinoble es vivien tota una sèrie de
problemes interns.
OBSERVACIONS: Inclou publicitat. “Adviértese a los curiosos como a salido un libro, su título es

Concordia entre la Quietud y la Fatiga de la Oración, compuesto por el M.R.P. Pablo Señeri,
de la Compañía de Jesús, traducido de italiano en español en esta ciutad de Barcelona. Hase
añadido en esta traducción una breve noticia de la secta de los Quietistas, con las
proposiciones de Molinos, que el autor impugna y la santedad de Innocencio XI ha
condenado. Véndese en casa Juan Casañes y Iacinto Ascona, libreros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

310.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 14 de
mayo de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 80 a la 83.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 d’abril de
1688, segons cartes arribades de Transilvània, la situació en aquesta província era tranquil·la,
ja que les tropes imperials mantenien la disciplina. No hi havia queixes de la població, tot i
que havia contribuït amb 30.000 sacs de blat. Venècia, 10 d’abril, els albanesos van obtenir
una victòria contra els turcs prop de la ciutat de Castelnovo [Herceg Novi]. Un vaixell
procedent de Constantinoble va informar que un incendi havia destruït més de 4.000 cases en
aquella ciutat.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

311.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 21 de
mayo de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 84 a la 88.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 d’abril de

1688, el comte Caraffa havia sortit de Hermannstadt [Sibiu], a la Transilvània, amb un exèrcit
de 8.000 soldats amb l’objectiu d’ocupar la ciutat de Lippa, una plaça considerada estratègica,
ja que, segons la notícia, havia de permetre unir la Transilvània amb el riu “Teys” [Tisza].
Venècia, 17 d’abril, el dux va marxar d’Atenes, després d’haver ordenat distribuir armes entre
la població de l’illa de Negroponte [Eubea] per poder-se defensar de l’amenaça turca.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

312.

Resumen del que ha obrat lo Molt Il·lustre consistori dels senyors deputats y oydors
de comptes del General del present Principat de Catalunya en lo present mes de abril
del corrent any 1688 des del dia que comparegué un agregat de gent de diferents
universitats en lo lloch de Sant Andreu de Palomar, venint part de ella fins devant las
murallas de la present ciutat de Barcelona, per lo major consuelo y alivio de dita gent
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Diputació del General
CONTEXT HISTÒRIC: Revolta dels Barretines
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial amb el que la Diputació del General justificava la seva

actuació per respondre a l’ambaixada que uns quants pobles van enviar a Barcelona per
queixar-se pels allotjaments. Inclou la transcripció de la súplica que aquesta ambaixada va
lliurar als diputats, els acords als quals es van arribar entre les dues parts, entre les quals hi
havia el compromís de demanar al rei l’alliberament d’Anton Sayol, Daniel Sayol i Josep
Sitges. Inclou la resposta del rei, datada a Madrid el 23 d’abril de 1688, manant que aquestes
persones fossin alliberades i tornades a insacular. Finalment, inclou la transcripció d’una carta
del virrei, el marquès de Leganés, datada a Barcelona el 27 d’abril, en la que informa els
diputats que ha rebut les ordres del rei.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró pel compte
pagat per la Generalitat per la impressió de 500 exemplars, pels quals va cobrar 15 lliures i 15
sous. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1686, part 2º, Sèrie General
(N), 241, f.954, 22 de maig de 1688.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 185
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9989; BC, 2-V-C1/47; BUB, C-239/1/12-13; BUB, C-

239/1/15-18; UdG, B.Diocesana, 34/528; UPF, DPC309.9.B3754 B47 1697b; BB, Patrimoni,
*N 20-III-2.1

313.

Carta de la Real Magestat del Rey nostre Senyor (que Déu guarde) en resposta de la
que lo molt Il·lustre consistori de deputats y oydors del Principat de Catalunya
escrigué a sa Magestat al 1 del present mes de mayg, any 1688, rebuda als 14 del dit
mes

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Revolta dels Barretines
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà i català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II adreçada als diputats del
General de Catalunya, datada al Buen Retiro el dia 11 de maig de 1688. Es tractava de la
resposta a una carta enviada pels diputats, datada el primer de maig, en la que demanaven al
rei que restituís a Antoni Sayol, Daniel Sayol i Josep Sitges en els càrrecs dels quals havien
estat apartats. El rei comunicava als diputats que havia acceptat la seva petició.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró pel pagament

fet per la Generalitat. Segons es desprèn del compte presentat per l’impressor, d’aquesta carta
s’en van imprimir 3.250 còpies, que van valer 28 lliures, 5 sous i 8 diners. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1686, part 2º, Sèrie General (N), 241, f. 954, 22 de
maig de 1688.
APUNT HISTÒRIC: Antoni Sayol, Josep Sitges i Daniel Sayol eren, respectivament, diputat

eclesiàstic, oïdor militar i assessor de la Generalitat. Foren apartats dels seus càrrecs i
desinsaculats el juliol de 1687 per haver transmès unes queixes dels pagesos pels allotjaments
de soldats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6013
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 189; BC, F.Bon. 367; BUB, C-239/1/15-19; BUB, XVIII-

6943-30; AHCB, A 8º op. 818; UPF, 2ZX1626/1713.D57; UdG, B.Diocesana, 34/528; ABEV,
Varis 244, 13; ABEV, Varis 278, 4.
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314.

A los amados y fieles nuestros los concelleres de la nuestra ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1688
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Revolta dels Barretines
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II, datada al Buen Retiro el dia

11 de maig de 1688, adreçada als consellers de la ciutat de Barcelona, en la que els informava
que, atenent a una súplica que li havia enviat la Diputació del General, va resoldre rehabilitar
a Antoni Sayol, Daniel Sayol i Josep Sitges en l’exercici dels càrrecs que tenien a la
Diputació. Inclou, a continuació, un document titulat “Copia de la cartilla que el
Excelentíssimo Señor don Pedro Antonio de Aragón, presidente del Real Consejo Supremo de
Aragón, de orden de su Magestad, ha embiado a Don Antonio y Don Daniel Sayol y Don
Joseph Siges de la gracia de su Magestad les ha hecho de bolver a exercer los oficios de la
Casa de la Deputación, venida a Barcelona por el correo extraordinario llegó a 14 de mayo
1688”.
APUNT HISTÒRIC: Antoni Sayol, Josep Sitges i Daniel Sayol eren, respectivament, diputat
eclesiàstic, oïdor militar i assessor de la Generalitat. Foren apartats dels seus càrrecs i
desinsaculats el juliol de 1687 per haver transmès unes queixes dels pagesos pels allotjaments
de soldats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6012
ALTRES EXEMPLARS: BC, Toda 8-IV-12/7
ALTRES EDICIONS: Joan Jolis, BUB, C-239/3/17-11; BC, F.Bon. 2494; BC, F.Bon. 2495; sense
peu d’impremta, BUB, C-239/2/6-24; BUB, XVIII-6943-31; BC, F.Bon. 364; F.Bon. 365; BC,
F.Bon. 2801; BLM, R.990; AHCB, A 8º op. 899. Existeixen edicions només de la “Copia de la
cartilla...”, BUB, C-239/2/6-25; BUB, XVIII-6943-32; AHCB, A 8º op. 864. Existeix una
variant de la mateixa carta, en mida foli, sense peu d’impremta, amb el títol Carta de la Real
Magestat del Rey nostre Senyor (Déu lo guarde) escrita als Molt Il·lustres Senyors Concellers
de la present ciutat de Barcelona en resposta de la que se havia escrita a sa Magestat al 1 de
maig 1688. BC, 2-V-C 1/30.

315.

Al noble y amado nuestro don Francisco Despujol, oydor militar de la Deputación del
nuestro Principado de Cataluña
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1688
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Revolta dels Barretines
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II, datada al Buen Retiro el dia

11 de maig de 1688, en la que informava a Francesc Despujol, oïdor militar, que atenent les
súpliques presentades per la Diputació, el Consell de Cent i el Braç Militar havia ordenat que
Josep Siges fos rehabilitat com a oïdor militar, per la qual cosa ordenava a Despujol cessar en
l’exercici d’aquest càrrec.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/2/6-23
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/1/15-22; BC, F. Bon. 366; AHCB, A 8º op. 854

316.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 4 de
junio de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 93 a la 96.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de maig de

1688, el comte Caraffa no havia pogut arribar a la ciutat de Lippa [Lipova] per culpa del mal
temps. El baró d’Arizaga havia arribat a Alba Real [Székesfehérvár] amb 7.000 soldats i es
disposava a bombardejar-la. Venècia, 11 de maig, informa de les celebracions que es van fer
en aquesta ciutat per la festa de sant Marc.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

317.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 11 de
junio de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 97 a la 100.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de maig de

1688, el baró d’Arizaga havia instat a Alba Real [Székesfehérvár] a rendir-se, però la
guarnició estava disposada a resistir. Posteriorment, un correu extraordinari enviat per
l’ambaixador venecià a Viena va informar que Alba Real havia estat conquerida. Inclou la
transcripció de les condicions de capitulació. Venècia, 8 de març, a Constantinoble havia
esclatat una revolta perquè alguns oficials volien restablir l’anterior visir al poder.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6030

318.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 19 de
junio de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 101 a la 104.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de maig de
1688, un correu que va arribar a la Cort Imperial va portar la notícia de la capitulació d’Alba
Real [Székesfehérvár]. La notícia explica els detalls d’aquesta victòria. Venècia, 15 de maig,
els turcs eren incapaços de fer arribar reforços a l’illa de Negroponte [Eubea].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

319.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 26 de
junio de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 105 a la 108.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de maig de
1688, un enginyer que havia participat al setge d’Alba Real [Székesfehérvár] va arribar a la
Cort Imperial amb la notícia de la signatura de la capitulació. Segons aquest enginyer, en
aquella ciutat hi havia grans palaus, amb molts temples i banys públics, la majoria de marbre.
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Les tropes imperials van començar a enderrocar el raval, per tal de construir noves
fortificacions. Venècia, 22 de maig, van finalitzar les rogatives que es feien a l’església de
sant Marc per implorar assistència divina contra els infidels.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6030 bis

320.

Monstruosa aparición de un flammante cometa, con su raríssima significación,
pronosticada por el segundo Macrobio, uno de los más insignes astrólogos que del
gran Piscatore de Sarraval único supo capir la quasi inmensa profundidad, remitida
dende Parma, su dichosa patria, ciudad famosa, entre Placencia y Cremona, a un
amigo suyo habitante en Roma

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1688
AUTOR: Fabricio Áulico Macrobio
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un cometa en portada. Caplletra ornamentada, a 5

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta, datada a Parma el 17 de maig de 1688,
enviada per un tal Fabricio Áulico Macrobio a un amic seu resident a Roma. La carta
descrivia un cometa que es va observar a Parma a principi del mes de maig de 1688. Segons
l’autor, el cometa augurava una victòria del cristianisme sobre l’Imperi Otomà.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese el Flos Sanctorum del padre Ribadeneyra,
aumentado con los Santos nuevos, en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6031

321.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 2 de
julio de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 109 a la 112.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de maig de

1688, el comte Budiani va escriure des d’Alba Real [Székesfehérvár] per informar que la
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capitulació d’aquesta ciutat s’havia executat puntualment. Venècia, 29 de maig, es va celebrar
en aquesta ciutat la cerimònia tradicional en la qual el conseller més antic es casava amb la
mar, amb la participació de moltes barques i balls de màscares.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

322.

Noticias generales del imperio, y con entera relación de los terremotos que han
sucedido en Nápoles y Lima, venidas a Barcelona a 9 de julio de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, terratrèmols de Lima i Nàpols
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 113 a la 116.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de juny de
1688, un correu arribat a la cort imperial va confirmar que el dia 9 de maig el príncep de
Transilvània havia renunciat als acords fets amb els turcs i es posava sota obediència de
l’Emperador. Venècia, 5 de juny, la notícia que s’havia publicat sobre la rendició de
Negroponte [Eubea] a l’exèrcit venecià va resultar ser falsa. Nàpols, 11 de juny, un
terratrèmol, que es va produir el dia 5 de juny, va causar danys a molts edificis d’aquesta
ciutat, així com també a Benevento, on segons la notícia la destrucció fou total. Londres, 3 de
juny, el rei d’Anglaterra va fer pública l’abolició de les lleis desfavorables als catòlics. Unes
cartes arribades de Jamaica van portar la notícia que el 30 d’octubre de l’any anterior hi va
haver un fort terratrèmol a Lima, al Perú.
OBSERVACIONS: la data i la numeració és correlativa a la sèrie de Noticias generales de Europa,
venidas a Barcelona por el correo de Francia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/6

323.

Copia de la espantosa carta, escrita por el P. Fr. Domingo Álbarez de Toledo,
Procurador General de Corte, del orden de N.P.S. Francisco, embiada desde la ciudad
de Lima al Reverendíssimo P. Comissario General en Estecharque, que su fecha es de
29 de octubre de 1687 años, dándole cuenta de los lastimosos estragos y desgracias
que han sucedido en dicha ciudad
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1688
AUTOR: Domingo Álvarez de Toledo, frare franciscà
TEMA: catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada des de Lima, datada el 29 d’octubre

de 1687, pel frare franciscà Domingo Álvarez de Toledo, adreçada al comissari general de
l’ordre a Estecharque, en la que l’informava del dany que havia causat un terratrèmol que hi
hagué a Lima el dia 20 d’octubre. Segons l’autor, la majoria de grans edificis i esglésies de la
ciutat van quedar destruïts. La notícia es complementava amb experiències concretes de
persones que havien patit els efectes del terratrèmol.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese el Flos Sanctorum del padre Ribadeneyra,
aumentado con los Santos nuevos, en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6032
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2675

324.

Relación verdadera de lo que ha sucedido en la ciudad de Lima y sus contornos con
ocasión de los terremotos que sucedieron a 20 de octubre del año 1687 y ruinas de los
templos y edificios de dicha ciudad

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1688
AUTOR: anònim
TEMA: catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes d’un terratrèmol que es va produir a Lima, al
Perú, la matinada del 20 d’octubre de 1687. Segons la notícia, hi hagué un primer tremolor a
les quatre i un segon a les sis del matí, encara més fort, que van destruir completament tota la
ciutat. Inclou una relació de les esglésies, convents i hospitals que es van veure afectats.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1688 8º op. 9

325.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 16 de
julio de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 117 a la 120.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de juny de

1688, la Cort Imperial va celebrar el 49 aniversari de l’Emperador. El príncep de Lorena
s’havia posat malalt i havia hagut d’endarrerir la seva sortida cap al front de guerra. Venècia,
12 de juny, el general Francesco Morosini va rebre la notícia de la seva elecció com a dux de
la república i l’armada ho va celebrar amb molts trets d’artilleria.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres fulls d’aquesta sèrie i per la numeració, que és correlativa. Inclou
publicitat. “Adviértese como han salido los libros siguientes. Primo, el tercer tomo de
Quaresma del dotor don Joseph de Barzia y Zambrana. Segundo, el Triunfo Cesaraugustano.
Tercio, la Vida prodigiosa y admirable exercicio de Virtudes de la V.M. sor Martina de los
Angeles y Arilla”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

326.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 23 de
julio de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 121 a la 125.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de juny de

1688, el comte Caprara va informar des d’Eslavònia de les dificultats que tenia per construir
un pont sobre el riu Sava per culpa de la pluja. Caprara, com a general més veterà, fou
designat per substituir el príncep Carles de Lorena durant la seva malaltia. Venècia, 19 de
juny, els turcs van enviar 5.000 homes a socórrer la ciutat de Lepant [Naupacte]. Segons
cartes arribades de Marsella, l’armada francesa havia bombardejat el port d’Alger.
Amsterdam, 30 de juny, reprodueix un memorial enviat per l’ambaixador del rei de França als
Estats Generals arran de la mort de l’elector de Colònia. El rei francès advertia que enviaria el
seu exèrcit si alguna potència, ja fos de l’imperi o del Països Baixos espanyols, intentava
pertorbar l’elecció d’un nou elector.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

numeració, que és correlativa, i per la publicitat. “Adviértese como han salido los libros
siguientes. Primo, el tercer tomo de Quaresma del dotor don Joseph de Barzia y Zambrana.
Segundo, el Triunfo Cesaraugustano. Tercio, la Vida prodigiosa y admirable exercicio de
Virtudes de la V.M. sor Martina de los Angeles y Arilla. Véndense en casa Rafael Figueró, a
los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
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327.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 30 de
julio de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 125 a la 128.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 18 de juny de

1688, l’exèrcit polonès i els tàrtars es van enfrontar prop de Kàmianets. Viena, 27 de juny, la
salut del príncep Carles de Lorena havia empitjorat fins al punt que es temia per la seva vida.
Venècia, 26 de juny, l’armada veneciana havia bombardejat Tessalònica. París, 10 de juliol, el
rei Lluís XIV de França es trobava malament de salut.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviertese como han salido los libros siguientes. Primo, el tercer tomo de
Quaresma del dotor don Joseph de Barzia y Zambrana. Segundo, el Triunfo Cesaraugustano.
Tercio, la Vida prodigiosa y admirable exercicio de Virtudes de la V.M. sor Martina de los
Angeles y Arilla. Véndense en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6019

328.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 6 de
agosto de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 129 a la 132.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de juliol de

1688, explica els detalls de la presa de la plaça de Lippa [Lipova] per l’exèrcit imperial,
comandat pel comte de Caraffa. Nàpols, 22 de juny, informa dels estralls que havien causat
les intenses pluges en aquesta ciutat i també dels terratrèmols que hi havia hagut a la zona.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
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329.

Relación del prodigio obrado por San Felipe Neri en la persona del Eminentíssimo
Señor cardenal Vicente Maria Orsini, arçobispo de Benavento, en ocasión que se halló
baxo las ruinas de su quarto, en el terremoto que arruinó aquella ciudad a 5 de junio
de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Vicenzo Maria Orsini, arquebisbe de Benevento
TEMA: catàstrofes naturals i fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de sant Felip Neri. Caplletra ornamentada, a 10

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Inclou subítol “Venida de Génova a esta ciudad y
mandole traducir de italiano en español un devoto del santo, para más gloria de Dios, honor
del Santo y consuelo de sus devotos”.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta datada a Nàpols el 22 de juny de 1688, escrita
pel cardenal Vicenzo Maria Orsini, en la que explicava com havia sortit il·lès del terratrèmol
que va afectar la ciutat de Benevento el 5 de juny de 1688, el qual va destruir part de la casa i
habitació on es trobava. El cardenal va atribuir el fet que no patís cap dany a la intervenció de
Sant Felip Neri.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6005
ALTRES EXEMPLARS: BM, F 10 12º 7
ALTRES EDICIONS: Francesc Guasch va reeditar aquesta carta el 1724 a Barcelona amb motiu de
l’elecció de Vicenzo Maria Orsini com a Papa de Roma, amb el títol Prodigio de San Phelipe
Neri obrado en 5 de junio de 1688 con la persona del Eminentíssimo Señor Cardenal Orsini,
arzobispo de Benevento, oy assumpto al pontificado con nombre de Benedicto XIII, a 9 de
mayo de 1724. BUB, B-39/4/9-19

330.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 13 de
agosto de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 133 a la 136.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de juliol de

1688, el príncep Carles de Lorena va recuperar-se de la malaltia que l’afectava. Segons els
metges, es podria posar al capdavant de l’exèrcit en el termini d’un mes. El comte Budiani va
posar setge a la ciutat de Canissa [Kanizsa]. Venècia, 10 de juliol, informa de l’estat de la
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guerra entre venecians i turcs a Dalmàcia. Brussel·les, 24 de juliol, un correu extraordinari
procedent de Colònia va portar la notícia de l’elecció del príncep Climent de Baviera com a
nou elector, amb l’aprovació de l’Emperador i del papa de Roma.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6028

331.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 20 de
agosto de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 137 a la 140.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Constantinoble, 10 de juny de
1688, informa sobre l’estat de les revoltes internes que havien tingut lloc en aquesta ciutat i de
les lluites de poder per part d’alguns baixàs. Viena, 18 de juny, l’exèrcit imperial va dirigir-se
a posar setge a “Ylloch” [Ilok], castell situat a Croàcia. Segons la notícia, en veure arribar les
tropes comandades pel comte de Caprara, la guarnició, formada per uns 3.000 homes, va
destruir les fortificacions i va incendiar la ciutat, fugint després cap a Belgrad. Venècia, 17 de
juliol, l’armada veneciana va desembarcar prop de l’illa de Negroponte [Eubea].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6020

332.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 27 de
agosto de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 141 a la 144.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de juliol de

1688, el compte Caprara, de camí cap a Belgrad, va fer construir un pont amb barques sobre
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el Danubi, prop de Petrovaradin, per tal que les tropes del comte Caraffa que venien de
Transilvània es poguessin reunir amb les seves. L’exèrcit imperial prosseguia també el setge
sobre Canissa [Kanizsa] i Ziget [Szigetvár]. Venècia, 2 de juliol, venecians i turcs continuaven
la guerra a la zona de Dalmàcia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6034

333.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 3 de
setiembre del año 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 145 a la 148.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 d’agost de

1688, l’exèrcit imperial va ocupar la ciutat de Petrovaradin. Venècia, 31 de juliol, el general
Morosini va rebre els honors dels oficials de l’armada veneciana com a nou dux, en un acte
que va tenir lloc a la galera capitana, prop de Lepant [Naupacte]. Roma, 9 d’agost, el Papa es
va reunir amb els cardenals per tractar sobre l’elecció del nou elector de Colònia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EDICIONS: existeix una notícia publicada per Martí Gelabert amb el mateix títol i

contingut, però amb diferències de tipografia i composició. BC, F.Bon. 2299

334.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 10 de
setiembre del año 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 149 a la 152.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 d’agost de

1688, un contingent de tropes imperials, comandades pel comte
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informa sobre un combat que va tenir lloc entre un contingent de tropes imperials,
comandades pel comte de Hoskirch contra els turcs, prop del riu Sava. A més, l’exèrcit
imperial havia aconseguit prendre un castell prop de Belgrad, cosa que deixava el camí lliure
cap a aquesta ciutat. Venècia, 5 d’agost, l’armada veneciana havia iniciat el setge de
Negroponte [Eubea].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

335.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
setiembre de 1688

IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 23 de juliol

de 1688, el rei de Polònia es disposava a partir cap a Rússia per posar-se al capdavant de
l’exèrcit. Viena, 5 d’agost, es desconeixia si l’exèrcit imperial havia passat el riu Sava perquè
feia deu dies que no arribaven correus del general Caprara. Unes cartes arribades de
Constantinoble desmentien el rumor de la mort del gran visir, però asseguraven que hi havia
una conspiració per destronar el sultà. Venècia, 5 d’agost, el general Morosini, cap de
l’armada veneciana, va rebre les insígnies ducals. Un representant d’Atenes va assegurar a
Morosini que si Venècia conqueria Negroponte [Eubea] les províncies de Tessalònica
s’aixecarien contra els turcs. Amsterdam, 17 d’agost, el príncep Guillem d’Orange va ser
advertit que hi havia un pla per matar-lo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2300

336.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 17 de
setiembre del año 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 153 a la 156.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 d’agost de

1688, l’exèrcit imperial prosseguia els treballs per construir un pont de barques al Danubi,
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prop de Petrovaradin. Hi va haver diversos combats entre tropes imperials i turques prop de
Belgrad. Venècia, 14 d’agost, l’armada veneciana continuava el setge de Negroponte [Eubea].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6035

337.

Pressa gloriosíssima de Belgrado, con las noticias generales de Europa, venidas a
Zaragoça con el correo de Flandes, sábado a 11 de setiembre y domingo a 12 por los
correos de Flandes y de Italia, y reinpresas en Barcelona a 18 de setiembre de 1688
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 30 de juliol
de 1688, l’exèrcit polonès va impedir l’entrada d’un comboi de socors a Kàmianets. Viena, 8
d’agost, segons van informar alguns correus, el gruix de l’exèrcit imperial era a punt d’arribar
a Belgrad. Hamburg, 16 d’agost, el príncep Jaume de Polònia va demanar casar-se amb la
princesa [Ludwika Karolina] Radziwill, vídua del príncep Lluís de Brandemburg, germà de
l’Elector, però aquesta ja havia acordat casar-se amb el príncep Carles del Palatinat. Roma, 21
d’agost, el Papa va encarregar a la Congregació Consistorial resoldre la disputa per la
successió de l’elector de Colònia. Venècia, 25 d’agost, un correu va portar la notícia que
l’exèrcit imperial havia conquerit Belgrad. París, 28 d’agost, el rei Lluís XIV va ordenar la
formació d’una nova lleva de 10.000 soldats d’infanteria i 6.000 de cavalleria.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2301

338.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 24 de
setiembre de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Caplletra sense ornamentar,

a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de
la ciutat de procedència i la data. Pàgines numerades, de la 157 a la 160.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 d’agost de
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1688, l’exèrcit imperial efectuava moviments per apropar-se a Belgrad. El príncep Lluís de
Baden va obtenir una victòria contra els turcs a Eslavònia, prop del riu Una. Venècia, 21
d’agost, l’armada veneciana va atacar Negroponte [Eubea] per quatre llocs, cosa que feia
pensa que cauria abans d’un mes. Varsòvia, 13 d’agost, prosseguia el setge de Kàmianets.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

339.

Confirmación de la pressa de Belgrado, con las demás noticias generales de Europa,
venidas a Barcelona por el correo de Flandes, viernes a 24 de setiembre de 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 d’agost de
1688, l’exèrcit imperial comandat pel duc de Baviera va aconseguir passar el riu Sava el 7
d’agost i va aconseguir ocupar la ciutat de Belgrad. Venècia, 14 d’agost, unes cartes arribades
de l’armada veneciana van confirmar que 20.000 soldats havien desembarcat per posar setge a
Negroponte [Eubea]. Londres, 26 d’agost, un enviat del marquès de Gastañaga, governador
dels Flandes, va arribar a la Cort anglesa per felicitar al rei d’Anglaterra pel naixement del
príncep de Gal·les. Amsterdam, 31 d’agost, l’ambaixador anglès a Holanda va retornar a
Londres, cosa que va provocar temors que el rei d’Anglaterra volgués fer una aliança amb
França. Davant d’això, Holanda va reforçar la flota naval en tots els seus ports.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta només indica la ciutat, Barcelona, i l’any de publicació. Es

dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres notícies publicades per
aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1688 8º op. 3
ALTRES EDICIONS: existeix un full amb el mateix text, però amb diferències de tipografia i

composició, publicat per Martí Gelabert amb el títol Confirmación de la pressa de Belgrado,
con las demás noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes y
reinpresas en Barcelona por las singulares, universales y mas verdaderas noticias que
siempre traen las tales gaçetas, a 25 de setiembre de 1688. BC, F.Bon. 6021; BC, F.Bon.
2302

340.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 1 de
setiembre de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 161 a la 164.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Camp de l’exèrcit

imperial davant de Belgrad, les tropes comandades per l’elector de Baviera s’havien apropat a
la ciutat i ocupat el raval, mentre que els turcs s’havien refugiat dins la muralla de la ciutat.
Viena, 29 d’agost, el duc Carles de Lorena havia arribat a la ciutat de Buda. Venècia, 29
d’agost, un vaixell va portar la notícia que l’armada veneciana s’havia apoderat d’una plaça
forta propera a Negroponte [Eubea]. París, 14 de setembre, un correu extraordinari de Roma
va portar la notícia que el Vaticà havia confirmat l’elecció del príncep Climent de Baviera
com a elector de Colònia.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, hauria de dir octubre, en lloc de setembre.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6024

341.

Presa de Belgrado, coronada con la conquista de ciudad alta y castillo y las demás
noticias de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, viernes a 1 de
octubre de 1688
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 13 d’agost de
1688, l’exèrcit rus avançava en direcció a les fronteres de Tartària, mentre que el polonès
s’havia endarrerit. Viena, 22 d’agost, l’exèrcit imperial va ocupar la ciutat de Belgrad i era a
punt de conquerir el castell. Amsterdam, 4 de setembre, el rei de Dinamarca havia trencat
l’aliança amb França i obert el comerç dels vaixells holandesos amb el seu país. Londres, 5 de
setembre, el rei d’Anglaterra va manar al seu ambaixador retornar a Holanda. Milà, 13 de
setembre, un correu va portar la notícia que el duc de Baviera havia aconseguit la rendició del
castell de Belgrad.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou publicada a Barcelona pel títol.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6023
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ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1688 8º op.6

342.

Floro histórico de la Guerra Sagrada contra turcos. Quarta parte, que contiene los
sucessos del año 1687

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Francisco Fabro Bremundan
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 280 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels fets més significatius de la guerra de l’Imperi

romanogermànic contra els turcs succeïts al llarg de l’any 1687. A l’inici inclou una “Lista de
los españoles que se hallaron en la batalla de Hersan el año pasado de 1687”. Hi figuren un
total de 55 soldats, entre els quals n’hi ha vuit de catalans.
OBSERVACIONS: inclou una dedicatòria a la reina Marianna d’Àustria, signada per Rafael

Figueró. Conté imprimatur, amb data del 7 d’octubre de 1688. Inclou publicitat, “Véndese en
la mesma imprenta, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1684 8º (6)
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-60/3/26; BUB, B-63/5/14-4; BUB, XVII-4728; BPEB, 946”16”

Fab; PBL, 2152-4; BPG; A-1016
ALTRES EDICIONS: Barcelona, per Anton Ferrer i Baltasar Ferrer, BC, Tor. 955-8º; CEC, *4, A-

O8; Madrid, per Sebastián de Armendáriz, a la impremta d’Antonio Román. BB, Patrimoni,
*N 8-II-6

343.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
octubre 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Constantinoble, 12 de juliol de
1688, els turcs van fer una proposta de pau a l’emperador romanogermànic. Camp de l’exèrcit
imperial a Belgrad, 25 d’agost, les tropes imperials prosseguien el setge sobre aquesta ciutat.
Viena, 29 d’agost, a Constantinoble el nou visir reprimia durament els seus opositors.
Venècia, l’armada veneciana va prendre el castell de Rumelia, prop de l’illa de Negroponte
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[Eubea]. Saragossa, 4 d’octubre, un correu extraordinari va arribar a Madrid per via de Baiona
amb la notícia de la presa de Belgrad.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres
notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

344.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 8 de
octubre de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 165 a la 168.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Camp de l’exèrcit

imperial a Belgrad, 28 d’agost de 1688, informa sobre la situació del setge d’aquesta ciutat.
Viena, 5 de setembre, el príncep Lluís de Baden avançava per Eslavònia i es confirmava la
notícia de la victòria que va aconseguir prop del riu Una. París, 25 de setembre, segons cartes
arribades de Viena, l’exèrcit imperial havia aconseguit ocupar Belgrad el dia 6 de setembre.
Venècia, 4 de setembre, l’armada veneciana va ocupar el castell de Karababa, prop de l’illa de
Negroponte [Eubea].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido aora nuevamente la Quarta parte del Floro Histórico de
la Guerra Sagrada contra turcos, del año 1687. Y se vende en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

345.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
octubre de 1688
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 de setembre
de 1688, l’artilleria imperial causava un gran dany a les defenses de Belgrad, gràcies a unes
bateries de reforç que havien portat de la ciutat de Buda. Venècia, 5 de setembre, l’armada
veneciana intentava conquerir Negroponte [Eubea]. Milà, 26 de setembre, informa també
sobre la situació de setge de Negroponte.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres
notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

346.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 16 de
octubre de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 169 a la 172.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Del camp de l’exèrcit
imperial davant de Belgrad, 22 de setembre, l’elector de Baviera va ordenar un assalt contra la
ciutat el dia 6 de setembre a les 9 del matí. Segons la notícia, els assetjats van rebutjar els
imperials fins a tres vegades, però a la una del migdia els assaltants van aconseguir entrar per
la bretxa de la muralla. Viena, 13 de setembre, un correu enviat per l’elector de Baviera va
arribar el dia 10 de setembre, a les sis del matí, per informar a l’Emperador de la rendició de
Belgrad. Venècia, 11 de setembre, es va confirmar la presa del castell de Karababa, prop de
Negroponte, per part de l’armada veneciana.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese como ha salido aora nuevamente la Quarta parte del Floro Histórico de
la Guerra Sagrada contra turcos, del año 1687. Y se vende en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6022

347.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 23 de
octubre de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 173 a la 176.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de setembre,

el comte Guido de Starhemberg fou nomenat governador de Belgrad. El príncep Lluís de
Baden va obtenir algunes victòries contra els turcs a Bòsnia, amb l’ocupació de Banja Luka,
la capital. La Haia, 1 d’octubre, l’exèrcit francès va atacar la ciutat alemanya de Philippsburg,
amb intenció de posar-hi setge. París, 9 d’octubre, l’arquebisbe d’aquesta ciutat, per ordre de
Lluís XIV, va transmetre el contingut d’una carta que el rei havia enviat al cardenal d’Estrées,
en la que explicava les raons per entrar en guerra contra l’Emperador.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese como ha salido aora nuevamente la Quarta parte del Floro Histórico de
la Guerra Sagrada contra turcos, del año 1687. Y se vende en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”. Conserva el fil lligat en un dels marges.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
NOTA: existeix un altre full idèntic, però amb data de 24 d’octubre de 1688. AHCB, Pre-

premsa 3/2; BC, F.Bon. 6025

348.

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a
16 de octubre, y reinpresas en Barcelona a 23 de octubre de 1688
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 11 de

setembre de 1688, una carta del baixà de Kàmianets interceptada per l’exèrcit imperial va
permetre saber que aquesta ciutat només tenia provisions per resistir set setmanes. Viena, 14
de setembre, les notícies arribades de Belgrad asseguraven que en la presa d’aquesta ciutat hi
havien mort uns 6.000 turcs mentre que l’exèrcit imperial només havia tingut 700 baixes.
Roma, 19 de setembre, el príncep Climent de Baviera fou confirmat com a arquebisbe de
Colònia amb els vots de la Congregació Consistorial. Londres, 27 de setembre, l’ambaixador
holandès va informar al rei d’Anglaterra que els preparatius de guerra de les Províncies
Unides no anaven contra els anglesos. Colònia, 28 de setembre, l’exèrcit francès va desarmar
els habitants de “Bona” [Bonn] i perseguia els partidaris del príncep Climent de Baviera.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2676

349.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
octubre del año 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de

setembre de 1688, les tropes imperials continuaven el setge de Kàmianets. Viena, 19 de
setembre, el duc de Baviera va arribar a la Cort Imperial procedent de Belgrad, on havia
deixat com a governador al comte Starhemberg. El governador turc de Belgrad havia estat
conduït presoner a Viena per a ser interrogat. Venècia, 19 de setembre, l’illa de Negroponte
[Eubea] era a punt de caure en mans dels venecians. París, 9 d’octubre, la carta que el rei
Lluís XIV va enviar al cardenal d’Estrées fou impresa per tal que la llegissin el Papa i tots els
cardenals.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres
notícies de la mateixa sèrie publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix un full publicat per Martí Gelabert amb el mateix text, però amb

diferències de tipografia i composició, titulat Noticias generales de Europa, venidas a
Zaragoza por el correo de Flandes, sábado a 23 de octubre y reinpresas en Barcelona a 30 de
dicho mes de 1688. AHCB, Pre-premsa 7/17

350.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 29 de
octubre de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 177 a la 180
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 de setembre,

segons notícies arribades a la Cort, a Constantinoble havia tornat a esclatar una revolta
interna. D’Hamburg, 4 d’octubre, el rei de Suècia havia format un exèrcit per atacar Holanda.
La Haia, 8 d’octubre, el príncep d’Orange iniciava els preparatius per dirigir-se a Anglaterra
amb el seu estol. Londres, 11 d’octubre, el rei Jaume d’Anglaterra havia reforçat el seu exèrcit
per prevenir un possible atac holandès. París, a 16 d’octubre, l’exèrcit francès continuava el
setge sobre Philippsburg.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido aora nuevamente la Quarta parte del Floro Histórico de
la Guerra Sagrada contra turcos, del año 1687. Y se vende en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6026

351.

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoza por el correo de Flandes, sábado a
23 de octubre y reinpresas en Barcelona a 30 de dicho mes de 1688
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de

setembre de 1688, les tropes imperials continuaven el setge de Kàmianets. Viena, 19 de
setembre, el duc de Baviera va arribar a la Cort Imperial procedent de Belgrad, on havia
deixat com a governador al comte Starhemberg. El governador turc de Belgrad havia estat
conduït presoner a Viena per a ser interrogat. Venècia, 19 de setembre, l’illa de Negroponte
[Eubea] era a punt de caure en mans dels venecians. París, 9 d’octubre, la carta que el rei
Lluís XIV va enviar al cardenal d’Estrées fou impresa per tal que la llegissin el Papa i tots els
cardenals.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/17
ALTRES EDICIONS: el text és idèntic al que va aparèixer en un full imprès per Rafael Figueró

amb el títol de Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a
29 de octubre del año 1688. AHCB, Pre-premsa 4/1

352.

Carta del rey de Francia al cardenal de Etré, memorial de las razones que le obligan
a tomar las armas y auto de apelación del mesmo Christianíssimo al futuro concilio,
traducido del francés en español
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Lluís XIV, rei de França
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu

de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: opuscle format per tres textos. En primer lloc hi figura la transcripció

de la carta enviada pel rei Lluís XIV al cardenal César d’Estrées, ambaixador francès al
Vaticà, en la que exposava les raons per les quals França havia declarat la guerra a Àustria. En
aquesta carta, datada a Versalles el 6 de setembre de 1688, el rei francès expressava el seu
disgust per la posició del Papa en contra seu. A continuació hi figura el “Memorial de las
razones que han obligado al rey de Francia a tomar las armas, con que persuade a toda la
Cristiandad las verdaderas intenciones de su Magestad para el establecimiento de la paz
pública”, datat a Versalles el 24 de setembre de 1688. Finalment, inclou un text titulat “Auto
de apellación interpuesto al futuro concilio por el procurador general del Rei, y sentencia dada
por la cámara de vacacions o de Justícia, a los 27 de setiembre 1688”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11911
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.6001; BUB, B-45/2/1-6; AHCB, B 1688 8º op.1; UPF,

ZX1688.C37; BMVB, 2 “B” XVII/351; BMVB, 1 “B” XVII/75; ACS, R.12 (i uns altres 3);
ABEV, Varis 211; BM, F 30 8º 8. A més, es conserva un exemplar que només conté el
“Memorial de las razones que han obligado al Rey de Francia a tomar las armas...”. Es
dedueix que és un fragment de l’opuscle imprès per Rafael Figueró, ja que te idèntica
composició i numeració. AHCB, A 8º op. 833

353.

Respuesta de su Magestad Imperial al manifiesto publicado por el rey de Francia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Leopold I, emperador romanogermànic
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció de la resposta de l’emperador Leopold I al manifest
publicat per Lluís XIV, en el que aquest declarava la guerra a l’Imperi. Segons aquesta carta,
datada a Viena a 18 d’octubre de 1688, la resposta arribava quan l’exèrcit francès ja havia
ocupat Colònia i atacat el Palatinat. L’emperador qualificava de “libelo infamatorio” el
manifest del rei de França i lamentava que aquest hagués trencat la treva.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4334
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.186; BC, F.Bon. 11920; BUB, B-45/3/22-17; AHCB, B 1688
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8º op. 1; ABEV, Varis 211
ALTRES EDICIONS: sense peu d’impremta, BC, Res 505/19-4º; UPF, ZX1688 .R47

354.

Observaciones hechas por un amigo de la verdad sobre la carta que va publicando el
señor Cardenal de Etré. Traducidas de italiano en español
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra sense ornamentar, a dues línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: manifest escrit per un personatge anònim que criticava el cardenal

d’Estrées, ambaixador francès al Vaticà, per haver fet publicar la carta que li havia enviat el
rei Lluís XIV, que explicava els motius de la declaració de guerra contra Àustria. L’autor
acusava el cardenal de conspirador per haver donat la carta al Papa, “para que la leyessen, a
cada uno de los señores cardenales con un modo harto sedicioso”. D’igual forma, es queixava
que el cardenal es comportés com un ambaixador “que declara la guerra contra la mesma
Iglesia”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6002
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/2/3-11; BUB, B-45/2/8-21; BUB, B-45/4/13-3; BUB, C241/3/23-7; AHCB B 1688 8º op.5; BMVB, 2 “B” XVII/351; ACS, R.6 i R.7; ABEV, Varis
211.

355.

Relación diaria del sitio de la fuerte plaza de Oran, venida a Barcelona por el correo
de Valencia a 2 de noviembre de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a

8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’una carta enviada des d’Orà, datada el 17

d’octubre [1688] que informava de l’aixecament del setge que l’exèrcit turc havia posat en
aquesta ciutat. Segons la notícia, la retirada dels turcs fou conseqüència d’una ordre
d’executar el rei d’Alger arribada de Constantinoble. Inclou també un diari, que segons la
notícia va arribar d’Orà per via de Cartagena, del que havia passat en el setge des del 26
d’agost fins el 8 de setembre, recollint principalment la quantitat de bombes llançades per
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l’exèrcit del rei d’Alger.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido nuevamente el Manifiesto del Rey de Francia, con el
Memorial y Auto de Apellación al futuro Concilio. También se advierte como ha salido la
respuesta a dicho Manifiesto, venida de Roma. Véndese en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6027
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon, 2674; AHCB, B 1688 8º op. 8

356.

Carta venida a Barcelona por un correo extraordinario a los 2 de noviembre del
presente año de 1688

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Portada orlada, amb la imatge d’un cavaller. Caplletra

ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada per un suposat resident de la ciutat

d’Orà a una altra persona que vivia a Barcelona, en la qual li explicava que l’exèrcit turc
havia aixecat el setge sobre aquesta ciutat. Segons la carta, que portava data del 18 d’octubre
[de 1688], els turcs es van retirar pensant que la guarnició es preparava per fer una sortida.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese el Flos Sanctorum del padre Pedro de

Ribadeneyra, nuevamente aumentado con los santos nuevos, en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1688 8º op. 2

357.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
noviembre de 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 de

setembre de 1688, l’exèrcit polonès va derrotar un destacament de tàrtars que s’havia acostat a
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Kàmianets per intentar entrar-hi un comboi d’ajut. Viena, 30 de setembre, un destacament de
l’exèrcit imperial que era acampat prop de Belgrad va llançar un atac contra Temesvar.
Venècia, 25 de setembre, l’exèrcit venecià va derrotar els turcs que havien intentat socórrer
Negroponte [Eubea]. Roma, 3 d’octubre, un correu va portar a la cort romana la notícia de la
presa de Negroponte, en l’assalt de la qual, segons la informació, hi van morir 4.000 cristians.
Londres, 11 d’octubre, el rei Jaume II d’Anglaterra va posar en alerta tota l’armada naval en
previsió d’un intent de desembarcament del príncep Guillem d’Orange. París, 16 d’octubre, el
Delfí de França va ordenar l’obertura de trinxeres per preparar un atac contra la fortalesa de
Philippsburg.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,
i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres
notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6040
ALTRES EDICIONS: existeix un full amb el mateix text, però amb diferències de tipografia i de

composició, publicat per Martí Gelabert amb el títol Noticias generales de Europa, venidas a
Zaragoça por el correo de Italia, martes a 26, y por el de Flandes, sábado a 30 de octubre, y
reimpresas en Barcelona a 6 de noviembre del año 1688. AHCB, B. 1688 8º op.15

358.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 6 de
noviembre de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 181 a la 184.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 d’octubre de

1688, un grup de diputats serbis i búlgars van demanar la protecció de l’Emperador per
defensar-se dels turcs, cosa que també van fer els estats de Transilvània i Valàquia. Del camp
de l’exèrcit francès a Philippsburg, 15 d’octubre, l’exèrcit francès havia fet molts progressos
en el setge sobre aquesta ciutat. Venècia, 3 d’octubre, informa sobre l’estat del setge de
Negroponte [Eubea] per part de l’armada veneciana.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

359.

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Italia, martes a 26,
y por el de Flandes, sábado a 30 de octubre, y reimpresas en Barcelona a 6 de
noviembre del año 1688
IMPREMTA: Martí Gelabert
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ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 de

setembre de 1688, l’exèrcit polonès va derrotar un destacament de tàrtars que s’havia acostat a
Kàmianets per intentar entrar-hi un comboi d’ajut. Viena, 30 de setembre, un destacament de
l’exèrcit imperial que era acampat prop de Belgrad va llançar un atac contra Temesvar.
Venècia, 25 de setembre, l’exèrcit venecià va derrotar els turcs que havien intentat socórrer
Negroponte [Eubea]. Roma, 3 d’octubre, un correu va portar a la cort romana la notícia de la
presa de Negroponte, en l’assalt de la qual, segons la informació, hi van morir 4.000 cristians.
Londres, 11 d’octubre, el rei Jaume II d’Anglaterra va posar en alerta tota l’armada naval en
previsió d’un intent de desembarcament del príncep Guillem d’Orange. París, 16 d’octubre, el
Delfí de França va ordenar l’obertura de trinxeres per preparar un atac contra la fortalesa de
Philippsburg.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B. 1688 8º op.15
ALTRES EDICIONS: existeix un full idèntic, amb diferències tipogràfiques i de composició,
imprès per Rafael Figueró amb el títol de Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona
por el correo de Flandes a 5 de noviembre de 1688. BC, F.Bon. 6040

360.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
noviembre 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 de

setembre de 1688, un exèrcit format per 80.000 tàrtars va aconseguir trencar el cordó de les
tropes poloneses i lituanes i entrar un gran comboi de provisions a Kàmianets. Viena, 3
d’octubre, l’exèrcit imperial va reforçar les defenses de Belgrad i posteriorment va creuar el
Danubi per atacar les ciutats de Gran Varadin [Oradea], Temesvar i Gyula. Amsterdam, 16
d’octubre, el príncep d’Orange preparava una gran flota per dirigir-se a Anglaterra. Londres,
18 d’octubre, una esquadra anglesa formada per 40 vaixells de guerra va sortir a la mar per fer
front a la flota holandesa.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
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amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

361.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 13 de
noviembre de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 185 a la 188.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’octubre de
1688, les tropes imperials comandades pel comte Caprara es preparaven per atacar Temesvar,
mentre el príncep Lluís de Baden tenia gairebé tota Bòsnia sota control. Per la seva part, els
turcs havien abandonat Sèrbia i Bulgària. Venècia, 10 d’octubre, l’armada veneciana
prosseguia el setge de Negroponte [Eubea]. Philippsburg, 24 d’octubre, l’exèrcit francès
comandat pel Delfí de França apretava el setge sobre aquesta ciutat. Constantinoble, 28
d’agost, es va descobrir una nova conspiració contra el sultà.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

362.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 19 de
noviembre de 1688
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Constantinoble, 28 d’agost de
1688, es va descobrir una conspiració que pretenia assassinar el sultà. Viena, 10 d’octubre,
l’exèrcit imperial era a punt de controlar Bòsnia i Sèrbia, fent retrocedir els turcs. Frankfurt,
17 d’octubre, l’exèrcit francès va llançar un assalt sobre Philippsburg. Londres, 19 d’octubre,
el rei Jaume d’Anglaterra feia un gran esforç per salvar la Corona. Colònia, a 19 d’octubre, el
nou elector va prendre possessió. Les notícies de La Haia, a 25 d’octubre, i París, a 30
d’octubre, informaven sobre l’estat del setge de Philippsburg.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
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Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6041

363.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 19 de
noviembre de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 189 a la 192.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’octubre de

1688, el comte Thököly va demanar un perdó general, però l’Emperador va exigir que abans
havia de lliurar Gran Varadin [Oradea], Temesvar i Gyula. Uns ambaixadors de l’Imperi
Otomà van sol·licitar permís per viatjar a la Cort Imperial per portar unes cartes del sultà a
l’Emperador. Venècia, 18 d’octubre, la guarnició de Negroponte [Eubea] va fer diverses
sortides per trencar el setge dels venecians. Posteriorment, una notícia arribada per un correu
de Nàpols va anunciar la caiguda de l’illa en poder dels venecians.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

364.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
noviembre de 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 d’octubre

de 1688, les tropes poloneses i lituanes van suspendre el setge de Kàmianets durant l’hivern.
Viena, 17 d’octubre, els generals imperials estaven disposats a acceptar la petició de perdó del
rebel hongarès Imre Thököly si aquest negociava amb els turcs la rendició de Gran Varadin
[Oradea], Temesvar i Gyula. Londres, 25 d’octubre, fou batejat el príncep de Gal·les.
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Amsterdam, 2 de novembre, el príncep d’Orange es preparava per sortir a la mar amb la flota
holandesa, després de dos intents fallits per culpa de les fortes tempestes. Es va divulgar un
libel en forma de manifest en el que uns cavallers anglesos justificaven els motius que els
havien portat a demanar la protecció del príncep d’Orange.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6038

365.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 27 de
noviembre de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 193 a la 196.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 d’octubre de
1688, segons notícies arribades de Belgrad, l’exèrcit otomà s’havia reforçat amb un cos de
tàrtars i es dirigia a “Robruniza” [Srebrenica] amb 15.000 homes. El sultà de Constantinoble
havia fet matar més de 500 rebels per sufocar la rebel·lió. Venècia, 23 d’octubre, un vaixell
procedent de Corfú va portar la notícia que les tropes venecianes eren a punt de llançar un
assalt sobre Negroponte [Eubea].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

366.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
deziembre de 1688
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.

215
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de novembre
de 1688, l’Emperador va comunicar a la Dieta de Ratisbona el contingut de la resposta al
manifest del rei de França, per tal que fos impresa. A la ciutat de Buda s’havien arrestat tots
els francesos que combatien contra els turcs a Hongria. Amsterdam, 11 de novembre, el
príncep d’Orange prosseguia els preparatius per partir amb l’armada cap a Anglaterra. La
Haia, 16 de novembre, es va celebrar el 39 aniversari del príncep d’Orange, el qual, segons la
notícia, aquell dia es trobava ja davant les costes d’Anglaterra. Londres, 11 de novembre,
explica els preparatius militars que es portaven a terme davant la imminent arribada de la flota
holandesa.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat ,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6036

367.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 11 de
deziembre 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 201 a la 204.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de novembre

de 1688, el gruix de l’exèrcit imperial es va unir a les tropes del príncep Lluís de Baden i tots
junts prosseguien l’avanç dins de Bòsnia. El comte Thököly es trobava prop de Nikopol, on
havia aconseguit reforçar-se. Venècia, 6 de novembre, un vaixell xipriota va portar la notícia
que l’illa de Negroponte resistia, a pesar de les bretxes obertes a les defenses pels venecians.
Londres, 18 de novembre, l’armada holandesa havia arribat a les costes d’Anglaterra i va
aconseguir desembarcar prop de la ciutat d’Exeter. El rei d’Anglaterra es disposava a sortir a
l’encontre del príncep d’Orange amb 20.000 soldats anglesos, 7.000 irlandesos, 4.000
escocesos i 5.500 efectius de cavalleria.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6037

368.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 14 de
deziembre de 1688
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 209 a la 211.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de novembre

de 1688, les tropes imperials patien moltes dificultats a Bòsnia per culpa de l’hivern. Els
preparatius per a la següent campanya progressaven lentament, per la dificultat d’aixecar
noves lleves i d’aconseguir diners. La Haia, 3 de desembre, els estats d’Holanda van resoldre
reforçar l’exèrcit i donar ordre a l’armada d’atacar els vaixells amb bandera francesa.
Londres, 6 de desembre, informa sobre els moviments de les tropes del príncep d’Orange
després d’haver desembarcat a Anglaterra.
OBSERVACIONS: Sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese a los curiosos como ha salido aora nuevamente la respuesta que ha
hecho su Magestad Cesárea al Ree de Francia. Véndese a casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

369.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
deziembre 1688
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de novembre

de 1688, un home de Savoia fou arrestat quan intentava lliurar una carta als emissaris de
l’Imperi Otomà que eren a la Cort Imperial per negociar la pau. La carta deia que l’Imperi
romanogermànic necessitaria 200.000 homes per poder mantenir dues guerres alhora, contra
França i contra el turcs, i que això no era possible sense l’ajut econòmic del Papa. Venècia, 6
de novembre, l’armada veneciana va haver d’aixecar el setge de Negroponte. Frankfurt, 14 de
novembre, l’elector de Saxònia va reunir un exèrcit format per 28.000 soldats per defensar-se
dels francesos. Londres, 18 de novembre, l’armada anglesa es va enfrontar amb la holandesa
per impedir el seu desembarcament.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
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amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

370.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 18 de
deziembre de 1688

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 205 a la 208.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de desembre,
la notícia que havia circulat de la mort del príncep de Lorena era falsa, tot i que havia recaigut
de la seva malaltia. Els consells d’Estat i de Guerra s’havien reunit per respondre a les
peticions d’ajut militar de molts dels estats de l’Imperi. Els ambaixadors turcs havien escrit al
Consell de Guerra manifestant que estarien disposats a entrar en negociacions amb
l’Emperador. Venècia, 13 de novembre, els venecians havien fet un assalt general a
Negroponte [Eubea] i s’esperava la seva rendició ben aviat. Roma, 9 de novembre, el Papa va
rebre amb tristesa la notícia de la campanya del príncep d’Orange contra Anglaterra i va
manar que es fessin rogatives en totes les esglésies.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

371.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
deziembre 1688

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 1 a la 4.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de novembre

de 1688, el comte de Caprara va embarcar les tropes en vint vaixells, armats amb gran
quantitat de canons i morters, per remuntar el Danubi en direcció a Ziget [Szigetvár] per
reforçar el setge. Roma, 28 de novembre, la guarnició de Civitavechia havia frustrat un intent
de desembarcament de l’exèrcit francès. Amsterdam, 6 de desembre, el manifest del rei de
França en el que els declarava la guerra fou rebut amb crítiques a Holanda. Londres, 27 de
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desembre, el rei Jaume d’Anglaterra va sortit amb un gran exèrcit a l’encontre del príncep
d’Orange, que era prop de Salisbury.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6042

372.

Copia de las profecías del padre Martín Estridonio, de la Compañía de Jesús, y su
maestro de novicios en su colegio de la Imperial ciudad de Viena, corte del Señor
Emperador Leopoldo de Austria, hablando con su Cesárea Magestad y una de ellas
con nuestro Rey y Señor Carlos Segundo, traducidas de lengua latina en castellana
por un afecto a los aumentos de la Augustíssima Casa de Austria
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1688
AUTOR: Martín Estridonio, pare jesuïta
TEMA: successió de la casa dels Habsburg
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: profecies fetes per un suposat pare jesuïta anomenat Martín Estridonio
sobre el futur de la família imperial. De Ferran IV, fill de l’emperador Ferran III, deia que
moriria poc després d’arribar al tron i que seria succeït pel seu germà Leopold. Aquest es
casaria tres vegades, la primera amb Margarita d’Àustria, la segona al Tirol i la tercera a
Hamburg. L’hereu li arribaria del tercer matrimoni. Leopold I acabaria amb l’Imperi Otomà i
el seu hereu, Josep I, continuaria engrandint la casa d’Àustria. Finalment, pronosticava que
Ferran III tindria una filla anomenada Marianna que es casaria amb el rei Felip IV d’Espanya
i que d’aquest matrimoni en naixeria Carles II, que arribaria a rei sent menor d’edat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6033
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1688 8º op. 4

373.

Relación venida de Italia y traducida en castellano de un prodigioso milagro que en la
ciudad de Velletri ha obrado el apóstol de las Indias San Francisco Xavier
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1688
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de Sant Francesc Xavier en portada. Caplletra sense
ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: un home de la ciutat italiana de Velletri, a la província de Roma, estava

convençut que la seva dona li era infidel. Per mirar d’enxampar-la va fingir que marxava de
viatge a Roma, però es va amagar dins la casa. La dona, sentint-se sola, va cridar a una seva
germana perquè li fes companyia. Ja de nit, l’home, en sentir que al dormitori se sentien veus,
va pensar que la seva dona estava amb un altre home i va entrar amb un ganivet decidit a
matar-los. De sobte, però, va aparèixer Sant Francesc Xavier, de qui la dona era molt devota, i
va aturar l’home, resolent el malentès. Segons l’autor, aquest miracle va ser difós pel frare
Andrés de Villalobos, de la ciutat de Velletri, que va certificar davant notari que aquell relat
era del tot veritat.
LOCALITZACIÓ: BM, F 10 12º 2

374.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 1 de
enero 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 1 a la 4.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 de novembre

de 1688, l’exèrcit imperial que assetjava Gran Varadin [Oradea] va concedir un alto-el-foc
d’un mes al baixà que governava la ciutat. Frankfurt, 7 de desembre, els electors de Saxònia i
de Magúncia preparaven les tropes per enfrontar-se als francesos. La Haia, 10 de desembre,
els Estats Generals van ordenar iniciar els preparatius per tal de fer front a l’amenaça
francesa. Londres, 9 de desembre, explica els moviments dels exèrcits del rei Jaume II i del
príncep d’Orange. Venècia, 26 de novembre, un vaixell de l’armada va portar la notícia de
l’aixecament del setge de Negroponte [Eubea].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido aora nuevamente la respuesta que ha
hecho su Magestad Cesárea al rey de Francia. Véndese a casa de Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6043

375.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
enero 1689
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 5 a la 8.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 9 de
desembre de 1688, es va descobrir una conspiració contra el rei d’Anglaterra, en la qual hi
estava involucrat el príncep de Dinamarca, el seu gendre. La princesa de Dinamarca, filla del
rei Jaume d’Anglaterra, havia fugit de la Cort amb la intenció de passar-se al bàndol del
príncep d’Orange. Amsterdam, 10 de desembre, l’ambaixador francès havia sortit del país i
les tropes franceses havien iniciat algunes hostilitats a la frontera. Brussel·les, 12 de
desembre, l’exèrcit imperial prosseguia els setges en algunes ciutats d’Hongria, com Canissa
[Kanizsa] i Gran Varadin [Oradea].
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

376.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 14 de
enero 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 9 a la 12.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. De Viena, 12 de
desembre de 1688, el comte Corbelli s’havia vist obligat a aixecar el setge de Gran Varadin
[Oradea] com a conseqüència del fred de l’hivern. Un enviat de Polònia va portar a la Cort
Imperial la posició d’aquest país de cara a una negociació de pau amb l’Imperi Otomà. La
Haia, 23 de desembre, va arribar la notícia que el príncep d’Orange havia format un exèrcit
per envair Irlanda. París, 31 de desembre, la reina d’Anglaterra i el príncep de Gal·les
s’havien traslladat a França, fugint de les revoltes en el seu país. Venècia, 11 de desembre,
l’armada veneciana es preparava per tornar a posar setge a Negroponte [Eubea] abans que els
turcs tinguessin temps de reparar les defenses.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
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publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido aora nuevamente el Gran Piscatore de
Sarrabal del año 1689, y se vende en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

377.

Noticias generales, venidas a Barcelona por el correo de Italia, sábado a 15 de enero
de 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 9 a la 12.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de dues ciutats d’Itàlia. Roma, 12 de desembre de

1688, la noblesa va assistir a la “toma del capelo” del cardenal d’Estrées, que fou celebrada
amb una gran desfilada de carrosses. Milà, 15 de desembre, l’exèrcit aliat va ocupar una plaça
forta als francesos, deixant el pas lliure entre Frankfurt i Colònia.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

378.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
enero 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 13 a la 16.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de desembre
de 1688, informa sobre l’estat de les negociacions de pau entre els imperis romanogermànic i
otomà. Ratisbona, 16 de desembre, la Dieta va ordenar al comte de Crécy, plenipotenciari del
rei Lluís XIV de França, la seva sortida dels límits de l’Imperi. Amsterdam, 21 de desembre,
l’exèrcit holandès va tenir alguns enfrontaments amb els francesos a la zona fronterera.
Londres, 16 de desembre, el rei d’Anglaterra va prometre perdó pels rebels, acceptant que els
partidaris del príncep d’Orange poguessin ser elegits com a membres del Parlament.
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Brussel·les, 28 de desembre, l’exèrcit imperial destinats a lluitar contra França, comandat pels
electors de Baviera, Saxònia i Brandemburg, disposava d’un total de 156.000 efectius.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6044

379.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 22 de
enero 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 13 a la 16.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de desembre
de 1688, les tropes imperials destinades a Hongria es mantenien aquarterades, a l’espera del
resultat de la negociació amb els turcs. L’Emperador havia iniciat la primera audiència amb
els diputats de Valàquia. La Haia, 3 de gener de 1689, el príncep d’Orange havia exigit als
enviats del rei Jaume II que tots els oficials catòlics fossin privats dels seus càrrecs, que
s’anul·lessin les proclamacions fetes contra ell i els seus partidaris i que s’alliberessin els que
havien estat empresonats. Versalles, 7 de gener, la reina d’Anglaterra i el príncep de Gal·les
van ser rebuts pel rei Lluís XIV. París, 8 de gener, el rei Jaume II d’Anglaterra fou retingut a
Rochester, però va aconseguir escapar en direcció a França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido aora nuevamente el Gran Piscatore de
Sarrabal del año 1689, y se vende en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

380.

Representación de un consejero del Parlamento de París al rey Cristianíssimo, sobre
el Manifiesto y Carta al Cardenal de Etré
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta en la que un suposat conseller del Parlament
francès, que mantenia l’anonimat, donava la seva opinió al rei Lluís XIV sobre el trencament
de la treva i l’inici de la guerra contra l’imperi austríac. En la carta, datada a París el 26 de
setembre de 1688, el conseller argumentava que en aquell moment França necessitava pau i
tranquil·litat, ja que, segons ell, el país estava molt malmès per les guerres religioses. En
aquest sentit, el conseller recordava al rei que els enemics de França no eren els cristians, sinó
els turcs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5646
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2802; BUB, C-239/4/15-16; BUB, B-45/2/3-15; BUB, C-

239/5/17-4; AHCB, B 1689 8º op. 12; ACS, R. 4250; BM, F 30 8º 7
ALTRES EDICIONS: Saragossa, impressor no identificat, 16 pàgines. US, A 111/021 (21)

381.

Razones que obligaron al rey de Inglaterra a retirarse de Rochester, escristas de su
propria mano y publicadas por su orden

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: Jaume II, rei d’Anglaterra
CONTEXT HISTÒRIC: Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta escrita pel rei Jaume II d’Anglaterra, signada a

Rochester el 22 de desembre de 1688, en la que explicava el perquè havia hagut de fugir de
Londres, després de veure’s perseguit per uns enviats del príncep d’Orange. Inclou una altra
carta amb uns arguments semblants enviada per Jaume II als membres del seu Consell privat,
datada a Saint-Germain-en-Laye, a França, el 14 de gener de 1689, on el rei d’Anglaterra
s’havia exiliat.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, diu “escristas” per “escritas”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5574
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2303 i F.Bon. 5645
ALTRES EDICIONS: Sevilla, per Tomás López de Haro. US, A 109/025 (04); Saragossa,
impressor no identificat. BC, F.Bon. 12033. Existeix també una edició en francès, publicada el
1689 a París a la impremta de Gabriel Martin amb el títol Raisons que le Roy d’Angleterre a
euës de se retirer de Rochester, ecrites de sa propre main et publiées par son ordre, avec la
lettre de sa Majesté aux seigneurs et autres de son Conseil privé, BM, F 184 4º 24
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382.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
enero de 1689
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de desembre
de 1688, l’exèrcit imperial es preparava per l’inici d’una nova campanya de la guerra contra
els turcs. Amsterdam, 3 de gener de 1689, Guillem d’Orange va posar moltes condicions al rei
d’Anglaterra, davant la petició d’aquest per una treva durant la convocatòria del Parlament.
Entre altres coses, el príncep d’Orange demanava la suspensió dels càrrecs dels catòlics i
l’alliberament dels seus partidaris empresonats. París, 8 de gener, el rei Lluís XIV de França i
altres autoritats van donar la benvinguda a la reina d’Anglaterra i al príncep de Gal·les a Saint
Germain-en-Laye. Al seu torn, el rei d’Anglaterra havia aconseguit fugir de Rochester, el dia
1 de gener.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6045

383.

Noticias del norte, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 28 de enero de 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb motius florals en portada. Caplletra

ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 18 a la
20.
RESUM DEL CONTINGUT: l’exèrcit francès tenia molts problemes per mantenir les seves

posicions al Palatinat, davant la pressió de l’exèrcit imperial. Explica també de la situació que
es vivia a Anglaterra després de la fugida del rei cap a França. El palau de l’ambaixador
espanyol a Londres fou saquejat, tot i que el príncep Guillem d’Orange es va comprometre a
reparar la pèrdua, valorada en cent mil escuts. Anglaterra havia reconegut el príncep d’Orange
com a rei i aquest preparava la conquesta de Dunquerque i Calais, amb un exèrcit format per
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100.000 homes.
OBSERVACIONS: tot i la variació en el títol, pertany a la sèrie de “Noticias generales de Europa,
venidas a Barcelona por el correo de Francia” ja que la numeració és correlativa a la notícia
publicada del 22 de gener de 1689. Inclou publicitat. “Adviertese a los curiosos como ha
salido ahora nuevamente el Gran Piscatore de Sarrabal del año 1689 y se vende en casa Rafael
Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/7
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6046

384.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 4 de
febrero de 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 21 a la 24.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de desembre
de 1688, per tal de prevenir un possible atac de França, el duc de Croÿ, general de l’exèrcit
imperial, va partir cap al Rhin el 22 de desembre. Frankfurt, 3 de gener de 1689, el
governador de Colònia va impedir l’entrada a la ciutat al cardenal Fürstenberg, que hi anava
en qualitat d’elector. Venècia, 3 de gener, el Senat de la República va confirmar al general
Morosini com a cap de l’exèrcit pels següents dos anys. Londres, 6 de gener, el rei Jaume II
d’Anglaterra va enviar una carta al comte de Feversham, cap de l’exèrcit, en la que
l’informava que havia hagut d’enviar a l’exili a la reina i al seu fill, el príncep de Gal·les, per
evitar que caiguessin en mans dels seus enemics i que ell es veia obligat a fer el mateix. El rei
expressava el seu agraïment al comte i a la resta d’oficials que li havien estat fidels. París, 15
de gener, el rei Jaume II d’Anglaterra va entrar a Saint Germain-en-Laye el dia 7 de gener a
les quatre de la tarda, on fou rebut per Lluís XIV.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6047

385.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 18 de
febrero 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Revolta a Hongria, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 29 a la 32.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de gener de

1689, el comte Thököly havia escampat l’anunci que havia aplegat un exèrcit per restablir els
privilegis del seu país i el lliure exercici de la religió. Davant d’això, l’Emperador va ordenar
al comte Veterani estar alerta davant la possibilitat d’una revolta a Transilvània. Londres, 27
de gener, es preparava una assemblea general per definir una posició davant la invasió del
príncep d’Orange. Segons la notícia, hi havia una forta divisió entre els partidaris de Jaume II
i de Guillem d’Orange, si bé la majoria advocava per un parlament lliure i el manteniment de
la religió protestant.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6048

386.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 26 de
febrero 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de gener de

1689, un capità de l’exèrcit imperial va portar la notícia de la capitulació de la ciutat de Siget
[Szigetvár]. Les negociacions entre l’Emperador i els ambaixadors de l’Imperi Otomà
s’havien endarrerit per algunes diferències, entre les que hi havia la pretensió dels turcs de
mantenir-se amb el cap cobert davant de l’Emperador. Ratisbona, 27 de gener, la Dieta havia
resolt declarar França enemiga de l’Imperi. La Haia, 5 de febrer, els Estats Generals van
ordenar la formació d’una esquadra de guerra per perseguir vaixells francesos. Londres, 3 de
febrer, continuava la formació de juntes per tal de preparar una assemblea general.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

387.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 4 de
marzo 1689
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 37 a la 40.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de gener de
1689, la Cort Imperial va rebre amb alegria la notícia de la capitulació de la ciutat de Siget
[Szigetvár]. Ratisbona, 31 de gener, la Dieta imperial va aprovar el reconeixement de França
com a potència enemiga i la prohibició del comerç. Nuremberg, 31 de gener, diverses ciutats
alemanyes van prendre mesures per la guerra contra França. Londres, 6 de febrer, el
Parlament de Westminster es va inaugurar, amb un agraïment de les dues cambres al príncep
d’Orange per haver desterrat el “papisme” d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el Correo de Flandes, sábado a 26 de
Febrero de 1689. US, Fondo Antiguo, A 112/044(31bis).

388.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 12 de
febrero 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 41 a la 44.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de febrer de

1689, les tropes imperials van entrar a Siget [Szigetvár] i van desarmar la guarnició turca que
l’ocupava. Ratisbona, 10 de febrer, la Dieta no es posava d’acord sobre l’aportació que cada
membre de l’Imperi havia de fer per a la guerra contra França. Londres, 7 de febrer, després
de moltes hores de discussions, les dues cambres del Parlament van aprovar per majoria de
vots coronar el príncep i la princesa d’Orange com a reis d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: existeix un error en la data del títol, hauria de dir març. L’exemplar descrit
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presenta un dels marges guillotinat, cosa que impedeix una correcta lectura.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

389.

Relación muy puntual de lo que passó en la enfermedad de la Reyna nuestra Señora
(que Dios tiene) con su testamento y otras particularidades
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
TEMA: mort de la reina Maria Lluïsa d’Orleans
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les activitats que la reina Maria Lluïsa d’Orleans, primera
esposa de Carles II, va fer durant els dies previs a la seva mort. Segons la notícia, la reina es
va fer mal en caure del cavall el dimarts 8 de febrer i, com a conseqüència de les ferides, va
morir a les 6 de la matinada del dissabte següent, 12 de febrer. Inclou les principals
disposicions del testament i els detalls del procés d’embalsamament, amb una descripció de la
sala on va ser exposat el cos.
APUNT HISTÒRIC: la notícia de la mort de la reina va arribar a Barcelona el dia 4 de març de

1689, segons es desprèn de la relació titulada Llanto fúnebre con que la nobilíssima ciudad de
Barcelona, en demostraciones obsequiosas de un leal afecto, lloró la muerte de la
Sereníssima Señora y Reyna nuestra, doña Maria Luysa de Borbón (que está en gloria),
BMVB, 1 “B” XVII/13
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2687
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5566; BUB, B-54/5/22; AHCB, B 1689 8º op. 11

390.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
marzo 1689
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 49 a la 52.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de febrer de

1689, l’Emperador va donar audiència a uns ambaixadors de l’Imperi Otomà. Inclou la
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transcripció del missatge que el sultà Solimà II va fer arribar a l’Emperador i la resposta
d’aquest. Londres, 28 de febrer, la princesa d’Orange va arribar a la capital anglesa el 23 de
febrer i els nous reis d’Anglaterra foren coronats aquell mateix dia. Els reis van comparèixer
davant la Cambra Alta el 28 de febrer i es van aprovar unes noves lleis sobre religió. París, 6
de març, inclou la reproducció d’una carta enviada pel rei Jaume II d’Anglaterra al papa de
Roma, datada a Saint Germain-en-Laye el 8 de gener de 1689, en el que l’informava que
havia hagut d’exiliar-se a França.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el Correo de Flandes, sábado a 19 de
Marzo de 1689. US, Fondo Antiguo, A 112/044(31 bis d).

391.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 26 de
marzo de 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 49 a la 52.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 11 de febrer

de 1689, el rei de Polònia va rebre un ambaixador dels tàrtars per negociar la pau. Viena, 20
de febrer, l’Emperador i els ambaixadors de l’Imperi Otomà havien mantingut fins a quatre
reunions, però no havien arribat a cap acord. Venècia, 19 de febrer, l’armada veneciana
avançava els treballs per posar de nou setge a Negroponte [Eubea]. París, 12 de març, el rei
Jaume II d’Anglaterra va arribar a la ciutat francesa de Tours. La Haia, 5 de març, el príncep
Guillem d’Orange va enviar una carta als Estats Generals, datada del 25 de febrer, en la que
els informava de la seva coronació com a rei d’Anglaterra i de la seva voluntat de no
renunciar al seu càrrec d’estatúder de les Províncies Unides.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértase como han salido aora nuevamente dos papeles muy curiosos, el uno se
intitula Representación de un consejero al Parlamento de París al Rey Christianíssimo, y el
otro Razones que obligaron al Rey de Inglaterra a retirarse de Rochester. Se venden en casa de
Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
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392.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
abril 1689
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys, Revolució

Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 61 a la 64.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de març de

1689, la ciutat de Canissa [Kanizsa] va capitular amb les mateixes condicions que la de Siget
[Szigetvár]. Venècia, 6 de març, el Senat va fer nomenament de Gerolamo Cornaro com a cap
de l’armada veneciana al Llevant, en substitució del general Morosini, que havia caigut
malalt. Amsterdam, 21 de març, fou publicada oficialment la guerra contra França, amb
pregons. Londres, 21 de març, Guillem d’Orange va fer empresonar uns quants membres de la
noblesa per haver mantingut correspondència amb el rei Jaume II. Explica també les primeres
mesures adoptades pel nou rei d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

393.

Llanto fúnebre con que la Nobilíssima ciudad de Barcelona, en demostraciones
obsequiosas de un leal afecto, lloró la muerte de la Sereníssima Señora y Reyna
nuestra, doña Maria Luysa de Borbón (que está en gloria)
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1689
AUTOR: Raimon de Solà
CONTEXT HISTÒRIC: mort de la reina Maria Lluïsa d’Orleans
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 128 pàgines, 4º. Portada orlada, amb l’escut de la ciutat de Barcelona.

Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que es van fer a Barcelona per la mort de la reina
Maria Lluïsa d’Orleans, primera esposa del rei Carles II. El 4 de març de 1689, a les 10 de la
nit, el regent la Reial Tresoreria, Lluís Alemany, va lliurar als consellers de Barcelona una
carta del rei en la que els informava que el 12 de febrer havia mort la reina. Inclou la
transcripció d’aquesta carta, datada a Madrid el dia 23 de febrer de 1689. Els actes de dol per
la mort de la reina van iniciar-se el 18 de març i van durar tres dies, durant els quals els
consellers i la noblesa van desfilar matí i tarda fins la casa de la Ciutat. La relació descriu amb
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detall la composició de la comitiva i descriu el túmul on es va oficiar la funerària. Inclou
també la transcripció dels poemes que adornaven el túmul.
OBSERVACIONS: conté imprimatur, datat a Barcelona el 27 d’abril de 1689.
LOCALITZACIÓ: BMVB, 1 “B” XVII/13
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 233; BC, F.Bon. 5978; BC, F.Bon. 5979; BUB, B-39/6/14-4 (i

14 exemplars més); AHCB, B 1689 8º 2; UdG, B.Diocesana, 93/2243; BB, Patrimoni, *N 15I-4

394.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
mayo de 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 73 a la 76.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de març, va
néixer una filla dels Emperadors. Un correu enviat pel comte de Picolomini va portar la
notícia que la ciutat de Cernica havia resistit tres atacs dels turcs. Segons un recompte,
l’exèrcit imperial disposava de 75.000 en el front turcs i 172.000 lluitant contra França.
Londres, 7 d’abril, el Parlament estudiava la forma del jurament que havia de fer el rei
Guillem III. Roma, 7 d’abril, alguns cardenals havien demanat audiència al Papa per demanar
ajut econòmic pel rei Jaume d’Anglaterra. París, 16 d’abril, un correu procedent d’Irlanda va
informar d’una victòria dels catòlics contra els protestants.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Evropa, venidas a Zaragoça, por el Correo de Flandes, Sabado à 30 de
Abril de 1689. US, Fondo Antiguo, A 112/045(07 bis d).

395.

Manifiesto de las razones que han obligado a Carlos II, Rey de España, a declarar la
guerra contra Francia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
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AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 6 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: justificació de les raons per les quals el rei Carles II va declarar la

guerra a França. El manifest, datat a Madrid el 6 de maig de 1689, explicava que França no
havia respectat la treva pactada amb Espanya l’any 1684 a Ratisbona i havia atacat territoris
dels Països Baixos, com Courtrai, i també alguns vaixells de l’armada espanyola. Amb aquest
manifest, Carles II prohibia qualsevol tipus de comerç amb França i ordenava la sortida
d’Espanya dels comerciants francesos que no fossin naturalitzats o no es dediquessin a
treballs mecànics.
LOCALITZACIÓ: BC, Esp 137-8º
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1689 8º op.9; ACS, R.4258

396.

Carta de Jacobo Segundo, por la gracia de Dios Rey de la Gran Bretaña, de la
Francia e Hibernia, defensor de la fe, etc.
IMPREMTA: [Martí Gelabert]
ANY: 1689
AUTOR: Jaume II, rei d’Anglaterra; Leopold I, emperador romanogermànic
CONTEXT HISTÒRIC: Revolució Gloriosa, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pel rei Jaume II d’Anglaterra, datada

a Saint Germain-en-Laye el 6 de febrer de 1689, a l’emperador Leopold I. El rei anglès
demanava auxili a l’Emperador, en nom seu i de la religió catòlica, després que Guillem
d’Orange hagués envaït Anglaterra, obligant-lo a exiliar-se a França. A continuació hi ha la
resposta de l’Emperador, datada a Viena el 9 d’abril de 1689. L’emperador responia al rei
d’Anglaterra que tenia molt en compte el seu patiment, però que la situació en què es trobava
l’Imperi, amb la guerra contra els turcs i un nou front obert amb França, feia difícil ajudar-lo.
L’Emperador es queixava que fos precisament el país que havia donat protecció al rei anglès
el responsable d’aquella situació per haver trencat la treva.
OBSERVACIONS: segons el peu d’impremta, aquesta obra fou publicada “en Barcelona, en la
imprenta de Juan Calvo”, l’any 1689. Es tracta, sens dubte, d’un peu d’impremta fals, ja que
tot just aquell any Calvo havia iniciat el seu aprenentatge a la impremta de Martí Gelabert, on,
molt probablement, fou publicat aquest full. De fet, Joan Calvo mai va tenir impremta pròpia.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 9141
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397.

Copia de una carta que el señor Emperador ha escrito al Rey Jacobo de Ingalaterra

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1689
AUTOR: Leopold I, emperador romanogermànic
CONTEXT HISTÒRIC: Revolució Gloriosa, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada per l’Emperador Leopold I al rei

Jaume II d’Anglaterra, datada a Viena el 9 d’abril de 1689. Es tracta de la resposta a una altra
carta que el rei d’Anglaterra va enviar des de Saint Germain-en-Laye el 6 de febrer del mateix
any per informar a l’Emperador que havia estat foragitat del tron pel príncep Guillem
d’Orange. L’Emperador retreia al rei Jaume que no hagués seguit els seus consells, quan
l’advertia del perill de la política de França, i assegurava que es veia obligat a prendre les
armes contra els seus enemics, en referència als turcs i als francesos.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2685
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1689 8º op.7

398.

Declaración de la guerra de Francia a España de parte del Rey

IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1689
AUTOR: Lluís XIV; Carles II; Elector de Brandemburg; Mathurin Questier
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: declaració de guerra de França contra, signada per Lluís XIV a
Versalles el 15 d’abril de 1689, amb els motius que van portar-lo a prendre aquesta decisió. A
continuació, hi ha la declaració de guerra feta per Espanya contra França. Hi ha també la
reproducció d’un manifest de l’Elector de Brandemburg, publicat a Ratisbona el 2 de març de
1689, en el que critica la política seguida pel rei Lluís XIV. Inclou el Pronostico astrologico
que salió el año 1684..., de Mathurin Questier, que augurava moltes desgràcies sobre França.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 190
ALTRES EXEMPLARS: BC, CCon-17
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399.

Pronóstico astrológico que salió el año de 1684 y aora se ven sus efectos, por el señor
Matheo Questier, professor en Paris, el qual pronosticó el día de su muerte y del
conde de San Pol
IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1689
AUTOR: Mathurin Questier
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 8º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Inclou subtítol: “Este

pronóstico se halló dentro del bolsillo de su autor, después de su muerte”.
RESUM DEL CONTINGUT: anunci d’alguns esdeveniments que, segons l’autor, “Matheo Questier,
professor a París”, s’havien de produir a Europa, principalment relacionats amb la guerra.
L’autor augurava que a França hi hauria moltes desgràcies. Inclou un advertiment al final, que
assegurava que la publicació d’aquest pronòstic a França estava penat amb la mort.
OBSERVACIONS: any de publicació extret del full titulat Declaración de la guerra de Francia a
España de parte del Rey, publicat el 1689 a la impremta d’Anton Ferrer i Baltasar Ferrer, on
hi ha reproduït també aquest pronòstic.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6008
ALTRES EDICIONS: existeix una altra edició, sense peu d’impremta, amb el títol Pronóstico

astrológico impresso en el año 1684 y començado a verficarse en fines de 1688 y principio de
1689, atribuït també a Mathurin Questier. UPF, ZX1684.N841. Aquest pronòstic fou reeditat a
Barcelona l’any 1705 per Bartomeu Giralt. BC, F.Bon. 5668

400.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 14 de
mayo 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Títol a un cos de lletra més petit. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs,
amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines numerades, de la 77 a la 80.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’abril de

1689, un correu arribat de Bòsnia va informar que els turcs havien posat setge a “Zuvornich”
[Zvornik]. El comte Thököly negociava amb els prínceps de Moldàvia, Valàquia i la
Transilvània per unir les tropes amb els turcs i els tàrtars amb l’objectiu de socórrer Temesvar
i atacar les tropes imperials que es trobaven a Transilvània. Roma, 15 d’abril, el Papa va
ordenar reforçar les fortificacions dels Estats Pontificis. La Haia, 22 d’abril, els Estats
Generals preparaven la guerra contra França. Edimburg, 16 d’abril, a Escòcia hi havia una
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gran discussió pel reconeixement de Guillem d’Orange com a rei. Londres, 21 d’abril, inclou
una explicació de la cerimònia de coronació del Guillem d’Orange i la seva esposa com a reis
d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: l’exemplar descrit presenta els marges guillotinats, cosa que impedeix una
correcta lectura.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

401.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 20 de
mayo 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 81 a la 84.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’abril de

1689, un correu enviat a la Cort imperial des de Belgrad va informar que un gran exèrcit turc
es reunia a Adrianòpolis. Un consell de guerra celebrat a Hongria havia resolt donar les tropes
i el diner necessari al comte Thököly per recuperar la Transilvània i l’Alta Hongria. El príncep
Lluís de Baden havia estat posat al capdavant de l’exèrcit del front turc, mentre que el príncep
Carles de Lorena comandaria les tropes imperials que lluitaven contra França al front del Rin.
Venècia, 13 d’abril, l’armada veneciana que era prop de Negroponte [Eubea] havia rebut els
vaixells de reforç que havien sortit de la república. Edimburg, 21 d’abril, el parlament va
proclamar el rei Guillem d’Orange i la seva esposa com a reis d’Escòcia. Londres, 28 d’abril,
la cambra baixa va resoldre donar al rei Guillem l’aprovació per declarar la guerra contra
França.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

402.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 27 de
mayo de 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 85 a la 88.

236
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 d’abril de

1689, el rei de Polònia es va reunir amb el Senat i van resoldre continuar la guerra contra els
turcs, sol·licitant un donatiu voluntari a nobles i eclesiàstics. Venècia, 30 d’abril, el general
Morosini havia aplegat totes les forces de mar i terra per llençar un altre atac sobre
Negroponte [Eubea]. Londres, 30 d’abril, el Parlament va donar potestat al rei Guillem
d’Anglaterra per declarar la guerra contra França sempre que ho considerés oportú, oferint-li
els diners necessaris. Els nous reis d’Anglaterra foren coronats a Escòcia.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa: venidas a Zaragoça por el correo retrassado de Flandes el
sabado a 21 y por el ordinario de Italia a 22 de Mayo de 1689. US, Fondo Antiguo, A
112/045(09).

403.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
junio de 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 89 a la 91.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’abril de

1689, les tropes imperials comandades pel general [Enea Silvio] Piccolomini van obtenir una
victòria contra els turcs prop de Cernica, a Bòsnia. Londres, 5 de maig, els fidels del rei
Jaume II a Escòcia s’havien refugiat al castell d’Edimburg, després que el Parlament escocès
reconegués Guillem d’Orange com a nou rei d’Anglaterra. Amsterdam, 8 de maig, un
contingent de 4.000 soldats anglesos van desembarcar en aquest port per reforçar l’exèrcit
holandès en la guerra contra França. Segons la notícia se n’esperaven uns altres 12.000.
Brussel·les, 10 de maig, a Flandes avançaven també els preparatius per la guerra contra
França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido aora nuevamente un papel muy curioso
venido de Colonia que se intitula Espíritu de Francia y Máximas de Luys XIV. Véndese en
casa de Rafael Figueró a los Algodoneros, su precio es tres sueldos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

237
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes a sábado 28 de
Mayo de 1689. US, Fondo Antiguo, A 112/045(09bis).

404.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
junio 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 97 a la 100.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 de maig de

1689, el rei de Polònia va pagar diners del seu compte per accelerar la sortida de les tropes de
reforç per a la guerra contra els tàrtars. Viena, 8 de maig, els ambaixadors russos van posar
com a condició per atacar els tàrtars que l’Imperi no signés mai la pau amb els turcs sense
comptar amb Rússia. Venècia, 8 de maig, les galeres de Malta es dirigien cap al Llevant per
afegir-se a l’armada veneciana. Londres, 16 de maig, els exèrcits de Jaume II i Guillem III
d’Anglaterra havien entrat en guerra a Irlanda. París, 28 de maig, un estol de vaixells del rei
Guillem d’Anglaterra va atacar una flota francesa que pretenia desembarcar a Irlanda per
ajudar al rei Jaume.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido aora nuevamente un papel muy curioso
venido de Colonia que se intitula Espíritu de Francia y Máximas de Luys XIV. Véndese en
casa de Rafael Figueró a los Algodoneros, su precio es tres sueldos”. Existeix una obra
suposadament impresa a Colònia el 1689 per Christian Wan-Sager amb el títol Espíritu de
Francia y máximas de Luís XIV descubiertas a la Europa. AHCB, A 9 12º op. 35, AHCB, A 8º
op. 916
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició idèntica publicada a Sevilla a partir d’una gaseta impresa
a Saragossa. Gazeta general de Europa, venida a Zaragoza por el correo de Flandes, sábado
a 11 de Junio de 1689. Publicada en Sevilla, miércoles 29 de Junio 1689. US, Fondo Antiguo,
A 112/044(34 bis)

405.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 17 de
junio 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 97 a la 100.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de maig de

1689, segons cartes arribades de Belgrad, els turcs havien aplegat un exèrcit de 30.000 homes
a Nyssa, mentre que a Sofia se’n preparaven uns altres 50.000. Els comissaris imperials
havien signat un nou tractat d’aliança contra els turcs amb els ambaixadors de Polònia i de
Rússia. Lieja, 27 de maig, el bisbe d’aquesta ciutat havia rebut un important préstec de diners
d’Holanda per aixecar lleves contra França. La Haia, 28 de maig, els Estats Generals van
signar un tractat amb l’Imperi romanogermànic en el que s’obligaven a no firmar la pau amb
el rei de França fins que aquest no retornés a l’imperi tots els territoris que havia ocupat des
de 1650. Dublín, 11 de maig, el rei Jaume II havia posat setge a la ciutat de Londonderry
[Derry]. Londres, 26 de maig, es va publicar la declaració de guerra d’Anglaterra contra
França, el 17 de maig.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

406.

Carta que los consejeros y embaxadores de los electores, príncipes y estados del Sacro
Romano Imperio, juntos en cortes en la ciudad de Ratisbona, escrivieron al
Sereníssimo y Poderosissímo Rey de Polonia, Juan III, etc, a 4 de mayo, a 13 leyda
públicamente y dada a la estampa en Madrid el martes 21 de junio del año 1689
IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1689
AUTOR: ambaixadors dels electors de l’Imperi romanogermànic
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pels ambaixadors i consellers del tots

els electors i prínceps de l’Imperi romanogermànic al rei Joan III de Polònia, datada a
Ratisbona el 4 de maig de 1689, en la qual argumentaven les raons que havien provocat la
guerra contra França i demanaven al rei polonès que mantingués la seva aliança amb
l’Emperador davant la nova amenaça. Inclou la “Carta que un ministro principal de la Dieta
de Ratisbona acompañó la copia impressa de la antecedente, escrita de aquellos señores
plenipotenciarios a su Magestad polaca, remitiéndola a un amigo suyo”, datada a Ratisbona el
20 de maig de 1689.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Josep Llopis per la

publicitat. “Véndese en casa Joseph Llopis, en la calle de Santo Domingo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1689 8º op. 4
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407.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes al 1 de
julio 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 105 a la 108.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de maig de

1689, el comte Thököly va intentar socórrer la ciutat de Temesvar, assetjada per l’exèrcit
imperial. Gènova, a 4 de juny, un vaixell mallorquí va entrar al port de Marsella sense saber
que Espanya i França estaven en guerra. Segons la notícia, en adonar-se que els volien
capturar, els mallorquins van fugir, perseguits per quatre vaixells francesos, i es van refugiar a
Gènova. Londres, 4 de juny, es va imprimir la declaració de guerra d’Anglaterra contra
França. Segons la notícia, els protestants de Londonderry [Derry], a Irlanda, tenien molta
capacitat per resistir el setge de les tropes del rei Jaume II.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido aora nuevamente un papel muy curioso
venido de Colonia que se intitula Espíritu de Francia y máximas de Luys XIV. Véndese en
casa de Rafael Figueró a los Algodoneros, su precio es tres sueldos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

408.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
julio de 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 113 a la 116.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 27 de maig

de 1689, el rei de Polònia va suspendre un viatge a Prússia i va resoldre marxar cap a Rússia
per enfrontar-se als turcs i tàrtars. Viena, 5 de juny, l’ambaixador polonès va aconseguir el
compromís de l’Emperador de defensar Varsòvia o Cracòvia si eren atacades pels turcs, tal i
com els polonesos van fer quan Viena era en perill. Venècia, 5 de juny, l’armada veneciana va
construir dos forts per impedir que els turcs poguessin socórrer Nàpols de Malvasia
[Monemvasia]. Londres, 16 de juny, la ciutat irlandesa de Londonderry [Derry] resistia el

240
setge dels jacobites i es mantenia fidel al rei Guillem d’Orange. Brussel·les, 20 de juny, la
guarnició de Namur va recuperar 400 caps de bestiar que els soldats francesos havien
aconseguit emportar-se. París, 25 de juny, dues fragates franceses que van sortir del port de
Brest van capturar dos vaixells de càrrega anglesos.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2686
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 9 de
julio de 1689, US, 112/044 (34 bis b)

409.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de
julio de 1689
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 117 a la 120.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de juny de

1689, els turcs feien circular informació exagerada sobre la composició del seu exèrcit, però,
en realitat, segons la notícia, els seus efectius a Hongria no arribaven als 20.000 homes.
Frankfurt, 21 de juny, les tropes del duc Carles de Lorena havien posat setge a Magúncia.
Londres, 27 de juny, prosseguien els setges de Londonderry [Derry], a Irlanda, i al castell
d’Edimburg, a Escòcia. Milà, 30 de juny, la guarnició francesa de Fort-Louis [a Alsàcia] va
provar un canó molt gran per rebutjar l’atac de les tropes alemanyes del príncep de Savoia,
però va explotar, matant als artillers i ferint el governador.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

410.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 23 de
julio de 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 117 a la 120.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de juny de

1689, segons notícies arribades a la Cort Imperial des d’Adrianòpolis, Belgrad, Transilvània i
Croàcia, l’exèrcit turc estava agrupant les tropes. Hamburg, 7 de juny, els reis de Dinamarca i
de Suècia havien iniciat els preparatius per a la guerra. Augsburg, 26 de juny, un gran incendi
va cremar el barri jueu de Praga i més de 500 cases de la ciutat. Landau, a Alsàcia, 26 de juny,
les tropes imperials van llançar un atac contra aquesta ciutat. Holanda, 30 de juny, l’elector de
Brandemburg va posar setge a la ciutat de Kaiserwerth. Edimburg, 25 de juny, les tropes
lleials al rei Guillem III d’Anglaterra van ocupar el castell després de la capitulació dels fidels
del rei Jaume II.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

411.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
julio de 1689

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 121 a la 124.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de juny de

1689, Rússia va aplegar un exèrcit de 300.000 soldats, els quals s’havien dividit en dos
cossos, un per lluitar contra els tàrtars a Crimea i l’altre contra els turcs. Viena, 19 de juny, les
intenses pluges i la crescuda dels rius facilitaven a l’exèrcit imperial la defensa de les places
conquerides a la zona del Danubi. Londres, 4 de juliol, el castell d’Edimburg va capitular i fou
ocupat pels fidels del rei Guillem d’Anglaterra. Magúncia, 4 de juliol, un incendi va cremar la
major part de les provisions i municions que els francesos tenien a Landau. Brussel·les, 5 de
juny, les tropes comandades per l’elector de Brandemburg van aconseguir la capitulació de
Kaiserwerth.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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412.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 29 de
julio de 1689
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades de la 121 a la 124.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de juny de

1689, el príncep Lluís de Baden va partir de la Cort imperial en direcció al riu Morava, on va
tenir un enfrontament amb els turcs. Frankfurt, 5 de juliol, les tropes imperials van ocupar
Kaiserwerth. Venècia, 25 de juliol, l’armada veneciana es preparava per iniciar una nova
campanya amb el setge de Negroponte [Eubea]. Holanda, 11 de juliol, l’exèrcit imperial
comandat pel príncep Carles de Lorena va posar setge a la ciutat de Bonn.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró, per la

publicitat. “Doy noticia a todos los curiosos como ha salido un papel que se intitula Verdades
incontrastables, que declara los designios y los motivos del proceder de la Francia. Véndese
en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, su precio es a dies y ocho dineros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

413.

Verdades incontrastables que declaran los disignios y los motivos del proceder de la
Francia. Respuesta de un católico alemán a un amigo sobre los negocios presentes de
la Europa
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 36 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet antifrancès, datat a Colònia el dia 1 de febrer de 1689, que

criticava durament l’actuació del rei Lluís XIV que va donar lloc a l’esclat de la Guerra dels
Nou Anys. A grans trets, l’autor argumentava que la guerra interessava a totes les potències
europees per poder anar contra França, que no es tractava d’una guerra de religió, ja que
interessava tant a catòlics com a protestants, i que França era la única culpable de la caiguda
del rei Jaume d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: indica que fou imprès a Barcelona. “Acabose de imprimir este papel en
Barçelona el dia 5 de junio del año de 1689 en la imprenta de Hernando Ferrer i Compañia”.
La manera d’escriure Barcelona i el fet de no existir en aquesta ciutat un impressor que es
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digués Hernando Ferrer fan pensar que es tracta d’un peu d’impremta fals.
LOCALITZACIÓ: BC, Res. 505/25-4º
ALTRES EDICIONS: existeix una edició amb el mateix títol que indica que fou impresa “en
Colonia y en España, traducido de alemán en español”, BC, Res 510/22-4º; AHCB, A 9 12º
op.36. Rafael Figueró venia un pamflet amb el mateix títol a un sou i mig, tal i com consta en
la publicitat que va aparèixer en altres fulls: “Doy noticia a todos los curiosos como ha salido
un papel que se intitula Verdades incontrastables, que declara los designios y los motivos del
proceder de la Francia. Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, su precio es a
dies y ocho dineros”. Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de
Francia a 29 de julio de 1689. AHCB, Pre-premsa 3/2.

414.

Noticias generales y muy verdaderas de Europa, venidas a Barcelona por el correo de
Francia y de otras partes a 6 de agosto de 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 125 a la 128.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 de juliol de

1689, l’exèrcit imperial comandat pel príncep Lluís de Baden es preparava per a atacar els
turcs, ja que es tenia notícia que les seves tropes havien quedat reduïdes a 40.000 soldats.
Frankfurt, 10 de juny, l’exèrcit imperial avançava cap a Magúncia. Colònia, 13 de juliol, les
tropes de l’elector de Brandemburg es dirigien a Bonn. Pamplona, 28 de juliol, segons cartes
de Sant Sebastià un vaixell que havia de recollir el marquès de Leganés a Bilbao havia
capturat un vaixell francès.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Doy noticia a todos los curiosos como ha salido un papel que se intitula Verdades
incontrastables, que declara los designios y motivos del proceder de la Francia. Véndese en
casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, su precio a dies y ocho dineros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/23

415.

Noticias generales y muy verdaderas de Europa venidas a Barcelona por el correo de
Francia y de otras partes a 12 de agosto de 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, del 129 al 302 [i.e.132].
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 de juliol de

1689, el rei de Polònia va partir en viatge cap a Rússia. Viena, 16 de juliol, segons van
informar uns desertors, la ciutat de Temesvar, assetjada per l’exèrcit imperial, no resistiria un
mes per culpa de la fam. Frankfurt, 17 de juliol, el duc de Saxònia, en saber pel senyal de tres
trets d’artilleria que el duc de Lorena havia atacat Magúncia, va ordenar el seu exèrcit
travessar el Rhin. Brussel·les, 20 de juliol, el marquès de Gastañaga va passar revista a les
tropes holandeses al camp de Tongrenelle.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido un libro nuevo que se intitula Práctica de el
Confessonario, etc. Su autor el P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, le[c]tor de
Theologia y missionario apostólico. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros; su
precio es a ocho reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/23

416.

Gazeta de Amsterdam, de lunes 20 de agosto de 1689
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’agost de
1689, l’Emperador es preparava per viatjar a Neuburg. Viena, 13 d’agost, segons cartes
arribades de Croàcia la fortalesa de Canissa [Kanizsa] era a punt de rendir-se. Frankfurt, 15
d’agost, l’exèrcit aliat mantenia el setge de Magúncia. Del campament imperial a Bonn, 14
d’agost, els francesos reforçaven les defenses de la ciutat, construint trinxeres davant les
muralles. Edimburg, 8 d’agost, el Parlament escocès va definir les relacions entre el rei i
l’estament eclesiàstic. Londres, 12 d’agost, l’ambaixador espanyol Pedro Ronquillo fou rebut
pels reis d’Anglaterra. Amsterdam, 22 d’agost, segons notícies arribades de París el rei Lluís
XIV va ordenar deixar lliure un vaixell danès que estava retingut a Dunquerque. Inclou la
llista de mercaderies que portava un estol de vaixells que va arribar a Holanda procedent de
les Índies Orientals.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2682
NOTA: és possible que es tracti d’una reproducció de la Gazeta de Amsterdam, impresa en
aquesta ciutat per David de Castro Tartás. Sobre aquesta publicació vegeu: Javier DÍAZ NOCI,
“Gacetas españolas de los Países Bajos...”, op.cit., p.215-237.
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417.

Copia de carta, escrita desde el exército a un cavallero de Barcelona en 27 de agosto
de 1689 con las noticias ciertas de lo sucedido en el sitio de Campredón

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de la presa de la vila de Camprodon, que era
ocupada pels francesos, per part de l’exèrcit comandat pel duc de Villahermosa, virrei de
Catalunya. La informació prové d’una carta datada en aquesta vila el 27 d’agost de 1689,
suposadament enviada a un cavaller de Barcelona per un oficial de l’exèrcit hispànic. Segons
la notícia, l’exèrcit del duc de Villahermosa va començar a avançar el dia 18 d’agost i al llarg
dels dies següents es van produir diversos enfrontaments amb les tropes franceses que
intentaven socórrer la guarnició que ocupava Camprodon. Finalment, el 24 d’agost l’artilleria
espanyola, amb vuit canons i dos morters, va començar a bombardejar la vila, mentre uns
4.000 efectius, entre infanteria i cavalleria, l’encerclaven, cosa que va obligar els francesos a
abandonar-la. Inclou una llista dels oficials morts i ferits en l’exèrcit hispànic.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase como en la misma imprenta se venden el Flos

Sanctorum del padre Ribadeneyra”.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 43
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1689 8º op. 6

418.

Traducción de una carta alemana, escrita de Spira a 29 de junio deste presente año
1689, en la qual se declara la fatal ruina ha hecho el francés en dicha ciudad

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, destrucció d’Espira
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’una carta suposadament enviada des

d’Espira, al Palatinat, que explicava les atrocitats que l’exèrcit francès va cometre contra els
habitants d’aquesta ciutat que fugien de la guerra. El 29 de maig [1689] els francesos van
publicar un edicte en el que autoritzaven als soldats en hores lliures a “salir en partida a matar
y despojar a qualesquiera naturales de Spira que encontrasssen encaminados la buelta del
Rhin a passarle”. Segons la notícia uns 200 soldats van sortir de la ciutat a perseguir els
fugitius i retornaven amb carros plens d’objectes que havien pres a les seves víctimes. L’autor
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denunciava que els francesos van enganyar la gent, dient-los que dins la catedral estarien
segurs, que seria l’únic edifici que preservarien de les flames.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Se advierte como en la mesma imprenta se vende el Flos

Sanctorum del Padre Ribadeneyra”.
APUNT HISTÒRIC: la ciutat d’Espira fou completament cremada i arrasada per ordre del general

Melac, considerat un dels militars més cruels del regnat de Lluís XIV. La reconstrucció de la
ciutat no va iniciar-se fins el 1699, un cop acabada la Guerra dels Nou Anys.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2681
ALTRES EXEMPLARS: ABEV, Varis 211, 31
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada el 6 d’agost de 1689 a Madrid per Sebastián de
Armendáriz, a la impremta d’Antonio Román, amb el títol Traducción de una carta alemana
escrita en Spira a 29 de junio deste presente año 1689 que el licenciado Martin Guthofnung,
natural de aquella ciudad y estudiante en Lérida, ofrece a la ínclita Nación Catalana en
congratulación y norabuena de la magnànima hazaña con que el exército francés, puesto en
fuga, quedo excluydo del Principado y para anuncio de otras cumplidíssimas vitorias esta
campaña. BC, F.Bon. 9138. A diferència de la carta impresa a Barcelona per Vicenç Surià,
l’edició de Madrid conté una introducció atribuïda a Martin Guthofnung dedicada a la “ínclita
y nobilíssima nación catalana”.

419.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
setiembre de 1689
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 149 a la 152.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 31 de juliol
de 1689, a la ciutat de Riga, a Livònia, hi va haver un gran incendi que va cremar 600 cases.
Viena, 7 d’agost, l’arquebisbe de Magúncia va convocar els electors de tots els estats per fer
elecció i coronació del Rei de Romans. Roma, 20 d’agost, el papa Innocenci XI va morir el
dia 12 d’aquell mes. Amsterdam, 25 d’agost, l’exèrcit holandès, format per 38.000 soldats i
4.000 efectius de cavalleria luxemburguesos, anava a l’encontre de les tropes franceses
comandades pel mariscal de Humières. Milà, 24 d’agost, els venecians van obtenir una
victòria contra els turcs prop de Rumelia.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes sábado a 10, y
por el de Italia a 11 de Setiembre de 1689. US, Fondo Antiguo, A 112/044(39).

420.

Noticias generales de Europa, venidas de Olanda a esta ciudad de Barcelona a 16 de
setiembre de 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Batalla de Walcourt
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, del 149 al 152.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 d’agost de

1689, el comte Thököly intentava introduir socors a la ciutat de Temesvar. Frankfurt, 21 agost,
el duc de Lorena havia apropat la línia de setge fins a la contraescarpa de les muralles de
Magúncia. La Haia, 27 d’agost, segons un correu enviat per l’elector de Brandemburg des del
campament de Bonn els treballs del setge d’aquesta ciutat avançaven a bon ritme. Del camp
de Bosse, 27 agost, l’exèrcit del mariscal d’Humieres va perdre una gran quantitat d’oficials i
soldats en intentar prendre la fortalesa de Walcourt [Batalla de Walcourt].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese como ha salido un libro nuevo que se intitula Practica de el
confessionario, etc. Su autor, el P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, le[c]tor de
Theologia y missionario apostólico, véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, su
precio és a ocho reales. Adviertase también a todos los curiosos como ha salido un libro que
se intitula La Europa esclava, etc, su precio a tres sueldos”. Existeix una obra sense peu
d’impremta titulada La Europa esclava si la Inglaterra no rompe sus cadenas, compuesto por
un inglés católico, año de 1677, impresso en Colonia, año de 1678. Traducido y aumentado
en España, año de 1689, AHCB, A 8º op. 631
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/4

421.

Suspiros de la Francia esclava que aspira a ponerse en libertad

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 56 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que criticava la política del rei Lluís XIV de França i, en

concret, la decisió de trencar la treva amb l’Imperi romanogermànic, circumstància que va
donar lloc a la Guerra dels Nou Anys. L’autor denunciava les conseqüències que això tindria
per a França i per a tot Europa. Fou publicat en tres parts, el 10 i 20 d’agost i el 15 de
setembre de 1689. La primera part es titulava “De la opressión de la Iglesia, de los
Parlamentos de la Nobleza y de las Ciudades”; la segona “De la opressión de los pueblos, de
los impuestos excessivos y del mal exemplo de la Hazienda”, i la tercera “Los tristes efectos
de la potencia arbitraria y despótica de la Corte de Francia, que esta potencia es tan despótica
como la del Gran Señor de los turcos”.
OBSERVACIONS: reprodueix a l’inici l’advertiment de l’impressor que va imprimir aquesta obra
“en francés fuera de Francia”, explicant els motius de publicar-la en tres parts. Inclou
publicitat, “Véndese en su casa, en la calle de Santo Domingo”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9468
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1689 8º op. 13.
ALTRES EDICIONS: sense peu d’impremta, MBVB, 2 “B” XVII/351; ABEV, Varis 211, 267.
Rafael Figueró venia un pamflet amb el mateix títol per 9 diners, segons consta en la
publicitat que va aparèixer en altres fulls. “Adviértese como ha salido un papel muy curioso y
se intitula Suspiros de la Francia. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, y su
precio a nueve dineros”. Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de
Francia a 11 de noviembre 1689. AHCB, Pre-premsa 3/2.
NOTA: aquesta obra ha estat atribuïda al pastor calvinista francès Pierre Jurieu, tot i que més

recentment altres historiadors en fan responsable al teòleg Michel Le Vassor.

422.

Relación verdadera de la batalla de Belgrado y de la presa de la ciudad de Moguncia
por el Señor duque de Lorena
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’intent frustrat dels turcs de reconquerir Belgrad,

pressionats, segons la notícia, pel rei Lluís XIV de França. A principi del mes de juny [1689]
l’artilleria turca va començar a batre les muralles de la ciutat. Assabentats que s’aproximava
l’exèrcit imperial, format per 30.000 soldats, comandats pel príncep Lluís de Baden, els turcs
van intentar, sense aconseguir-ho, assaltar la ciutat. L’arribada de l’exèrcit imperial va suposar
a completa desfeta dels turcs, que, segons la notícia, van perdre més de 30.000 homes. Inclou
també una informació procedent de Magúncia, segons la qual el duc Carles de Lorena va
reconquerir aquesta ciutat, que havia estat ocupada per l’exèrcit francès.
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APUNT HISTÒRIC: Magúncia va caure en poder de França el 1688, a l’inici de la Guerra dels
Nou Anys. El príncep Carles de Lorena va reconquerir-la el dia 8 de setembre de 1689,
després de tres mesos de setge.
OBSERVACIONS: any de publicació extret del contingut. Inclou publicitat, “Véndense los Flos
Sanctorum de Ribadeneyra, en la misma imprenta en la calle de la Paja”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9139

423.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 11 de
noviembre 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 185 a la 188.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 d’octubre de

1689, l’exèrcit imperial va obtenir una victòria contra els turcs prop de “Nissa” [Batalla de
Nis]. Colònia, 16 d’octubre, l’exèrcit imperial va assaltar la ciutat de Bonn i va forçar la
capitulació de la guarnició francesa. Venècia, 8 d’octubre, va esclatar una revolta contra els
turcs a Xipre. Londres, 24 d’octubre, els exèrcits de Jaume II i de Guillem d’Orange es
trobaven molt a prop l’un de l’altre a Irlanda i s’esperava que en qualsevol moment hi hauria
una batalla. París, 29 d’octubre, va arribar la notícia de la caiguda de Bonn i de la mort del seu
governador, [Alexis Bidal], baró Asfeld.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido un papel muy curioso y se intitula Suspiros de la
Francia. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, y su precio a nueve dineros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

424.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 18 de
noviembre de 1689

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
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data. Pàgines numerades, de la 189 a la 192.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 d’octubre de
1689, l’exèrcit imperials va posar setge a Gran Varadin [Oradea]. Augsburg, 23 d’octubre, un
correu extraordinari enviat pel príncep Lluís de Baden a l’Emperador va informar que els
imperials havien derrotat un exèrcit de 8.000 homes, format per turcs i rebels hongaresos a les
ordres del comte Thököly. Lisboa, 25 d’octubre, va néixer l’hereu del rei de Portugal, cosa
que fou molt celebrada en aquesta ciutat. Barcelona, 15 de novembre, va entrar al port la
tartana del capità Jerónimo Zabarayn amb dos vaixells que va capturar davant de Mataró.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido un papel muy curioso y se intitula Suspiros de la
Francia. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, y su precio a nueve dineros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

425.

Copia de carta de Don Fernando de Villorias, governador del Arache, a don Nicolás
Gregorio, cabo de los navíos
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: Fernando de Villorias, governador de Larache
CONTEXT HISTÒRIC: guerres hispano-marroquines, setge de Larache
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta escrita per Fernando de Villorias, governador

de Larache, al Marroc, datada al “castillo de San Antonio” el 3 de novembre de 1689,
adreçada a Nicolás Gregorio, almirall de l’armada espanyola. Villorias explicava la situació
extrema que vivia la guarnició de Larache, assetjada per l’exèrcit marroquí, que havia ocupat
la part baixa de la ciutat. El governador proposava un pla a l’almirall per derrotar els
marroquins o, en cas de fracassar l’intent, fugir en els vaixells.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2304

426.

Manifest per la Molt Il·lustre y Nobilíssima ciutat de Barcelona
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1689
AUTOR: consellers de Barcelona
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Barretines
TIPOLOGIA: opinió
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IDIOMA: català, castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: manifest fet publicar pels consellers de Barcelona per desmentir

l’autoria d’una carta que va aparèixer enganxada a la porta de l’església de la Jonquera.
Aquesta carta, enviada suposadament pels consellers als jurats de Girona, mostrava la
infidelitat de la Ciutat de Barcelona cap al rei Carles II. L’existència d’aquesta carta fou
posada en coneixement dels consellers pel duc de Villahermosa, virrei de Catalunya, a través
d’una carta que reberen el 19 de desembre de 1689. Inclou la transcripció de dues cartes
enviades pel rei Carles II als consellers, datades a Madrid els dies 5 i 10 de desembre, en la
que els reconeixia la fidelitat que van mostrar-li durant les revoltes que hi havia hagut en
alguns pobles. En aquest manifest, els consellers fan també esment del dret que els reconegué
Carles II a mantenir-se coberts davant la seva presència.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix és obra de la impremta Cormellas,
administrada aleshores per Jaume Caís, pel pagament fet pel Consell de Cent a Teresa
Cormellas i Ginebreda, la propietària. D’aquest manifest se’n van imprimir 1.250 exemplars,
que van valer 62 lliures i 10 sous. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 16901691, 1B-XII-33, s.f., 25 de febrer de 1690.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 278, 5
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 187; BC, F.Bon. 2496; BC, F.Bon. 2-V-C1/24; UdG.,
B.Diocesana, 04/68; BMV, R.7240
ALTRES EDICIONS: les dues cartes reials foren també publicades en un document separat, amb el
títol de Còpia de una real carta escrita per la S.C. y Real Magestat del Rey (...) als (...)
senyors concellers de la ciutat de Barcelona, de data dels 5 de Decembre 1689 i Còpia de
altra real carta escrita per la S.C. y Real Magestat del Rey (...) als (...) senyors concellers de
la ciutat de Barcelona, de data dels 10 de Decembre 1689, 4 pàgines, 2º. BUB, C-240/2/1743. D’aquest full se’n van imprimir 2.000 exemplars pels quals Teresa Cormellas i Ginebreda
va cobrar 25 lliures del Consell de Cent. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes,
1690-1691, 1B-XII-33, s.f., 25 de febrer de 1690.

427.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia, oy a los 7
de enero de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 1 a la 4.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 i 8 de

desembre de 1689, el príncep Lluís de Baden feia grans esforços a Valàquia per impedir un
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invasió dels tàrtars. Mentrestant, les tropes imperials prosseguien el setge de Gran Varadin
[Oradea]. Venècia, 2 de desembre, va arribar la notícia, no confirmada, de la mort del Gran
Visir turc. Heildelberg, 6 de desembre, el governador francès de Philippsburg va ordenar
reforçar les defenses. París, 24 de desembre, el rei Lluís XIV de França va fer publicar un
decret que prohibia als argenters fabricar joies d’or i de plata d’un pes superior a una unça.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese a los curiosos como ha salido un papel que se intitula La Verdad
Christiana. Véndese en casa Rafael Figueró, a tres sueldos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
NOTA: es conserva un exemplar de l’obra anunciada en la publicitat, amb el títol La verdad

christiana en la audiencia del Rey Christianíssimo, dada en Versalles, a 15 de julio 1689. El
peu d’impremta indica que fou imprès “en Villafranca”. BMVB, 1 “B” XVII/13; BUB, B45/4/13-1.

428.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 13 de
enero 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys,
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 5 a la 8.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 25 de

novembre de 1689, a Rússia es va descobrir una conspiració contra el tsar. Viena, 4 de
desembre, les tropes imperials es preparaven per allotjar les tropes a Hongria durant l’hivern.
Augsburg, 11 de desembre, van iniciar-se les conferències de la Dieta imperial. Venècia, a 3
de desembre, Gerolamo Cornaro fou nomenat general en cap de l’armada veneciana.
Brussel·les, 17 de desembre, l’esquadra anglesa que havia de portar a la reina d’Espanya cap a
la península va arribar al port de Flesinga [Vlissingen], a Holanda.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

429.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 13 de
enero de año 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 5 a la 8.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de desembre

de 1689, el general Piccolomini, cap de les forces imperials a Bòsnia, va morir a causa d’una
malaltia. Informa també sobre l’estat de les negociacions entre l’Imperi i els ambaixadors
otomans. Venècia, 10 de desembre, l’armada veneciana continuava el setge de Nàpols de
Malvasia [Monemvasia]. Londres, 26 de desembre, el rei Guillem d’Anglaterra tenia previst
viatjar a Escòcia per ser coronat i traslladar-se després a Irlanda amb un gran exèrcit per
acabar la guerra contra Jaume II.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido la tercera parte de los Suspiros de Francia, con otro
papel que se intitula La Verdad Christiana. Véndense en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
NOTA: es conserva una edició de l’obra anunciada en la publicitat, amb el títol La verdad

christiana en la audiencia del Rey Christianíssimo, dada en Versalles, a 15 de julio 1689. El
peu d’impremta indica que fou impresa “en Villafranca”, BMVB, 1 “B” XVII/13

430.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 20 de
enero 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 9 a la 12.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Sofia, 12 de novembre

de 1689, el Gran Visir va convocar un consell general amb els ministres d’Estat en el que es
van acceptar les condicions de pau proposades per l’Emperador romanogermànic. Viena, 11
de desembre, explica les circumstàncies de la mort del general Piccolomini, a Pristina, com a
conseqüència d’una malaltia, poc després d’haver negociat la submissió dels albanesos a
l’Imperi. Augsburg, 18 de desembre, l’Emperador havia inaugurat la conferència que havia de
fer elecció del Rei de Romans. Brussel·les, 20 de desembre, el marquès de Vauban, enginyer
major de França, va visitar les fortificacions de la frontera. Londres, 25 de desembre,
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parlament d’Escòcia es va prorrogar per esperar l’arribada del rei Guillem d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas de Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 14 de
enero de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2, US, Fondo Antiguo, A 112/045(44).

431.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 20 de
enero 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 9 a la 11.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de desembre
de 1689, les tropes imperials desplegades a Bulgària, Albània i Transilvània s’havien
aquarterat per passar l’hivern. Davant la manca d’acord, la Cort imperial havia ordenat als
ambaixadors otomans retornar a Constantinoble, per la qual cosa, segons la notícia, no
quedava cap esperança de pau amb els turcs. Augsburg, 25 de desembre, la Dieta Electoral va
aprovar l’elecció del Rei de Romans en la figura de Josep, fill de l’Emperador. La Haia, 16 de
desembre, un correu extraordinari va portar la notícia que la reina d’Espanya havia embarcat
el dia 29 de novembre en els vaixells anglesos que l’havien de portar cap a aquest país.
Lisboa, a 5 de desembre, fou batejat l’hereu del rei Pere II de Portugal.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido la tercera parte de los Suspiros de Francia, con otro
papel que se intitula La Verdad Christiana. Véndense en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
ALTRES EDICIONS: el contingut de la notícia de Viena és molt semblant al que va aparèixer en

l’edició de la Gazette de París feta a Aix en Provence, amb el títol de Gazette du 7 janvier
1690, reproduïda a Gilles FEYEL, La “Gazette” en province à travers ses réimpressions, 16311752, Amsterdam & Maarssen: APA-Holland University Press, 1982, p.402.
NOTA: es conserva un exemplar d’una edició de l’obra anunciada en la publicitat, amb el títol

La verdad christiana en la audiencia del Rey Christianíssimo, dada en Versalles, a 15 de julio
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1689. El peu d’impremta indica que fou imprès “en Villafranca”, BMVB, 1 “B” XVII/13

432.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia a 27 de
enero 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 13 a la 16.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de desembre
[1689], les tropes imperials comandades pel duc de Holstein van ocupar Pristina. Augsburg, 2
de gener de 1690, es van iniciar els preparatius per a la coronació del Rei de Romans.
Insbruck, 25 de desembre de 1689, un terratrèmol va sacsejar aquesta ciutat el dia 22 de
desembre, cosa que va obligar al príncep de Lorena a sortir del seu palau a les dues de la nit i
refugiar-se en una casa de fusta, construïda per aquests casos. Colònia, 25 de desembre,
informa sobre els moviments dels exèrcits francès i imperial en aquesta zona.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval, y la tercera parte de los
Suspiros de la Francia, con otro papel que se intitula La Verdad Christiana. Véndense en casa
de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2
NOTA: es conserva un exemplar d’una edició de l’obra anunciada en la publicitat, amb el títol

La verdad christiana en la audiencia del Rey Christianíssimo, dada en Versalles, a 15 de julio
1689. El peu d’impremta indica que fou impresa “en Villafranca”, BMVB, 1 “B” XVII/13

433.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
febrero de 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de gener de

256
1690, l’elecció del Rei de Romans era prevista pel dia 18 de gener i la coronació pel dia 28.
Londres, 12 de gener, el Parlament va declarar traïdors els partidaris del rei Jaume i va
ordenat la confiscació dels seus béns. Amsterdam, 15 de gener, els Estats Generals van
resoldre aplegar un estol de 80 vaixells de guerra per defensar les costes d’un possible atac de
França. París, 21 de gener, el rei Lluís XIV, davant la davallada de la circulació de moneda, va
enviar una gran quantitat d’or a la fàbrica de la moneda i va prohibir als argenters la
fabricació de joies d’or i plata que excedissin d’un determinat pes.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado 4 de
febrero de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2.

434.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia y otras
partes a 11 de febrero 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 21 a la 24.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de gener de

1690, les tropes imperials prosseguien el setge de informa sobre l’estat del setge de Canissa
[Kanizsa]. Augsburg, 9 de gener, l’Emperador havia rebut els capítols que havia d’observar el
Rei de Romans per examinar-los abans de la coronació. Colònia, 17 de gener, els oficials que
transportaven la corona a Augsburg per a la coronació del Rei de Romans havien partit de
Frankfurt el dia 10 de gener. Venècia, 7 de gener, un vaixell arribat de Dalmàcia va confirmar
la notícia de la mort del Gran Visir turc. Brussel·les, 5 de gener, la guarnició de Tournai va
rebutjar un atac de l’exèrcit francès.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido la segunda parte de la Práctica del Confess[i]onario, su
autor el R. P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, y el Gran Piscatore de Sarraval.
Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

435.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
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febrero 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 21 a la 24.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de gener de
1690, les tropes imperials van intensificar els setges de les places de Canissa [Kanizsa] i Gran
Varadin [Oradea]. La Haia, 22 de gener, les Províncies Unides continuaven els preparatius per
la guerra contra França. Londres, a 15 de gener, el rei Guillem d’Anglaterra va acceptar totes
les resolucions preses pel Parlament. Els exèrcits del rei Guillem i del rei Jaume havien tingut
alguns enfrontaments a Irlanda.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa, amb un contingut idèntic, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 18 de
febrero de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2.

436.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Francia y otras
partes, a 18 de febrero 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 25 a la 28.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de gener de
1690, els regiments imperials que es trobaven a Valàquia patien manca de provisions. Es va
confirmar la notícia de la mort del Gran Visir turc. Augsburg, 19 de gener, tot era a punt per
l’elecció del Rei de Romans en la persona del príncep Josep, fill primogènit de l’Emperador
Leopold I d’Àustria. Venècia, 14 de gener, un vaixell procedent de Constantinoble va
confirmar que el sultà havia fet matar el Gran Visir a Adrianòpolis, per haver refusat un
combat contra l’exèrcit imperial. La Haia, 29 de gener, la reina d’Espanya no havia pogut
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sortir del port de Flesinga [Vlissingen] per culpa del mal temps.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido la segunda parte de la Práctica del Confess[i]onario, su
autor, el R. P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino. Véndese en casa Rafael Figueró, a
los Algodoneros, a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/2

437.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
marzo 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 29 a la 32.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 de gener de

1690, es va apaivagar l’amenaça de rebel·lió que hi havia a Rússia. Aquest país preparava una
nova campanya contra els tàrtars de Crimea. Viena, 22 de gener, les tropes imperials
prosseguien el setge de Gran Varadin [Oradea]. Venècia, 21 de gener, segons unes cartes que
va portar de Constantinoble un vaixell anglès el Gran Visir havia ordenat l’enviament de més
tropes a Hongria. Frankfurt, 25 de gener, els francesos van cremar alguns pobles propers a la
riba del Rin. Gant, 5 de febrer, el mariscal de Humières va viatjar de Lille a Tournai per
impedir una revolta dels artesans d’aquesta ciutat, que estaven molt molestos per la prohibició
del comerç.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 25 de
febrero de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

438.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 3 de
março de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca. Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència.
Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, es van

concloure les Dietes de la Alta i Baixa Polònia i es preparava una Dieta General a la capital.
Viena, l’Emperador va enviar un coronel a negociar amb el príncep de Valàquia l’allotjament
de les tropes imperials en aquest país durant l’hivern. Brussel·les, el marquès de Gastañaga,
governador de Flandes, va ordenar reforçar la infanteria i la cavalleria de totes les guarnicions
de la frontera, per prevenir els atacs de les tropes franceses. París, 23 de gener, uns corsaris
francesos van capturar un vaixell danès que transportava soldats a Anglaterra. Londres, el rei
Guillem d’Anglaterra va decidir encapçalar l’exèrcit per combatre contra el rei Jaume a
Irlanda.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

439.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
março de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de gener, les

tropes imperials es van enfrontar amb els turcs a Kosovo. Frankfurt, 1 de febrer, els francesos
treballaven en la destrucció de les muralles d’Strasburg perquè no tenien prous efectius per
defensar-la. Brussel·les, 8 de febrer, es va cantar un Te Deum per celebrar la coronació del Rei
de Romans. París, 18 de febrer, per contribuir a reforçar els exèrcits del Rin i dels Països
Baixos es va ordenar a totes les ciutats que eren cap de província l’aportació d’un regiment de
500 soldats. Saragossa, 7 de març, reprodueix la llista dels cardenals nomenats pel Papa de
Roma que portava un correu enviat per l’ambaixador del rei Carles II a Roma.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 4 de
marzo de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

440.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
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março 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 37 a la 40.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 de febrer de

1690, el coronel Strasser i el príncep Carles de Hannover van morir en els combats que hi
hagué contra els turcs prop de Pristina. Frankfurt, 8 de febrer, informa sobre les celebracions
per la coronació del Rei de Romans. París, el rei Lluís XIV de França va ordenar més mesures
per resoldre la manca de moneda corrent.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 11 de
marzo de 1690. AHCB, Pre-premsa, 6/2

441.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 17 de
março de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 37 a la 40.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de febrer de

1690, l’exèrcit imperial que assetjava Gran Varadin [Oradea] va ocupar diversos ponts propers
per estrènyer el setge. Brussel·les, 5 de febrer, el marquès de Castañaga, governador de
Flandes, va rebutjar la petició de França d’aixecar la suspensió del comerç als súbdits
francesos. Colònia, l’elector de Brandemburg va nomenar l’elector del Palatinat com a
general del seu exèrcit. Londres, 27 de gener, el rei Guillem d’Anglaterra preparava un exèrcit
per desembarcar a Irlanda. Segons notícies de París, a Brest es preparava l’embarcament de
les tropes franceses que havien de viatjar a Irlanda per ajudar el rei Jaume d’Anglaterra.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido la primera y segunda parte de la Práctica del
Confessorio, su autor el M.R.P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, véndense en casa
de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

442.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
março 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 41 a la 44.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de febrer, la
Cort Imperial continuava els treballs per enviar provisions i municions a l’exèrcit a Hongria.
Hamburg, 17 de febrer, el rei de Suècia havia assegurat l’enviament de 6.000 soldats a
Hongria per ajudar les tropes imperials. Londres, a 17 de febrer, continuaven els preparatius
pel viatge del rei Guillem d’Anglaterra a Irlanda, per tal de posar-se al capdavant de l’exèrcit.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 18 de
marzo de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

443.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 31 de
marzo de 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 45 a la 48.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de febrer
de 1690, els turcs intentaven socórrer la ciutat de Kàmianets, assetjada per les tropes
imperials. Viena, 20 de febrer, van iniciar-se els preparatius per celebrar el retorn de
l’Emperador. París, 11 de març, el rei Lluís XIV va enviar una ordre a la Lorena d’empresonar
als que aixequessin veus contra el govern. A la ciutat de Nancy s’havia detingut a algunes
persones. Inclou la transcripció d’una carta enviada pel rei de França a l’arquebisbe de París,
datada a Versalles el 28 de febrer de 1690, amb l’orde d’enviar a la fàbrica de la moneda l’or i
la plata que no fos necessària per la litúrgia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa venidas à Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 25 de
março de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(47).

444.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 31 de
março de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 41 a la 44.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de febrer de

1690, les tropes imperials van derrotar un contingent de la guarnició de Temesvar. Venècia, 18
de febrer, la República feia els preparatius per iniciar una nova campanya de la guerra contra
els turcs a la zona de Llevant. Magúncia, 22 de febrer, l’Elector de Brandemburg va ordenar
emmagatzemar gran quantitat de provisions per abastir l’exèrcit del Rin. El rei de França va
publicar un decret obligant a tots els pobles de Luxemburg, Borgonya, Lorena i Alsàcia a
pagar el manteniment d’un soldat de cavalleria i a totes les famílies amb tres fills enviar-ne un
a la guerra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido la primera y segunda parte de la Práctica del
Confessonario. Su autor, el M.R.P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino. Véndense en
casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

445.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
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abril de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 49 a la 52.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de febrer de
1690, es va desmentir la mort del general Strasser, el qual, segons la notícia, havia estat
capturat pels turcs. Colònia, 3 de març, les tropes franceses cremaven els pobles situats prop
de la riba del Rin. París, 28 de març, els exèrcits del reis Guillem i Jaume d’Anglaterra
prosseguien la guerra a Irlanda. El duc de Noailles havia rebut ordre de dirigir-se al Rosselló
per posar-se al capdavant de l’exèrcit francès. Saragossa, 4 d’abril, la notícia del
desembarcament de la reina d’Espanya a la Corunya, que havia tingut lloc el 26 de març, va
arribar a la capital aragonesa el 2 d’abril.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido la primera y segunda parte de la Práctica del
Confessionario, su autor, el M.R.P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino. Véndense en
casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sabado a 1 de
abril de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(47 bis)

446.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes el 14 de
abril de 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 53 a la 56.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 25 de febrer
de 1690, el rei de Polònia va ordenar la sortida de la cort dels ambaixadors francesos. Viena, 6
de març, el comte Veterani va ordenar reforçar les fortificacions de la ciutat de Nysa, a
Hongria, per defensar-se dels tàrtars. Colònia, 10 de març, un exèrcit alemany format per
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20.000 soldats es preparava per traslladar-se a Anglaterra per assistir al rei Guillem en la
guerra a Irlanda. Pamplona, 6 d’abril, l’ajut enviat pel rei de França al rei Jaume d’Anglaterra
havia arribat a Irlanda.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoza por el correo de Flandes, sábado a 8 de
abril de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2.

447.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 14 de abril
de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca. Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 53 a la 56.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de març, el

comte Veterani va informar a la Cort Imperial que les fortificacions de la ciutat de Nysa
estaven gairebé acabades i que els tàrtars s’havien retirat de Bulgària per defensar el seu país
de l’atac de Rússia. Brest, 17 de març, la flota comandada pel duc de Lausun, amb 42 vaixells
i 7.000 homes, va partir del dia 15 de març en direcció a Irlanda, per socórrer el rei Jaume
d’Anglaterra. Brussel·les, 3 de març, el marquès de Gastañaga, governador de Flandes, va
ordenar el reforç d’Oudenarde i altres ciutats.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como han salido los libros siguientes. Opusculum Morale continens
casuum conscientia. La primera y segunda parte de la Práctica del Confessonario y la Francia
con turbante. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”. Existeix un opuscle
suposadament imprés a Colònia el 1690 per Miguel Petruchi amb el títol La Francia con
turbante, causa de las guerras de Ungria y otras. Dividida en tres partes. Traducido de
italiano en español. AHCB, A 8 op. 632
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

448.

Nueva y distinta relación del rendimiento de la ciudad de Canissa y solevación de
Constantinopla, con otras particularidades, venida a esta ciudad de Barcelona por un
correo extraordinario despachado por su Magestad Imperial
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra ornamentada, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Viena, el 19 de març [1690] que narrava els

preparatius de l’exèrcit imperial per la guerra contra els turcs a Hongria. Segons la informació
que portava un correu turc que fou capturat, a la ciutat de Canissa [Kanizsa], assetjada pels
imperials, només li quedaven 600 soldats i molt pocs aliments. Posteriorment, un oficial que
va arribar a la Cort imperial va portar la notícia de la capitulació de Canissa. Un altre correu
va informar que a Constantinoble hi havia hagut una revolta. Inclou una notícia datada a
Gènova el 6 d’abril segons la qual el duc de Savoia havia lliurat una important suma de diner
a l’Emperador per mantenir la sobirania sobre el seu estat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op. 12

449.

Segunda noticia diaria del feliz desembarco y reales entregas de la Reyna nuestra
Señora Doña Maria-Ana de Babiera y Neuburg, digníssima esposa del Rey N.S.D.
Carlos Segundo (que Dios Guarde) cuya real función se executó el jueves 6 de abril de
este año de 1690 a las 4 de la tarde

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles II amb Marianna de Neuburg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra sense ornamentar, a 4

línies. Inclou subtítol. “Apúntase lo que conduze al movimiento de la Real Família, des de la
Coruña al Ferrol; viage que executa su Magestad a la devota romería de nuestro gran patrón y
apóstol Santiago, salida del Rey nuestro Señor a dar gracias a nuestra Señora de Atocha;
acción de gracias de sus reales consejos y processión general con su assistencia, con lo demás
que toca a las luminarias y regozijos de esta corte”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del viatge de la família reial a Galícia per
rebre la segona esposa de Carles II, Mariana de Neuburg, que va desembarcar al port del
Ferrol el dia 6 d’abril de 1690. L’endemà la família reial es va dirigir a La Corunya, on van
ser rebuts pel virrei del regne de Galícia. Segons la notícia, de retorn a Madrid, es van fer
quatre dies de festes, des del dia 11 d’abril fins el 14. Inclou molts detalls sobre celebracions.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2692
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1690 8º op. 18
ALTRES EDICIONS: Madrid, imprenta del Reyno, 16 pàgines. BC, F.Bon.5582
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450.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
abril de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 57 a la 60.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de març de
1690, l’Emperador va arribar a la Cort, on va tenir lloc una gran celebració. Colònia, 17 de
març, els cantons de Berna i Zuric havien resolt enviar 4.000 soldats al rei Guillem
d’Anglaterra. La Haia, 25 de març, es va provar un nou canó que disparava 9 vegades en
menys d’un quart d’hora. París, 2 d’abril, a França hi havia un gran malestar per la reducció
del comerç, que havia deixat molta gent en la misèria. L’or i la plata que va recollir la Casa de
la Moneda arribava a dos milions de rals de vuit, però que s’esperava augmentés amb
l’aportació de les esglésies.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb un contingut idèntic, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 15 de
abril de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(49)

451.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
abril de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 61 a la 64.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de març de
1690, la Cort Imperial va celebrar el retorn de l’Emperador. Londres, 24 de març, el rei
Guillem va rebre una carta d’Escòcia en què se li demanava la seva compareixença al
Parlament per tal d’apaivagar les disputes que hi havia. París, 9 d’abril, el rei Lluís XIV va
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haver de tornar a Versalles després que hi hagués un incendi al palau de la princesa
d’Harcourt, on es trobava hostatjat.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb idèntic contingut, titulada Noticias
generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 22 de abril de
1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(51)

452.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 28 de abril
1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca. Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de març, el

comte Veterani va informar a la Cort Imperial des de Nysa que la retirada dels tàrtars havia
minvat les forces dels turcs. Venècia, les tropes venecianes van estrènyer el bloqueig de
Nàpols de Malvasia [Monemvasia]. París, 22 de març, la salut de la delfina de França
empitjorava cada dia. Brussel·les, 17 de març, va arribar a Charleroi un comboi enviat pel
marquès de Castañaga amb municions i provisions pels 5.000 homes de la guarnició.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido los libros siguientes. Opusculum Morale continens
casuum conscientia. La primera y segunda parte de la Práctica del Confessonario y la Francia
con turbante. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”. Existeix un pamflet
suposadament imprés a Colònia el 1690 amb el títol La Francia con turbante, causa de las
guerras de Ungria y otras. Dividida en tres partes. Traducido de italiano en español. AHCB,
A 8 op. 632
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

453.

Relación verdadera que acaba de llegar con la noticia infalible del rehencuentro
sucedido a la ribera de la Sambra, en el condado de Namur, Payses Baxos de Flandes

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: Narració d’una victòria obtinguda el 4 d’abril de 1690 pel príncep de
“Barbanzón” [Octave-Ignace de Ligne-Arenberg, príncep de Barbançon], governador hispànic
de Namur, a Flandes, contra un exèrcit francès. El governador va tenir notícia que un
contingent de 4.000 efectius de cavalleria i 1.500 d’infanteria avançava cap al riu Sambre,
prop de Namur. Tot seguit, va ordenar les seves tropes sortir a socórrer un petit fort que hi
havia en el pas d’aquest riu. Si bé inicialment els francesos van obligar les tropes hispàniques
a retirar-se, aquests van aconseguir refer-se i obtenir la victòria.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op.16

454.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
mayo 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 65 a la 68.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de març de
1690, en moltes poblacions properes a Constantinoble va esclatar una revolta causada pel
malestar provocat per la guerra. Venècia, 29 de març, una esquadra formada per 5 galeres i
altres vaixells de guerra i 1.500 soldats va partir de Civitavechia per afegir-se a la flota de
Malta. Brussel·les, 12 d’abril, el governador de Flandes accelerava els treballs per reforçar la
defensa de les principals ciutats. París, 15 d’abril, el rei de França va decidir mantenir els
exèrcits destinats a Alemanya, Itàlia i Països Baixos en situació de defensa, però va ordenar al
duc de Noailles posar-se al capdavant de l’exèrcit del Rosselló per iniciar una forta ofensiva.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese como han salido los libros siguientes: Opusculum Morale continens
casuum conscientia, la primera y segunda parte de la Práctica del Confesionario y la Francia
con turbante. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”. Existeix un pamflet
suposadament imprés a Colònia el 1690 per Miguel Petruchi amb el títol La Francia con
turbante, causa de las guerras de Ungria y otras. Dividida en tres partes. Traducido de
italiano en español. AHCB, A 8 op. 632
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

269
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 29 de
abril de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/048(28 bis).

455.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
mayo 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 69 a la 82 [i.e. 72].
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Adrianòpolis, 17 de març de
1690, el nou visir havia enviat emissaris per tot l’Imperi Otomà per aplegar un gran exèrcit.
Viena, 6 d’abril, la Cort Imperial preparava l’enviament de més tropes a les fronteres de
Sèrbia i Bulgària. Londres, 13 d’abril, els exèrcits dels reis Jaume i Guillem d’Anglaterra es
trobaven molt reforçats i es preveia una gran batalla a Irlanda. Milà, 23 d’abril, els venecians
havien ocupat Napoli de Malvasia [Monemvasia]. París, 22 d’abril, la delfina de França va
morir el dia 20 d’aquell mes.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 6 de
mayo de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(53)

456.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 12 de
febrero 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 d’abril de
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1690, la ciutat de Canissa [Kanizsa] es va rendir a l’exèrcit imperial, que va permetre la
sortida dels 600 soldats turcs de la guarnició. Hamburg, 7 d’abril, el rei de Suècia va enviar
4.000 soldats d’infanteria i tres regiments de cavalleria a Holanda, per reforçar l’exèrcit
holandès. Venècia, 1 d’abril, el general Cornaro va estrènyer el bloqueig de Nàpols de
Malvasia [Monemvasia]. París, 21 d’abril, va morir la delfina de França, el dia 20 d’abril.
Brussel·les, 31 de març, l’exèrcit espanyol va derrotar el francès prop de l’abadia de la Buena
Esperanza, a Estinnes.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, hauria de dir maig i no febrer. Sense peu

d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la publicitat. “Adviértese como han
salido los libros siguientes: Opusculum Morale continens casuum conscientia. La primera y
segunda parte de la Práctica del Co-ssosennario [Confesionario] y La Francia con turbante,
véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”. Existeix un opuscle suposadament
imprès a Colònia el 1690 per Miguel Petruchi amb el títol La Francia con turbante, causa de
las guerras de Ungria y otras. Dividida en tres partes. Traducido de italiano en español.
AHCB, A 8 op. 632
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

457.

Quinta noticia diaria en que se refiere el magnífico recibimiento que la insigne y
nobilíssima ciudad de Valladolid hizo a los Reyes nuestros Señores en los días tres y
quatro de mayo en que entraron en dicha ciudad, célebre función del Real casamiento
y velaciones de sus Católicas Magestades, executada el jueves de la admirable
Ascensión del Señor, 4 de dicho mes, fiestas y leales demonstraciones con que aquella
gran ciudad ha celebrado tan Reales y Augustas bodas, con las circunstancias mas
apreciables deste heroyco asunto
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
TEMA: casament de Carles II i Marianna de Neuburg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra sense ornamentar, a 2

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes de celebració i casament del rei Carles II amb
Marianna de Neuburg, que va tenir lloc a Valladolid el dia 4 de maig de 1690. El dia 30
d’abril les autoritats van sortir a rebre la reina i el dia 1 de maig van fer el mateix amb el rei. A
partir del dimarts dia 2 van començar a arribar les famílies i la comitiva que acompanyava la
reina, amb gran quantitat d’equipatge. La reina va fer entrada oficial a Valladolid el dia 3 de
maig. L’endemà, va tenir lloc la cerimònia del casament, a la capella de San Diego, dins del
Palau Reial, oficiada pel nunci apostòlic, i amb benediccions fetes per l’arquebisbe de
Santiago. El divendres dia 5 de maig hi hagué un besamans i a la nit van començar les festes a
la ciutat, amb focs i lluminàries.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/5/22-5
ALTRES EDICIONS: Madrid, Imprenta del Reino, 12 pàgines. BC, F.Bon. 5586
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458.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
mayo de 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 73 a la 76.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 d’abril de
1690, el governador de Gran Varadin [Oradea], assetjada per l’exèrcit imperial, va demanar la
capitulació, amb les mateixes condicions que Alba Real [Székesfehérvár], Agria [Eger] i Siget
[Szigetvár]. Hamburg, 16 d’abril, aquesta ciutat va demanar a l’Emperador una pròrroga per a
l’entrada en vigor de la prohibició del comerç amb França, per donar temps als seus vaixells a
sortir dels ports francesos. Brussel·les, 26 d’abril, en aquesta ciutat es preparaven festes i focs
d’artifici per celebrar l’arribada de la reina a Espanya. En els territoris ocupats pels francesos
es prohibiria la moneda espanyola, per tal d’obligar als seus propietaris a portar-la a la fàbrica
de la moneda i convertir-la en moneda francesa corrent.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça, por el correo de Flandes, sábado a 13 de
mayo de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(55).

459.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 26 de
mayo de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 d’abril, la
Dieta va resoldre prosseguir la guerra contra el turcs. Es va proposar incrementar l’exèrcit de
Polònia fins a 36.000 homes i el de Lituània fins a 16.000. Viena, 16 d’abril, l’exèrcit imperial
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va ocupar la plaça de Canissa [Kanizsa] els dies 11 i 12 d’abril, on hi va trobar gran quantitat
de munició i provisions. Venècia, 15 d’abril, el darrer comboi de l’armada veneciana va partir
cap a Llevant amb 20 vaixells i 1.500 soldats. Milà, 3 de maig, va arribar a la ciutat la notícia
de la mort del príncep Carles de Lorena, el 18 d’abril, mentre viatjava a la cort de Viena.
Brussel·les, 28 d’abril, un contingent de cavalleria que va sortir de Charleroi va derrotar un
altre de francès.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

460.

Sexta noticia diaria en que se prosigue la Real jornada de los Reyes nuestros Señores
Don Carlos Segundo y su Augusta Esposa Doña Maria Ana Palatina del Rin Babiera
y Neuburg, desde el jueves 11 de mayo que salieron de la insigne ciudad de Valladolid
hasta martes 16 de dicho que entraron sus Magestades (que Dios guarde) en su Real
Sitio de Buen Retiro. Con todas las particularidades que hasta oy ocurren dignas
deste assunto
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles II i Marianna de Neuburg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del viatge que els reis Carles II i Marianna
de Neuburg van fer des de Valladolid, on es van casar, fins a Madrid, de l’11 al 16 de maig de
1690. La notícia informa dels actes que es van celebrar a Valladolid al llarg dels dies
posteriors al casament, abans de partir cap a la Cort, entre ells una cursa de braus. El dijous
dia 11 els reis van sortir de Valladolid i el dia 15, festa de sant Isidre, arribaven a Madrid. En
aquest dia els reis van visitar el santuari del Pardo i posteriorment foren rebuts al Retiro per la
reina mare. Finalment, el dia 16 de maig, els reis van assistir a un Te Deum a l’església de la
Mare de Déu d’Atocha i van acabar el dia amb una festa a la plaça del Retiro.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo que se intitula
Despertador Christiano Eucharístico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar,
etc. Su autor el Dotor D. Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga,
canónigo antes de la Iglesia Colegial Insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de
Sagrada Escritura de sus escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa
Iglesia de Toledo y predicador de su Magestad. Véndese en casa de Rafael Figueró, a la calle
de los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 39
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-54/5/22-6
ALTRES EDICIONS: existeix una edició amb el mateix contingut, de 12 pàgines, publicada a

Madrid per la Imprenta del Reyno amb el títol de Séptima noticia diaria en que se prosigue la
Real jornada de los Reyes nuestros Señores Don Carlos Segundo y su Augusta Esposa Doña
Maria Ana Palatina del Rin Babiera y Neuburg, desde el jueves 11 de mayo que salieron de la
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insigne ciudad de Valladolid hasta martes 16 de dicho que entraron sus Magestades (que
Dios guarde) en su Real Sitio de Buen Retiro. Con todas las particularidades que hasta oy
ocurren dignas deste assunto. BC, F.Bon.5588.

461.

Bosquejo de la triunfante, magnífica y suntuosíssima entrada que en esta su Católica
Corte executó a veinte y dos de mayo del presente año de 1690 nuestra Augustíssima
Reyna y Señora Doña Maria-Ana, princesa Palatina del Rhin, etc.

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: Francisco Fabro Bremundan
TEMA: casament del rei Carles II i Marianna de Neuburg
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra sense ornamentar, a dues

línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’entrada oficial que la reina Marianna de Neuburg va fer a

Madrid el dia 22 de maig de 1690. Descriu amb detall l’ornamentació dels carrers i principals
edificis inclosos dins el trajecte que la reina va fer des del Buen Retiro fins al Palau Reial.
Segons la notícia, els carrers de Madrid es van omplir amb milers de persones vingudes de tot
arreu.
OBSERVACIONS: nom de l’autor extret d’una edició publicada a Madrid
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/5/22-8
ALTRES EDICIONS: Madrid, Sebastián de Armendáriz, BC, F.Bon. 5554; BC, F.Bon. 5572

462.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 2 de
junio de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 77 a la 80.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 d’abril de

1690, la guarnició de Canissa [Kanizsa] va lliurar la ciutat a les tropes imperials, després que
l’Emperador hagués acceptat les condicions de la capitulació. Venècia, 29 d’abril, els turcs
havien reforçat les defenses de l’illa de Negroponte [Eubea] per prevenir un altre setge.
Londres, 4 de maig, el rei d’Anglaterra va ordenar fer una llista dels 600 rebels que s’havien
exiliat a Irlanda, per declarar-los traïdors i confiscar-los els béns.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo que se intitula Despertador Christiano
Eucharístico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor
D.Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. También ha salido la segunda parte de la Práctica de el
Confessionario, su autor el Rmo.P.Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, lector de
Theologia, missionario apostólico y predicador de su Magestad. Véndense en casa Rafael
Figueró, a la calle de los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 27 de
mayo de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2.

463.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
junio de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 85 a la 88.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 d’abril de
1690, els membres de la Dieta no es posaven d’acord sobre les despeses militars. Viena, 5 de
maig, la Cort va decretar dol per la mort del príncep Carles de Lorena. Venècia, 6 de maig,
l’armada veneciana mantenia el setge de Nàpols de Malvasia [Monemvasia]. Colònia, 11 de
maig, les tropes de l’exèrcit imperial es van ajuntar per celebrar una mostra general.
Brussel·les, 18 de maig, un contingent de cavalleria espanyola que es trobava a Charleroi va
derrotar-ne un altre de francès.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor D.
Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. También ha salido la segunda parte de la Práctica del
Confessonario, su autor el Rmo.P.Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, lector de
Theologia, missionario apostólico y predicador de su Magestad. Véndense en casa Rafael
Figueró, a la calle de los Algodoneros”.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sabado a 3 de
junio de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2, US, Fondo Antiguo, A 112/048(29).

464.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 9 de junio
de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 de maig de

1690, un correu enviat pel coronel Heissler va informar a la cort imperial de la mort del
príncep de Transilvània i de les discussions que hi havia per nomenar un successor. Colònia,
10 de maig, l’exèrcit francès feia constants incursions a la zona de Luxemburg i de la Lorena.
A Alsàcia es va publicar un decret del rei de França obligant a lliurar les provisions de gra,
reservant-se només la necessària. Roma, 14 de maig, el correu de França va portar la notícia
que el duc [Victor Amadeu] de Savoia s’havia declarat en favor de l’Imperi romanogermànic.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

465.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
junio de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 89 a la 92.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 d’abril de

1690, els turcs van aconseguir introduir un comboi de reforç dins la ciutat de Kàmianets.
Viena, 12 de maig, fou nomenat un nou príncep Transilvània. Frankfurt, 18 de maig, els
pobles propers a la ciutat de Sofia havien demanat protecció a l’Imperi i s’havien enfrontat als
turcs. Londres, 19 de maig, prosseguia la guerra a Irlanda entre els reis Jaume i Guillem
d’Anglaterra. La Haia, 25 de maig, a Holanda s’havia aplegat un exèrcit de 40.000 soldats per
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la guerra contra França. París, 27 de maig, l’Església francesa havia difós un manifest a Itàlia
per justificar la seva desobediència a la Santa Seu.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb idèntic contingut, titulada Noticias

generales de Europa, venidas a Zaragoça por el Correo de Flandes, sábado a 10 de junio de
1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(59)

466.

Noticias verdaderas, venidas a Barcelona con una faluca genovesa que se detubo 10
dias en Nissa de Francia, a 18 de junio de 1690, y confirmadas con otra en que viene
correo expresso del governador de Milán, que passa a Madrid
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge amb motius florals en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 20 de juny de 1690, redactada a partir de

la informació que va portar un correu que havia sortit de Gènova el dia 12 de juny amb cartes
de Milà i de Gènova per a diferents persones de Barcelona. El correu també portava a la Cort
de Madrid la notícia que França havia declarat la guerra al duc [Victor Amadeu] de Savoia i
que aquest havia aplegat un exèrcit de 30.000 soldats. Un altre correu va portar la notícia,
arribada a Milà per cartes de Viena, que el comte Corbelli s’havia apoderat d’un comboi de
socors que els turcs intentaven entrar a Gran Varadin [Oradea], a Hongria.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op.10
ALTRES EDICIONS: Saragossa, impressor no identificat. US, A 112/045 (61)

467.

Manifiesto de la Corte de Francia, publicado contra la Alteza Real del Señor Duque
de Saboya con título de Memoria de los motivos que han obligado al Rey a embiar un
exército a Piamonte, etc., y comentado con algunas reflexiones sobre lo más essencial
de su contexto
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que justificava les raons que havien impulsat al rei Lluís XIV

de França a iniciar una nova guerra a Europa, centrat principalment en les diferències que
separaven aquest monarca i el duc Víctor Amadeu de Savoia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op. 7
ALTRES EXEMPLARS: BMVB, 2 “B” XVII/351
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, 12 pàgines, publicada el 19 d’agost de

1690. US, A 109/025 (08)
NOTA: Rafael Figueró venia aquest pamflet a un sou, tal i com consta en la publicitat que va

aparèixer en una gaseta: “Adviértese como ha salido un papel curioso que se intitula
Manifiesto de la Corte de Francia publicado contra la Alteza Real del Señor Duque de
Saboya. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a sueldo”. Noticias generales de
Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de setiembre de 1690. AHCB,
Pre-premsa 4/1

468.

Los verdaderos interesses de los príncipes de Europa en el estado presente de las
cosas o reflecciones sobre un papel que ha venido de Francia con el título de carta, de
Monsiur** a Monsiur**

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Revolució Gloriosa
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet en forma de carta, enviada per un personatge anònim a un altre
en la que li donava la seva opinió sobre una altra carta “que nos ha venido de Francia en el
último correo”, la qual, segons l’autor, era un “papel emanado de la misma corte de Francia y
como una especie de manifiesto dirigido a desviar los príncipes de Europa de sus verdaderos
interesses”. En aquesta resposta, l’autor rebatia els arguments francesos, que pretenien
justificar la declaració de guerra feta pel rei Lluís XIV contra l’Imperi romanogermànic que
va suposar l’inici de la Guerra dels Nou Anys. Segons l’autor, tota la culpa dels mals
d’Europa era de França, per haver incomplert els tractats de pau internacionals, envaint els
Països Baixos espanyols i ocupant algunes ciutats de la zona del Rin.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació extret del contingut. Es dedueix que

es obra de Josep Llopis per la publicitat, “Véndese en casa Joseph Llopis, en la calle de Santo
Domingo”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/8-22
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/15-1; BC, F.Bon. 9659; BC, Res 511/22-4º
NOTA: és probable que es tracti una resposta al Manifiesto de la Corte de Francia, publicado
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contra la Alteza Real del Señor Duque de Saboya con título de Memoria de los motivos que
han obligado al Rey a embiar un exército a Piamonte, etc., y comentado con algunas
reflexiones sobre lo más essencial de su contexto. AHCB, B 1690 8º op.7

469.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
junio de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 93 a la 96.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de maig,

alguns pobles propers a Sofia s’havien revoltat contra els turcs. Hamburg, 19 de maig, el rei
de Dinamarca va oferir un exèrcit de 12.000 homes a l’Emperador. Frankfurt, 25 de maig,
l’exèrcit imperial es preparava prop del Rin per a l’inici de la nova campanya. Colònia, 26 de
maig, l’elector del Palatinat va fer una visita a les poblacions frontereres i es preparava
l’evacuació de Bonn. La Haia, 19 de maig, es va descobrir un pla dels francesos per cremar
algunes ciutats holandeses.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb idèntic contingut, titulada Noticias

generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 17 de junio de
1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

470.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 24 de
junio de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de maig, un
correu procedent de Nysa va informar que havien arribat a aquella ciutat tres barques
carregades de farina i municions per a l’exèrcit imperial. Un altre correu va informar que un
exèrcit francès molt ben equipat es dirigia cap al Rin. Brussel·les, 29 de maig, el príncep de
Waldeck, general de l’exèrcit d’Holanda, va passar revista a la guarnició de Maastricht.
Venècia, 13 de maig, l’armada veneciana va sortir a l’encontre de la flota turca que es dirigia a
socórrer Nàpols de Malvasia [Monemvasia].
.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafel Figueró per la
publicitat. “Adviértese como a los 27 deste mes junio saldrá un libro nuevo que se intitula
Conferencias Morales, su autor el reverendíssimo P.Fr. Jayme de Corella”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

471.

Noticias ciertas, venidas a esta ciudad de Barcelona con una faluca, día primero de
julio de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: el duc [Victor Amadeu] de Savoia, el marquès de Castelrodrigo i altres

militars van celebrar un consell de guerra en el que van decidir posar setge a Peñarolo
[Pinerolo], amb l’objectiu de foragitar els francesos del ducat de Savoia. Inclou altres notícies
de ciutats d’Europa. Milà, 21 de juny de 1690, segons un correu arribat de Torí, l’exèrcit
hispànic havia creuat el riu Po en direcció a Moncalé [Moncalieri]. Viena, 4 de juny, es
confirmava la victòria de l’exèrcit imperial comandat pel general Corbelli contra els turcs a
Varadin. Gènova, 25 de juny, un vaixell genovès va capturar-ne un de francès que
transportava 30.000 “pesos”, que havia sortit de Liorna en direcció a Marsella.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2305
NOTA: existeix una reedició amb el mateix títol feta a Saragossa, “en la plaza de la Seo”. US,

A 112/048 (30)

472.

Resposta del Rey nostre Senyor (que Déu guarde) a una carta y individual
representació del estat de la província per los Il·lustres y Fidelíssims deputats y
oydors del present Principat

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: Carles II
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II, datada a Madrid el 10 de

juliol de 1690, adreçada als diputats del General de Catalunya, en resposta a una súplica que
aquests li havien enviat. El rei comunicava als diputats que havia ordenat l’enviament dels
50.000 rals de vuit, corresponents a la mesada del mes de juny, per mantenir les tropes
establertes a Catalunya. El rei informava també que les galeres d’Itàlia eren a punt d’arribar a
Barcelona, per tal que el virrei de Catalunya, el duc de Villahermosa, tingués els mitjans
suficients per defensar el país de l’amenaça de França. Finalment, responent a la petició dels
diputats de fortificar Puigcerdà, el rei responia que calia una gran inversió i que en aquella
conjuntura es corria el risc que la fortificació fos aprofitada pels francesos.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

característiques formals del document i perquè aquest era l’impressor de la Diputació del
General.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 195
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.11126; BUB, B-65/2/3-11; BUB, XVIII-1249-31

473.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 14 de
julio de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 105 a la 108.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de juny de

1690, es va celebrar una processó a la Cort Imperial per demanar ajut per a la guerra contra
els turcs. L’elector de Baviera i el príncep Lluís de Baden havien tingut una trobada amb
l’Emperador per tractar assumptes de guerra. Hamburg, 13 de juny, es va fer pública la
prohibició ordenada per l’Emperador de comerciar amb França. Venècia, 4 de juny, els
morlacs feien incursions en territori turc. Brussel·les, 20 de juny, l’exèrcit holandès comptava
amb 50.000 efectius d’infanteria i 14.000 de cavalleria que es dirigien a la frontera amb
França. París, 24 de juny, la Cort i l’Església havien acordat fondre les campanes que no
fossin necessàries per fabricar moneda.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
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Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el do[c]tor
D. Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb idèntic contingut, titulada Noticias
generales de Europa, venidas a Zaragoça, por el Correo de Flandes, sábado a 8 de julio de
1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(63 bis)

474.

Noticias verdaderas, venidas a esta ciudad de Barcelona por una faluca, oy a 15 de
julio de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Motius florals en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades amb epígrafs, amb
el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Torí, 24 de juny de

1690, el príncep [Victor Amadeu] de Savoia va passar revista a les tropes, que el van rebre
amb una salva d’artilleria. El comte de Lavigny va avançar cap a “Moncalius” [Moncalieri]
amb la intenció d’establir-hi un campament. El baró de Pallavicino va entrar al Delfinat [sudest de França] amb el regiment de Montserrat. Milà, 2 de juliol, el comte d’Ares, governador
de Mortara, i el marquès de Sant Jordi, governador de Vercelli, van derrotar una partida de
200 dragons que havien sortit de “Casal” [Casale Monferrato] i es dirigien a Torí.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como ha salido un libro nuevo que se intitula
Conferencias Morales. Su autor, el M.Reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso
capuchino, ex-lector de Theologia, missionario apostólico y predicador de su Magestad.
Véndese en casa Rafael Figueró, a la calle de los Algodoneros, a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op.11
ALTRES EDICIONS: Saragossa, “en la plaça de la Seo”, amb el títol Noticias verdaderas venidas
a esta ciudad de Barcelona por una faluca, oy a 15 de julio, y a Zaragoça a 18 de 1690.
AHCB, Pre-premsa 5/7

475.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
julio de 1690
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 109 a la 112.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 2 de juny de

1690, el rei de Polònia va rebre els ambaixadors turc i tàrtar per negociar la pau. Viena, 19 de
juny, el Gran Visir es preparava per dirigir l’exèrcit turc en persona cap a Hongria. Frankfurt,
19 de juny, les tropes imperials es preparaven per iniciar la campanya de la guerra contra
França. Brussel·les, 27 de juny, les tropes de Flandes atacaven contínuament les posicions
franceses. París, 1 de juliol, el Delfí de França estava malalt i es temia per la seva vida.
L’armada francesa havia sortit a la mar, amb 82 vaixells de guerra, 50 fragates i 20 brulots.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el do[c]tor
D. Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 15 de
julio de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

476.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 21 de julio
de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juny de

1690, l’exèrcit imperial va saquejar i cremar molts pobles prop de Sofia, sense oposició dels
turcs. Brussel·les, 10 de juny, el marquès de Gastañaga, governador de Flandes, va enviar un
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exèrcit per atacar les línies que els francesos tenien prop de Ypres. Milà, 28 de juny, el príncep
[Victor Amadeu] de Savoia fou rebut en aquesta ciutat amb una gran celebració i després es
va traslladar a Torí.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido un libro nuevo, que se intitula Conferencias Morales.
Su autor el reverendíssimo P.Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, ex-lector de
Theologia, missionario apostólico y predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael
Figueró, a la calle de los Algodoneros, a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

477.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
julio de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Batalla de Fleurus
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 113 a la 116.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de juny de

1690, el príncep [Victor Amadeu] de Savoia va viatjar a Torí, per governar aquesta ciutat amb
una guarnició de 6.000 soldats. A la Cort Imperial es va celebrar el funeral pel príncep Carles
de Lorena. Colònia, 28 de juny, les tropes de Brandemburg van sortir en direcció a
Kaiserwerth. La Haia, 30 de juny, el príncep de Savoia va notificar als Estats Generals les
raons de la declaració de guerra contra França. Brussel·les, 5 de juliol, els exèrcits de França i
Holanda van disputar una batalla prop de Namur i Charleroi [Batalla de Fleurus]. París, 8 de
juliol, les tropes destinades al Rosselló per reforçar l’exèrcit del duc de Noailles, entre elles
un contingent de 5.000 irlandesos enviats pel rei Jaume d’Anglaterra, havien estat finalment
enviades a Itàlia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor D.
Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 22 de
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julio de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

478.

Relación puntual del combate acontecido a 30 de junio y primero de julio del año
presente 1690 entre los exércitos de Olanda y Francia en el campo de Flora, entre
Brusselas y Namur, en que la verdad sin réplica decifra la parte incomparablemente
mayor de gloria que deste sucesso cupo a los menos favorecidos de la fortuna y
también la menos pérdida, publicada viernes 4 de agosto 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Fleurus
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 1690 a

Fleurus, prop de Charleroi, en la que es van enfrontar els exèrcits d’Holanda i França. Les
tropes holandeses eren comandades pel príncep Georg de Waldeck, mentre que els francesos
eren dirigits pel mariscal François de Montmorency, duc de Luxemburg. Els holandesos
comptaven amb la cavalleria de l’exèrcit hispànic de Flandes, comandada pel general “Duby”
[Jean Baptiste Bassecourt, marquès de Grigny, senyor de Huby]. Segons la notícia, l’exèrcit
francès estava format per 45.000 homes, mentre que els holandesos comptaven amb 30.000.
Amb tot, els francesos van patir una forta derrota, amb una pèrdua de 4.000 soldats
d’infanteria i 6.000 de cavalleria.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Fleurus fou, en realitat, guanyada per França. John A. LYNN,

The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.207-209.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op. 14
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Sebastián de Armendáriz, a la imprenta d’Antonio Román, 12
pàgines, amb data de 25 de juliol de 1690. US, A 112/045 (69)

479.

Última relación sucinta y más verdadera del memorable combate de Fluru, dado 1 de
julio de 1690 entre el exército de Olanda, governado por el maestre de campo general
príncipe de Valdec y el de Francia, baxo las órdenes del marischal duque de
Luxemburg
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Fleurus
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.

285
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va tenir lloc a Fleurus, prop de Charleroi i
Namur, el dia 1 de juliol de 1690, entre els exèrcits d’Holanda i de França, comandats pel
príncep de Waldeck i pel duc de Luxemburg, respectivament. Segons la notícia, l’exèrcit
francès estava format per 40.000 homes, mentre que els holandesos comptaven amb 30.000,
comptant-hi 1.500 efectius de la cavalleria espanyola que comandava el tinent general Jean
Baptiste Bassecourt, senyor de Huby. La victòria fou pels holandesos. Els francesos van tenir
6.000 baixes, mentre que els holandesos van perdre 2.300 homes i uns altres 4.000 que van
ser fets presoners. Inclou els noms dels oficials d’alta graduació dels dos bàndols que van
morir o van resultar ferits.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Fleurus fou, en realitat, guanyada per França. John A. LYNN,

The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.207-209.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op. 19
ALTRES EXEMPLARS: ACS, R. 4252

480.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 4 de
agosto de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 117 a la 120.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de juny de

1690, els ambaixadors turc i tàrtar esperaven la resposta del rei de Polònia sobre la proposta
de pau. Viena, 4 de juliol, l’exèrcit turc havia intentat sense èxit ocupar les ciutats de Novi
[Novi Sad], a Sèrbia, i Zrin, a Croàcia. Venècia, 20 de juny, el general Cornaro havia ocupat la
part baixa de la ciutat de Nàpols de Malvasia [Monemvasia]. Frankfurt, 5 de juliol, l’exèrcit
imperial va llançar un atac contra Fort-Louis, a Alsàcia. Lieja, 7 de juliol, diversos batallons
mobilitzats arreu de França es dirigien a reforçar l’exèrcit del duc de Luxemburg, a Flandes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido un libro nuevo, que se intitula Conferencias Morales,
su autor el reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, ex-lector de
Theologia, missionario apostólico y predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael
Figueró, a la calle de los Algodoneros, a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça, por el Correo de Flandes, sábado a 29 de
julio de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(68)
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481.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 5 de
agosto de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de juny de
1690, el príncep Jaume, fill primogènit del rei de Polònia, va acordar el matrimoni amb la
princesa Isabel del Palatinat. Viena, 25 de juny, el comte Veterani va ajuntar les guarnicions
de les places properes a Gradiska, a Bòsnia, per impedir que els turcs hi posessin setge.
Frankfurt, 28 de juny, l’exèrcit imperial que comandava l’elector de Baviera va acampar a
Sinzheim, mentre que les tropes de l’elector de Saxònia van fer el mateix a Mergental. Torí, la
guarnició de “Caragnan” [Carignano] va rebutjar dos intents d’assalt de l’exèrcit francès.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

482.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 11 de
agosto de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 121 a la 124.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 de juliol,
segons informacions secretes rebudes d’Adrianòpolis, l’ambaixador de França en aquesta
ciutat feia tot el possible perquè els turcs no fessin la pau amb l’Imperi romanogermànic.
Venècia, 30 de juny, l’exèrcit venecià havia cremat el raval de Nàpols de Malvasia
[Monemvasia]. Brussel·les, 19 de juliol, en la Batalla de Fleurus els holandesos havien perdut
5.000 o 6.000 soldats i els francesos 12.000. Sant Sebastià, 1 d’agost, van arribar notícies a
aquesta ciutat de la victòria de l’armada holandesa contra la francesa, en la que aquesta va
perdre 13 vaixells [Batalla de Béveziers]. Informa també sobre una victòria de les tropes del
rei Guillem d’Anglaterra contra les del rei Jaume, a Irlanda [Batalla del Boyne] i la fugida
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d’aquest darrer cap a França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor D.
Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 5 de
agosto de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2.

483.

Primeras noticias de un combate marítimo sucedido entre las armas de Inglaterra y
Olanda, governadas por el Almirante General, conde de Torrington, y la de Francia,
debaxo del conde de Tourvile, en la canal de Inglaterra, junto a la isla de Wicht, el dia
10 de julio y los quatro o cinco siguientes del presente año 1690. Y de otro combate
terrestre, sucedido a 11 del proprio mes de julio en Irlanda, junto a la ciudad de
Drogueda, entre los exércitos de los reyes de la Gran Bretaña, Guillermo y Jacobo

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línes. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. La Haia, 15 de juliol
de 1690, per cartes arribades de Londres es va saber que la flota anglo-holandesa, formada per
82 vaixells de guerra, es va enfrontar a la francesa, formada per uns 110 vaixells, al canal de
la Mànega, prop de l’illa de Wright [Batalla de Béveziers]. A Londres es va descobrir una
conspiració jacobina, que, segons la notícia, volia ser aprofitada per l’armada de França per
intentar desembarcar a Anglaterra. Anvers, 18 de juliol, tot i que no es coneixia el desenllaç
del combat naval que va tenir lloc prop de l’illa de Wright, es creia que totes dues armades
havien patit importants pèrdues. Londres, 18 de juliol, un correu extraordinari arribat
d’Irlanda va portar la notícia que el dia 11 de juliol el rei Guillem d’Anglaterra havia obtingut
una important victòria contra l’exèrcit del rei Jaume a prop del riu Boyne [Batalla del Boyne].
Segons la notícia, el rei Guillem havia desembarcat a Carrickfergus uns dies abans, i havia
aplegat un exèrcit format per 14 esquadrons d’infanteria, 44 batallons de cavalleria i 22 de
dragons, mentre que el rei Jaume, que comptava amb uns 30.000 homes.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 7
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484.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
agosto de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 125 a la 128.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de juliol de

1690, el príncep Lluís de Baden va acomiadar-se de l’Emperador abans de partir cap a Sèrbia.
El papa Alexandre VIII va enviar a l’Emperador l’ajut econòmic per a la guerra contra els
turcs que havia disposat el seu predecessor, el difunt Innocenci XI. Basilea, 12 de juliol, les
tropes espanyoles van posar-se sota les ordres del príncep de Savoia. Brussel·les, 24 de juliol,
la cavalleria de la guarnició de Namur va derrotar un contingent de tropes franceses prop
d’aquesta ciutat. Sant Sebastià, 18 d’agost, en aquesta ciutat va arribar la notícia de la caiguda
de Philippsburg en mans de les tropes imperials i de la derrota del Delfí de França en una
batalla contra l’exèrcit de l’elector de Baviera.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 12 de
agosto de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

485.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 18 de
agosto de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de juliol de
1690, el príncep Lluís de Baden es preparava per dirigir-se a la ciutat de Nissa [Nis] per
iniciar les operacions contra els turcs. Venècia, 22 de juliol, la ciutat de Nàpols de Malvasia
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[Monemvasia] era a punt de ser ocupada per l’exèrcit venecià. Basilea, 19 de juliol, l’exèrcit
imperial que comandava l’elector de Baviera es dirigia cap al Rin. La Haia, 24 de juliol, la
flota anglo-holandesa i la francesa van tenir un enfrontament els dies 10 i 11 de juliol [Batalla
de Béveziers]. Londres, 13 de juliol, els exèrcits dels reis Guillem i Jaume d’Anglaterra es
van enfrontar el dia 11 de juliol, amb derrota del segon, que va haver de fugir a França
[Batalla del Boyne].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Particípase como ha salido aora nuevamente el libro siguiente: primera parte de la
Práctica de el Confessonario, addicionada de nuevo en esta nona impressión, con muchos
casos singulares. Su autor, el Reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino,
etc. Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Su precio, a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

486.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
agosto de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 129 a la 132.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 de juliol de

1690, els russos van enviar els cosacs que els eren fidels a combatre contra els tàrtars. Viena,
22 de juliol, l’Emperador havia aplegat un gran exèrcit per la guerra contra els turcs, a pesar
que els francesos publicaven que l’exèrcit turc era major. Basilea, 18 de juliol, l’ambaixador
de França intentava persuadir als cantons suïssos que l’exèrcit francès havia obtingut moltes
victòries, amb l’objectiu d’animar les milícies. Dublín, a 21 de juliol, el rei Guillem III
d’Anglaterra va fer entrada a aquesta ciutat. Brussel·les, 2 d’agost, el príncep de Waldeck
havia sortit amb un exèrcit de 40.000 soldats cap a la frontera amb França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Particípase como ha salido aora nuevamente el libro siguiente. Primera parte de la
Práctica de el Confessonario, addicionada de nuevo en esta nona impressión con muchos
casos singulares. Su autor, el reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, etc.
Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, su precio a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 19 de
agosto de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2
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487.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1
setiembre de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 133 a la 136.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 de juliol
de 1690, el nunci del Vaticà va arribar a la cort de Polònia del nunci del Vaticà. Viena, 27 de
juliol, el comte Thököly intentava unir-se a un exèrcit tàrtar que havia entrat a Valàquia amb
l’objectiu d’atacar les posicions de l’Imperi. Basilea, a 24 de juliol, el cantó de Berna va
presentar a la resta dels cantons les raons que havien portat al príncep [Victor Amadeu] de
Savoia a declarar la guerra a França. Frankfurt, 2 d’agost, els hússars havien causat gran dany
a l’exèrcit francès. Brussel·les, 8 d’agost, l’exèrcit del marquès de Gastañaga, format per
25.000 soldats, i el del príncep de Waldeck, amb 48.000, planejaven unir-se per atacar
l’exèrcit francès.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Particípase como ha salido aora nuevamente el libro siguiente. Primera parte de la
Práctica de el Confessonario, addicionada de nuevo en esta nona impressión con muchos
casos singulares. Su autor, el reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, etc.
Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, su precio a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 26 de
agosto de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

488.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
setiembre de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 137 a la 140.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 d’agost de
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1690, la Cort Imperial va celebrar el 13 aniversari del Rei de Romans. A instància de
l’ambaixador francès a l’Imperi otomà, el comte Thököly havia estat nomenat príncep de
Transilvània. Basilea, 31 de juliol, l’ambaixador francès intentava persuadir els cantons
suïssos en què s’unissin al rei Lluís XIV. Els cantons, però, van donar ordre a les milícies que
servien a l’exèrcit francès de retirar-se i posar-se al servei del príncep [Victor Amadeu] de
Savoia. La Haia, 14 d’agost, Holanda i Brandemburg havien aplegat un exèrcit format per
70.000 soldats.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa, amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 2 de
setiembre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

489.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia, 8 de
setiembre 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Milà, 12 d’agost de
1690, el Milanesat rebia constantment reforços procedents d’Alemanya, entre ells 6.000
soldats experimentats que enviava l’Emperador. Segons un correu de Torí, l’exèrcit del
príncep [Victor Amadeu] de Savoia havia capturat un comboi de reforç que es dirigia al camp
de l’exèrcit francès. Les cartes de Viena indicaven que el príncep Lluís de Baden havia arribat
a Nissa [Nis] i havia donat l’ordre d’iniciar la campanya contra els turcs. A Viena es va
celebrar una conferència de pau amb els ministres de Venècia i Polònia per estudiar la
proposta feta pels turcs i els tàrtars al rei polonès.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Particípase como ha salido aora nuevamente el libro siguiente: primera parte de la
Práctica de el Confessonario, addicionada de nuevo en esta nona impressión, con muchos
casos singulares. Su autor, el Reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino,
etc. Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros. Su precio, a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa, amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas con el correo de Italia, miércoles 30 de agosto de
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1690. AHCB, A 8º op. 419

490.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de
setiembre de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 145 a la 148.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’agost de
1690, el comte Mansfeld, ambaixador alemany a Madrid, va ser nomenat governador de
Transilvània per l’Emperador. Venècia, 12 d’agost, els venecians van envair territori turc a
Dalmàcia. Frankfurt, 24 d’agost, l’exèrcit comandat per l’elector de Baviera va passar el riu
Neckar per fer front al delfí de França, que havia creuat el Rin amb les seves tropes.
Brussel·les, 30 d’agost, els exèrcits espanyol i francès es trobaven molt a prop l’un de l’altre
però no entraven en batalla perquè la pluja els impedia maniobrar.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido un papel curioso que se intitula Manifiesto de la Corte
de Francia publicado contra la Alteza Real del Señor Duque de Saboya. Véndese en casa
Rafael Figueró, a los Algodoneros, a sueldo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el Correo de Flandes, sábado a 16 de
setiembre del año de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2; US, Fondo Antiguo, A 112/045(74)

491.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 22 de
setiembre de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Batalla de Staffarda
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 26 de juliol
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de 1690, un enviat de Rússia es va entrevistar amb el rei de Polònia. Viena, 4 d’agost, el
comte Veterani posava tot l’esforç en reforçar les places conquerides a com Nissa [Nis] i
Vidin. Milà, 23 d’agost, segons cartes de Torí, l’exèrcit imperial va derrotar el francès prop de
Carmagnola [Batalla de Staffarda]. Segons la notícia, en aquesta batalla van resultar ferits
alguns oficials imperials, entre ells el príncep Eugeni de Savoia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharístico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el Dotor
D. Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Malaga, canónigo antes de la Iglesia
Colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo,
predicador de su Magestad. Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Staffarda fou, en realitat, guanyada per França. John A. LYNN,

The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.210-214.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

492.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
setiembre de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 149 a la 152.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 d’agost de
1690, el comte Thököly tenia intenció d’entrar a Transilvània, amb el reforç dels tàrtars i el
suport econòmic i militar de França. Londres, 29 d’agost, el rei Guillem III d’Anglaterra
intentava acabar amb els darrers partidaris del rei Jaume a Irlanda. Brussel·les, 3 de setembre,
el mal temps impedia l’enfrontament entre els exèrcits espanyol i francès. París, 9 de
setembre, el rei Lluís XIV va ordenar rellevar el seu fill, el Delfí de França, del front del Rin
per no exposar-lo al perill.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Particípase como ha salido aora nuevamente el libro siguiente. Primera parte de la
Práctica de el Confessonario, addicionada de nuevo en esta nona impressión con muchos
casos singulares. Su autor, el reverendíssimo P. Fr. Jayme de Corella, religioso capuchino, etc.
Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros, su precio a nueve reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 23 de
setiembre del año 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

493.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 13 de
octubre de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 157 a la 160.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 de setembre
de 1690, va morir el príncep Felip Guillem, elector del Palatinat. Els exèrcits dels electors de
Baviera i de Saxònia s’havien unit i es trobaven prop de l’exèrcit francès, que havia creuat el
Rin per Fort-Louis, a Alsàcia. Segons la notícia, s’esperava que aviat hi hauria una gran
batalla. Colònia, 8 de setembre, l’exèrcit comandat pel Delfí de França va rebre el reforç del
marquès d’Huxelles, amb 6 batallons i dos regiments de cavalleria. París, 23 de setembre,
l’exèrcit del Delfí havia acampat a Dingen.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor D.
Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 6 de
octubre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

494.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia, 13 de
octubre de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Torí, 16 de setembre de
1690, les tropes aliades reforçaven les fortificacions de Carmagnola. Gènova, 20 de setembre,
una flota espanyola, formada per 14 galeres, va arribar a aquest port per anar a reforçar l’estat
de Milà. Viena, 3 de setembre, un correu va portar la notícia d’una batalla a Transilvània entre
l’exèrcit del comte Thököly i les tropes imperials, comandades pel baró de Heissler. Segons la
notícia, tots dos van caure presoners.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

495.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 20 de
octubre de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 161 a la 164.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 25 de

setembre de 1690, l’exèrcit de Lituània va unir-se a les tropes de Polònia per combatre els
tàrtars. Viena, 10 de setembre, l’Emperador va fer una visita a l’església de Santa Clara, de
franciscanes. Les tropes imperials comandades pel coronel Heissler van patir una important
derrota contra l’exèrcit del comte Thököly. Venècia, 9 de setembre, segons notícies de
Constantinoble, la guarnició de Nissa [Nis], a Sèrbia, comandada pel comte Guido
d’Starhemberg, va atacar els turcs que assetjaven la ciutat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviertese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor D.
Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 14 de
octubre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2
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496.

Copia de la carta que su Magestad ha respondido a su Santidad sobre la instancia que
haze por la paz de Italia, venida a Barcelona a 20 de octubre 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pel rei Carles II al Papa de Roma en

la que acusava Lluís XIV de ser el responsable de la guerra, per haver incomplert els tractats
de pau. Carles II mostrava el seu suport a l’Emperador i a les potències aliades, argumentant
que per aconseguir la pau no quedava més remei que la guerra. El rei espanyol demanava
rectitud al Papa, l’aprovació de les seves raons i la benedicció.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4655
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1690 8º op. 3

497.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 27 de
octubre de 1690
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 165 a la 168.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 de setembre

de 1690, el marquès de Dòria, que va viatjar a la Cort imperial després d’haver estat presoner
dels tàrtars, va informar sobre la situació a Transilvània. Frankfurt, 24 de setembre, l’elector
de Baviera tenia tot l’exèrcit preparat però no havia aconseguit que els francesos entressin en
batalla. Brussel·les, 30 de setembre, la guarnició d’Oudenaarde va derrotar un contingent de la
cavalleria francesa que s’havia apropat a la ciutat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviertese como a salido un libro nuevo, que se intitula Despertador Christiano
Eucharistico de varios sermones del Santíssimo Sacramento del altar, etc. Su autor, el dotor D.
Joseph de Barcia y Zambrana, natural de la ciudad de Málaga, canónigo antes de la iglesia
colegial insigne del Sacro Monte de Granada, catedrático de Sagrada Escritura de sus
escuelas, visitador de aquel arçobispado, aora canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y
predicador de su Magestad. Véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros, a diez
reales”.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 21 de
octubre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

498.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Italia a 3 de
noviembre de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels

Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 de
setembre de 1690, l’exèrcit polonès es dirigia a Valàquia amb la intenció de conquerir “Jassi”
[Iasi]. Viena, 24 de setembre, l’exèrcit turc va aixecar el setge de Nissa [Nis] i va dirigir-se a
Transilvània per assistir el comte Thököly. Venècia, 28 de setembre, una faluga va portar la
notícia que el general Cornaro havia desembarcat a Valona [Vlorë], al mar Adriàtic, on va
derrotar l’exèrcit turc i va obligat a aquesta ciutat a capitular. Milà, 4 d’octubre, l’exèrcit del
príncep de Savoia va derrotar un exèrcit francès prop de “Piñarol” [Pinerolo]. Londres, 5
d’octubre, l’exèrcit del rei Guillem d’Anglaterra havia posat setge a la ciutat de Limerick, a
Irlanda.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/2

499.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por un extraordinario a 6 de
noviembre de 1690

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Mònaco, 13 d’octubre
de 1690, una carta enviada per l’Emperador a l’elector de Baviera va portar la notícia que el
príncep Lluís de Baden havia derrotat els rebels hongaresos, comandats pel comte Thököly.
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Varsòvia, 27 de setembre, l’exèrcit polonès va creuar el riu Dnièster i va obligar els tàrtars a
retirar-se. Amsterdam, 5 d’octubre, una flota francesa formada per 40 vaixells de transport
que es dirigia a Irlanda per recollir les tropes franceses va topar amb una tempesta el 18 de
setembre, a conseqüència de la qual els 32 vaixells que anaven al davant es van perdre.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op. 8

500.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
noviembre de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 169 a la 172.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 22 de

setembre de 1690, l’exèrcit polonès es preparava per la guerra contra els tàrtars. Viena, 28 de
setembre, el príncep Lluís de Baden fou rebut pels diputats de Transilvània, que van celebrar
la seva arribada. Frankfurt, 9 d’octubre, el rei de Suècia va enviar una carta a la Dieta de
Ratisbona per demanar que no es fes la pau amb França mentre aquest país no restituís el
ducat de Dos Puentes [Zweibrücken], al Palatinat. Londres, 10 d’octubre, el rei Guillem III
d’Anglaterra fou rebut, de retorn de la guerra a Irlanda. Brussel·les, 15 d’octubre, les tropes
franceses van intentar sense èxit passar el canal de Bruges. Lisboa, 24 d’octubre, la Cort
portuguesa estava de dol per la mort de la infanta de Portugal, Isabel Lluïsa de Savoia.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el gairebé el mateix contingut,
titulada Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado
a 4 de noviembre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

501.

Carta de la S.C. y R. Magestat del Rey N. Senyor (Déu lo guart) als Il·lustres y
Fidelíssims senyors deputats y oydors del Principat de Cathalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, en resposta de la representació feta per los Il·lustres consistoris
de la Diputació y Ciutat de Barcelona
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: Carles II
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Gravat en portada amb l’escut del General. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II, datada a Madrid el 24 de

novembre de 1690, en la que informava als diputats de la Generalitat de Catalunya que havia
rebut una carta que aquests li havien enviat en data del 6 del mateix mes de novembre. La
carta dels diputats, que anava acompanyada d’un memorial de la Diputació i del Consell de
Cent, contenia una queixa pels danys que estava causant la guerra contra els francesos al
Principat i pel perill que corrien els catalans. El rei agraïa la fidelitat dels diputats i consellers
i els deia que havia rebut el missatge i que ja havia donat les ordres oportunes al duc de
Medina Sidonia.
OBSERVACIONS: impresa per ordre de la Diputació del General
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 194
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 517; BC, F.Bon. 5482; UPF, ZX1626/1713 .D57; BUB, C-

239/1/12-5; BUB, B-54/1/1-19.
ALTRES EDICIONS: existeix una edició de la mateixa carta, impresa per Jaume Caís,
administrador de la impremta Cormellas, per ordre del Consell de Cent. Carta de la S.C. y R.
Magestat del Rey nostre Senyor (Deu lo guart) en resposta de la que los molt Il·lustres
senyors concellers y savi Concell de Cent de la ciutat de Barcelona li escrigueren a 6 de
nohembre proppassat, acompanyant la representació feta per los molt Il·lustres consistoris de
dita ciutat de Barcelona y Diputació del present Principat de Cathalunya. BC, F.Bon.13960

502.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de
deziembre de 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 181 a la 184.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, a 19 d’octubre
de 1690, els turcs van conquerir la ciutat de Nissa [Nis], a Sèrbia, que defensava el general
Starhemberg. Venècia, 21 d’octubre, el general Cornaro va morir en l’assalt al la fortalesa de
Durazzo [Durrës]. Ratisbona, 24 d’octubre, els cantons suïssos van lliurar un memorial a
l’ambaixador francès adreçat al rei de França, cosa que feia pensar que es posarien en favor
dels aliats. París, 11 de novembre, el rei de França i el rei Jaume d’Anglaterra van lamentar la
pèrdua de la majoria dels ports d’Irlanda.
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OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

503.

Noticias verdaderas, nuevamente venidas de Madrid a Barcelona, dia 2 de deziembre
1690 en que se refiere el estado de la Valaquia y feliz sucesso de las cesáreas armas en
ella
IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un home amb turbant en portada. Caplletra sense

ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria obtinguda pels exèrcits del príncep Lluís de

Baden i del rei de Polònia contra els turcs. Segons la notícia, que va arribar a Barcelona
procedent de Madrid, l’Imperi va aconseguir recuperar diverses ciutats que eren en poder dels
turcs a Valàquia. Una notícia datada a Londres el 12 d’octubre de 1690, informava que el rei
Guillem III havia adreçat un discurs al Parlament en el que justificava la impossibilitat de
sotmetre Irlanda per manca de diners i demanava a les dues cambres un esforç en aquest
sentit.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1690 8º op 9

504.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
deziembre de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 485 [i.e. 185] a la 188.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 d’octubre de

1690, el comte d’Aspremont va arribar a la Cort per informar l’Emperador de la caiguda de
Belgrad en mans dels turcs. Venècia, 28 d’octubre, l’armada veneciana, comandada pel capità
Delfino, va obtenir una victòria contra els turcs al canal de Metelino [Mitilene], a l’illa de
Lesbos. Londres, 3 de novembre, la cambra dels Comuns va atorgar un subsidi de quatre
milions de lliures esterlines al rei Guillem d’Anglaterra per a la guerra d’Irlanda. París, 18 de
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novembre, un ambaixador turc havia ofert al rei Lluís XIV ajut per tal de restablir el rei Jaume
II al tron d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a dos de
diziembre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

505.

Copia de una carta escrita a un cavallero desta ciudad de Barcelona, venida por un
extraordinario a 9 de deziembre deste año de 1690, despatchado por el señor duque
de Saboya a nuestro Rey y Señor Carlos II (que Dios guarde)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada des d’algun lloc d’Itàlia per un

personatge anònim a un cavaller de Barcelona. El remitent explicava que l’exèrcit imperial
que ocupava “Essech” [Osijek] havia obligat als turcs que intentaven conquerir-la a retirar-se.
L’autor va rebre aquesta notícia per cartes de Viena arribades al lloc on es trobava per via de
Milà. En la carta el personatge explicava també que, segons informacions que li van arribar de
Savoia, el dia 14 de novembre [1690] el castell de Susa, prop de Torí, s’havia rendit a l’exèrcit
francès que comandava el mariscal de Catinat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1690 8º op.2

506.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
deziembre de 1690

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 198 a la 202.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de novembre

de 1690, l’Emperador va donar audiència als ambaixadors de Transilvània, que li van retre
fidelitat. El príncep Lluís de Baden havia fet retirar el comte Thököly a les fronteres de
Moldàvia. Londres, 10 de novembre, les dues cambres del Parlament estaven d’acord en
donar suport al rei Guillem d’Anglaterra per acabar amb els partidaris del rei Jaume II a
Irlanda, així com també per continuar la guerra contra França. Brussel·les, 18 de novembre, la
Dieta de Ratisbona donava suport al rei de Suècia en la reclamació del ducat de Dos Puentes
[Zweibrücken]. París, 25 de novembre, el rei Lluís XIV va rebre el duc de Luxemburg, que el
va posar al dia de la situació als Països Baixos.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 9 de
deziembre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

507.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
deziembre de 1690
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1690
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 207 a la 210.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de novembre

de 1690, l’exèrcit del príncep Lluís de Baden va derrotar les tropes del comte Thököly, que va
haver de refugiar-se a les muntanyes de Valàquia. Venècia, 18 de novembre, explica que el
dux [Francesco Morosini] havia passat revista de les nous vaixells de guerra i galeres que
s’havien construït per a la guerra al Llevant. Brussel·les, 4 de desembre, el marquès de
Gastañaga, governador de Flandes, va fer reforçar tots els castells. París, 9 de desembre,
l’ambaixador d’Alger va oferir suport al rei Lluís XIV per restituir el rei Jaume II al tron
d’Anglaterra i va posar els seus corsaris al servei de França per atacar els vaixells comercials
aliats.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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508.

Curiosa y verdadera reladión de los milagros portentosos y admirables que Dios
nuestro Señor ha sido servido de obrar por nuestro Santíssimo y amantíssimo Padre
Inocencio undézimo, pontífice máximo de la Iglesia (que santa gloria aya). Refiérense
por estenso las especiales circunstancias de dichos milagros auténticos y jurídicos que
causarán en el curioso lector grande novedad y admiración y no menos afecto y amor
que por tantos títulos es debido a este vigilantíssimo pastor, comprobados y recibidos
por la Santa Congregación de Ritos

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1691
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació de tres miracles que suposadament van succeir a Roma poc
després de la mort del papa Innocenci XI, el 1689. El desembre de 1690 una dona que era a
punt de morir durant el part va sobreviure després de beure aigua d’un got que portava una
peça de roba del difunt papa. El segon miracle va succeir a un frare franciscà que era a punt
de morir i que es va recuperar en invocar el papa Innocenci. El tercer dels miracles va ocórrer
també el mes de desembre de 1690 quan un cardenal es va recuperar d’una apoplexia en tocar
una peça de roba del papa.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,

i l’any de publicació. Existeix un error en el títol, hauria de dir relación en lloc de “reladión”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2309

509.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
enero del año 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 1 a la 4.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de novembre

de 1690, l’Emperador i el seu Consell privat van determinar la forma de finançar les despeses
de la guerra. La Cort Imperial intentava aplegar un exèrcit de 100.000 soldats per a la
campanya d’Hongria. Frankfurt, 29 de novembre, els francesos van enviar una gran quantitat
de municions al Palatinat i es temia que volguessin bombardejar les ciutats d’Idelberg i
Magúncia. Brussel·les, 7 de desembre, el país es trobava en la misèria per culpa de la crueltat i
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els incendis que provocaven els soldats francesos. La Haia, 9 de desembre, la ciutat es
preparava per l’arribada del rei Guillem d’Anglaterra. París, 15 de desembre, el rei Lluís XIV
va ordenar que no sortís blat de cap ciutat fins que les guarnicions no fossin ben proveïdes.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 30 de
deziembre de 1690. AHCB, Pre-premsa 6/2

510.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
enero de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 5 a la 8.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 de novembre

de 1690, el comte Thököly va haver de refugiar-se a les muntanyes, on era perseguit pels
valaquians i els moldaus. Els estats de la Transilvània van agrair al príncep Lluís de Baden
haver-los alliberat de Thököly i van jurar fidelitat a l’Emperador. Basilea, 28 de novembre, la
Dieta dels 13 cantons va oposar-se a la fortificació de Hüningen i va determinar que si França
ho volia portar a terme enviarien un exèrcit per impedir-ho. A més, l’assemblea dels cantons
va llegir un memorial de l’ambaixador de les Províncies Unides que criticava l’actitud de
França contra els estats protestants. Frankfurt, 6 de desembre, els francesos emmagatzemaven
municions a Estrasburg. París, 24 de desembre, el duc de Berwick va enviar un correu al rei
Lluís XIV dient-li que si no li proporcionava reforços la guerra a Irlanda es perdria.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese que todas las obras del Rmo. P. Fr. Jayme de Corella, religioso
capuchino, missionario apostólico y predicador de su Magestad, etc., que son tres tomos, los
dos de la Práctica del Confessonario y el otro, de las Conferencias Morales, se venden en casa
Rafael Figueró, a los Algodoneros. Su precio a nueve reales cada tomo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 6 de
enero de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2.
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511.

Copia de una carta que el sultán Solimán, Emperador de los turcos, escrivó [escribió]
al Rey Jacobo de Inglaterra

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 9 a la 12.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta suposadament enviada pel sultà Solimà,

emperador dels turcs, al rei Jaume II d’Anglaterra. El sultà deia respondre a una carta que el
rei anglès li havia enviat, en la que li comunicava que havia estat desposseït de la corona. El
sultà prometia donar-li tot l’ajut necessari per recuperar el tron, assegurant-li, fins i tot, que el
posarien en el lloc del Papa (“estableceremos vuestra silla en Roma, destruiremos el cabo de
los infieles”). El sultà reconeixia que tenia una aliança amb el rei de França, el qual li havia
enviat gran quantitat d’armes i diners.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres fulls i per la numeració, que es correlativa a les Noticias generales de Europa,
venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de enero de 1691. AHCB, Pre-premsa 4/1
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1691 8º op. 2

512.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
enero de 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 13 a la 16.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de desembre
de 1690, el comte d’Aspremont va lliurar un memorial al Consell de Guerra justificant la seva
actuació en la pèrdua de Belgrad. Londres, 24 de desembre, el rei Guillem d’Anglaterra va
donar les gràcies al Parlament per facilitar-li els mitjans necessaris per continuar la guerra
contra el rei Jaume i contra França, cosa que permetia mantenir un exèrcit de 70.000 homes.
La Haia, 26 de desembre, l’armada holandesa, formada per 80 vaixells, es preparava per sortir
a la mar. París, 31 de desembre, els reis Lluís XIV de França i Jaume d’Anglaterra estudiaven
la manera de continuar la guerra en els diferents fronts.
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OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie i per la numeració, que és correlativa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

513.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
febrero de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 24 de

novembre de 1690, la Cort polonesa va celebrar l’anunci del casament del príncep Jaume
[Sobieski], hereu del rei de Polònia, amb la princesa Isabel de Neuburg, filla de l’elector del
Palatinat, germana de la reina d’Espanya. Aquest casament, a pesar de l’oposició de França,
comportava la renovació de l’aliança entre l’Imperi i Polònia per la guerra contra els turcs.
Viena, 19 de desembre, el general Heissler va viatjar a la Cort amb la notícia que el príncep
Lluís de Baden havia derrotat els tàrtars, cosa que va causar molta alegria. Colònia, 30 de
desembre, aquesta ciutat es preparava per defensar l’arquebisbat de l’amenaça del francesos.
París, 13 de gener, el rei Lluís XIV va gratificar el mariscal de Gramont amb 12.000 lliures
pels seus serveis.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese que todas las obras del Rmo. P. Fr. Jayme de Corella, religioso
capuchino, missionario apostólico y predicador de su Magestad, etc., que son tres tomos, los
dos de la Práctica del Confessonario y el otro, de las Conferencias Morales, se venden en casa
Rafael Figueró, a los Algodoneros. Su precio a nueve reales cada tomo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 27 de
enero de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

514.

Relación verdadera de la victoria que han alcanzado las armas de la Alteza Real del
Señor duque de Saboya contra franceses, venida a esta ciudad de Barcelona por una
embarcación genovesa
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Gènova el 24 de gener de 1691, arribada a Barcelona

amb un vaixell procedent d’aquella ciutat. La guarnició de l’exèrcit imperial que ocupava el
poble de Grana, al Piemont, va rebutjar l’atac d’un contingent de 400 soldats francesos i 300
de la regió de Monferrate, que havien sortit de Casale. Inicialment, els alemanys es van veure
sorpresos, però l’arribada de reforços va obligar els francesos a fugir, que foren perseguits i
derrotats, amb pèrdua de 340 homes i 90 presoners, entre els quals diversos oficials. Segons la
notícia, les tropes imperials destinades a Itàlia, que comandava el duc de Savoia, rebien ajut
de diversos estats, alguns de forma amagada, i d’altres de forma oberta, com per exemple el
rei Guillem d’Anglaterra, que li enviava vint mil escuts mensuals.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat, “Adviértese como ha salido la gran Comedia de San Francisco Xavier, véndese en
casa de Rafael Figueró, a tres sueldos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1691 8º op. 8
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa, amb el mateix contingut, titulada

Relación verdadera de la victoria que han alcançado las armas de la Alteza Real del Señor
Duque de Saboya contra franceses, venida a esta ciudad de Barcelona por una embarcacion
genovesa y a Zaragoça el martes a 13 de febrero de 1691, AHCB, A 8º op. 398

515.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
febrero de 1691

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 21 a la 24.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 19 de

desembre de 1690, el bisbe de Posnània [Poznan] va viatjar a Neuburg per formalitzar la
petició del casament de la princesa Isabel, filla de l’elector del Palatinat, amb el príncep
Jaume [Sobieski] de Polònia. Viena, 31 de desembre, el príncep Lluís de Baden va derrotar un
exèrcit de turcs i tàrtars que pretenia apoderar-se de la ciutat de Klausenburg [Cluj-Napoca], a
Transilvània. Venècia, 30 de desembre, l’armada veneciana va conquerir la fortalesa de
Vergoratz als turcs. París, 21 de gener de 1691, l’arquebisbe de Cork, primat d’Irlanda, va
viatjar a la Cort francesa per demanar el suport del rei Lluís XIV als catòlics. Els caps de
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l’exèrcit francès al Rosselló van rebre ordre de demanar fortes contribucions als habitants,
responent amb la força a qualsevol protesta.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido El gran Piscatore de Sarraval y la gran Comedia de San
Francisco Xavier. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 10 de
febrero de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

516.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de
febrero 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 25 a la 28.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 31 de

desembre de 1690, la Cort polonesa estava en alerta per la invasió de Rússia per part dels
tàrtars. Viena, 8 de gener de 1691, el príncep Lluís de Baden va ser rebut amb tots els honors
a la Cort imperial, després d’haver derrotat els turcs i tàrtars a la Transilvània. Londres, 1 de
gener, Anglaterra preparava la seva armada naval, que havia de ser comandada per l’almirall
Russell. París, 29 de gener, el rei de França va fer nomenament dels comandaments de
l’armada marítima. Sant Sebastià, 13 de febrer, van arribar notícies a aquesta ciutat que el dia
31 de gener el rei Guillem d’Anglaterra havia fet entrada a La Haia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como han salido los siguientes libros. Las obras del Rmo. P. Fr. Jayme
de Corella, que hasta aora son tres tomos. Las obras del R.P. Antonio de Vieyra, que son
quatro tomos. La gran Comedia de San Francisco Xavier. Y el gran Piscatore de Sarraval.
Véndense en casa de Rafael Figueró, a la calle de los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a17 de
febrero de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

517.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
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marzo de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 de gener
de 1691, el bisbe de Posnània [Poznan] va arribar a Neuburg per a demanar formalment el
casament de la princesa amb l’hereu del rei de Polònia. Viena, 27 de gener, la Cort imperial va
ordenar el maltractament dels presoners turcs per pagar amb la mateixa moneda el tracte
inhumà que els turcs donaven als presoners de Belgrad. Londres, 31 de gener, “milord
Preston” [Richard Graham, primer vescomte de Preston], destacat partidari del rei Jaume II,
fou condemnat a mort. La Haia, 11 de febrer, el rei d’Anglaterra fou rebut en aquesta ciutat
amb una gran celebració. Representants de tots els països aliats van arribar també a aquesta
ciutat per celebrar una conferència.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido los siguientes libros. Las obras del Rmo. P. Fr. Jayme
de Corella, que hasta aora son tres tomos. Las obras del R.P. Antonio de Vieyra, que son
quatro tomos. La gran Comedia de San Francisco Xavier. Y el gran Piscatore de Sarraval.
Véndense en casa de Rafael Figueró, a la calle de los Algodoneros.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 3 de
marzo de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

518.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
marzo de 1691

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 37 a la 40.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 19 de gener

de 1691, la Cort polonesa es preparava per rebre la princesa de Neuburg, esposa del príncep
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Jaume de Polònia. Viena, 8 de febrer, l’Emperador va demanar un donatiu als estats de
l’Imperi per a la guerra. També va ordenar la partida de tots els francesos dels seus dominis.
Gènova, 22 de gener, les autoritats d’aquesta ciutat van oferir mil escuts de recompensa per
capturar els autors del robatori de les Sagrades Formes del l’església de Sant Felip Neri.
Londres, 6 de febrer, la reina d’Anglaterra va ordenar castigar severament els còmplices d’una
conspiració organitzada pels partidaris del rei Jaume. La Haia, 15 de febrer, els representants
dels aliats van arribar a aquesta ciutat per participar en una conferència.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido los siguientes libros. Las obras del Rmo. P. Fr. Jayme
de Corella, que hasta aora son tres tomos. Las obras del R.P. Antonio de Vieyra, que son
quatro tomos. La gran Comedia de San Francisco Xavier. Y el gran Piscatore de Sarraval.
Véndense en casa de Rafael Figueró, a la calle de los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 10 de
marzo de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

519.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
março de 1691
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 45 a la 48.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 31 de gener
de 1691, el rei de Polònia va rebre una carta del bisbe de Posnània [Poznan] informant-lo que
s’havia celebrat el casament del seu fill Jaume amb la princesa Isabel de Neuburg a la cort del
Palatinat. Viena, 24 de febrer, el cardenal “Colonitz” [Kollonitsch] va partir cap a Roma en
saber-se la mort del papa Alexandre VIII. Londres, 16 de febrer, continuava el càstig contra
els partidaris del rei Jaume que havien participat en la conspiració. Frankfurt, 22 de febrer, els
habitants del Palatinat eren obligats de forma violenta pels francesos a pagar fortes
contribucions. París, 8 de març, el rei Lluís XIV va ordenar als cardenals francesos viatjar a
Roma per l’elecció d’un nou Papa amb ordre d’apel·lar al concili les darreres resolucions
preses per Alexandre VIII.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie i per la numeració, que és correlativa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 24 de
marzo de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

520.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
abril de 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 49 a la 52.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 6 de febrer

de 1691, davant les maquinacions dels enviats francesos, el rei de Polònia es va mostrar
disposat a no signar la pau amb els turcs sense el consentiment de l’Emperador i dels seus
aliats. Viena, 1 de març, es va confirmar la victòria de les tropes imperials contra els turcs a
Essech [Osijek] i també d’una altra victòria contra els tàrtars prop de Gran Varadin [Oradea].
Amsterdam, 10 de març, la conferència celebrada a la Haia va determinar nomenar el rei
Guillem d’Anglaterra com a general suprem dels exèrcits aliats per a la guerra contra França
al front de Flandes. París, 17 de març, la cort preparava l’apel·lació al Vaticà de la resolució
feta pel papa Alexandre VIII en la que condemnava les proposicions fetes per la Sorbona,
aprovades pel rei de França.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie i per la numeració, que és correlativa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 31 de
mazo [marzo] de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

521.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 13 de
abril de 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 53 a la 56.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 de febrer

de 1691, el príncep Jaume de Polònia va sortir de la cort per anar a rebre la princesa de
Neuburg, la seva esposa. Viena, 8 de març, va finalitzar la Dieta celebrada pels estats de
Transilvània, en la que es va fer un nou jurament de fidelitat a l’Emperador. Brussel·les, 14 de
març, el marquès de Gastañaga, capità general de Flandes, va ser rebut en aquesta ciutat, de
retorn del seu viatge a la Haia. París, 24 de març, el rei Lluís XIV va partir de Versalles el dia
17 de març per dirigir-se a Flandes i posar-se al capdavant de l’exèrcit.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 7 de
abril de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

522.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
junio de 1691
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 61 a la 64.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 25 d’abril de
1691, l’ambaixador imperial instava al rei de Polònia a accelerar la seva partida per posar-se
al capdavant del seu exèrcit. Viena, 30 d’abril, l’ambaixador que el rei Guillem d’Anglaterra
va enviar a Constantinoble va embarcar-se al Danubi per continuar el viatge. El comte de
Mansfeld, ambaixador imperial a Madrid, va ser enviat a comandar un exèrcit a Transilvània.
Brussel·les, 15 de maig, una gran quantitat de tropes dels països aliats arribaven a aquesta
ciutat per afegir-se a l’exèrcit comandat pel rei Guillem d’Anglaterra. San Sebastià, 29 de
maig, segons les notícies arribades a aquest port, totes les ciutats de França estaven obligades
a pagar noves contribucions a les despeses de guerra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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523.

Còpia de dos Reals cartas de la S.C. y R. Magestat del Rey nostre Senyor (que Déu
guarde) en resposta de las que li escrigueren los Molt Il·lustres senyors concellers de
la ciutat de Barcelona a 28 de juny y 10 de juliol del corrent any 1691

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1691
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º. Escut de la Ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

historiada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció de dues cartes del rei Carles II, datades a Madrid el 10 i el
14 de juliol de 1691, adreçades als consellers de Barcelona. En la primera, el rei acusava
haver rebut una carta dels consellers, datada el 28 de juny anterior, en la que li expressaven el
mal estat en que es trobava el Principat per les incursions dels francesos a l’Empordà. En la
seva resposta, Carles II prometia enviar ajut militar. En la segona de les cartes, el rei deia
haver rebut un memorial que els consellers li havien enviat el 10 de juliol per informar-lo del
bombardeig que l’armada francesa va llençar sobre Barcelona. El rei prometia enviar tota
l’armada, amb la flota naval que es trobava a Cadis, a Anglaterra i a Holanda, i la infanteria
d’Aragó i València.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 13962
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 10968; BC, F.Bon. 197; BC, F.Bon. 5478; BC, F.Bon. 5483;

BC, F.Bon. 6565; BC, F.Bon. 9990; BC, 2-V-C1/29; BUB, C-240/1/9-56; BUB, B-65/2/3-12;
BUB, B-38/4/2-9; BMVB, 1 “C” XVII/334

524.

Memorial ab que la ciutat de Barcelona se posà als Reals peus de la S.C. y R.
Magestat del Rey nostre Senyor (Deu lo guarde) a 16 de juliol de 1691 y resposta de sa
Magestat a dit memorial del mateix mes

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1691
AUTOR: Consell de Cent
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º. Escut de la Ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial enviat pel Consell de Cent al rei Carles II en la que

l’informaven de l’arribada de l’armada francesa davant del port de Barcelona. La flota
enemiga es va deixar veure el dia 7 de juliol i el dia 10 va començar a bombardejar la ciutat.
El memorial detallava els danys causats per les bombes. Inclou la resposta del rei, datada a
Madrid el 26 de juliol de 1691, en la que prometia enviar reforços terrestres i marítims.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 13961
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Altres exemplars. BC, F.Bon. 10970; BC, F.Bon. 2529; BC, F.Bon. 5477; BC, F.Bon. 6565;
BC, 2-V-C1/46; BUB, C-240/2/17-49; UPF, ZX1691.M46 (2); BLM, R.915; ACA,
Generalitat, sèrie V, 219/24

525.

Còpia de una Real carta de la S.C. y R.M. del Rey nostre Senyor (que Déu guarde) en
resposta de la que li escrigueren los Il·lustres y Fidelíssims senyors deputats del
General del Principat de Cathalunya a 16 de juliol del corrent any 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la Diputació en portada. Caplletra ornamentada, a

7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II, datada a Madrid el 26 de

juliol, adreçada als diputats del General. El monarca acusava haver rebut una carta que els
diputats li havien enviat el dia 16 del mateix mes per informar-lo dels estralls que havia causat
a Barcelona el bombardeig de l’armada francesa. El rei, tal i com havia fet en una altra carta
enviada el dia 14 de juliol, es mostrava molt dolgut i prometia enviar ajut marítim i terrestre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 13963
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 10986; BC, F.Bon. 198; BC, 2-V-C1/33; BUB, B-38/4/2-8;
BUB, B-65/2/3-13; BLM, R.920; UPF, ZX1626/1713.D57.

526.

Còpia de una real carta de la S.C. y R.M. del Rey nostre Senyor (que Déu guarde) en
resposta de la que li escrigué lo molt Il·lustre y Fidelíssim Bras Militar del Principat
de Cathalunya a 16 de juliol del corrent any 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Imatge de Sant Jordi en portada, flanquejat amb dos escuts

amb les quatre barres. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles II, datada a Madrid el 26 de

juliol de 1691, adreçada al Braç Militar. El rei acusava haver rebut una carta que la noblesa
catalana li havia enviat el dia 16 de juliol per informar-lo dels estralls que havia causat el
bombardeig de l’armada francesa sobre Barcelona. El rei es mostrava afligit i prometia enviar
ajut amb diners i reforç militar, tant terrestre com marítim.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/2/3-13
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527.

Relación puntual del horroroso bombardeo que ha hecho la armada marítima
francesa en la ciudad de Alicante, venida a esta ciudad de Barcelona a 7 de agosto de
1691

IMPREMTA: no identificada
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del bombardeig de l’armada francesa a Alacant el 1691. El 22

de juliol els vaixells francesos va ancorar davant el port d’Alacant amb la intenció de
bombardejar la ciutat. El comte d’Estrées, comandant de l’armada, va informar al governador
alacantí que tenia ordre del rei Lluís XIV de destruir la ciutat si no li lliuraven 200.000 ducats.
Davant la negativa, els francesos van iniciar el bombardeig. Segons la notícia, la flota
francesa va llançar fins a 3.400 bombes, que només van causar 2 o 3 morts. En canvi, el
bombardeig va provocar la destrucció d’alguns edificis, sobretot al barri del Carme, i en els
convents i esglésies.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou publicada a Barcelona pel títol.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2500
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 852

528.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 11 de
agosto de 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de juliol de

1691, els ambaixadors del rei Guillem d’Anglaterra van arribar a Constantinoble per negociar
la pau dels turcs amb l’Imperi. Milà, 14 de juliol, l’Emperador va enviar 20.000 soldats per
socórrer el duc de Savoia, mentre el marquès de Leganés intentava frenar l’avanç dels
francesos al Piemont. Londres, 10 de juliol, l’exèrcit del rei Guillem va aconseguir la
capitulació del castell de Ballymore, a Irlanda. París, 23 de juliol, la Cort francesa va rebre
amb desacord la notícia del nomenament del cardenal Antonio Pignatelli, arquebisbe de
Nàpols, com a nou Papa, amb el nom d’Innocenci XII, fet el 12 de juliol.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 4 de
agosto de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

529.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
agosto de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de juliol de

1691, el príncep Lluís de Baden va arribar a Mohatz [Mohács] i va iniciar la campanya contra
els turcs al front d’Hongria. Roma, 29 de juliol, el papa Innocenci XII va rebre un ambaixador
de l’Emperador, al que va expressar el seu desig de promoure la guerra contra els turcs, tal i
com havia fet el seu predecessor, Innocenci XI. Milà, 25 de juliol, el marquès de Leganés va
rebre amb celebracions les tropes de reforç enviades per l’Emperador al duc de Savoia.
Frankfurt, 27 de juliol, corrien veus que els francesos s’havien retirat d’algunes ciutats
alemanyes per fer-se forts a Philippsburg i a Monreal. Brussel·les, 30 de juliol, s’estimava que
l’exèrcit del rei Guillem d’Anglaterra a Flandes arribaria als 100.000 homes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 18 de
agosto de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

530.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 31 de
agosto de 1691
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
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TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de juliol de
1691, el príncep Lluís de Baden va instal·lar el seu campament davant la ciutat de Belgrad,
amb intenció que fos la seva primera conquesta. Londres, 31 de juliol, la ciutat de Limerick
era la única plaça que li quedava al rei Jaume d’Anglaterra a Irlanda. Brussel·les, 1 d’agost, es
va detenir un traïdor que planejava el lliurament de la ciutat de Bruges. París, 11 d’agost, el
marquès de Louvois, secretari d’Estat francès, va morir de forma misteriosa. San Sebastià, 20
d’agost, vaixells d’aquesta ciutat en van capturar tres de francesos.
OBSERVACIONS: no va aparèixer el nom de l’impressor en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 25 de
agosto de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

531.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
setiembre de 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 de juliol

de 1691, el rei de Polònia havia partit cap a Rússia amb les seves tropes el dia 14 de juliol.
Viena, 2 d’agost, el príncep Lluís de Baden va passar revista a l’exèrcit a Mohács, compost
per més de 50.000 homes, i va donar ordre de reforçar diversos fronts a Hongria, entre ells el
setge de Gran Varadin [Oradea]. Londres, 7 d’agost, la Cort anglesa va celebrar la capitulació
de Galway, a Irlanda. Brussel·les, 15 d’agost, el rei Guillem d’Anglaterra es preparava per
combatre l’exèrcit francès prop de Mons, a Flandes. París, 18 d’agost, un correu procedent de
Constantinoble va portar la notícia de la mort del sultà Solimà II. Roma, 28 de juliol, el dia 15
va tenir lloc la coronació del papa Innocenci XII.
OBSERVACIONS: no va aparèixer el nom de l’impressor en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
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amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 1 de
setiembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

532.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 14 de
setiembre de 1691
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 4 d’agost de

1691, el rei de Polònia va enviar un plenipotenciari a Viena per tal de signar una treva amb
l’Imperi Otomà. Viena, 7 d’agost, el príncep Lluís de Baden, que es trobava prop d’Essech
[Osijek], a Hongria, va rebre un important reforç d’artilleria. Londres, 13 d’agost, l’exèrcit
del rei Guillem d’Orange va posar setge a la ciutat de Limerick, a Irlanda, ocupada per
partidaris del rei Jaume II. Frankfurt, 12 d’agost, l’exèrcit de l’elector de Saxònia va passar el
Rin per participar en el setge de Landau. París, 26 d’agost, un correu enviat per l’ambaixador
francès a Roma va informar al rei Lluís XIV de la tornada dels cardenals francesos. Sant
Sebastià, 4 de setembre, van arribar notícies a aquesta ciutat d’una batalla naval entre la flota
anglo-holandesa i la francesa prop de Bristol, en la que els segons van perdre 32 vaixells.
OBSERVACIONS: no va aparèixer el nom de l’impressor en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2306
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça per el correo de Flandes, sábado a 8 de
setiembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

533.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
setiembre de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, a 12 d’agost de

1691, el Gran Visir dels turcs va arribar a Belgrad i va aplegar un exèrcit de 120.000 soldats.
Milà, 16 d’agost, el marquès de Leganés va rebre amb gran celebració l’elector de Baviera.
Londres, 24 d’agost, segons notícies procedents de Dublín, l’exèrcit del rei Guillem
d’Anglaterra es dirigia a reforçar el setge de Limerick. Estrasburg, 20 d’agost, un correu va
portar la notícia de l’arribada de l’elector de Baviera a Torí. Brussel·les, 30 d’agost, el
mariscal de Luxemburg mantenia les seves tropes en posició, però evitant entrar en batalla.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General en que se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes
gloriosos, los Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor
el doctíssimo y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van
añadidas algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndense en las casas de Rafael
Figueró y Juan Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 15 de
setiembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

534.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
setiembre de 1691

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 d’agost de

1691, l’exèrcit del rei de Polònia va obligar els tàrtars a retirar-se cap al seu país. Venècia, 19
d’agost, el príncep Lluís de Baden va prohibir tenir esclaus turcs per evitar que aquests
enviessin informació a l’enemic. Frankfurt, 26 d’agost, el príncep de Neuburg va rebre unes
butlles per a l’arquebisbat de Magúncia, concedides pel papa Innocenci XII. Londres, 31
d’agost, els pobles de l’interior d’Escòcia demanaven posar-se sota obediència del rei Jaume
d’Anglaterra. Brussel·les, 4 de setembre, els exèrcits del rei Guillem d’Anglaterra i del
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mariscal de Luxemburg estaven molt a prop l’un de l’altre i s’esperava que hi hagués una gran
batalla a Flandes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General en que se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes
gloriosos, los Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor
el doctíssimo y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van
añadidas algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndense en las casas de Rafael
Figueró y Juan Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 22 de
setiembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

535.

Noticias verdaderas venidas a Barcelona por un extraordinario despachado por su
Magestad Cesárea al Rey nuestro Señor Carlos II (que Dios guarde) con la feliz
noticia de la gran vitoria que han alcanzado el príncipe Luys de Baden contra el
mahometano imperio
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Slankamen
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 18 d’agost de

1691, el papa va nomenar [Nicola] Grimaldi, governador de Perugia, com a secretari de la
Congregació de la Immunitat Eclesiàstica. Es van celebrar en aquesta ciutat les exèquies pel
Papa Innocenci XI. El Papa va enviar 100.000 florins alemanys a l’Emperador per a la guerra
contra els turcs. Gènova, 2 de setembre, unes cartes procedents de Viena van portar la notícia
que el príncep Lluís de Baden havia derrotat un exèrcit format per 90.000 turcs [Batalla
d’Slankamen].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General en que se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes
gloriosos los Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor
el doctíssimo y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van
añadidas algunas historias de devotíssimas imàgenes. Véndese en las casas de Rafael Figueró
y Juan Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 933
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ALTRES EXEMPLARS: BB, Patrimoni, *N 15-I-4

536.

Relación de la insigne victoria que el Señor príncipe de Baden ha conseguido del
exército otomano en Hungría, quedando dueño del campo, de toda la artillería y
bagage de los enemigos y dejándole totalmente destruido y desecho

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1691]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Slankamen
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Inclou subtítol, “Y noticia sucinta de otra gran victoria que los venecianos
han alcanzado por el mar de los turcos”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar l’exèrcit imperial, comandat pel
príncep Lluís de Baden, amb els turcs prop de la ciutat d’Slankamen, a Sèrbia. Segons la
notícia, l’exèrcit otomà estava format per cent mil homes, dels quals en van morir més de
dotze mil. Per part de l’exèrcit imperial, que era molt menys nombrós, no se sabien les
pèrdues, tot i que, segons la notícia, també foren moltes. D’altra banda, a través de cartes
procedents de Valàquia havia arribat a Viena la notícia que els venecians van derrotar els turcs
en una batalla i capturat vint galeres.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Slankamen va tenir lloc el 19 d’agost de 1691.
OBSERVACIONS: Sense peu d’impremta. Any de publicació extret del contingut. Es dedueix que
és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres fulls i per la publicitat. “Adviertese
como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y Historia General en que
se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes gloriosos los Santos Patriarcas,
valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc., su autor el doctíssimo y venerable Alonso
de Villegas, presbitero, etc., y en esta última impressión van añadidas algunas historias de
devosissímas imagenes. Véndese en las casas de Rafael Figueró y Juan Jolis, a los
Algodoneros. Su precio és veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4335

537.

Relación verdadera de la victoriosa batalla entre las gloriosas armas cesareas baxo el
mando del Sereníssimo príncipe Luys de Baden y el exército turquesco, baxo el
mando del primer visir, sucedida a los 19 de agosto 1691

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Slankamen
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pagines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: relació sobre la victòria aconseguida per l’exèrcit imperial, comandat

pel príncep Lluís de Baden, a Slankamen, a Sèrbia, el 19 d’agost de 1691. La notícia, datada
al “campo cesáreo, sobre Selenquemen, a 20 de agosto 1691”, explica que l’exèrcit turc va
perseguir les tropes imperials pensant que es retiraven de Semlin [Zemun], on havien
acampat. Aleshores, però, el príncep Lluís de Baden va ordenar donar la volta i atacar els
turcs, que foren derrotats després de 4 hores de batalla. Segons la notícia, l’exèrcit imperial va
tenir 4.000 morts i els turcs 12.000. Inclou la llista dels oficials imperials morts.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-I-4

538.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
octubre de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 d’agost, a la

cort imperial va arribar la notícia de la victòria aconseguida pel príncep Lluís de Baden a
Slankamen, el dia 19 d’agost. Roma, 1 de setembre, el Papa va caure baixant una escala.
Frankfurt, 5 de setembre, els francesos aplegaven una gran quantitat de gra d’Alsàcia a
Friburg. Londres, 7 de setembre, l’exèrcit del rei Guillem d’Anglaterra continuava assetjant
Limerick, defensada pels partidaris del rei Jaume. Milà, 8 de setembre, arribaven més tropes i
municions pel front de guerra del Piemont. Brussel·les, 9 de setembre, el governador francès
de Mons va ordenar la reparació de les fortificacions. París, 14 de setembre, el rei de França
va traslladar la Cort a Fontainebleau.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General en que se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes
gloriosos, los Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor
el doctíssimo y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van
añadidas algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndense en las casas de Rafael
Figueró y Juan Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 22 [29]
de setiembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

539.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
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octubre de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 d’agost de

1691, el rei de Polònia va celebrar un Consell de Guerra per tractar les operacions de la
campanya. Viena, 6 de setembre, els correus seguien portant notícies de la gran victòria
aconseguida pel príncep Lluís de Baden a la batalla de Slankamen el dia 19 d’agost. Venècia,
31 d’agost, aquesta ciutat va fer grans celebracions per la victòria de l’exèrcit del príncep
Lluís de Baden. Londres, 14 de setembre, va ser detingudes algunes persones, acusades de
conspiració per haver mantingut correspondència amb del rei Jaume II. Brussel·les, 16 de
setembre, es va descobrir un complot d’un oficial artiller que pretenia fer explotar els
magatzems de pólvora. París, 22 de setembre, després de la victòria del príncep Lluís de
Baden a Sèrbia, el rei Lluís XIV va ordenar reforçar les places de Savoia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General en que se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes
gloriosos, los Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor
el doctíssimo y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van
añadidas algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndense en las casas de Rafael
Figueró y Juan Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 6 de
octubre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

540.

Relación verídica de la señalada victoria alcançada de las Armas Cesáreas, bajo el
mando del Sereníssimo príncipe Luis de Baden contra el immenso poder otomano,
bajo el mando del primer Visir, en Salankement, en la Esclavonia, a 19 de Agosto de
1691, venida de la corte de Viena en la de Roma. Traducida de italiano en lengua
castellana en esta ciudad de Barcelona a 12 de este corriente mes de octubre de 1691.
Va a la fin notado el número de los muertos y también las muy señaladas fiestas que
por tan grande victoria se hizieron en la corte romana

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, batalla de Slankamen

324
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar l’exèrcit imperial, comandat pel
príncep Lluís de Baden, amb els turcs prop de Slankamen, a Sèrbia, el 19 d’agost de 1691. En
els dies previs, les tropes imperials estaven acampades prop de Semlin [Zemun], entre els rius
Danubi i Sava. El 17 d’agost de 1691 l’exèrcit turc es va posar a la vista dels imperials, que
l’endemà van començar a disposar-se per al combat. El dia 19 d’agost va tenir lloc la batalla,
en la que el príncep de Baden va obtenir la victòria. Segons la notícia, els turcs van tenir
12.000 baixes. Inclou la relació dels oficials imperials morts i ferits. La victòria imperial a la
Batalla de Slankamen fou molt celebrada a Roma, on el papa Innocenci XII va ordenar
nombrosos actes per donar gràcies.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-I-4
ALTRES EDICIONS: la notícia publicada a Barcelona és una traducció d’una edició en italià

impresa a Roma per Giovanni Francesco Buagni amb el títol de Relazione verídica et essatta
della segnalata vittoria ottenuta dalle armi cesaree sotto il comando del seren. Prencipe
Ludovico di Baden contro le ottomane sotto il primo visir, appresso Salankement in
Schiavonia alli 19 di agosto 1691, venuto dalla Corte di Vienna, coll aggiunta delle feste fatte
in Roma. AHCB, A 8º op.168

541.

Noticia verdadera y sucinta relación de la insigne vitoria, y muerte del Gran Visir,
que las Armas Imperiales governadas por el Excelentíssimo señor príncipe Luis de
Baden an alcançado contra el poder otomano el día 19 de agosto, venida del exército
Cesáreo en esta ciudad de Barcelona por el correo de Flandes el día 19 de octubre
1691
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Slankamen
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Imatge d’un home amb turbant en portada. Creu de 8 puntes

a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari dels moviments de l’exèrcit imperial,

comandat pel general Lluís de Baden, durant els dies previs a la Batalla de Slankamen, del 10
al 19 d’agost de 1691. Les tropes imperials, formades per 47.000 efectius, entre infanteria i
cavalleria, van trobar-se amb l’exèrcit turc, que era format per 84.000 soldats, el 12 d’agost.
Després de repel·lir alguns atacs per la reraguarda, el príncep de Baden va moure el
campament de Semlin [Zemun] en direcció a Slankamen. El dia 19 d’agost l’exèrcit imperial
va atacar i derrotar els turcs. Segons la notícia, aquests van patir més de 25.000 morts, mentre
que els imperials en van tenir 7.000. Inclou una notícia datada a Viena, el 26 d’agost, segons
la qual un correu enviat pel príncep Lluís de Baden a l’Emperador va portar la notícia
d’aquesta important victòria.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5568
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2697
ALTRES EDICIONS: la mateixa informació va aparèixer publicada a les Noticias ordinarias del

Norte, Italia, España y otras partes, publicadas el martes 2 de octubre de 1691, publicades a
Madrid per Sebastián de Armendáriz. BC, F.Bon. 6100

542.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
octubre de 1691

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de setembre
de 1691, l’exèrcit del príncep Lluís de Baden es dirigia a Segedin [Szeged]. Venècia, 4 de
setembre, el general Mocenigo es trobava als Dardanels esperant l’armada turca. Londres, 21
de setembre, l’artilleria de l’exèrcit del rei Guillem d’Anglaterra bombardejava amb intensitat
la ciutat de Limerick, a Irlanda. Brussel·les, 26 de setembre, el mariscal de Luxemburg va
atacar la reraguarda de l’exèrcit aliat comandat pel príncep de Nassau. París, 29 de setembre,
el rei de França continuava exigint una gran contribució per a la guerra, sobretot als artesans.
Camp d’Staffarda, al Piemont, 22 de setembre, l’exèrcit aliat va instal·lar el seu campament
prop del francès, a la riba del riu Po.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General en que se escrive la vida de Nuestra Señora y la de sus ascendientes
gloriosos, los Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor
el doctíssimo y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van
añadidas algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndense en las casas de Rafael
Figueró y Juan Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 13 de
octubre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

543.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
octubre de 1691
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 de

setembre de 1691, el rei de Polònia va arribar al campament del seu exèrcit, acompanyat pels
prínceps Jaume i Alexandre, els seus fills. Viena, 16 de setembre, els turcs vivien en una gran
consternació com a conseqüència de les recents derrotes, mentre l’exèrcit imperial avançava
cap a Gran Varadin [Oradea]. Frankfurt, 19 de setembre, l’exèrcit imperial ocupava posicions
a la Selva Negra. Namur, 22 de setembre, l’exèrcit aliat, comandat pel landgravi de HessenCassel, es dirigia a Estinnes i Chimay.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 20 de
octubre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2.

544.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 2 de
noviembre de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i
la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 de

setembre de 1691, l’exèrcit polonès esperava l’arribada del rei acampat prop de Sniatyn.
Viena, 25 de setembre, el comte Veterani, general de l’exèrcit imperial, va conquerir la ciutat
de Lippa [Lipova], a Hongria, a la riba del riu Maros, ocupada pels turcs. Roma, 30 de
setembre, l’ambaixador de França va retornar al seu país acompanyat dels cardenals
francesos. Londres, 2 d’octubre, la flota anglo-holandesa es va veure afectada per un fort
temporal quan perseguia l’armada francesa. París, 13 d’octubre, el bisbe de Grenoble va ser
rebut a la cort pel rei Lluís XIV. Sant Sebastià, 22 d’octubre, segons cartes procedents de
Rotterdam, l’exèrcit del rei Guillem d’Anglaterra havia derrotat les tropes irlandeses que
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volien socórrer Limerick.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General, en que se escrive la vida de N.Señora y la de sus ascendientes, gloriosos
santos patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor el doctissimo y
venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van añadidas
algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndese en las casas de Rafael Figueró y Juan
Jolis, a los Algodoneros, su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2308
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 27 de
octubre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2.

545.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
noviembre de 1691

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 de

setembre de 1691, el rei de Polònia va arribar a Sniatyn i, tot seguit, va ordenar atacar un
exèrcit format per 12.000 tàrtars que es dirigia a Kàmianets. Viena, 30 setembre, el príncep
Lluís de Baden va enviar un correu a l’Emperador per informar-lo que avançava cap a Gran
Varadin [Oradea]. Londres, 5 d’octubre, el Tresor Reial va rebre 200.000 lliures esterlines que
el Parlament va acordar recaptar per les despeses de guerra. Camp de Limerick, 19 de
setembre, les bateries de l’exèrcit del rei Guillem d’Anglaterra havien aconseguit obrir una
bretxa a la muralla. Brussel·les, 14 d’octubre, el magatzem de farratge de la ciutat de Condé,
que contenia 30.000 racions, es va cremar completament. París, 20 d’octubre, la cort va rebre
amb disgust la notícia de la presa de Carmagnola per part dels aliats.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 3 de
noviembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2.
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546.

Noticia verdadera del cerco y toma de la plaza de Caramañola, alcançada por las
tropas imperiales, españolas y saboyardas
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Caplletra sense ornamentar,

a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del setge i presa de la ciutat de Carmagnola, al Piemont, per

part de l’exèrcit aliat, datada el 10 d’octubre de 1691. Segons la notícia, les tropes imperials,
espanyoles i savoianes van iniciar el setge el 28 de setembre i el 3 d’octubre va començar el
bombardeig, cosa que va forçar la guarnició de Carmagnola a capitular aquell mateix dia.
Inclou les condicions de la capitulació i destaca les bones condicions en que es trobaven les
defeses de la ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 8151
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1691 8º op. 6

547.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
noviembre de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 d’octubre
de 1691, el rei de Polònia va obtenir una gran victòria contra els tàrtars. Viena, 8 d’octubre, el
príncep Lluís de Baden era a punt d’arribar a Gran Varadin [Oradea] per posar-hi setge.
Roma, 8 d’octubre, el Papa s’estava recuperant d’una malaltia i ja havia donat algunes
audiències. Londres, 16 d’octubre, s’esperava l’arribada del rei Guillem d’Anglaterra. El 7
d’octubre s’havia rendit la ciutat de Limerick, a Irlanda. París, 27 d’octubre, el rei Lluís XIV
va donar ordre d’emmagatzemar provisions a Sedan, Dinant i Philippeville per tal de preparar
l’atac de Lieja.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General, en que se escrive la vida de N.Señora y la de sus ascendientes gloriosos, los
Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor el doctíssimo
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y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impression van añadidas
algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndese en las casas de Rafael Figueró y Juan
Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 10 de
noviembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2.

548.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
noviembre de 1691

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys, Guerra dels Dos Reis
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 d’octubre de

1691, la Cort imperial estava de dol per la mort del príncep Hermann de Baden. Venècia, 11
d’octubre, l’armada veneciana esperava la flota turca a l’estret dels Dardanels. Londres, 22
d’octubre, amb la capitulació de Limerick tota Irlanda havia quedat sotmesa al rei Guillem III
d’Anglaterra. Brussel·les, 31 d’octubre, França va reprimir amb duresa una revolta als cantons
suïssos.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General, en que se escrive la vida de N.Señora y la de sus ascendientes gloriosos, los
Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor el doctíssimo
y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van añadidas
algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndese en las casas de Rafael Figueró y Juan
Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2307
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 17 de
noviembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2.

549.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
deziembre de 1691
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 d’octubre

de 1691, el rei de Polònia, amb un exèrcit de 26.000 soldats, lluitava contra els turcs a
Moldàvia. Viena, 27 d’octubre, a la Cort imperial arribaven notícies que el rei de França
intentava convèncer als turcs de no fer la pau amb l’Imperi. Londres, 4 de novembre, el rei
Guillem III d’Anglaterra va arribar a aquesta ciutat el 29 d’octubre, on va ser aclamat pel
poble. Brussel·les, 12 de novembre, una companyia de l’exèrcit francès que havia sortit de
Mons va ser derrotada per l’exèrcit aliat. En aquesta ciutat va arribar la notícia que el 18
d’octubre l’exèrcit imperial havia ocupat la part baixa de Gran Varadin [Oradea].
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 1 de
deziembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

550.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
deziembre de 1691
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 d’octubre

de 1691, la Cort polonesa va rebre la confirmació d’una gran victòria contra els tàrtars. Viena,
5 de novembre, la Cort imperial va rebre la notícia de la mort de l’ambaixador que el rei
Guillem d’Anglaterra havia enviat a Constantinoble. Venècia, 31 d’octubre, segons notícies
arribades a aquesta ciutat s’havia produït una revolta a Constantinoble després de saber-se la
derrota que l’exèrcit turc havia tingut el 19 d’agost contra les tropes del príncep Lluís de
Baden a Slankamen. Londres, 10 de novembre, el rei Guillem d’Anglaterra va comparèixer
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davant el Parlament, on va plantejar la necessitat de mantenir un exèrcit fort per prosseguir la
guerra contra França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como se ha acabado de imprimir el libro intitulado Flos Sanctorum y
Historia General, en que se escrive la vida de N.Señora y la de sus ascendientes gloriosos, los
Santos Patriarcas, valientes capitanes y poderosos reyes de Israel, etc. Su autor el doctíssimo
y venerable Alonso de Villegas, presbytero, etc. Y en esta última impressión van añadidas
algunas historias de devotíssimas imágenes. Véndese en las casas de Rafael Figueró y Juan
Jolis, a los Algodoneros. Su precio es veinte reales”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 8 de
deziembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

551.

Copia de la carta que su Magestad (Dios le guarde) ha escrito a su Santidad en
respuesta del Breve que le ha imbiado por mano de su nuncio, el arçobispo de
Naciano, exortándole a la paz universal

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: Carles II d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pel rei Carles II al Papa de Roma en
resposta a un Breu que aquest li va havia enviat per demanar-li que no entrés en guerra contra
França. El rei espanyol justificava la seva decisió per l’actitud expansionista del rei Lluís XIV
de França a Europa, així com també per la seva col·laboració en la rebel·lió del comte
Thököly a Hongria.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/5/22-13
ALTRES EXEMPLARS: ABEV, Varis 211, 275

552.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
enero de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 1 a la 4.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de

novembre de 1691, l’exèrcit del rei de Polònia va arribar a Sniatyn. Viena, 25 de novembre, el
governador de Gran Varadin [Oradea] va rebutjar la petició de rendició del príncep Lluís de
Baden. Venècia, 24 de novembre, van arribar notícies que a Constantinoble hi havia hagut una
revolta per demanar la pau amb l’Imperi. Londres, 30 de novembre, el suport de la noblesa al
rei Guillem d’Anglaterra augmentava, a pesar de l’intent de França d’impedir-ho. La Haia, 10
de desembre, Holanda va fer públic un ban ordenant a tots els militars ocupar els seus llocs
sota pena de confiscació de béns. París, 15 de desembre, els partidaris del rei Jaume
d’Anglaterra van abandonar Irlanda en una flota naval.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 29 de
deziembre de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

553.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
enero de 1692
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 9 a la 12.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de desembre,

el rei Guillem d’Anglaterra va prometre ajudar l’Emperador en la guerra contra els turcs
aportant un exèrcit format per 10.000 irlandesos. La ciutat de Gran Varadin [Oradea] resistia
el setge imperial, malgrat l’intens bombardeig ordenat pel príncep Lluís de Baden. Venècia,
10 de desembre, l’armada veneciana esperava la sortida de la flota turca que s’havia refugiat a
Gal·lípoli. Londres, 14 de desembre, el Parlament va oferir 8 milions de rals de 8 al rei
Guillem d’Anglaterra per les despeses de guerra. Brussel·les, 20 de desembre, el príncep de
Baviera fou nomenat governador de Flandes i l’emperador li va oferir 16.000 soldats
alemanys per a la guerra contra França. París, 19 de desembre, els ciutadans francesos estaven
molestos per l’increment dels impostos per finançar la guerra.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el primer tomo de Quaresma de Don Joseph de Barzia
y Zambrana, etc. Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 12 de
enero de 1691. AHCB, Pre-premsa 6/2

554.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de
febrero de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de desembre
de 1691, el príncep Lluís de Baden es va reunir amb l’Emperador per planificar la campanya
contra els turcs. Ratisbona, 21 de desembre, la prevenció contra la febre que es va detectar a
Hongria va ser innecessària ja que la malaltia no era contagiosa. La Haia, 7 de gener de 1692,
l’ambaixador de Baviera va organitzar una festa per celebrar el nomenament del príncep de
Baviera com a governador de Flandes. París, 12 de gener, el rei de França va ordenar la
construcció de 15 balandres per llançar bombes a Toló.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado 26 de
enero de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2. Les notícies de Viena i de Ratisbona són una
traducció fidel de les que figuren a les Relations veritables, du 2 janvier 1692, publicades a
Brussel·les per Gilles Stryckwant. AHCB, Pre-premsa 8/1.

555.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
febrer de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 21 a la 24.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 de

desembre de 1691, el rei de Polònia no tornar a la Cort per passar l’hivern, com era previst.
Viena, 30 de desembre, el marquès de Borgomanero, ambaixador espanyol a la Cort imperial,
va informar l’Emperador del nomenament fet pel rei d’Espanya del príncep de Baviera com a
governador de Flandes. Els turcs de Gran Varadin [Oradea] van fer una sortida sense èxit per
trencar el setge de l’exèrcit imperial. Londres, 8 de gener de 1692, el rei Guillem d’Anglaterra
va aplegar més tropes per enviar a Flandes.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado 2 de
febrero de 1992. AHCB, Pre-premsa 6/2

556.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
febrero de 1692
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 29 a la 32.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de gener

de 1692, el rei de Polònia va augmentar els efectius del seu exèrcit, reafirmant la seva
participació a la Lliga Sagrada contra els turcs. Viena, 17 de gener, l’Emperador va nomenar
el comte Ernest de Starhemberg com a primer conseller, en substitució del difunt Herman de
Baden. Venècia, 12 de gener, un vaixell procedent de Xipre va portar la notícia que en aquesta
illa hi havia un gran malestar per l’ordre de reclutar més soldats per l’exèrcit turc. Londres, 21
de gener, l’ambaixador del rei Jaume d’Anglaterra a l’Imperi otomà va retornar a aquesta
ciutat i fou ben rebut pel rei Guillem.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
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Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Venècia i Londres coincideixen parcialment amb les
publicades a Brussel·les en una gaseta en francès titulada Relations veritables du 30 janvier
1692. AHCB, Pre-premsa 8/1

557.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
marzo de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 33 a la 36.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de gener

de 1692, la Cort polonesa va celebrar les victòries obtingudes contra els tàrtars i els turcs a
Moldàvia. Viena, 27 de gener, l’exèrcit imperial va conquerir la ciutat de Gyula, prop de Gran
Varadin [Oradea]. Londres, 28 de gener, el rei Guillem d’Anglaterra es disposava a partir cap
als Països Baixos, on tenia un exèrcit de 40.000 soldats. Brussel·les, 18 de febrer, l’exèrcit
francès va desistir d’atacar Namur perquè la ciutat estava molt ben preparada. París, 12 de
febrer, circulava el rumor que el rei Lluís XIV substituiria el duc de Luxemburg pel mariscal
Humières al capdavant de l’exèrcit de Flandes.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 1 de
março de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2. La notícia de Viena és un resum semblant a una que
va aparèixer a les Relations veritables, du 9 fevrier 1692. AHCB, Pre-premsa 8/1.

558.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 14 de
março de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
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TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 37 a la 40.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 16 de gener
de 1692, un ambaixador de Rússia va comunicar al rei de Polònia [Joan III Sobieski] el desig
dels tsars [Pere I i Ivan V] de Rússia de ratificar l’aliança, oferint un gran exèrcit per la guerra
contra els tàrtars i els turcs. Viena, 4 de febrer, el comte Ernest d’Starhemberg va jurar el
càrrec de president del Consell de Guerra. Venècia, 27 de febrer, segons notícies procedents
de Constantinoble, els turcs, persuadits per l’ambaixador francès, havien decidit prosseguir la
guerra contra l’emperador romanogermànic i els seus aliats. París, 25 de febrer, l’ambaixador
francès al Vaticà va rebre ordre d’insistir al Papa pel nomenament dels bisbes vacants.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 8 de
marzo de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

559.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
março de 1692
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 41 a la 44.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 2 de gener de

1692, el tsar de Rússia va partir de Moscou per visitar el seu exèrcit que lluitava contra els
tàrtars. Viena, 10 de febrer, amb la rendició de Varadin, l’Emperador havia aconseguit
controlar tota Hongria. Venècia, 5 de febrer, la república veneciana incrementava les lleves de
soldats i la fabricació de moneda per reforçar l’exèrcit de la guerra contra els turcs. Roma, 20
de febrer, el Papa va acceptar la petició del rei de França de nomenar els bisbats vacants.
Brussel·les, 29 de febrer, el rei de França tenia emissaris per tots els fronts que disposaven de
gran quantitat de diners per promoure conspiracions. París, 3 de març, el rei de França havia
disposat un total de 80.000 efectius d’infanteria i 30.000 de cavalleria per a la següent
campanya de la guerra a Europa.
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OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 14 de
marzo de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

560.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
abril de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 57 a la 60.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 9 de febrer

de 1692, el rei de Polònia va tenir un Consell de Guerra a Cracòvia, en el que va obtenir el
suport de tots els ministres i la contribució econòmica de totes les ciutats per la guerra contra
els tàrtars. Viena, 12 de març, l’Emperador i el príncep de Baden van acordar començar la
campanya posant setge a Belgrad. Venècia, 6 de març, va partir de Lido un comboi de 12
vaixells de guerra per reforçar l’armada veneciana al llevant del Mediterrani. Milà, 19 de
març, el príncep de Savoia es preparava per atacar la ciutat de Carmagnola. La Haia, 18 de
març, el rei Guillem d’Anglaterra va fer entrada a aquesta ciutat el dia 16 de març, amb gran
aclamació. París, 29 de març, les milícies arribades d’Irlanda van ser enviades al Piemont,
mentre que el rei Jaume d’Anglaterra es va posar al capdavant d’un exèrcit de 30.000 soldats
a Flandes. San Sebastià, 8 d’abril, el nou governador, el príncep de Baviera, va arribar a
Flandes.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 12 de
abril de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

561.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
mayo de 1692
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 73 a la 76.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 de març

de 1692, la pluja i la neu havien endarrerit l’avanç de l’exèrcit polonès cap al front de guerra.
Viena, 5 d’abril, la Cort imperial va rebre 100.000 florins d’or enviats pel Papa per la
continuació de la guerra contra els turcs. Venècia, 4 d’abril, l’armada veneciana, comandada
pel general Mocenigo, esperava a Nàpols de Romania [Nàuplia] l’arribada de la flota de
reforç per començar la campanya contra els turcs. Brussel·les, 18 d’abril, les tropes i
l’artilleria anglesa continuaven arribant a Flandes. París, 26 d’abril, la cort francesa esperava
obtenir bons resultats en la nova campanya, tant per la preparació de l’exèrcit feta durant
l’hivern com per la feina dels ambaixadors enviats a diferents països.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 10 de
mayo de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

562.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
junio de 1692
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 85 a la 88.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 18 d’abril de

1692, a petició de la Cort imperial, el rei de Polònia va ordenar fer recompte dels efectius del
seu exèrcit per informar-ne a l’Emperador. Viena, 27 d’abril, l’exèrcit imperial va posar setge
a la ciutat de Gran Varadin [Oradea] el 10 d’abril. Venècia, 23 d’abril, l’armada otomana
seguia detinguda als Dardanels. Londres, 5 de maig, Anglaterra va destinar 25.000 efectius
entre infanteria i cavalleria per a la guerra de Flandes, i un nombre igual per defensar les
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costes britàniques d’una possible intent de desembarcament del rei Jaume. París, 17 de maig,
el rei Lluís XIV va partir cap als Països Baixos el dia 10 de maig per posar-se al capdavant de
l’exèrcit. San Sebastià, 27 de maig, les noticies arribades a aquesta ciutat confirmaven la
sortida del rei de França cap a Flandes, acompanyat del seu fill, el Delfí, i que el rei Jaume
d’Anglaterra intentava desembarcar a Escòcia.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa, amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 31 de
mayo de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

563.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 20 de
junio de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Última pàgina en blanc. Caplletra sense ornamentar, a 2

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data. Pàgines numerades, de la 93 a la 99.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 4 de maig de

1692, la cort polonesa va celebrar una victòria contra un exèrcit format per 4.000 tàrtars.
Viena, 12 de maig, el general Veterani va impedir que els turcs enviessin un comboi de socors
a Gran Varadin [Oradea]. Venècia, 9 de maig, les cartes arribades a aquesta ciutat confirmaven
que moltes províncies de l’Imperi otomà s’havien revoltat. Londres, 20 de maig, el rei
Guillem d’Anglaterra va donar ordre de reforçar totes les places davant la creença que el rei
Jaume planejava el seu retorn. Brussel·les, 25 de maig, el rei de França va arribar a Mons el
17 de maig i va visitar el seu exèrcit i les fortificacions. París, 31 de maig, el príncep de
Condé va arribar a Namur el dia 26 de maig amb la intenció de posar-hi setge. Sant Sebastià,
12 de juny, segons notícies arribades a aquesta ciutat, el 25 de maig el rei Lluís XIV havia
posat setge a Namur amb 50.000 soldats, mentre el rei Guillem d’Anglaterra era a Lovaina
amb un exèrcit de 120.000 homes per socórrer Namur.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
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Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 14 de
junio de 1692 . AHCB, Pre-premsa 6/2

564.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 27 de
junio de 1692
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 101 a la 108.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 de maig de

1692, els polonesos van derrotar un exèrcit de 7.000 tàrtars que pretenia entrar a Rússia.
Viena, 18 de maig, l’Emperador va viatjar a la Cort per una processó i va retornar a
Lausemburg [Klausenburg], on celebrava una conferència amb alguns generals. Venècia, 5 de
maig, es van celebrar públiques rogatives a l’església de Sant Marc per la guerra contra els
turcs. Londres, 17 de maig, es va descobrir una conspiració per tornar a entronitzar el rei
Jaume. Brussel·les, 4 de juny, el príncep de Baviera va partir per enfrontar-se amb els
francesos, que havien posat setge a Namur. Amsterdam, 5 de juny, aquesta ciutat va celebrar
una victòria aconseguida per l’armada aliada contra la francesa. París, 7 de juny, la notícia de
la derrota de l’armada francesa al Canal de la Mànega [Batalla de Barfleur] va causar gran
commoció a la cort.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,
Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 21 de
junio de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

565.

Noticias que truxo un navío de Londres, despachado por el embaxador de España al
puerto de Velica, de la victoria grande que han conseguido las armadas de mar de
Inglaterra y Olanda contra la armada del Rey de Francia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Barfleur
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un vaixell en portada. Caplletra sense ornamentar,
a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla naval que va tenir lloc el juny de 1692 al canal de

la Mànega entre la flota anglo-holandesa, comandada per l’almirall Russell, i l’armada
francesa. Segons la notícia, els primers comptaven amb 101 vaixells, mentre que els
francesos, que inicialment en tenien 100, van rebre el reforç d’uns altres 30 que van arribar de
Toló. Després de sis hores de combat els francesos, que segons la notícia havien perdut més
de deu vaixells, es van retirar. Aquesta notícia va arribar al port de Portsmouth a través d’una
fragata enviada per l’almirall Russell.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1692 8º op. 5

566.

Dietario de la admirable y prodigiosa victoria que las armadas navales de Inglaterra
y Olanda han conseguido de la Francia en aquel canal, continuada desde el día 28 de
mayo hasta 6 de junio deste año 1692, recogido con toda fidelidad y diligencia de los
avisos que el valeroso almirante Milord Russel ha ido embiando a la Magestad de la
esclarecida Reyna Maria

IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1692
AUTOR: almirall Edward Russell
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Barfleur
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Subtítol, “Copia de la

primera carta y noticia que el almirante Russel escrivió desde la flota al secretario conde de
Notinghan, traducida de inglés en español”.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada per l’almirall Edward Russell al
comte de Nottingham [Daniel Finch, secretari d’Estat], datada el 30 de maig de 1692, en la
que l’informava de la victòria que havia obtingut el dia abans en una batalla contra la flota
francesa prop del cap de Barfleur [Normandia]. La notícia inclou una altra informació
procedent de la flota anglesa que corroborava la versió de Russell, així com també una notícia
datada a Portsmouth el 30 de maig, segons la qual el capità d’una galera que havia arribat a
aquest port de part de l’almirall Russell assegurava haver vist enfonsar-se els dos vaixells
principals de la flota francesa.
APUNT HISTÒRIC: la batalla de Barfleur-La Haia va tenir lloc entre del 29 de maig i el 4 de juny

de 1692
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/5/22-14
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1692 8º op. 2
ALTRES EDICIONS: inicialment, la carta de l’almirall Russell al comte de Nottingham fou
publicada el 2 de juny de 1692 a The London Gazette.
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567.

Relación nueva y verdadera de la memorable vitoria que las flotas inglesas y
olandesas han conseguido contra la francesa en donde se refieren todas las
circunstancias del combate, estampada en Londres a 6 de junio de 1692, traducida del
inglés en francés y estampada en la Haya a 29 del dicho mes, traducida en español en
Zaragoça, y compuesta de las dos cartas escritas de los dos almirantes ingleses y
olandeses Rusel y Alemond
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1992
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Barfleur
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir de dues cartes, enviades pels almiralls

Edward Russell i Philips van Almonde, comandants de les armades anglesa i holandesa. Les
cartes contenien l’explicació que cada un d’ells feia de la victòria que havien aconseguit
contra la flota francesa a final del mes de maig de 1692 a la Batalla de Barfleur-La Haia.
Segons la notícia, la flota francesa va perdre un total de 115 vaixells, entre embarcacions
majors i menors.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/5/22-15
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1692 8º op. 8

568.

Relación y carta nueva de la derrota del Rey de Fez y Marruecos, dicho vulgarmente
Rey de Miquinés, por el exército del Rey de Argel, tenida por carta de un cavallero de
Orán a otro desta ciudad, su data a 29 de junio de 1692
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
TEMA: disputa pel control del nord d’Àfrica
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia redactada a partir d’una carta datada a Orà el 29 de juny de

1692 enviada per un cavaller anònim, resident en aquesta ciutat, a un altre cavaller. En la
carta, el cavaller d’Orà narrava la victòria que els turcs que ocupaven Alger havien obtingut
contra les tropes del rei del Marroc prop d’Orà. Segons l’autor, els marroquins pretenien
disputar als turcs el control de tot el nord de l’Àfrica. A més, es queixava que, anteriorment,
els marroquins no havien complert els pactes acordats en la capitulació de Larache i havien
convertit en esclaus els soldats de la guarnició espanyola.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
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amb altres fulls d’aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1692 8º op. 7
ALTRES EXEMPLARS: ACS, R.4260

569.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
julio de 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 121 a la 124.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 de juny de
1692, els tàrtars van posar setge a la ciutat de Soroca [Moldàvia]. Viena, 15 de juny, la cort
imperial va celebrar la rendició de la ciutat de Gran Varadin [Oradea]. Inclou els articles de la
capitulació, que foren signats el 5 de juny. Milà, 24 de juny, el marquès de Leganés, va
ordenar l’enviament de provisions i munició a l’exèrcit espanyol, que es trobava prop de
Piñarol [Pinerolo].
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només la ciutat,

Barcelona, i l’any de publicació. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds
amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 19 de
julio de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

570.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de
agosto de 1692

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 125 a la 128.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 24 de juny de
1692, el rei de Polònia va publicar un ban ordenant a tota la noblesa a acompanyar-lo a lluitar
contra els tàrtars. Viena, 25 de juny, la cort imperial va celebrar el 52 aniversari de
l’Emperador i també la presa de Gran Varadin [Oradea], després de 32 anys en poder dels
turcs. Londres, 4 de juliol, l’armada anglesa i holandesa va partir el 24 de juny, amb 92
vaixells de guerra, 500 embarcacions de transport, 23.000 soldats d’infanteria i 10.000 de
cavalleria. París, 12 de juliol, la Cort francesa es preparava per un atac de l’armada aliada als
seus ports de l’Atlàntic i va enviar 35 galeres del Mediterrani com a reforç. Sant Sebastià, 21
de juliol, l’armada d’Anglaterra i Holanda havia arribat a les costes de França amb la intenció
d’atacar La Rochelle.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia, impresso en quarto. Véndese en
Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 26 de
julio de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

571.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
agosto de 1692
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 129 a la 132.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 de juny de
1692, la cort va celebrar la recuperació del príncep Jaume, hereu del rei de Polònia, després de
patir una malaltia. Viena, 3 de juliol, el príncep Lluís de Baden va partir cap a Belgrad al
capdavant de l’exèrcit, amb l’objectiu de posar-hi setge. Venècia, 27 de juny, segons notícies
procedents de Dalmàcia, l’armada veneciana havia fet una important incursió en territori turc.
Colònia, 11 de juliol, el landgravi de Hesse-Cassel va obtenir una important victòria contra el
mariscal de Lorges prop de Nieder-Olm. San Sebastià, 28 de juliol, l’exèrcit imperial va
derrotar el mariscal de Lorges prop del Rin.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia, impresso en quarto. Véndese en
Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 2 de
agosto de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

572.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de
agosto de 1692

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 137 a la 140.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 4 de juliol de

1692, els emissaris francesos intentaven que els tsars de Rússia trenquessin l’aliança amb
Polònia. Viena, 13 de juliol, l’ambaixador a Adrianòpolis va informar l’Emperador que hi
havia moltes revoltes dins l’Imperi otomà per reclamar la pau. Milà, 18 de juliol, el
governador de Milà i el príncep de Savoia tenien intenció de començar la campanya al
Piemont posant setge a Piñarol [Pinerolo]. Brussel·les, 30 de juliol, el bisbe de Lieja es
mantenia fidel a la Lliga, malgrat l’intent dels francesos de portar-lo al seu bàndol. San
Sebastià, 12 d’agost, segons un correu de París al governador de Baiona, el dia 5 d’agost hi
hagué a Flandes una gran batalla entre els exèrcits francès i l’aliat, comandat pel rei Guillem
d’Anglaterra [Batalla de Steenkerke]. Saragossa, 18 d’agost, va morir en aquesta ciutat el duc
de Villa-hermosa.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia, impresso en quarto. Véndese en
Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 16 de
agosto de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

573.

Relación verdadera de la gran batalla que se ha tenido a los 3 de agosto en el campo
sobre de Hal, en Flandes, las armas de los aliados contra de las de Francia y toda la
nómina de los muertos y heridos de ambos exércitos

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Steenkerke
TIPOLOGIA: relació
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una batalla en portada. Caplletra sense ornamentar,

a 2 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va tenir lloc el 3 d’agost de 1692 a Flandes

entre l’exèrcit aliat, comandat pel rei Guillem III d’Anglaterra, i l’exèrcit francès, dirigit pel
duc de Luxemburg, a Steenkerke, ciutat situada prop de Halle, on l’exèrcit aliat havia establert
el campament. Segons la notícia, la victòria fou pels aliats, que van tenir 3.000 morts i 4.000
ferits, mentre que les baixes en el bàndol francès van superar les 9.000. Inclou els noms dels
oficials de més altra graduació que van perdre la vida.
APUNT HISTÒRIC: en realitat, el resultat de la Batalla de Steenkerke fou incert. John A. LYNN,

The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.226-227.
OBSERVACIONS: el nom de l’impressor no figura en el peu d’impremta, només el lloc de
publicació i l’any. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les similituds amb altres
notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1692 8º op. 9

574.

Noticias ciertas venidas de Ambrun, llegadas a Barcelona a 2 de setiembre por un
extraordinario despachado por el Excel. S. Marqués de Leganés al Rey N.S. (que Dios
guarde)
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1692]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, invasió del Delfinat
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: l’exèrcit aliat, format per tropes imperials, comandades pel duc Víctor
Amadeu de Savoia, i espanyoles, a les ordres del marquès de Leganés, va entrar al Delfinat
amb l’objectiu, segons la notícia, “d’aplacar l’orgull dels francesos”. Els aliats van posar setge
a la ciutat d’Ambrun, que era defensada per una guarnició de 3.500 soldats. Després d’alguns
intents fallits dels francesos de trencar els cordons, l’artilleria aliada va començar a
bombardejar la ciutat el dia 15 d’agost [1692], obligant al governador a capitular aquella
mateixa nit. Després d’ocupar Ambrun, l’exèrcit del príncep de Savoia es va dirigir cap a Gap,
mentre que el marquès de Leganès avançava cap a Guillestre.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any de publicació extret del contingut. Es dedueix que
és obra de Rafael Figueró per la publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia,
impresso en quarto. Véndese en Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
APUNT HISTÒRIC: el setge d’Ambrun va tenir lloc del 6 al 16 d’agost de 1692.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 94 8º op.13

347
575.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
setiembre 1692

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 145 a la 148.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de juliol,

el rei de Polònia va rebre un ambaixador dels tàrtars per negociar la pau. Viena, 21 de juliol,
el príncep Carles Eugeni de Croÿ, general de l’exèrcit imperial, va partir amb 30.000 homes
cap a Hongria, per posar setge a Temesvar. Del campament de Lembec, 11 d’agost, l’exèrcit
aliat comandat pel rei Guillem d’Anglaterra va sortir el dia 3 d’agost amb l’objectiu d’atacar
els francesos que es trobaven a Enghien, on va tenir lloc una gran batalla [Batalla de
Steenkerke]. París, 16 d’agost, el rei Lluís XIV estava malalt i es feien rogatives per la seva
salut.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia, impresso en quarto. Véndese en
Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 30 de
agosto de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

576.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
setiembre de 1692

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 149 a la 152.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’agost de

1692, la cort imperial va celebrar el 15 aniversari del rei d’Hongria i de Romans, el dia 26 de
juliol. Venècia, 1 d’agost, la república veneciana reclutava gran nombre de voluntaris per anar
a la guerra contra els turcs. Brussel·les, 17 d’agost, un ambaixador de l’Emperador
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romanogermànic es va reunir amb el rei Guillem d’Anglaterra i el príncep de Baviera. París,
23 d’agost, a pesar de la victòria obtinguda, la Cort francesa va lamentar la gran pèrdua de
vides a la Batalla de Steenkerke.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia, impresso en quarto. Véndese en
Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 6 de
setiembre de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

577.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
setiembre 1692
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 153 a la 156.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 d’agost de

1692, el príncep Lluís de Baden es dirigia a posar setge a Belgrad amb un exèrcit de més de
70.000 homes. Brussel·les, 24 d’agost, el mariscal de Luxemburg havia rebut ordre del rei
Lluís XIV de procurar evitar la batalla amb els aliats. De Basilea havia arribat notícia que el
general Caraffa es dirigia al Piemont amb un exèrcit de 12.000 homes. París, 30 d’agost, la
flota francesa que era a Jamaica havia rebut ordre de tornar a França per reforçar l’armada,
després de la derrota que havien patit contra la flota aliada al canal de la Mànega.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el Marial de Barzia, impresso en quarto. Véndese en
Barcelona, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 13 de
setiembre de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

578.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
octubre de 1692
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 167 a la 170.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 5 de
setembre de 1692, el rei de Polònia va resoldre mantenir-se dins la Lliga Sagrada, a pesar de
les propostes fetes pels ambaixadors tàrtars, a instància dels emissaris del rei de França.
Viena, 12 de setembre, l’exèrcit del príncep Lluís de Baden es trobava prop de Petrovaradin
amb l’objectiu de fer entrar els turcs en batalla abans no rebessin reforços del comte Thököly.
Venècia, 14 de setembre, l’armada veneciana mantenia el setge de Canea [Chania], a l’illa de
Creta. Brussel·les, 28 de setembre, el rei Guillem d’Anglaterra va deixar l’exèrcit aliat sota el
comandament del príncep de Baviera per viatjar a Londres. París, 4 d’octubre, el rei Lluís
XIV va donar ordre a les esquadres del comte d’Estrées i del marquès de Nesmond de dirigirse al Mediterrani a atacar l’armada espanyola.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada
Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado 18 de
octubre de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

579.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, 20 de
deziembre 1692

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1692
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Pàgines numerades, de la 197 a la 200.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 31 d’octubre

de 1692, els tàrtars van posar setge a la ciutat de Soroca, a la frontera de Moldàvia. Viena, 10
de novembre, un grup de diputats dels cantons suïssos va arribar a la Cort imperial per oferir
soldats a l’Emperador. Venècia, 7 de novembre, l’armada veneciana va reforçar la defensa de
Lepant [Naupacte] davant el temor d’un atac dels turcs. Londres, 17 de novembre, un
ambaixador de l’Emperador es va queixar a la reina d’Anglaterra del maltracte que rebien els
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catòlics en aquest país. Baiona, 9 de desembre, els pirates de tots bàndols, tan francesos com
anglesos i holandesos, dificultaven el transport de mercaderies.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Saragossa amb el mateix contingut, titulada

Noticias generales de Europa, venidas a Zaragoça por el correo de Flandes, sábado a 6 de
nobiembre [i.e. desembre] de 1692. AHCB, Pre-premsa 6/2

580.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
febrero de 1693
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1693
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data. Pàgines
numerades, de la 17 a la 20.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 6 de

desembre 1692, la cort polonesa va celebrar la recuperació del rei després d’una malaltia.
Viena, 17 de desembre de 1692, la cort imperial va celebrar l’elecció del nou elector de
Hannover. Va morir l’electriu de Baviera, arran de les complicacions sorgides després de
donar a llum. Londres, 9 de gener de 1693, el rei Guillem d’Anglaterra va aconseguir recaptar
una grans quantitats de diner per a la guerra gràcies a les donacions privades. París, 10 de
gener, l’armada francesa, formada per 90 vaixells, es disposava a sortir a la mar, amb ordre
desembarcar a Irlanda i afavorir la rebel·lió dels jacobites.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval, traducido de italiano en
español. Véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

581.

Relación verdadera de la sangrienta batalla que huvo en Flandes entre el exército de
su Magestad británica, de su Alteza Electoral de Baviera y del mariscal de
Luxemburgo, Generalíssimo de las armas de Francia en aquellos payses
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1693
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Batalla de Landen
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TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Inclou subtítol, “Dase también noticia de los oficiales principales, muertos,
heridos y prisioneros de ambos exércitos”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la Batalla de Landen, que tingué lloc prop d’aquesta ciutat

flamenca el 29 de juliol de 1693 entre l’exèrcit de la Lliga d’Habsburg, comandat pel rei
Guillem III d’Anglaterra i l’elector de Baviera, i el francès, dirigit pel mariscal de
Luxemburg. Segons la notícia, la victòria fou pel bàndol aliat, assegurant que els francesos
havien perdut més de 20.000 homes, entre els quals 60 generals i 3.000 oficials menors,
mentre que els aliats n’haurien perdut uns 8.000. Inclou una llista amb els noms dels oficials
morts, ferits i presoners dels dos bàndols. Entre els presoners de l’exèrcit francès hi figurava
el duc de Berwick.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Landen fou guanyada, en realitat, per França. John A. LYNN,

The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.234-235.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11912

582.

Havent arribat a notícia del molt Il·lustre y Fidelíssim Consistori de Deputats y
Oydors del present Principat un paper que la malícia enemiga ha espargit, començant
Alerta Cathalans, etc...

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1694
AUTOR: diputats de la Generalitat de Catalunya
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut del General a l’encapçalament. Caplletra

ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: manifest signat pels diputats del General de Catalunya, datat a
Barcelona el 2 de setembre de 1694, en resposta a un libel titulat “Alerta Cathalans” que
suposadament fou escampat pels francesos amb l’objectiu d’instigar una revolta contra la
Monarquia Hispànica. Els diputats exposaven les raons que demostraven que al llarg de la
història els catalans havien mostrat sobradament la seva fidelitat al rei d’Espanya.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró, impressor
del General, pel pagament que va rebre per aquesta feina. ACA, Generalitat, Registre de dates
extraordinàries, trienni de 1692, Sèrie G, 46/41, f.91. Un càlcul fet a partir de la quantitat
pagada permet deduir que se’n van imprimir uns 2.500 exemplars.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 201
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2503; BC, F.Bon.13964; BC, F.Bon. 13965; BC, 2-V-C1/51;

UPF, DPC309.9.B3754 B47 1697b; ACA, Generalitat, sèrie V, 225

583.

La salud de Europa, considerada en estado de crisis. Advertencia para los aliados
sobre las condiciones de paz que oy propone la Francia
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Tomas Loriente
ANY: 1694
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 96 pàgines, 8º. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que critica una proposta de pau feta pel rei Lluís XIV de

França per posar fi a la Guerra dels Nou Anys. Inclou també una anàlisi de les raons i les
circumstàncies que van portar Europa a la guerra i de l’actitud de França respecte a tractats de
pau anteriors.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la Libreria, en casa Bernardo Nivell”
LOCALITZACIÓ: BUB, B-64/8/35
ALTRES EXEMPLARS: BMVB, 1 “B” XVII/48

584.

Papel que escrivió un ciudadano de Gerona (dominada por franceses) a la
Excellentíssima Ciudad de Barcelona, que se ha traducido del idioma cathalán
IMPREMTA: [Cormellas, administrada per Tomàs Loriente]
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta suposadament enviada per un ciutadà de

Girona als consellers de Barcelona. La carta portava data del 2 de febrer de 1695 i anava
signada per un “leal vassallo del Rey de España”. L’autor explicava els abusos que cometien
els soldats francesos que havien ocupat Girona i assegurava que, malgrat tot, els gironins es
mantindrien fidels al seu rei.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. És probable que fos publicada per ordre dels consellers
de Barcelona per Tomàs Loriente, administrador de la impremta de Josep Cormellas, que
aleshores gaudia de l’ofici d’estamper de la Ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2506
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ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-38/3/10-27

585.

Relación de la insigne vitoria que han tenido los catalanes en el Llano den Bas del
Principado de Cataluña a 10 de março 1695

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les accions protagonitzades pels miquelets catalans,

comandats per Ramon Sala i Saçala, veguer de Vic, i Josep Mas de Roda, contra els francesos
a la vall d’en Bas. Els catalans van derrotar un exèrcit, format per uns 900 soldats, que
pertanyia a la guarnició que havia ocupat Castellfollit de la Roca. Segons la notícia, els
francesos extorsionaven a la població amb el cobrament d’una contribució econòmica. En una
carta enviada posteriorment, el veguer de Vic informava que els francesos havien tingut 220
morts i 780 presoners, entre els quals hi havia el governador de Castellfollit.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 188
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9147; AHCB, B 1695 8º op. 7; BM, F 1 8º 10

586.

Distinta y verdadera relación de la vitoria conseguida por los migueletes y paysanos,
mandados por el capitán Raymundo de Sala y Sasala, cavallero, veguer de la ciudad
de Vique, y Josef Mas de Roda, ciudadano honrado de Barcelona, venida por
extraordinario al Excelentíssimo Señor marqués de Gastañaga, virrey y capitán
general de este Principado de Cathaluña

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra, a 4 línies. Creu de 8 puntes

a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Sant Esteve d’en Bas el 10 de març de 1695 que
narrava la victòria dels miquelets comandats per Ramon Sala i Sassala, veguer de Vic, contra
els francesos a Olot. Inclou una nota datada a Vic el dia 11 de març que explicava que en
arribar les notícies d’aquella victòria es va cantar un Te Deum a la catedral d’aquesta ciutat.
Explica també que el dia 24 de febrer anterior, el veguer de Vic havia derrotat una companyia
de dragons francesos a Navata.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11960
NOTA: es conserva una còpia manuscrita. BC, Ms.1267, f.38

587.

Verdadera relación de la derrota que han dado los migueletes y paysanos baxo el
mando del capitán Raymundo de Sala y Sasala, cavallero, veguer de Vique, y Joseph
Mas de Roda, ciudadano honrado de Barcelona, a las armas de Francia, con las
individuales circunstancias de muertos, prisioneros y heridos
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de 8 puntes

a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les operacions de Ramon Sala i Saçala, veguer de Vic, des

del 8 de març de 1695 fins el dia 15 del mateix mes, a la vall d’en Bas. Segons la notícia, Sala
es trobava a San Feliu de Pallerols amb Josep Mas de Roda i Pere Baliart, quan van saber que
les tropes franceses comandades pel brigadier “Iuigne” eren a Sant Esteve d’en Bas, on havien
calat foc a moltes cases del poble. Sala va donar odre a Baliart perquè hi anés amb vuit
companyies de miquelets, que van perseguir els francesos fins a Olot, on els van derrotar.
Inclou una llista amb els oficials morts i ferits en tots dos bàndols.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 206
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1695 8º op.13; BMVB, 1 “B” XVII/13; BM, F 1 8º 6

588.

Primera relación de la derrota que las armas de el Rey nuestro Señor (que Dios
guarde) han dado a la guarnición francesa de Blanes y noticia de los cabos muertos y
prisioneros, venida a esta ciudad por expresso despachado del Excelentíssimo Señor
marqués de Gastañaga, virrey y capitán general deste Principado
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita, amb el 199 a la
primera pàgina i el 200 a la tercera.
RESUM DEL CONTINGUT: la guarnició francesa va abandonar Blanes el dia 18 de març, després
d’haver cremat moltes cases i col·locat explosius a l’església i el castell. Els miquelets i el
sometent, dirigits pel cavaller Valeri Saleta, van perseguir els francesos, aconseguint
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acorralar-los entre Lloret i Tossa. A través d’un correu, Saleta va avisar el marquès de
Gastañaga, virrei de Catalunya, que era a Badalona, el qual va enviar el regiment de
Cavalleria de Miguel de Ortazo. El dia 19 de març les tropes dirigides per Saleta van atacar
els francesos, obligant-los a retirar-se fins a Sant Feliu de Guíxols. La guarnició francesa
d’aquesta vila, ajudada amb reforços de Girona, va aconseguir contenir els catalans. Amb tot,
segons la notícia, els francesos van perdre 400 homes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1695 8º op. 5

589.

Relación del buen sucesso que el día 5 de abril de 1695 han tenido los migueletes de su
Magestad, algunos paysanos y cinco compañías de Dragones, governadas por su
sargento mayor Don Estevan Villet y el sargento mayor D. Raymundo de Sala y
Sasala, veguer de Vique, contra las guarniciones de Castel-Follit y de Besalú entre
estas dos villas

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra historiada, a 6 línies. Creu

de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el dia 7 d’abril [de 1695] escrita a partir de
la informació portada per un correu extraordinari arribat el dia abans, enviat pel veguer de
Vic, Ramon Sala i Saçala, al marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya. Segons la notícia, les
tropes dirigides per Ramon Sala i Esteve Villet, formades per cinc companyies de dragons,
miquelets i alguns civils, van enfrontar-se a una partida de 25 fusellers francesos que havien
sortit de Besalú amb un comboi de provisions destinades a Castellfollit de la Roca, que era
ocupat per l’exèrcit francès. Les tropes hispàniques van derrotar la guarnició de Castellfollit,
que va sortir a ajudar els fusellers, i posteriorment es van dirigir a Besalú on, segons la
notícia, van derrotar completament la guarnició francesa, fent 200 presoners, dels quals 14
eren oficials.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9148
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1695 8º op. 6
ALTRES EDICIONS: aquesta notícia fou publicada a Sevilla el 28 d’abril de 1695 dins d’un full

titulat Relación y gazeta general de la sangrienta batalla que ha avido en Cataluña y la
victoria que consiguieron las armas Católicas de nuestro gran Monarca Carlos Segundo, que
Dios guarde, contra las del Rey de Francia, co[n]seguida por los catalanes y miqueletes,
juntamente con la pressa de los navíos que apresó la armada de Inglaterra y Olanda en la
Canal de Inglaterra, con la noticia de Mequinez y del citio de Zeuta, que han venido ahora
nuevamente, publicada jueves 28 de abril desde presente año. Barcelona a 7 de Abril de
1695, US, A 064(285)/002(16)
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590.

Relación verdadera del buen sucesso que han tenido las armas de su Magestad el día
12 deste mes a media legua de Castell-Follit, camino de la villa de Besalú
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Inclou subítol, “En esta relación van

los nombres de los oficiales enemigos prisioneros”. Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 14 d’abril de 1695, segons la qual aquell

mateix matí, entre les 9 i les 10, va arribar un correu enviat pels consellers de la ciutat de Vic
al marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya, amb una carta en la que li donaven
l’enhorabona per la victòria que els dragons, miquelets i sometent comandats per Raimon Sala
i Sassala, veguer de Vic, havien obtingut el dia 12 d’abril contra la guarnició francesa que
ocupava Castellfollit de la Roca. Segons la notícia, mitja hora després, el virrei va rebre un
altre correu, aquesta vegada enviat per Sala, en el que el veguer de Vic explicava aquells fets
amb més detall. Segons la notícia, les tropes hispàniques havien capturat un comboi de farina
que els francesos volien entrar a Castellfollit i derrotat el seu exèrcit, format per més de 2.000
soldats d’Infanteria i 500 o 700 de Cavalleria, causant-los 300 baixes i 500 presoners. Inclou
una altra notícia, datada a Barcelona el 15 d’abril, que confirma les xifres i aporta una llista
amb els noms de 17 oficials francesos fets presoners.
APUNT HISTÒRIC: els consellers de Barcelona foren informats d’aquesta victòria per un enviat
del marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya, el matí del 14 d’abril de 1695. DACB, vol.
XXI, p.236.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 204
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9150; AHCB, B 1695 8º op. 8; BMVB, 1 “B” XVII/13; BM, F

1 8º 8

591.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
abril, año 1695
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 de març de

1695, el rei de Polònia va rebutjar signar un tractat de pau amb els tàrtars sense la intervenció
de la resta de potències de la Lliga Sagrada. Viena, 13 de març, les conferències de pau que se
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celebraven a la capital imperial continuaven a bon ritme. Amsterdam, 24 de març,
l’ambaixador espanyol insistia en accelerar la sortida de reforços holandesos cap a Catalunya.
París, 19 de març, el rei Lluís XIV havia donat ordres secretes al marquès de Vauban per
reforçar l’armada naval. Baiona, 3 d’abril, segons cartes arribades de París, s’havia descobert
una traïció a la cort francesa per assassinar al rei. Madrid, 2 d’abril, per cartes de Ceuta es va
saber que aquesta ciutat i la de Melilla es defensaven de l’atac dels marroquins. Saragossa, 12
d’abril, segons informacions arribades de Nàpols, el dia 11 de març van sortir d’aquell port set
vaixells amb 1.000 soldats de reforç cap a Catalunya.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2157

592.

Relación de lo sucedido de mayor consideración en este Principado y exército de
Cathaluña en estos últimos días del presente mes de abril de 1695

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.

Caplletra ornamentada, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 29 d’abril de 1695 que informava dels

moviments de les tropes enviades pel marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya,
acompanyades del terç de la ciutat de Barcelona i de grups de miquelets, per impedir que
l’exèrcit francès introduís un comboi de provisions a Hostalric. Les tropes hispàniques van
intentar sense èxit ocupar Besalú, tot i que un grup de miquelets va derrotar un contingent de
cent fusellers francesos de socors que havia sortit de Banyoles. Després de demolir el castell
de Sant Elm, els francesos van abandonar Sant Feliu de Guíxols i van dirigir-se per mar cap a
Palamós.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 203

593.

Relación de lo que contiene un aviso que llega oy de Don Ramon Sala y Sasala a su
Excelencia nuestro Virrey y Capitán General con correo expresso

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: Ramon Sala i Sassala, veguer de Vic
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 6 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 16 de maig de 1695, portada per un
correu enviat pel veguer de Vic, Ramon Sala i Sassala al virrei de Catalunya, que explicava
l’enfrontament que un grup de miquelets havia tingut dos dies abans a Sant Llorenç de la
Muga contra una guarnició formada per 110 soldats francesos, amb el resultat de 17 dels
enemics morts i 93 presoners. Explica també que aquell mateix dia, unes altres quatre
esquadres de miquelets van derrotar un altre destacament enemic, fent 26 presoners i matant
un caporal. Segons la relació, de miquelets catalans només en va resultar ferit un.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5542

594.

Gazeta de Barcelona, de oy martes 24 de mayo de 1695
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: l’exèrcit francès que comandava el marquès de San Silvestre va

aconseguir fer entrar un comboi de provisions a Hostalric, el dia 20 de maig de 1695, a pesar
de l’oposició dels miquelets i sometent. D’aquesta forma els francesos van poder abastir la
guarnició que ocupava aquesta vila. A Castellfollit de la Roca, l’exèrcit francès es trobava
també mancat d’aliments i davant d’això el marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya, va
ordenar el general Juan de Acuña que procurés evitar l’entrada de provisions.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5543/V
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 205

595.

Gazeta de Barcelona, de oy martes 31 de mayo de 1695
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: l’armada anglesa, formada per 182 vaixells, comandada per l’almirall

Russell va fondejar davant del port de Barcelona el dia 27 de maig de 1695. L’almirall fou
rebut pel marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya, acompanyat dels militars i noblesa de la
ciutat. L’endemà va arribar a Barcelona la notícia d’una victòria de les tropes comandades pel
general Juan de Acuña i pel veguer de Vic, Ramon Sala i Sassala contra els francesos prop de
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Castellfollit de la Roca, el 28 de maig, que es va produir quan els francesos intentaven
introduir un comboi de provisions dins la plaça.
APUNT HISTÒRIC: els consellers de Barcelona foren informats de la victòria de Castellfollit per

un enviat del marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya, el dia 29 de maig de 1695. Poc
després, aquell mateix dia, els consellers van rebre una carta de la Ciutat de Vic en la que els
participaven les mateixes notícies. DACB, vol.21, p.246. Segons aquesta mateixa font,
l’armada anglesa va arribar a Barcelona el dia 28 de maig. DACB, vol. 21, p.245.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5543/IV

596.

Gazeta de Barcelona, de oy martes a 14 de junio de 1695

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: l’exèrcit francès es va retirar de Besalú en direcció a Girona, davant

els continus atacs que rebia per part de les tropes comandades pel General Juan de Acuña i les
de Ramon Sala i Sassala, veguer de Vic. Un correu extraordinari enviat pel governador de la
cavalleria va informar al marquès de Gastañaga, virrei de Catalunya, que la cavalleria recorria
la Selva i que havia atacat als francesos prop d’Hostalric. Una flota de 14 vaixells anglesos va
arribar al port de Barcelona que portava provisions per l’armada anglesa, que es trobava prop
de les costes de França. Van entrar a la ciutat més de 60 desertors del l’exèrcit francès i de les
guarnicions d’Hostalric, Castellfollit i Girona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5543/III

597.

Gazeta de Barcelona, de oy martes a 21 de junio de 1695

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: el dia 15 de juny de 1695 un grup de 58 presoners de l’exèrcit francès,

capturats prop de Castellfollit de la Roca, foren portats a Barcelona. L’exèrcit francès es va
apropar a Girona i va rebre un reforç del duc de Vendôme, que va arribar amb 1.500 efectius
d’infanteria i 500 de cavalleria. Van partir del port de Barcelona la flota anglesa, formada per
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14 vaixells, que havia arribat una setmana abans.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5543/II

598.

Relació de las bàrbaras, sacrílegas e inauditas hostilitats que executaren las tropas
francesas lo dia 29 de maig 1695 en los llochs de Lligordà, Dosques, Meyà y Beuda de
la sotsvegueria de Besalú, bisbat de Gerona, profanant y robant las iglesias, sacraris,
vasos sagrats, fonts baptismals, immatges, ornaments y demés coses sagradas,
maltractant y ferint amb armas als parocos y sacerdots que ab son christià fervorós
zel y summo dolor procuraren impediro
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: Joan Massanés, Jaume Ospital, Felip Boxeda i Antoni Prat, sacerdots
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les cartes enviades al bisbe de Girona pels rectors de
quatre parròquies d’aquesta diòcesi. En la primera, datada a Besalú el 14 de juny de 1695,
Joan Massanes, rector de Lligordà, explicava, el saqueig i destrosses fetes pels soldats
francesos i irlandesos a l’església d’aquest poble el 29 de maig. En la segona, signada també a
Besalú el dia 14 de juny, el canonge Jaume Ospital explicava que l’església de Dosquers
també havia sigut saquejada pels francesos el dia 29 de maig. En la tercera, datada el 12 de
juny, el sagristà Felip Boxeda denunciava al bisbe el saqueig de l’església de Maià de Montcal
perpetrat pels soldats francesos aquell mateix dia. La darrera de les cartes, signada per Antoni
Prat, rector de Beuda, el dia 14 de juny, contenia els detalls de les destrosses que un
destacament de soldats francesos i irlandesos havien causat a l’església. Segons la notícia, dos
soldats foren morts per la gent del poble dins l’església.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5544
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5571; AHCB, B 1695 8º op. 3; BM, F 1 8º 5
ALTRES EDICIONS: aquesta notícia fou reproduïda en castellà a Saragossa per Jaime Magallón
amb el títol Relación de las bárbaras, sacrílegas e inauditas hostilidades que executaron las
tropas francesas el día 29 de mayo de este presente año de 1695 en los lugares de Lligordá,
Dosques, Meyá y Beuda, de la subvegueria de Besalú, obispado de Girona, profanando y
robando las iglesias y sus sacrarios, vasos sagrados, fuentes bautismales, imágenes,
ornamentos y demás cosas sagradas, maltratando e hiriendo con todo género de armas a los
párrocos y sacerdotes que con christiano zelo y sumo dolor querían impedirlo, venida a
Zaragoza, martes 28 de junio y reimpressa por su original impresso en Barcelona. BC, F.Bon.
9145.

599.

Gazeta de Barcelona, de oy martes a 5 de julio de 1695
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: un gran nombre desertors de l’exèrcit francès van arribar a Barcelona,
així com també presoners fets pels miquelets. De Girona s’informava que el duc de Vendôme,
general francès, estava malalt. Les galeres del duc de Tursi van arribar a Barcelona amb tres
vaixells francesos carregats d’oli i vi que havien capturat prop de l’Escala. El marquès de
Grigny i altres oficials empresonats pels francesos foren bescanviats. Dos terços de la
infanteria espanyola van sortir de Barcelona per unir-se a l’exèrcit que combatia contra els
francesos. Van arribar a la ciutat 120 soldats procedents del terç de València i s’esperava un
contingent de cavalleria que s’havia format a Extremadura.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5543/I

600.

Gazeta de Barcelona, de oy martes a 19 de julio de 1695

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà.
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: un contingent de cavalleria procedent d’Extremadura va arribar a

Barcelona per reforçar l’exèrcit i també 200 soldats napolitans, que es van incorporar a les
galeres comandades pel duc de Tursi. Les galeres de Nàpols, comandades pel duc de Nájera,
van partir del port en direcció a França. Inclou informacions sobre l’estat de la guerra contra
els francesos a la vall d’en Bas. Segons la notícia, els francesos van haver de retirar-se cap a
les muntanyes davant dels atacs dels miquelets i el sometent.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5543

601.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes al 1 de
octubre 1695

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 31 d’agost de
1695, el general Caprara va visitar les fortificacions de Petrovaradin i després, juntament amb
el general Starhemberg i altres comandaments, va preparar el camp de batalla per enfrontar-se
a un exèrcit de 15.000 turcs que era a Belgrad. Londres, 23 d’agost, el rei Guillem
d’Anglaterra va ordenar a l’armada atacar els ports francesos, entre ells Calais i Dunkerque.
Brussel·les, 7 de setembre, l’artilleria francesa va bombardejar aquesta ciutat, destruint més de
4.000 cases i la majoria d’esglésies. Saragossa, 27 de setembre, per cartes de Sant Sebastià va
arribar la notícia que per aquella ciutat havia passat un enviat del duc de Baviera al rei
d’Espanya per informar-lo de la presa de la ciutat de Namur.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor. Inclou publicitat. “Se da
noticia como saldrá a luz el Diario de Namur, por la tarde”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

602.

Diario del sitio y toma del formidable castillo de Namur por las tropas de los aliados,
mandadas por S.M.B. y por el Sereníssimo Señor elector de Baviera, governador y
capitán general por su Magestad, con los pactos y capitulaciones que se concedió a la
gente que la presidiava
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1695
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge i conquesta de la ciutat de Namur,
als Països Baixos, per part d’un exèrcit aliat format per uns 100.000 homes, que comandaven
el rei Guillem d’Aglaterra i el duc [Maximilià II] de Baviera. Inclou les condicions de la
capitulació, signades pel duc de Baviera i el mariscal [Louis François] de Boufflers, defensor
de la ciutat, el dia 1 de setembre de 1695.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta no indica el nom de l’impressor, només la ciutat, Barcelona,
i l’any de publicació. Indica que fou “Impressa en Bruselas y reimpressa en Barcelona”. Es
dedueix que és obra de Rafael Figueró per la publicitat que anunciava la venda d’aquest diari,
que figura en algunes gasetes publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-I-4
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-54/5/22-21; AHCB, B 1695 8º op. 12
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ALTRES EDICIONS: Saragossa. BUB, B-45/2/3-17. Existeix també una relació semblant,

atribuïda a Jean Tronchin Dubreuil, impresa el 1696 a La Haia per H. Van Bulderen amb el
títol de Relation de la campagne de Flandre et du siége de Namur en l´année 1695. BM, D VI
Fol 5.

603.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 27 de
abril 1696

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1696
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de març de

1696, l’exèrcit imperial es preparava per una mostra general prop de Buda de cara a l’inici de
la nova campanya de la guerra contra els turcs a Hongria. Londres, 27 de març, el Parlament
va tractar amb el rei Guillem els assumptes relacionats amb la continuació de la guerra i
l’assignació per a les despeses de la casa reial. Arran del descobriment d’una conspiració
foren condemnats a mort tres oficials jacobites. Saragossa, 24 d’abril, segons cartes de
Brussel·les, el rei Guillem d’Anglaterra havia ofert ajut a l’elector de Baviera [governador de
Flandes] per reforçar la cavalleria espanyola, amb la qual cosa aquest havia donat ordre de
comprar 1.000 cavalls.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

604.

Festivos y magestuosos cultos que la Excelentíssima ciudad de Barcelona en 19 y 20
de mayo de 1696 dedicaron a su celestial patrona Maria Santíssima de la Merced en
su Real capilla y cámara angelical del Real y primer convento de la orden de Nuestra
Señora de la Merced, motivados en la extensión del rezo a dicha santíssima Virgen,
que para toda la Christiandad con ritu doble de precepto ha concedido N.B.P
Innocencio XII a piadosos ruegos del Augustíssimo Señor Emperador Leopoldo, con
decreto de 22 de febrero de dicho año y humilde deprecación de voto novenario y
afectuoso memorial que pusieron en las Sagradas Manos de la Santa Imagen de N.
Señora de la Merced para alcançar la feliz successión de nuestro Clementíssimo Rey y
Señor Carlos II (que Dios guarde)

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1696
AUTOR: anònim
TEMA: extensió del culte a la Mercè

364
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 53 pàgines, 4º. Escut de la ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

ornamentada, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que van tenir lloc a Barcelona amb motiu
de l’extensió del culte de la Mercè, atorgada pel Vaticà el 22 de febrer de 1696. En arribar la
notícia a Barcelona, les campanes de l’església de la Mercè van repicar i es van organitzar
focs i lluminàries. Posteriorment, els Consell de Cent va manar la celebració de diferents
actes, el més important dels quals va tenir lloc el dissabte 19 de maig de 1696, amb un Te
Deum a l’església de la Mercè, al qual hi van assistir totes les autoritats, encapçalades pel
virrei de Catalunya, el marquès de Gastañaga. Inclou la transcripció del sermó, que va servir
també per demanar a la Mercè un hereu per a la monarquia hispànica.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/15-10
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-39/3/2-8 (i 22 més); BC, F.Bon. 240; BC, Mar. 123-12º; AHCB,

B 1696 8º op. 8; AHCB, B 1696 8º op. 9; UdG, B.Diocesana, 27/1228; UPF, ZX1696.F47 (2);
BB, Patrimoni, *H 23-I-4 (2); BMVB, 1 “C” XVII(382; BM, F 1 8º 14; BM, D XXI 8º
2646/13

605.

Breve descripción de las funerales honras que a la Cathólica Magestad de la Reyna
N.S. doña Mariana de Austria, digníssima madre del Rey nuestro Señor Carlos
Segundo, que Dios guarde, hizo la muy Ilustre y Fidelísima Diputación de Cathaluña
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1696
AUTOR: anònim
TEMA: mort de la reina Marianna d’Àustria
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 34 pàgines, 4º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que la Diputació del General va organitzar amb

motiu de la mort de la reina Marianna d’Àustria. El 7 de juny de 1696 els diputats varen rebre
una carta del rei Carles II en la que els informava de la mort de la seva mare, que havia tingut
lloc el 16 de maig de 1696. Tot seguit, els diputats van acordar celebrar un funeral el 5 de
juliol. La notícia descriu el Palau de la Generalitat i la forma com estava decorat aquell dia.
Durant els dies 3, 4 i 5 de juliol es van celebrar misses a la capella del Palau. El dijous dia 5
va tenir lloc l’acte central, amb un ofici solemne en el que hi van assistir els consellers de
Barcelona i tota la noblesa. La missa fou celebrada per Rafael Piñana, diputat eclesiàstic,
canonge de Tortosa. Pere Dimas de Potau, paborde de Tortosa, catedràtic de la Universitat de
Barcelona, va pronunciar l’oració fúnebre. Inclou la transcripció d’aquesta oració.
OBSERVACIONS: existeix un error en el peu d’impremta, on diu “Figureó” en lloc de Figueró.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 224, 410
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ALTRES EXEMPLARS: ABEV, Varis 224, 447; ABEV, Varis 194, 33; BC, F.Bon. 9082; BC,
F.Bon.11384; BUB, B-39/6/14-10 (i uns altres 17); AHCB, B 1696 8º op.2; BB, Patrimoni,
*N 27-I-3; UPF, ZX1696.B74; ACS, R. 257. AHM, 175; BM, F 1 8º 7
NOTA: la Diputació del General va pagar 28 lliures a Rafael Figueró per aquesta impressió.

ACA, Generalitat, Llibre dels gastos de la funerària feta en la present casa als 3, 4 y 5 de
juliol de 1696 per la sereníssima senyora doña Mariana de Àustria,1695. Sèrie G, 35/4, s.f.,
11 d’agost de 1696.

606.

Festivas demonstraciones y magestuosos obsequios con que la Excelentíssima Ciudad
de Barcelona celebró la acción de gracias a su Divina Magestad por el singular
beneficio de aver restituido a la perfecta salud a nuestro católico monarca Carlos II
(que Dios guarde), a 28 de octubre 1696

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1696
AUTOR: anònim
TEMA: celebracions per la bona salut del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 92 pàgines, 4º. Escut de la ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

historiada, a 13 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que el Consell de Cent va organitzar a Barcelona
per celebrar la recuperació de la salut del rei Carles II. La notícia de la millora del rei va
arribar en una carta rebuda el dia 6 d’octubre de 1696. Aquella tarda, els consellers van manar
la celebració d’un Te Deum, una salva d’artilleria i unes lluminàries. Els actes principals,
previstos pel diumenge dia 21 d’octubre, es van posposar una setmana per culpa de la pluja.
Aquests actes van consistir en una missa solemne a la catedral, amb l’assistència de Francisco
Fernández de Velasco, virrei de Catalunya, una altra missa a l’església de la Mercè i una
processó general. Inclou la transcripció dels villancets que es van cantar el 28 d’octubre a la
catedral, el sermó del canonge Josep Romaguera i el que va pronunciar el frare mercedari
Josep Estampa a l’església de la Mercè.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9473
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 237 (i uns altres 3 exemplars); BUB, B-45/3/5-15 (i uns altres

10 exemplars); AHCB, B 1696 8º op.7; AHCB, 12º op.520; BPEB, 946.71”16” Fes; BB, *N
21-I-10.1-5; BB, *N 21-II-21.3; ABEV, Varis 61, 44; ABEV, Varis 230, 506; BPT, I/37;
BMVB, XVII-382
ALTRES EDICIONS: existeix una “segunda impressión”, també obra de Tomàs Loriente. BC, 15I-56; BPEB, 71.846; ACS, R.233; BPG, A-1034; AHS, D3-14312/9; BM, F 1 8º 13
NOTA: el Consell de Cent va ordenar a Tomàs Loriente la impressió de 1.550 exemplars

d’aquesta relació, per les quals, el novembre de 1696, l’impressor va rebre un pagament de 75
lliures. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions de 1696, 118-CC, f.323, 29 de
novembre de 1696. Posteriorment, va rebre l’encàrrec de fer una segona impressió de 1.250
exemplars, pels quals, el desembre d’aquell any, va rebre un pagament de 69 lliures. Ibidem,
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Registre de Deliberacions de 1697, 119-CC, f.22v, 20 de desembre de 1696.

607.

Festiva sagrada pompa con que celebró la salud del Rey nuestro Señor D. Carlos
Segundo (que Dios guarde) el colegio de la Compañía de Jesús de Nuestra Señora de
Belén, en el altar que erigió en las públicas demostraciones de alborozo y sagradas
fiestas de acción de gracias que por motivo tan soberano rindió a Dios nuestro Señor
la Excelentíssima Ciudad de Barcelona el día 28 de octubre del presente año de 1696
IMPREMTA: Mathevat, administrada per Josep Casarachs
ANY: 1696
AUTOR: anònim
TEMA: celebracions per la bona salut del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 40 pàgines, 4º. Escut de ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies (p.3) i a 9 línies (p.7). Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la participació de la Companyia de Jesús en la processó

celebrada a Barcelona el dia 28 d’octubre de 1696, per ordre dels consellers, per celebrar la
recuperació de la salut del rei Carles II després d’una malaltia. Es tracta, principalment, de la
descripció de l’altar que aquest orde va col·locar a la placeta situada al darrera la catedral.
Inclou la transcripció d’uns versos que hi havia escrits en uns brodats que ornamentaven
l’altar. Precedeix la narració una dedicatòria de Joan Plana, rector del Col·legi de Betlem de la
Companyia de Jesús de Barcelona, als consellers de la ciutat, datada el 5 de novembre de
1696.
OBSERVACIONS: inclou imprimatur al final, amb data de 10 de novembre de 1696. Conté també
una fe d’errades.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1696 8º op.5
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 238; BUB, B-45/3/6; BUB, B-55/5/22-1; BB, Patrimoni, *N

31-II-2; UPF, ZX1696.F471; BPEB, 190987; ABEV, Varis 61-27; ABEV, Varis 224, 114;
BMVB, 1 “C” XVII/382; AHM, 99; BM, F 1 8º 15
NOTA: la impremta Mathevat era propietat de la Companyia de Jesús el 1696.

608.

Congratulación festiva en que con solemne pompa y magestuoso luzimiento repitió
gracias a la Trinidad Beatíssima en celebridad de San Jorge por la mejorada salud de
su amado monarca y Señor Don Carlos Segundo, el deseado (que Dios guarde), el
muy Ilustre y Fidelíssimo Consistorio de la Diputación de Cataluña, día quatro de
noviembre de 1696
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1696
AUTOR: anònim
TEMA: celebracions per la bona salut del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que es van celebrar al Palau de la Generalitat del

27 d’octubre al 4 de novembre de 1696 per celebrar que el rei Carles II s’havia recuperat
d’una malaltia. La notícia fou donada el 9 d’octubre pel virrei Francisco de Velasco als
diputats del General. El dia 27 d’octubre la Generalitat va penjar l’estendard de Sant Jordi al
balcó del Palau, davant l’església i plaça de Sant Jaume. El dia 4 de novembre es van celebrar
els actes principals, amb sons de timbals, trompetes i ministrils. Inclou la transcripció del Te
Deum que es va cantar aquell dia, a càrrec de Pablo Andrés, provincial de l’orde de Mínims de
Catalunya.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 421
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 14894; BUB, B-39/4/14-24 (i 11 exemplars més); AHCB, B

1696 8º op. 4; BB, Patrimoni, *N 27-I-3; BPEB, 71.846; BMVB, 1 “C” XVII/382
NOTA: Rafael Figueró va cobrar 23 lliures de la Generalitat per aquesta impressió. ACA,
Generalitat, Sèrie G, 354/4, f.5v, 19 de desembre de 1696.

609.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
noviembre 1696

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1696
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 22 d’octubre,

la reina Maria Casimira de Polònia va viatjar a la Cort amb el seu fill, el príncep Jaume, per
presenciar l’elecció d’un nou rei. Viena, 21 d’octubre, l’ambaixador del tsar de Rússia va
reunir-se amb l’Emperador per tractar sobre la continuació de l’aliança en la guerra contra els
turcs i els tàrtars. Londres, 31 d’octubre, el rei Guillem d’Anglaterra va ser rebut amb una
gran aclamació i tot seguit va convocar el Parlament. Milà, 20 d’octubre, els representants de
l’emperador Leopold i del rei Carles II d’Espanya, reunits prop de Pavia, van acordar signar
una treva amb el rei de França. Inclou la transcripció de les condicions.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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610.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
enero 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 6 de

desembre de 1696, els tàrtars van saquejar algunes ciutats a Ucraïna. Viena, 8 de desembre,
les tropes imperials van tenir alguns enfrontaments amb els turcs prop de Petrovaradin.
Venècia, 4 de desembre, l’exèrcit venecià va derrotar un contingent de 1.000 turcs al Llevant.
Londres, 15 de novembre, els Comuns van comunicar al rei Guillem l’aprovació de nous
subsidis per a la guerra contra França. Inclou la transcripció del comunicat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval. Véndese en casa de
Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

611.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
enero 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de desembre

de 1696, l’Emperador va rebre informació de l’estat de l’exèrcit a Hongria a través d’uns
emissaris. Venècia, 10 de desembre, el Senat i el dux van tractar la forma d’incrementar els
mitjans per a la guerra contra els turcs. Londres, 15 de desembre, es va donar ordre de
construir nous vaixells de guerra per atacar amb patent de cors els vaixells francesos.
Saragossa, 22 de gener de 1697, segons notícies arribades de Madrid l’estat de salut del rei
havia millorat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval. Véndese en casa de
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Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

612.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de
febrero 1697

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 15 de

desembre 1696, els diputats i l’exèrcit discutien sobre els termes de l’elecció del nou rei.
Viena, 23 de desembre, l’Elector de Saxònia va retornar a Dresden després d’haver-se reunit
amb l’Emperador. Altres generals arribaven a la Cort per participar en el Consell de Guerra.
Venècia, 22 de desembre, el Senat va aprovar un decret que permetia la importació de vi de
l’estranger. Londres, 26 de desembre, una esquadra de guerra va capturar 12 vaixells de
transport francesos. La Haia, 27 de desembre, s’esperava l’arribada dels enviats d’Anglaterra i
França per la negociació d’un tractat de pau. Ceuta, 8 de desembre, l’exèrcit marroquí va
atacar aquesta ciutat diverses vegades.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el Arte Universal de la Guerra, compuesto por el
príncipe Raymundo Montecucoli, generalíssimo de las Armas del Emperador. Véndese en
casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

613.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
febrero 1697

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 26 de
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desembre de 1696, les tropes de Lituània i Polònia van entrar a les casernes d’hivern, mentre
l’exèrcit reforçava les places properes a Kàmianets per prevenir els atacs dels tàrtars. Viena,
22 de desembre, la Cort imperial va rebre la notícia que els tàrtars havien envaït Polònia.
Venècia, 28 de desembre, la república treballava en la fabricació de nous vaixells i
l’aixecament de lleves per la guerra contra els turcs. Londres, 31 de desembre, el rei Guillem
d’Anglaterra, desconfiant de la negociació de pau amb França, va ordenar el reforç de
l’exèrcit. Saragossa, 12 de febrer de 1697, el rei estava recuperat del tot. A Cadis van arribar
50 vaixells anglesos que tenien l’objectiu d’atacar els ports francesos.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido dos tomos en foleo, del menor predicador capuchino.
Véndense en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

614.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de
março 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 3 de gener de

1697, uns regiments de cavalleria i de dragons de l’exèrcit polonès es dirigien a Prússia per
passar l’hivern. Viena, 6 de gener, el nou ambaixador d’Espanya, el bisbe de Solsona [Gaspar
Alonso de Valeria], va arribar a la Cort imperial sense fer entrada pública. Venècia, 5 de
gener, el Senat discutia la forma d’incrementar el finançament per a la guerra i també el
reclutament de noves tropes. Londres, 14 de gener, Anglaterra i Holanda havien signat una
aliança amb el rei de Dinamarca, el qual va oferir una flota de vaixells de guerra. Brussel·les,
25 de gener, les tropes aliades es trobaven en les casernes d’hivern, mentre els francesos
continuaven fent petites incursions.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido dos tomos en foleo, del menor predicador capuchino.
Véndense en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

615.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
março 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 7 de gener de
1697, les dietes locals van rebre l’ordre de frenar als tàrtars donant-los diners, amb l’objectiu
de guanyar temps mentre s’esperava l’elecció d’un nou rei. Viena, 24 de gener, la major part
dels generals que havien servit a Itàlia havien arribat a la Cort. Venècia, 12 de gener, segons
les notícies procedents de Constantinoble, el sultà havia arribat a Adrianòpolis acompanyat
del comte Thököly. Londres, 20 de gener, el Parlament continuava recollint diners per
continuar la guerra contra França, a l’espera que se signés la pau. París, 1 de febrer, la cort
treballava intensament preparant el tractat de pau amb els aliats. Saragossa, 5 de març, la salut
del rei continuava millorant. Caterina d’Aragó, duquessa de Cardona va morir a Madrid.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como han salido las obras de San Vicente Ferrer en cinco tomos
nuevamente impressos, con nuevas addiciones, índices y sermones del santo que no han
salido a luz hasta aora. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

616.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
março 1697

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 de gener

de 1697, la noblesa i l’església polonesa demanaven a la reina vídua que abandonés la Cort.
L’ambaixador de França va oferir 100.000 escuts a canvi de l’elecció del príncep de Conti
[Francesc Lluís de Borbó-Conti] com a rei de Polònia. Viena, 21 de gener, va iniciar-se
l’assemblea dels estats d’Àustria, amb la presència de l’Emperador. Venècia, 19 de gener,
continuava l’aixecament de lleves i la recollida de diners per a la guerra contra els turcs.
Londres, 25 de gener, es van castigar els còmplices de la conspiració contra el rei Guillem.
Saragossa, 12 de març, segons notícies arribades de Cadis, fou apressat un vaixell que
transportava bombes a Mequines que formava part de l’ajut que els marroquins rebien de
França per continuar el setge de Ceuta.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido las obras de San Vicente Ferrer en cinco tomos
nuevamente impressos, con nuevas addiciones, índices y sermones del santo que no han
salido a luz hasta aora. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

617.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de
março 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 24 de gener
de 1697, la reina vídua de Polònia va accedir a les peticions d’abandonar la Cort. Viena, 30 de
gener, segons cartes arribades de Transilvània, l’exèrcit imperial es preparava per a la següent
campanya, davant la creixent amenaça dels tàrtars. Venècia, 26 de gener, les notícies arribades
de Constantinoble indicaven que els turcs feien grans preparatius per a la nova campanya.
Londres, 4 de febrer, el rei d’Anglaterra va enviar els seus plenipotenciaris a La Haia i es
mostrava predisposat a signar la pau amb França. Ceuta, 8 de febrer, l’exèrcit marroquí van
llençar pedres amb morters sobre aquesta ciutat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido las obras de San Vicente Ferrer en cinco tomos
nuevamente impressos, con nuevas addiciones, índices y sermones del santo que no han
salido a luz hasta aora. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

618.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
março 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 31 de gener
de 1697, el príncep Jaume, primogènit del difunt rei de Polònia, va viatjar a la cort de Viena,
mentre la reina vídua va marxar a Prússia. Viena, 7 de febrer, l’Emperador va renovar la seva
aliança amb la República de Venècia. Frankfurt, 1 de febrer, l’Imperi va resoldre mantenir un
exèrcit de 60.000 soldats en temps de guerra i de 40.000 en temps de pau. París, 16 de febrer,
els plenipotenciaris francesos van partir cap a La Haia. Saragossa, 26 de març, segons notícies
arribades a Madrid procedents de Cadis la flota de transport comandada pel general Barrios
havia sortit de Veracruz el dia 4 d’agost de 1696 i va arribar a Cadis el dia 3 de març.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como han salido las obras de San Vicente Ferrer en cinco tomos
nuevamente impressos, con nuevas addiciones, índices y sermones del santo que no han
salido a luz hasta aora. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

619.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
abril 1697

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 6 de febrer

de 1697, es va convocar una Dieta general per elegir un nou rei. Viena, 14 de febrer, el
príncep Lluís de Baden va arribar a la cort per tractar amb l’Emperador els afers de la guerra
del Rin. Londres, 15 de febrer, els principals jacobites acusats de conspiració foren
condemnats a mort. París, 29 de febrer, el rei de França va rebre un correu amb les resolucions
proposades per l’Emperador per la pau general. Lluís XIV va nomenar els generals per a la
nova campanya. El general Vendôme fou destinat al front de Catalunya. Saragossa, 2 d’abril,
l’orde de Malta va fer elecció d’un nou Gran Mestre en la persona del valencià Ramon
Perellós.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el retrato político del señor Rey don Alfonso el VIII, su
autor don Gaspar Mercader y de Cerbellón, conde de Cerbellón. Véndese en casa de Rafael
Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

620.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
abril 1697

374
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 13 de febrer
de 1697, a la Cort polonesa continuava el debat sobre l’elecció del nou rei, tot i que es preveia
que seria el príncep Jaume, que tenia el suport de la noblesa. Viena, 28 de febrer, l’Imperi
preparava l’exèrcit per la guerra a Hongria, amb la millora de les fortificacions i la
reconstrucció del pont d’Essex [Osijek]. Venècia, 27 de febrer, segons notícies procedents de
Constantinoble, el comerç de l’Imperi otomà es trobava molt alterat pels atacs de russos i de
cosacs. Londres, 6 de març, mentre els plenipotenciaris negociaven a La Haia, el rei Guillem
d’Anglaterra continuava fent preparatius per a la guerra, per tal de forçar els francesos a
signar la pau. París, 16 de març, l’ambaixador de Malta va informar el rei Lluís XIV de
l’elecció d’un nou Gran Mestre. Ceuta, 18 de març, els marroquins van tornar a bombardejar
la ciutat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
similitud amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

621.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
abril 1697
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 28 de febrer

de 1697, el príncep Jaume va retornar a la Cort i s’esperava que fos elegit com a nou rei.
Viena, 8 de març, l’Imperi transportava gran quantitat de munició i provisions a Petrovaradin,
lloc escollit com a quarter general de la campanya. Londres, 15 de març, es van descobrir uns
altres dos còmplices de la conspiració jacobita. La Haia, 21 de març, el castell de Ryswick fou
el lloc escollit per dur a terme les conferències de pau. A Amsterdam es treballava
intensament en la construcció de nous vaixells de guerra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres fulls d’aquesta sèrie.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

622.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
mayo 1697

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 de març de

1697, l’elecció del nou rei de Polònia es va fixar pel mes de maig. La noblesa, tot i els intents
de manipulació dels enviats de França, es mantenia partidària del príncep Jaume. Viena, 17 de
març, l’Emperador va celebrar un Consell de Guerra amb diversos generals per tractar la
continuació del front d’Hongria i el del Rin, davant la possibilitat que no hi hagués acord de
pau amb França. Londres, 26 de març, el rei Guillem d’Anglaterra desconfiava de la pau i
planejava viatjar a Flandes per posar-se al capdavant de l’exèrcit. Brussel·les, 10 d’abril, les
tropes franceses feien moviments tant a Flandes com al Rin.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres fulls d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

623.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
mayo 1697

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Guerra de Morea, Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Constantinoble, 6 de

gener de 1697, un ambaixador de Pèrsia va demanar al sultà la devolució de Babilònia.
Varsòvia, 15 de març, augmentava el suport al príncep Jaume com a successor al tron de
Polònia. Viena, 31 de març, l’Emperador va ordenar l’inici de la campanya de la guerra a
Hongria i la partida de tots els oficials, amb municions i provisions, cap als seus regiments.
Venècia, 24 de març, un comboi amb 2.000 soldats i moltes provisions era a punt de partir en
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direcció al Llevant. Brussel·les, 16 d’abril, augmentava el nombre de tropes aliades a França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

624.

Diario de los sucessos del sitio de Barcelona y Real exército de Cataluña
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 9 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari dels esdeveniments ocorreguts durant el

setge que l’exèrcit francès va posar a Barcelona l’any 1697, La narració comença el 5 de juny,
dia en que els francesos van acampar a Badalona. Segons la notícia, l’endemà va arribar la
flota francesa, formada per 12 vaixells de guerra, dos balandres, un bombarder, 28 galeres i un
centenar més de vaixells menors. Els dies 13 i 14 van començar els atacs, prop del convent de
Caputxins, i el dia 15 els bombardeigs des del mar, causant grans danys a la ciutat. La relació
abasta fins el 29 de juliol, quan encara no havia acabat el setge, i fou publicada a partir del 30
de juliol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1697 8º op.3
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2510 i F.Bon. 3170; ICC, RES 8au 16; BM, F 1 8º 16
ALTRES EDICIONS: existeix una edició semblant publicada a Madrid per Antonio Bizarrón amb

el títol Diario puntual de los sucessos del sitio de Barcelona y exército de Cataluña, desde el
dia cinco de junio hasta cinco de agosto, que se está continuando el assedio. ICC, RESCAPS 2. Es conserva també una edició en castellà impresa a Lisboa per Antonio Pedrozo
Galram amb el mateix títol que la de Madrid. BC, F.Bon. 2511. El text de totes dues és idèntic
al de la edició impresa a Barcelona fins al dia 29 de juliol de 1697. Les edicions de Madrid i
Lisboa continuen amb la narració dels esdeveniments ocorreguts a Barcelona fins el dia 4
d’agost i inclouen també la transcripció de les capitulacions pactades entre el comte de la
Corzana i el duc de Vendôme pel lliurament de la ciutat a l’exèrcit francès. Segons
l’imprimatur, l’edició de Lisboa aparegué amb posterioritat al 3 d’octubre de 1697.

625.

Capitulaciones hechas y concertadas entre el conde de la Corzana, maestro de campo,
general del exército de España y governador de la plaça de Barcelona, de una parte, y
el duque de Vendosme, capitán general del exército de Francia, de otra parte, por la
entrega de la ciudad de Barcelona y fuerte de Monjuí
IMPREMTA: no identificada

377
ANY: 1697
AUTOR: Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval i Louis de Vendôme
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 50 articles o condicions pactades el 10 d’agost de

1697 pel comte de la Corzana, virrei de Catalunya, i el duc Louis de Vendôme, general de
l’exèrcit francès, per la rendició de Barcelona, cosa que va posar fi al setge sobre la ciutat.
Inclou les “proposiciones para la Ciudad, Diputación, Brazo Militar, Eclesiástico y demás
comunes y particulares”.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1697 8º op. 1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 207; BC, F.Bon. 5534; BC, F.Bon. 7084; BMVB, 1 “B”
XVII/13; BMVB, 2 “B” XVII/351; ACS, R.1207
ALTRES EDICIONS: es conserva un exemplar idèntic, també sense peu d’impremta, amb la data i

el nom dels signants afegit en lletra manuscrita, AHCB, 1B-XXV-37, f.93v. Un altre
exemplar, també idèntic, inclou la indicació “Reimpresas por el original impreso en la ciudad
de Barcelona”. BC, F.Bon. 11972. També es conserva una edició impresa a Madrid per
Antonio Bizarrón, BC, F.Bon. 3129, i una altra en francès, sense peu d’impremta, amb el títol
Capitulations faittes & accordées entre... le duc de Vendosme de Mercoeur & d’Etampes...
vice-roy de Catalogne & general des armées... d’une part & le comte de Corçana, mestre de
camp general de l’armée d’Espagne... d’autre pour la reddition de la ville de Barcelonne &
du chasteau du Montjouy, AHCB, T 12º op.3; BMVB, 1 “B” XVII/13; BMVB, 2 “B”
XVII/351

626.

Relación de la insigne vitoria conseguida por las armas cesáreas baxo el mando del
Sereníssimo príncipe Eugenio de Saboya contra los otomanos, baxo el govierno y
conducta del Gran Sultán en las cercanías de Senta, a las orillas del Tibisco

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Zenta
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que el príncep Eugeni de Savoia va obtenir

contra els turcs a la Batalla de Zenta, l’11 de setembre de 1697. La notícia, datada a Viena el
dia 22 d’aquell mes, explica que un correu enviat pel príncep de Savoia va informar a la Cort
imperial que l’exèrcit havia derrotat els turcs en dues batalles, la una prop de Zenta, a la riba
del riu Tisza i l’altra camí de Temesvar, on el príncep es dirigia amb la intenció de posar-hi
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setge. Segons la notícia, en aquesta darrera batalla els turcs van tenir 40.000 morts i uns altres
6.000 que van caure presoners dels imperials. Inclou la relació dels morts i ferits de l’exèrcit
imperial, detallats segons els diferents cossos, amb un total de 430 morts i 1.593 ferits.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/5/22-22
ALTRES EXEMPLARS: ABEV, Varis 211, 199

627.

Segunda y verídica relación de la victoria obtenida por las armas cesáreas mandadas
por el príncipe Eugenio de Saboya contra las otomanas, mandadas por el Gran
Sultán, en las vezindades de Zenta, a las orillas del Tibisco, el día 11 de setiembre de
1697, venida de Viena, publicada el viernes 8 de noviembre de 1697
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca, Batalla de Zenta
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Text amb una part a dues columnes.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit imperial comandat pel príncep

Eugeni de Savoia va obtenir contra els turcs el dia 11 de setembre de 1697 prop de la ciutat de
Zenta, a la riba del riu Tibisco [Tisza]. Segons la notícia, l’exèrcit turc va tenir 32.000 morts,
dels quals 12.000 es van ofegar al riu, i 6.000 ferits, que foren fets presoners. Entre els morts
hi havia el Gran Visir turc.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-2106-36
ALTRES EDICIONS: existeix una edició publicada a Madrid per Antonio Bizarrón, a la impremta

d’Antonio Román, amb data de 26 d’octubre de 1697, titulada Relación verídica y distinta de
la gran vitoria obtenida por las armas cesáreas, mandadas por el príncipe Eugenio de
Saboya, contra las otomanas, mandadas por el Gran Sultán, en las vezindades de Zenta, a las
orillas del Tibisco, el dia onze de septiembre de 1697, sacada de las originales estampadas en
Viena y de cartas de buena mano, US, A 112/048 (40)

628.

Tratado de paz concluido en veinte de setiembre de este año de 1697 en el palacio de
Riswick, en la provincia de Olanda, entre el Sereníssimo y muy poderoso príncipe
Luis XIV, Rey de Francia y de Navarra de una parte, y el Sereníssimo y muy
poderoso príncipe Guillelmo III, Rey de la Gran Bretaña de la otra
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1697
AUTOR: plenipotenciaris dels reis de França i d’Anglaterra
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Tractat de Ryswick
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 17 articles del tractat de pau signat pels

plenipotenciaris dels reis de França i Anglaterra, Lluís XIV i Guillem III, a Ryswick, el 20 de
setembre de 1697, amb el que aquests dos països posaven fi a la Guerra dels Nou Anys. Per
part de França van signar Lillieroot, Harlay, Crécy i Callières, mentre que per part
d’Anglaterra ho van fer Pembroke, Viliiers i Williamson. Inclou també les ratificacions i els
documents de poders signat pels dos reis als seus respectius plenipotenciaris.
LOCALITZACIÓ: BMVB, 1 “B” XVII/13
ALTRES EDICIONS: existeix una edició sense peu d’impremta que conté les condicions de pau
acordades entre França i Àustria, que porta per títol Capitulaciones de las pazes acordadas
entre el señor Emperador, Alemania y Francia, el dia XXXI de octubre de 1687 [i.e. 1697], y
comprehende los capítulos siguientes. D’igual forma, existeix una altra edició, sense peu
d’impremta, que conté els pactes entre França i Holanda. Tratado de la paz concluido entre su
Magestad Christianíssima y los Señores Estados Generales de las Províncias Unidas, y
contiene los puntos siguientes. BMVB, 1 “B” XVII/13.

629.

Manifestación en que se publican muchos y relevantes servicios y nobles hechos con
que ha servido a sus Señores Reyes la Excelentíssima ciudad de Barcelona,
singularmente en el sitio horroroso que acaba de padecer en el presente año de 1697

IMPREMTA: Cormellas, per Jaume Caís
ANY: 1697
AUTOR: Consell de Cent
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 248 pàgines, 4º. Escut de la ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial fet publicar pel Consell de Cent per justificar la seva
actuació durant el setge que l’exèrcit francès va posar a Barcelona el 1697. Conté una relació
dels serveis fets per la Ciutat a la monarquia hispànica des de la fi de la Guerra dels Segadors.
Inclou reproduccions de memorials i cartes enviades i rebudes a la Cort de Madrid, així com
també detalls dels subsidis econòmics lliurats per la Ciutat de Barcelona a la monarquia
hispànica.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/6/4-1
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/5/17-1 (i uns altres 7)
ALTRES EDICIONS: impremta Cormellas, administrada per Tomàs Loriente. BUB, C-239/6/4-1;
BC, F.Bon. 213 (i uns altres 3); AHCB, B 1697 8º (1); BMVB, 1 “B” XVII/13. Existeix una
altra edició sense peu d’impremta, 194 pàgines, 2º. BUB, C-54/1/1-22, BC, F.Bon. 212; BC,
F.Bon. 6546; BC, F.Bon. 5423; AHCB, B 1697 4º (1); BMVB, 1 “C” XVII/334; BM, D VII
Fol 140.
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NOTA: aquest memorial fou enviat a Madrid pels consellers Barcelona cap a final de 1697.
Fernando de Pelegrí, agent del Consell de Cent a la Cort, confirmava haver-lo rebut en una
carta enviada als consellers, datada el 4 de gener de 1698. AHCB, Consell de Cent, Lletres
comunes originals, 1698, 1B-X-118, f.1.

630.

Edicte manat publicar per lo Excel·lentíssim Senyor D. Jordi, landgrave de Hassia,
príncep de Darmestat (...), llochtinent y capità general en lo present Principat de
Cathalunya y comtats de Rosselló y Serdanya, y capità general del Real Exèrcit de dit
Principat, del tractat de la pau feta entre las Magestats del Rey N.S. (que Déu guarde)
y del Christianíssim de França, ajustada en lo Congrés de Risvvick
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: príncep Jordi de Darmstadt i plenipotenciaris dels reis de França i Espanya
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Tractat de Ryswick
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 36 pàgines, 2º. Portada orlada i amb l’escut reial. Caplletra ornamentada, a

8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: edicte fet públic a Barcelona el 12 de febrer de 1698 per ordre del

príncep Jordi de Darmstadt, virrei de Catalunya, que recull els articles del Tractat de Ryswick,
signat entre França i Espanya, que va posar fi a la Guerra dels Nou Anys. Conté una llista de
les ciutats i territoris dels Països Baixos ocupats per França des de la signatura de la pau de
Nimega. Inclou també els poders donats pels reis Carles II d’Espanya i Lluís XIV de França
als seus plenipotenciaris. Inclou també el tractat de pau signat pel rei de França amb el duc de
Savoia sobre la neutralitat d’Itàlia.
OBSERVACIONS: l’exemplar descrit conté pàgines repetides (9, 10, 27 i 28)
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 14881
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon 11120; BC, F.Bon. 5089; BC, 2-V-2/21; BUB, XVIII-6943-46;

AHCB, DACB, 1B-XXV-37, f.138v; ACA, Generalitat, sèrie V, 225

631.

Capitulaciones de las pazes acordadas entre España y Francia y firmadas en el
castillo de Riswick, de la província de Olanda, el día veinte de setiembre de este año
de 1697, por los señores Don Francisco Bernardo de Quirós y conde de Tirlemón,
plenipotenciarios de España, y los señores Harlay, conde de Creci, y de Callieres, por
Francia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1698]
AUTOR: plenipotenciaris dels reis de França i d’Espanya
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Tractat de Ryswick
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de
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8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: llista de condicions de les negociacions de pau que França i Espanya

van dur a terme a Ryswick, Holanda, que van servir per posar fi a la Guerra dels Nou Anys.
La negociació va tenir lloc el 20 de setembre de 1697, amb la participació, per part del rei
d’Espanya, de Francisco Bernardo de Quirós, ambaixador espanyol a la Haia, i del comte de
Tirlemont. Com a plenipotenciaris del rei Lluís XIV de França hi van participar Nicolas de
Harlay, el comte de Crécy i François de Callières. La proposta, de 35 capítols, contemplava,
entre altres coses, la retirada de les tropes dels dos països als seus territoris i la restitució a la
corona hispànica de les ciutats de Girona, Roses i Bellver, així com Luxemburg, Charleroi,
Mons i Courtrai.
APUNT HISTÒRIC: segons una edició impresa a Madrid, la signatura del Tractat de Ryswick es

va fer pública en aquesta ciutat el dia 10 de novembre de 1697. Tanmateix, els diputats de la
Generalitat de Catalunya van rebre la confirmació oficial, a través d’una carta del rei, el 23 de
gener de 1698. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1695, part 3º. Sèrie
General (N), 252, f.623. A Barcelona, la publicació oficial de les paus es va fer el 12 de febrer
de 1698. DACB, vol. XXIII, p.18.
OBSERVACIONS: any d’impressió deduït de la publicació de les paus a Barcelona, a través de
l’edicte virregnal de febrer de 1698. Inclou publicitat. “Barcelona, por Rafael Figueró.
Véndese en su mesma casa, a la calle de los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 15142
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2509; BUB, B-45/2/3-18; AHCB, B 1697 8 op.2; ABEV, Varis

211, 292; BMVB, 1 “B” XVII/13; ICC, RES 12au 46; BM, F 3 8º 15
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Antonio Bizarrón, BC, F.Bon 4337. Existeix un full de 4

pàgines, sense peu d’impremta, que només conté la introducció, titulat Tratado de paz entre
su Magestad Catolica y su Magestad Christianíssima concluido en el castillo de Riswick, en
la província de Olanda, a 20 de septiembre de 1697, BC, F.Bon. 4336. Existeix també una
edició en francès impresa a Grenoble per Fr. Champ amb el títol Traité de Paix entre la
France et l´Espagne, conclu a Riswwick le 20 septembre 1697. BM, D VIII 12º 233

632.

Festivo agradecimiento que por la alegre conclusión de la paz universal de la
Monarquía de España con las demás coronas y príncipes christianos rindió a la
Magestad de Dios la Excelentíssima ciudad de Barcelona

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, Tractat de Ryswick
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 162 pàgines, 4º. Escut de la Ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes celebrats a Barcelona amb motiu de la fi de la
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Guerra dels Nou Anys. Inclou la transcripció de la carta, datada a Madrid el 29 de novembre
de 1697, en la que el rei Carles II informava als consellers de Barcelona de la signatura de la
pau amb França. El dia 13 de desembre de 1697 els consellers de Barcelona es van reunir per
decidir en quina forma s’havia de celebrar aquesta notícia. El dia 4 de gener, van marxar les
tropes franceses que encara ocupaven la ciutat, cosa que va comportar un esclat d’alegria
espontani de la població. Posteriorment es va cantar un Te Deum i es van fer lluminàries per
tota la ciutat. El dia 8 va entrar a la ciutat el nou virrei de Catalunya, el príncep Jordi de
Darmstadt, i els dies 9 i 10 de febrer es van fer més lluminàries. L’autor descriu amb detall la
decoració que es va fer als principals carrers. Inclou la transcripció d’uns villancets i del
poemes que van guanyar un concurs literari que es va convocar amb motiu de la pau. Conté la
transcripció del sermó que el pare Baltasar Sayol, monjo del monestir de Poblet, va
pronunciar a la catedral el dia 6 d’abril de 1698 en acció de gràcies per la signatura de la pau.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/6/4-6
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-63/4/24; BC, F.Bon. 5922 (i uns altres 5 exemplars); AHCB, B
1698 12º (4); UPF, ZX1698z.F47 (2 exemplars); UdG, B.Diocesana, 251/1118; BMVB, 1 “B”
XVII/13; ABEV, Varis 61, 90; ACS, R.1430; BPT, I/48; BPT, I/51; AHM, TOP: 163; BPG, A1034; BPL, R.3312

633.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
mayo 1698
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Danzig, 5 d’abril de
1698, l’ambaixador de França va arribar a aquesta ciutat per entrevistar-se amb el rei de
Polònia. Viena, 5 d’abril, la cort imperial va fer una prova al Danubi de dotze embarcacions
de “nueva invención”, amb presència de moltes autoritats, entre els quals hi havia el rei de
Romans, l’arxiduc Carles i el duc de Lorena. Venècia, 5 d’abril, l’armada veneciana va
estrenar uns nous vaixells de guerra. París, 26 d’abril, segons cartes procedents de Madrid la
salut del rei Carles II millorava. Madrid, 13 de maig, segons notícies arribades de Toledo el
rei Carles II es trobava més bé de salut.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid del martes 13 de mayo

de 1698. (Totes les referències a la Gaceta de Madrid fetes en endavant provenen de:
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www.boe.es)

634.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
mayo de 1698

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Danzig, 12 d’abril de

1698, el rei de Polònia havia tornat a la cort després de visitar unes fortificacions. Viena, 14
d’abril, el cardenal Kollonitsch va arribar a la cort imperial amb 400.000 florins, que eren una
part dels 4 milions que l’Emperador demanava als estats d’Hongria. La Haia, 24 d’abril, els
Estats Generals van aprovar un crèdit de 800 mil florins per l’Emperador. París, 3 de maig, un
correu extraordinari que va partir de Madrid el 18 d’abril va portar la notícia a la cort francesa
que el rei Carles II s’havia recuperat i que havia donat audiència a l’ambaixador de França.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 20 de mayo

de 1698.

635.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
junio 1698

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 15 d’abril de
1698, el rei de Polònia va tornar d’un viatge a Prússia. Viena, a 19 d’abril, l’exèrcit imperial
es preparava per a una nova campanya de la guerra contra els turcs. Roma, 15 d’abril, el Papa
va ordenar que fossin lliurats 100.000 escuts romans a l’Emperador per la guerra contra els
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turcs. Londres, 25 d’abril, el Parlament va resoldre restablir el comerç amb tots els països. La
Haia, 1 de maig, França demanava a Holanda que fos restituïda la companyia de les Indies
Orientals. París, 10 de maig, un informe encarregat pel rei mostrava que a la ciutat hi havia un
total de 150.000 estrangers. Madrid, 27 de maig, les cartes arribades de Toledo informaven
que el rei continuava amb bona salut.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido nueva impressión de el libro de los Santos nuevos,
véndese en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 27 de mayo

de 1698.

636.

Verdadera relación del grande incendio y maravillosa destrucción hecha por el monte
Vesuvio, dicho vulgarmente la montaña de Soma, serca la ciudad de Nápoles, en la
qual se da cuenta de lo que sucedió desde los 29 de abril hasta los 10 de junio deste
presente año de 1698 y los daños que ha causado a los pueblos
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Nàpols el 10 de juny de 1698 que explicava els danys

que va ocasionar una erupció del volcà Vesubi que va començar el 29 d’abril. Segons la
notícia, les cendres van cobrir els camps de conreu i van fer malbé molts arbres fruiters. Els
habitants dels pobles propers es van refugiar a Nàpols, on foren allotjats en les cavallerisses
reials i altres cases, per ordre del virrei, el marquès de Cogolludo [Luis Francisco de la Cerda,
duc de Medinaceli]. El dia 6 de juny es celebrà una processó que va sortir de la catedral de
Nàpols.
OBSERVACIONS: indica que prèviament havia estat impresa a Nàpols i a Roma pels impressors

Gaetano Zenobi i Jorge Placho, respectivament.
LOCALITZACIÓ: BC, Porter Nàpols XXIX/26
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1698 8º op. 9

637.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
agosto de 1698
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 17 de juny de

1698, el rei de Polònia va retornar a la cort després d’un viatge. Viena, 22 de juny, el comte de
Thun, comandant de les galeres de l’orde de Malta, va ser rebut per l’Emperador. Roma, 17 de
juny, el Papa va enviar les galeres a ajudar la flota veneciana. París, 12 de juliol, l’exèrcit
comandat pel duc de Borgonya fou augmentat fins a 50.000 soldats. Ceuta, 16 de juliol, el
governador d’aquesta ciutat havia iniciat negociacions amb els marroquins. Madrid, 26 de
juliol, segons cartes de Brussel·les del 12 de juliol l’ambaixador del tsar de Rússia havia
arribat a Viena.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 29 de julio

de 1698.

638.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
agosto de 1698

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 24 de juny de

1698, el rei de Polònia va nomenar al bisbe de “Kiovia” [Kiev] com a ambaixador per les
negociacions de pau amb els turcs que havien de celebrar-se a Viena. Viena, 28 de juny,
l’Emperador, el rei de Romans, i l’arxiduc Carles, van passar revista als 6.000 soldats enviats
pels estats Franconia i Saxònia. Roma, 29 de juny, una erupció del volcà Vesubi va causar un
gran destrucció prop de Nàpols. Venècia, 28 de juny, un estol de l’armada veneciana, format
per 7 vaixells de guerra i 14 “marsilianas”, va partir en direcció a Llevant. Brussel·les, 12 de
juliol, l’elector de Baviera va inspeccionar les places de Namur, Charleroi i Luxemburg.
Madrid, 5 d’agost, la flota espanyola va partir el dia 24 de juliol en direcció a Santo Domingo
i Maracaibo.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies de la mateixa sèrie.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 5 de agosto

de 1698.

639.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de
agosto de 1698
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 1 de juliol de

1698, les tropes poloneses es dirigien a Halicz, prop de Leopolis [Lviv], per a una revista
general. Viena, 9 de juliol, el tsar de Rússia es trobava de visita a la Cort imperial. Roma, 5 de
juliol, el cardenal Altieri, camarlenc de l’Església romana, va morir el 29 de juny. Brussel·les,
25 de juliol, el governador de Flandes va visitar Arlon i Luxemburg. París, 26 de juliol,
segons cartes procedents d’Estrasburg i de Magúncia, les tropes franceses havien evacuat la
ciutat de Friburg de Bisgrau. Madrid, 12 d’agost, el rei Carles II va nomenar Juan de Acuña
mestre de camp de l’exèrcit de Catalunya.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 12 de agosto

de 1698.

640.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
agosto 1698
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 8 de juliol de
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1698, els comissaris del rei de Polònia estudiaven les proposicions de pau fetes per l’Imperi
Otomà amb els enviats de l’Emperador, del tsar de Rússia i de Venècia. Viena, 12 de juliol,
aprofitant la visita del tsar Pere [el Gran] de Rússia, la cort imperial va celebrar la festa de
sant Pere. La Haia, 26 de juliol, el rei Guillem d’Anglaterra va prorrogar el Parlament i es
preparava per viatjar a Holanda. Madrid, 19 d’agost, segons cartes procedents de Cadis, deu
vaixells de guerra francesos, comandats pel comte d’Estrées, havien arribat a aquell port.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 19 de agosto

de 1698.

641.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
setiembre 1698

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 22 de juliol

de 1698, el rei de Polònia va signar un acord amb la noblesa de Lituània. Viena, 26 de juliol,
la cort imperial va celebrar el 21 aniversari del rei de Romans, Josep I, mentre continuava la
visita del tsar [Pere el Gran] de Rússia. Venècia, 26 de juliol, la República feia els preparatius
per rebre la visita del tsar de Rússia. Un vaixell arribat de Nàpols de Romania va confirmar
l’arribada d’un comboi de reforç de la flota veneciana a aquest port.
OBSERVACIONS: Inclou publicitat. “Donde estas relaciones se hallará el libro de los Santos

modernos, impressión nueva; las obras de san Vicente Ferrer; las obras de R.P.Fr. Nicolás
Gorrani”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 26 de agosto

de 1698.

642.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
setiembre 1698

IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 27 de juliol
de 1698, el rei de Polònia va assumir la paga de l’exèrcit de Lituània, com a part de l’acord
amb la noblesa d’aquest ducat. Viena, 31 de juliol, es va representar a la cort una comèdia, en
la que hi van participar el tsar de Rússia, el rei de Romans i l’arxiduc Carles. Roma, 26 de
juliol, el Vaticà va celebrar l’inici del vuitè any del pontificat del papa Innocenci XII. La Haia,
7 d’agost, els Estats Generals estudiaven la possibilitat de signar una aliança estable amb
Anglaterra, Suècia i Dinamarca. Madrid, 2 de setembre, el rei Carles II va tornar a posar-se
malalt.
OBSERVACIONS: Inclou publicitat. “Donde estas relaciones se hallará el libro de los Santos
modernos, impressión nueva; las obras de san Vicente Ferrer; las obras de R.P.Fr. Nicolás
Gorrani”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 2 de

septiembre de 1698.

643.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
setiembre de 1698
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 30 de juliol
de 1698, els plenipotenciaris de Polònia i Lituània van signar un tractat de pau. Viena, 4
d’agost, l’Emperador va rebre uns ambaixadors de Rússia. Roma, 3 d’agost, el Papa va
atorgar 200.000 escuts de plata a la República de Venècia per la guerra contra els turcs. París,
23 d’agost, el rei Lluís XIV va combregar en públic, a Versalles. Madrid, 9 de setembre, el rei
Carles II, ja recuperat d’una malaltia, va nomenar per arquebisbe de Càller a fra Antoni Folch
de Cardona.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
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similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 9 de
septiembre de 1698.

644.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
setiembre 1698

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 5 d’agost de
1698, el rei de Polònia es dirigia amb el seu exèrcit cap a Leòpolis [Lviv], on havia de reunirse amb les tropes alemanyes i lituanes. Viena, 9 d’agost, el secretari de l’ambaixador
d’Anglaterra va arribar a la cort imperial procedent d’Adrianòpolis amb les propostes de pau
de l’Imperi Otomà. Dresden, 9 d’agost, el rei de Polònia va publicar un edicte en aquesta
ciutat prohibint les injúries contra els catòlics per part dels predicadors luterans. Venècia, 9
d’agost, va arribar a la República una part de la comitiva del tsar de Rússia. La Haia, 20
d’agost, l’ambaixador de França va fer entrada pública a aquesta ciutat.
OBSERVACIONS: Inclou publicitat. “Donde estas relaciones se hallará el libro de los Santos
modernos, impressión nueva; las obras de san Vicente Ferrer; las obras de R.P.Fr. Nicolás
Gorrani”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 16 de

septiembre de 1698.

645.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
octubre 1698

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 14 d’agost de

1698, el Gran Tresorer de Lituània va partir de la cort polonesa cap a aquell ducat, per tal
d’accelerar la posada en marxa de l’exèrcit. Viena, 23 d’agost, l’Emperador va donar
audiència al marquès de Villars, enviat del rei de França. La Haia, 11 de setembre, un enviat
de Suècia va informar als Estats Generals que aquell país havia signat una aliança amb França
per tal d’assegurar el tractat de Ryswick. Brussel·les, 5 de setembre, el marquesos de Huxelles
i Vauban van visitar Alsàcia per revisar la fortificació d’algunes ciutats, entre elles Estrasburg.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 23 de
septiembre de 1698.

646.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
octubre 1698
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 d’agost de
1698, un enfrontament entre tropes lituanes i poloneses va estar a punt de fer fracassar
l’aliança entre els dos països. Viena, 27 d’agost, els representants de l’Imperi, Polònia i
Venècia van celebrar diverses conferències per tractar les propostes de pau dels turcs. Roma,
23 d’agost, el Papa va publicar una butlla pel govern de la Casa de Loreto. Brussel·les, 9 de
setembre, els francesos prosseguien la fortificació de la plaça de Givet. Cadis, 21 de setembre,
va arribar a aquest port la flota espanyola, que havia sortit de la Havana el 21 de juliol.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 30 de
septiembre de 1698.
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647.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
octubre 1698

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Lemberg [Lviv], 19
d’agost de 1698, el tsar de Rússia i el rei de Polònia van tenir una trobada. Del campament
imperial a Kobila, 27 d’agost, l’exèrcit del príncep Eugeni de Savoia va moure el seu
campament fins a situar-se prop de Petrovaradin. Viena, 3 de setembre, el rei de Romans va
participar en una justa i va guanyar una espasa de premi. Roma, 30 d’agost, el comte
d’Altamira, ambaixador espanyol a Roma, va morir durant un viatge.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 7 de octubre

de 1698.

648.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
octubre 1698

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Leòpolis [Lviv], 26
d’agost de 1698, el rei de Polònia va celebrar un consell de guerra per tractar les proposicions
de pau dels turcs i decidir si posar setge a Kàmianets. Del camp imperial a Titel [Sèrbia], 31
d’agost, el general Pálffy va sortir del campament de Kobila per fer una incursió en territori
turc prop de Temesvar. Viena, 10 de setembre, el marquès de Villars, enviat del rei de França,
va fer entrada a la cort imperial, mentre l’ambaixador anglès va sortir en direcció a Belgrad
amb noves instruccions per fer la pau amb els turcs. La Haia, 18 de setembre, els Estats
Generals es van reunir per tractar del reforçament de les fortificacions i l’armada naval.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
OBSERVACIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 14 de octubre

de 1698.

649.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 31 de
octubre 1698
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Leòpolis, 10 de
setembre de 1698, el rei de Polònia va ordenar al Tresorer Reial facilitar els diners necessaris
als plenipotenciaris que havien de participar en un congrés a Eslavònia. Del camp imperial al
riu Tibisco [Tisza], 8 de setembre, l’exèrcit del príncep Carles de Savoia va ordenar la
construcció de ponts per passar el riu. Viena, 17 de setembre, es va descobrir una conspiració
dins l’exèrcit imperial a Hongria. Venècia, 17 de setembre, un ambaixador de la República va
partir cap a Viena per participar en un congrés de pau amb l’Imperi Otomà. Madrid, 21
d’octubre, el rei Carles II va nomenar Miguel de Jaca com a fiscal del Consell Superior
d’Aragó.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como han salido los siguientes pronósticos. El Gran Rutilio
Benencaça. El menor de los estrólogos Agustín Costa. Y el maestro en Estrologia Felipe
Bravo. Véndense en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 21 de

octubre de 1698.

650.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
noviembre 1698
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra Turca

393
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Leòpolis [Lviv], 13 de

setembre de 1698, la reina vídua va partir d’aquesta ciutat en direcció a Roma, acompanyada
dels seus fills, els prínceps reials. Del camp imperial de Beckerek [Zrenjanin], 11 de setembre,
el general Pálffy es va apropar a Temesvar amb 1.400 efectius de cavalleria però va haver de
retornar en ser descobert pels turcs. Viena, 24 de setembre, la cort imperial, amb l’Emperador
al capdavant, va celebrar a la catedral de Sant Esteve la commemoració anual de
l’alliberament del setge turc de 1683. Roma, 19 de setembre, el cabild de Ratisbona va
sol·licitar al Papa la confirmació del nomenament del príncep Climent de Baviera com a nou
elector. Venècia, 20 de setembre, segons notícies arribades de Constantinoble, els turcs
estaven inquiets davant el desembarcament de l’armada veneciana a l’illa de Lemnos.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido en quatro tomos en foleo La Corte Santa, su autor el
reverendíssimo padre Nicolás Causino, de la Compañía de Jesús. Véndese en casa Rafael
Figueró”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 28 de

octubre de 1698.

651.

Escudo de la verdad en que asseguran el muy Ilustre y Fidelíssimo consistorio de la
Diputación a todo el Principado, la Excelentíssima ciudad de Barcelona a todos sus
naturales y gremios, el muy Ilustre y Fidelíssimo Braço Militar a toda la catalana
nobleza, contra los tiros de la malicia, embidia o ignorancia que intentan herir el
insuperable valor, constancia y zelo del Principado, ciudad y nobleza a servicio de su
Rey y Señor en el passado sitio de 1697

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1699
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra dels Nou Anys, setge de Barcelona de 1697
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial amb que la Conferència dels Tres Comuns, formada per la
Diputació del General, el Consell de Cent i el Braç Militar, es defensava de les crítiques
rebudes per la seva actuació durant el setge que els francesos van posar a Barcelona el 1697.
Reprodueix les cartes enviades pel rei Carles II en resposta a les peticions d’ajut militar que li
havien enviat prèviament les tres institucions catalanes.
OBSERVACIONS: imprès per ordre de la Diputació del General. Any d’impressió extret del
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dietari de la Generalitat.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/22-4
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-41/2/24-16 (i 11 exemplars més); BC, F.Bon. 11903 (i 6
exemplars més); AHCB, B 1697 8º op. 4; AHCB, DACB, 1B-XXV-37, f.202v; BB,
Patrimoni, *N 15-I-4; BB, Patrimoni, *N 21-II-21.1; UPF, ZX1698z.E63; BLM, R.930;
BMVB, 1 “B” XVII/13 (i 3 exemplars més); BM, F 1 8º 17
NOTA: Rafael Figueró va rebre l’encàrrec d’imprimir l’Escudo de la Verdad el 13 de juny de

1699, després de l’aprovació feta per la Conferència dels Tres Comuns. En va imprimir un
total de 6.250 exemplars, pels quals va cobrar 178 lliures i 10 sous. DGC, Vol. IX, p.1.065 i
1.074.

652.

Discurso sobre el eclipse del sol de este año 1699, sucedido a 23 de setiembre, en el
qual se motivan aun algunos sucessos generales del siglo próximo al de 1700
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1699
AUTOR: “el pescador de Comachio”
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 8º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 2 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: informa d’un eclipsi de sol que es va produir el 23 de setembre de

1699. Inclou una explicació científica de les causes dels eclipsis i una segona part dedicada
als signes del Zodíac i a la influència que aquest tipus de fenòmens podien tenir sobre el
planeta. Entre altres coses, l’autor preveia inundacions i altres adversitats climàtiques i
augurava un segle XVIII “memorable por los grandes accidentes”.
OBSERVACIONS: indica que fou traduït de l’italià al castellà
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9476

653.

Reflexiones sobre el tratado que han concluido entre si los dos Reyes de Francia y de
Inglaterra y los Estados Generales de las Provincias Unidas del País Baxo en el gran
propósito de la subcessión del Rey Católico y repartición de su Monarquia
IMPREMTA: Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1700
AUTOR: anònim
TEMA: successió de Carles II, Tractat de Londres
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 40 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Inclou

subtítol, “Se manifiestan las enormidades, inconseqüencias del mesmo Tratado y las fatales y
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perniciosas resultas que tendría su afectuación, y por fin, se examina si entre las dos
extremidades de admitir la repartición o contrastarla seria acertado medio termino, el de
ofrecer la entera subcessión a la Francia para el segundo genito del Delfín, como se dize que
algunos proponen”.
RESUM DEL CONTINGUT: reflexions a l’entorn de l’anomenat Segon Tractat de Partició, signat a
Londres el mes de març de 1700 per França, Holanda i Anglaterra amb l’objectiu de repartir
els territoris de la monarquia hispànica després de la mort del rei Carles II entre l’hereu de
França, l’arxiduc Carles d’Àustria i el duc de Lorena. L’autor, anònim, criticava el tractat i
advertia de les conseqüències que tindria per a Europa la seva aplicació ja que, segons ell,
seria l’origen de noves disputes territorials. En aquest sentit, l’autor valorava també la
possibilitat que el successor fos el segon fill del Delfí de França, que era, sense anomenar-lo
explícitament, el duc d’Anjou.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en casa Juan Piferrer, en la plaça del Ángel, y a su

costa”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 446
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1700 8º op.17; BPEB, 946 Tra
ALTRES EDICIONS: existeixen dues edicions publicades suposadament a Colònia. BC, F.Bon.
2883 i BC, F.Bon. 8332

654.

Consideraciones desinteressadas sobre el proyecto y tratado concluido para la
división de la Monarquía de España

IMPREMTA: Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1700
AUTOR: anònim
TEMA: successió de Carles II, Tractat de Londres
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reflexions d’un personatge anònim a l’entorn del tractat signat a

Londres per França, Anglaterra i Holanda, l’anomenat Segon Tractat de Partició, per repartirse els territoris de la monarquia hispànica després de la mort de Carles II. L’autor qualificava
aquest tractat d’ofensiu i injuriós a la “sagrada independencia” dels reis, oposat a la llibertat
dels regnes i desproporcionat als veritables interessos de les potències europees.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en casa Juan Piferrer, librero, a la plaça del Ángel,

y a su costa”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 455
ALTRES EXEMPLARS: BC, Porter Europa Vària 1/8; AHCB, 8º op. 2279; AHCB, B 1700 8º op.

8; BPEB, 946 Tra
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ALTRES EDICIONS: Pamplona. BC, F.Bon. 2708

655.

Relación verdadera de lo sucedido en la ciudad de Tarragona, en el Principado de
Cataluña, el día tres de setiembre de 1700
IMPREMTA: Josep Llopis, administrada per Joan Piferrer
ANY: 1700
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge de Santa Tecla en portada. Caplletra ornamentada, a

8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes que va provocar una explosió que hi hagué a
Tarragona el divendres dia 3 de setembre de l’any 1700. En el transcurs d’una tempesta un
llamp va caure a l’anomenada “Torre de Sant Francesc”, on, segons la notícia, hi havia
emmagatzemats uns 350 quintars de pólvora, granades i altre material d’artilleria. L’explosió
va afectar més de 100 cases i alguns edificis grans, entre els quals hi havia els convents de
franciscans i de predicadors, la Universitat, l’hospital de Santa Tecla, la casa de la Companyia
de Jesús i altres. En total hi hagué 28 morts.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Y se advierte como en dicha imprenta se imprimen dos

tomos en quarto intitulados El Emperador Político y Política de Emperadores, su autor el
doctor Francisco Solanes, cathedrático de leyes desta Universidad”.
APUNT HISTÒRIC: el rei Carles II va rebre la notificació d’aquest accident a través d’una carta,

datada el 6 de setembre de 1700, que l’arquebisbe de Tarragona va enviar al Consell d’Aragó.
Els membres d’aquest Consell van llegir la carta el 27 de setembre, decidint, tot seguit,
informar-ne al rei. ACA, Consell d’Aragó, Lligalls, 230, n.29.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9491
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1700 8º op.19; BM, F 2 8º 1

656.

Glorioso triunfo conseguido por quatro galeras de la religión de San Juan en los
mares de berberia, apressando un vaxel de Trípoli llamado Sultana, a 9 de octubre de
1700
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: anònim
TEMA: guerres de Barbaria
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’una galera en portada. Caplletra ornamentada, a 6

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un enfrontament naval que hi hagué prop de les costes de
Tunísia entre quatre galeres de la monarquia hispànica, dirigides per Juan Bautista Spínola,
contra un vaixell berber que havia sortit del port de Sussa, a Tunísia. Les galeres van
aconseguir capturar el vaixell, de 80 canons, amb 160 mariners, que foren convertits en
esclaus. La relació inclou la llista dels baixes de les galeres, tant de morts com de ferits.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9492
ALTRES EXEMPLARS: BM, F 3 8º 18

657.

Relación diaria de la enfermedad y mejora de nuestro amado Rey y Señor Carlos II
(que Dios guarde)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: anònim
TEMA: estat de salut del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 5 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Madrid a 2 d’octubre de 1700 que informa sobre

l’empitjorament de l’estat de la salut del rei Carles II i dels remeis que se li van aplicar. La
narració comença el dia 20 de setembre i acaba a principi d’octubre. Inclou una notícia datada
a Barcelona el dia 9 d’octubre que informa que, segons cartes arribades per un correu
extraordinari la nit del 6 d’octubre, datades a Madrid el dia 3, confirmaven la millora de la
salut del rei. Davant d’això, es va cantar un Te Deum a la catedral de Barcelona, amb
l’assistència del príncep Jordi de Darmstadt, virrei de Catalunya.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como las Reflexiones impressas en Colonia y las

Consideraciones impressas en Pamplona se venden en casa Rafael Figueró, a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9157
ALTRES EXEMPLARS: ABEV, Varis 211, 148

658.

Carta real, escrita als molt Il·lustres y Fidelíssims Senyors diputats y oydors de
comptes del General del Principat de Cathalunya, la data de la qual és en Madrit al 1
de nohembre 1700

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: Carles II, Marianna d’Àustria i diputats del General
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pel rei Carles II als diputats del

General, datada a Madrid el primer de novembre de 1700, en la que informava que havia
ordenat al cardenal de Toledo, Luis Fernández de Portocarrero, que es fes càrrec del govern de
forma provisional durant la seva malaltia i que, en cas de morir, s’obrís el seu testament.
Segons el rei, això era el millor que podia fer pel bé dels seus regnes i era el que més
convenia per la defensa de les Constitucions del Principat. La carta està signada pel “conde
del Palacio”, que certificava que el rei havia mort sense haver-la pogut signar. Inclou una altra
carta, escrita per la reina Marianna als Diputats de la Generalitat, amb data del 3 de novembre
de 1700, en la que els informava de la mort del rei i del nomenament del duc d’Anjou com a
successor a la corona hispànica, per tal que portin a terme “las demostraciones públicas de
lutos y honras”. La reina ordenava que el príncep Jordi de Darmstadt seguís com a virrei de
Catalunya per la resta del trienni. Finalment, hi ha la transcripció de la deliberació feta pels
Diputats de la Generalitat, amb el vist-i-plau del Consell de Cent i el Braç Militar, segons la
qual acceptaven, sense prejudici de les Constitucions, que el príncep de Darmstadt continués
com a virrei de Catalunya per la resta del seu mandat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12695
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 6544; BC, F.Bon. 444, BC, 2-V-C1/32; BUB, C-240/2/17-42;
BUB, XVII-7122-8; BMVB, XVII/334; ABEV, Varis 229; UdG, B.Diocesana, 34/509. A
banda, es conserva una còpia manuscrita de la carta de la reina als diputats de la Generalitat,
BC, Ms. 3612, f.73.
NOTA: Rafael Figueró va imprimir un total de 5.000 exemplars d’aquesta carta, pels quals la

Generalitat li va pagar 130 lliures, tal i com es constata en el Registre de Deliberacions: “[Els
diputats] deliberan perçò que sie manat, com ab la present deliberació se mana, a Rafel
Figueró, estamper del General, trobant-se present en concistori, pera que a expensas del
General imprime lo número de sinch mil de cada un de dits papers dalt refferits”. ACA,
Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1698-1701, part 4º, Sèrie General (N),
257, f.476v, 18 de novembre de 1700. El pagament de la impressió consta a: Ibidem, f.509, 23
de desembre de 1700.

659.

Copia de las cláusulas del testamento que otorgó el Rey nuestro Señor don Carlos
Segundo (que está en Gloria) tocantes a la formación de la Junta de Govierno, en 2 de
octubre de 1700
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1700
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º.
RESUM DEL CONTINGUT: fragment del testament de Carles II, referent a la formació d’una junta

de govern, i de les persones que l’havien de constituir, en el cas que en morir el rei el seu
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successor es trobés encara fora dels seus regnes. Les clàusules establien també que els virreis i
governadors, així com els membres dels tribunals, es mantindrien en els seus llocs fins que el
successor o la junta nomenada ho decidissin. Inclou la Copia de las cláusulas de el testamento
que otorgó el Rey nuestro Señor Don Carlos Segundo (que está en la gloria) tocantes a la
sucessión de todos sus Reynos y Señorios, en 2 de octubre de 1700 en la que el rei Carles II
nomenava successor al duc d’Anjou. El rei argumentava aquesta elecció emparant-se en el
supòsit “que la razón en que se funda la renuncia de las señoras doña Ana y doña Maria
Teresa, Reyna de Francia, mi tía y hermana, a la sucessión de estos reynos fue evitar el
perjuizio de unirse a la corona de Francia, y reconociendo que viniendo a cessar este motivo,
fundamental, subsiste el derecho de la sucessión en el pariente mas immediato, conforme a las
leyes de estos reynos, y que oy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Francia”.
LOCALITZACIÓ: BC, Toda 7-VI-17-2
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1700 8º op. 5
ALTRES EDICIONS: les clàusules del testament de Carles II foren publicades també per Rafael
Figueró, però de forma separada, per una banda les relatives a la formació de la Junta de
Govern, BC, F.Bon. 2310, i per l’altra les de la successió, AHCB, B 1700 8º op.6

660.

Copia del testamento cerrado que en dos de octubre del mil setecientos, y del codicilo
que en cinco del mismo mes y año hizo la Magestad del Señor Rey D.Carlos II (que
está en Gloria) debaxo de cuya disposición falleció en primero de noviembre
siguiente. Y también copia del papel que cita el testamento

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: Carles II
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu 8

puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció íntegra del testament de Carles II, amb un total de 59

capítols i els 7 del codicil.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 447
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 4342; BC, F.Bon. 3004; BUB, B-45/2/3-23; UPF,

ZX1700.C671; BM, F 3 8º 17
ALTRES EDICIONS: Barcelona, impremta de Josep Llopis (administrada per Joan Piferrer). BC,

F.Bon. 448; BC, F.Bon. 4343; BC, F.Bon. 9479; AHCB, B 1700 8º op.7. Madrid, per Juan
García Infanzón. BC, F.Bon. 2948. Saragossa, per Pascual Bueno, AHCB, A 8º op. 399; sense
peu d’impremta, BUB, B-45/2/1-1. Existeix també una edició en francès, impresa a París per
Frédéric Leonard amb el títol Testament et codicille de Charles II, roy d´Espagne, fait le 2
d´octobre 1700, avec plusieurs pièces curieuses concernant le dit testament, BM, D VI 4º 16
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661.

Fúnebre relación del real entierro que se hizo a la Magestad Católica de nuestro gran
monarca Carlos II (que está en Gloria)
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari dels actes que es van fer a Madrid des de la

mort de Carles II, el dilluns 1 de novembre de 1700, fins que el cos fou portat al monestir de
l’Escorial, el divendres dia 5 del mateix mes. Conté molts detalls sobre com es va trobar el
cos del rei per dins quan es va procedir a embalsamar-lo, constatant que la seva salut era molt
precària. El cos fou exposat durant tres dies perquè pogués ser visitat pel poble. El divendres
5 de novembre es van dir tres misses solemnes a les tres capelles reials i a les set de la tarda es
va traslladar el cos cap a l’Escorial. A continuació la relació inclou una breu biografia de
Carles II.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figuero per la
publicitat. “Adviertese como se vende todo lo contenido en el testamento del Rey nuestro
Señor Carlos II (que está en Gloria) en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2311
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.450; BUB, B-45/2/3-24; AHCB, B 1700 8º op. 11

662.

Copia de carta del Rey Christianíssimo Luis Dezimoquarto a la Reyna nuestra señora
y señores del Govierno
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: Lluís XIV, rei de França
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de la carta que el rei Lluís XIV de França va enviar a la
reina d’Espanya i a la Junta de Govern confirmant haver rebut, de mans del marquès de
Castelldosrius, ambaixador espanyol a París, la notificació de la mort del rei Carles II i les
clàusules del testament, amb l’elecció del duc d’Anjou com a successor. El rei francès
comunicava a la Cort hispànica l’acceptació del testament, indicant que ordenaria el seu nét
que partís com més aviat millor cap a Espanya. La carta fou signada a Fontainebleau el 12 de
novembre de 1700 per Lluís XIV i per [Jean Baptiste] Colbert, ministre d’afers estrangers
francès.
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APUNT HISTÒRIC: segons el redactor dels Annals del Convent de Santa Caterina de Barcelona

aquesta carta fou publicada a la capital catalana el dia 27 de novembre de 1700. BUB, Ms.
986, f.113.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 449
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/2/3-22; ABEV, Varis 211; BLM, R.695
ALTRES EDICIONS: Barcelona, impremta Cormellas, administrada per Francesc Barnola. AHCB,
B 1700 8º op.13; BUB, Ms.986. Es conserven també dues edicions sense peu d’impremta: una
de similar, B-65/5/7-5; BC, F.Bon.2611; UPF, ZX1700z.C67, i una altra de 6 pàgines en 2º, a
dues columnes, amb el text en francès en una i la traducció al castellà en l’altra, que conté
correccions manuscrites. BC, F.Bon.5040. Es conserva també una edició publicada a Sevilla
per Juan Francisco de Blas, US, 109/087 (33a). A banda, existeix una edició en italià, impresa
a Milà per Marco Antonio Pandolfo Malatesta, amb el títol Copia di lettera del sigr. Re
Cristianissimo, scritta in Fontanablú li 12 di novembre dell’ anno 1700 alla Regina nostra
Signora e Gionta di Governo, e tradetta dall’ originale in idioma francese nell’ italiano, in
risposta di quella che scrissero il di primo dello stesso mese e anno partecipando la notizia
della morte del Re nostro Signore Don Carlo Secondo (che sta in gloria) e la sua
dichiarazione di successore della sua Monarchia a favore del Signor Re Don Filippo Quinto,
duca d’Angió, nostro Signore (che Dio guardi), abbiatico di S.M. Cristianissima. BC, Toda
15-V-26/17

663.

Relación de lo que avisan de la Corte de Francia, con el correo que vino el dia 21 del
presente, al embiado de aquella Corona a esta Corte

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1700
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la forma en que el rei Lluís XIV de França va informar al

duc d’Anjou, el seu nét, que havia estat designat hereu de la Monarquia espanyola. Segons la
notícia, després de llegir el testament de Carles II que el novembre de 1700 li portà el
marquès de Casteldosrius [Manuel de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Lanuza], el rei de
França va recloure el duc d’Anjou a la seva habitació durant dos dies, després dels quals va
cridar al Delfí de França, el seu fill, al duc de Borgonya, el major dels néts, als quals, en
presència de l’ambaixador espanyol, ordenà que renunciessin a la Corona espanyola. Tot
seguit, va fer cridar el duc d’Anjou i davant del seu pare i germà li va comunicar que ja era rei
d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9489
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, 8º op. 2263; AHCB, B 1700 8º op. 18
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ALTRES EDICIONS: Madrid, per Lucas Antonio de Bedmar y Narváez. BC, F.Bon. 9480.

664.

Copia de un capítulo de carta que el Christianíssimo Rey de Francia escrivió a su
embiado en esta Corte en que le manda de las gracias a el Exmo. Señor cardenal
Portocarrero, arçopispo de Toledo, y uno de los señores governadores de el Reyno, en
orden a lo que se ha [obligado] a mirar por el bien de la Monarquía y ofreciendo sus
tropas y armadas donde las necessitare
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1700]
AUTOR: Lluís XIV, rei de França
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada el [novembre de l’any 1700] pel rei
Lluís XIV de França a l’ambaixador francès a Madrid en la que li ordenava transmetre el seu
agraïment al cardenal Portocarrero, comprometent-se a fer que el duc d’Anjou tingués en
compte els seus consells. El rei francès, a més, oferia els seu exèrcit al cardenal per si en
algun moment la monarquia espanyola el necessitava.
OBSERVACIONS: any de publicació extret del contingut
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/7-12
ALTRES EDICIONS: Cormellas, administrada per Francesc Barnola, 1700. AHCB, B 1700 8º op.

12.

665.

Real aclamación que de orden de la Reyna nuestra Señora y la Junta de Govierno se
executó en esta Corte de Madrid el miércoles 24 de noviembre de este presente año de
1700, levantando el estandarte real por el Rey Católico nuestro Señor Don Felipe V
(que Dios guarde), en que se refieren todas las circunstancias que concurrieron a tan
real y magnífico acto
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: Lucas Antonio de Bedmar y Narváez
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que van tenir lloc a Madrid el dia 24 de novembre
de 1700 per celebrar que el rei Lluís XIV de França, en nom del seu nét, el duc d’Anjou,
havia acceptat l’herència de Carles II. El diumenge dia 21 havia arribat a la Cort de Madrid
d’acceptació del rei de França de la successió de la Monarquia hispànica, en resposta a la
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carta que li havien enviat la reina Marianna i la Junta de Govern, amb la notícia de la mort de
Carles II i la clàusula del testament que feia hereu al duc d’Anjou.
OBSERVACIONS: nom de l’autor extret d’una edició feta a Madrid.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9490
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/7-10, AHCB, B 1700 8º op. 16
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a Madrid per Antonio de
Bedmar y Narváez. BC, F.Bon. 4665. A Barcelona fou reproduïda també per la impremta de
Josep Llopis, administrada per Joan Piferrer. BC, F.Bon. 452; AHCB, B 1700 8º op. 15.

666.

Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 3 de deziembre de
1700

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Versalles, 19 de

novembre de 1700, el marquès de Castelldosrius, ambaixador espanyol a París, va informar el
rei Lluís XIV de França de la mort del rei Carles II, a Fontainebleau, el dia 11 de novembre.
El dia 16, l’ambaixador fou rebut de nou i el rei Lluís XIV, en presència del duc d’Anjou, va
comunicar-li que acceptava el testament del difunt rei d’Espanya. Viena, 3 de novembre,
l’Emperador i l’Emperadriu van reunir-se amb el rei de Romans a Klosterneuburg el 22
d’octubre i van sortir junts a caçar el senglar. L’endemà, de retorn a la cort, van assistir a la
processó per donar gràcies per la fi de la pesta de 1679.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EXEMPLARS: es conserva un exemplar idèntic, però amb un error en el mes de l’any,
Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 3 de noviembre de 1700,
BUB-B-65/5/7-3.
ALTRES EDICIONS: la notícia a apareix a la Gazette, du 20 novembre 1700, publicada a París.

BNF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1

667.

Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 10 de deziembre de
1700

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700

404
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió de Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a París, el 27 novembre de 1700, segons la qual el rei

Lluís XIV de França va adreçar unes paraules al duc d’Anjou, encomanant-li que governés el
regne d’Espanya amb justícia i benignitat, sense oblidar que era fill de França i procurant una
bona entesa entre les dues monarquies. El dia 21 de novembre la cort francesa va iniciar sis
mesos de dol per la mort de Carles II. Inclou les etapes del viatge del rei Felip V cap a
Espanya, que era previst iniciar a començament del mes de desembre.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 451; BC, F.Bon. 456

668.

Memoria del embaxador de Francia, Monsiur Briord
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: comte de Briord, ambaixador francès a Holanda
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció de la memòria que l’ambaixador francès a La Haia, el

comte de Briord, va lliurar als Estats Generals de les Províncies Unides el dia 4 de desembre
de 1700, que contenia els arguments de Lluís XIV per acceptar el testament de Carles II.
Inclou una carta del rei francès, datada a Versalles el 29 de novembre de 1700, adreçada als
seus “amigos, aliados y confederados”, en la qual els informava que Felip V era ja rei
d’Espanya i que això assegurava la tranquil·litat a Europa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9496
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11910; BUB, B-45/2/1-5; BUB, B-65/5/7-31; AHCB, B 1700
8º op.3; BLM, R.695
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Antonio Bizarrón. US, A 111/012 (23)

669.

Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 17 de deziembre de
1700
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a París, el 4 de desembre de 1700, segons la qual el dia

26 de novembre l’ambaixador espanyol a París va presentar el marquès de Bedmar,
governador de Flandes, al rei Felip V. El 30 de novembre l’ambaixador del duc de Savoia va
comunicar a Felip V que el duc es posava sota la seva protecció. El rei va demanar a Lluís
XIV una amnistia per a tots els espanyols que es trobessin a les presons i a les galeres de
França. El dia 3 de desembre els ambaixadors d’Holanda i Anglaterra van demanar audiència
al rei Lluís XIV, però aquest els la va denegar, fins que el rei d’Anglaterra i els Estats
Generals d’Holanda haguessin reconegut el duc d’Anjou com a rei d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/7-6
ALTRES EDICIONS: la notícia apareix a la Gazette, du 4 decembre 1700, publicada a París. BNF,

Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1

670.

Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 24 de deziembre de
1700

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 10 de desembre
de 1700, l’ambaixador de l’elector de Baviera va reunir-se amb el rei Felip V el dia 3 de
desembre. El mateix dia, el rei va rebre Gaspar del Valle y Frias, membre del Consell de
Guerra de la Cort espanyola. El dia 4 de desembre el rei Felip V es va acomiadar de la Cort
francesa i va partir de viatge cap a Espanya. El rei Lluís XIV, el Delfí de França i altres
personalitats de la família reial van acompanyar Felip V fins a la localitat de Sceaux, on es
van acomiadar. Viena, 9 de novembre, l’ambaixador de l’Imperi Otomà es dirigia a la frontera
d’Hongria, on tenia previst trobar-se amb l’ambaixador imperial que tornava de
Constantinoble.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, Ms. 3612, f.71
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ALTRES EDICIONS: la notícia apareix a la Gazette, du 11 decembre 1700, publicada a París.
BNF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1

671.

Gazeta venida a Barcelona por el correo de España, viernes a 24 de deziembre de
1700
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1700
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà.
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de

procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de novembre

de 1700, va esclatar una revolta a Belgrad, el 22 d’octubre. París, 20 de novembre, el rei Lluís
XIV de França va celebrar un consell d’Estat el dia 10 de novembre, en el qual es va acceptar
el testament de Carles II. El dia 16 de novembre es va rebre l’ambaixador d’Espanya per
comunicar-li la decisió. Madrid, 14 de desembre, segons cartes procedents de Brussel·les, el
dia 23 de novembre es va saber en aquesta ciutat la notícia de l’acceptació de la monarquia
hispànica per part del duc d’Anjou.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/2
ALTRES EXEMPLARS: BC, Ms.3612, f.69
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 14 de

diziembre de 1700.

672.

Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 31 de deziembre de
1700
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II, Guerra Civil de Lituània
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 17 de desembre

de 1700, el rei Felip V es dirigia cap a Espanya. El dia 5 de desembre va fer nit a Chartres i el
dia 8 va arribar a Orleans, on fou rebut per les autoritats locals. Durant la seva estada en
aquesta ciutat, el rei va rebre els compliments dels enviats del duc de Lorena, de la República
de Venècia i del duc de Toscana. Varsòvia, 24 de novembre, els exèrcits de la casa de Sapieha
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i d’Oginski van disputar una batalla el dia 18 de novembre [Batalla d’Olkieniki], en el marc
de la Guerra Civil de Lituània. Berlín, 29 de novembre, l’elector de Brandemburg es dirigia a
Königsberg per ser coronat com a rei de Prússia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval. Véndese en casa de
Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EDICIONS: la notícia apareix a la Gazette, du 18 decembre 1700, publicada a París.

BNF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1

673.

Distinta relación de todas las ceremonias hechas en la elección del nuevo sumo
pontífice Clemente XI, assí dentro el cónclave como en la basílica de San Pedro, en el
Vaticano

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1700]
AUTOR: anònim
TEMA: elecció del papa Climent XI
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut papal en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del procés que va tenir lloc al Vaticà per nomenar un nou
Papa, en substitució del difunt Innocenci XII. El dia 23 novembre de 1700 els cardenals es
van reunir en conclave a la capella de Sixt VI del Vaticà per proclamar el cardenal Giovanni
Francesco Albani com a nou Papa, amb el nom de Climent XI. La notícia descriu la cerimònia
i les celebracions que es van fer a Roma a continuació.
OBSERVACIONS: any de publicació extret del contingut.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/7-54
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9494

674.

Breve discripción de las honras funerales que hizo la Magnífica y Real villa de
Tárrega a la Magestad Cathólica de nuestro Rey Carlos Segundo, de eterna y feliz
memoria

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 4º. Escut de la vila de Tàrrega en portada. Caplletra
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ornamentada, a 10 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del funeral que es va celebrar a la vila Tàrrega amb motiu de
la mort del rei Carles II. El 22 de novembre de 1700 els paers de la vila, Francesc Colom,
Juan Àngel López, Francesc Soler i Josep Vidal, van rebre una carta de la reina Marianna,
datada a Madrid el 7 de novembre, en la que els informava de la mort del rei. El funeral es va
celebrar el dia 2 de desembre a l’església de Sant Antoni de Tàrrega, amb l’assistència dels
paers i altres autoritats. Inclou la transcripció de la carta de la reina i de l’oració fúnebre que
va pronunciar Josep Formiguera, rector de Tàrrega.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 224, 242
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/6/4-9 (i uns altres 7); BPL, R.3700; BM, F 3 8º 18

675.

Gazeta, venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 7 de enero de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Versalles, 23 de
desembre de 1700, el rei Lluís XIV va rebre en audiència l’ambaixador dels Estats Generals
d’Holanda el dia 17 de desembre. El mateix dia, l’ambaixador espanyol va presentar al rei
francès tot un seguit de personalitats, entre les quals hi havia el duc d’Osuna. París, 24 de
desembre, el rei Felip V continuava el seu viatge cap a Madrid. El dia 16 de desembre va
arribar a Poitiers. Venècia, 4 de desembre, un fort temporal de mar va provocar la inundació
de la ciutat, que va causar gran dany als magatzems de blat. Roma, 30 de novembre, després
de 45 dies reunit, el conclave va escollir per Papa el cardenal Albani, amb el nom de Climent
XI. El dia 25 de novembre l’ambaixador espanyol al Vaticà va tenir notícia que Lluís XIV
havia acceptat el testament de Carles II.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval. Véndese en casa de
Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EDICIONS: la notícia apareix a la Gazette, du 24 decembre 1700, publicada a París.

BNF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1

676.

Gazeta venida a Barcelona por el correo de España, sábado a 15 de enero de 1701
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IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. La Haia, 5 de
desembre de 1700, els Estats Generals debatien sobre la qüestió del testament del rei Carles II
d’Espanya. Nàpols, 1 de desembre, la notícia de la mort del rei d’Espanya va arribar a aquesta
ciutat el dia 20 de novembre, a les 8 del vespre. Informa sobre les mesures que va prendre el
virrei de Nàpols. Roma, 28 de novembre, el Vaticà va fer nomenament d’un nou papa, amb el
nom de Climent XI. Versalles, 10 de desembre, els ambaixadors de diferents ciutats van
acceptar de l’entronització de Felip V a la monarquia hispànica. Madrid, 4 de gener de 1701,
la capital castellana es preparava per rebre el rei Felip V.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/2
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 4 de enero

de 1701

677.

Gazeta venida a Barcelona por el correo de Francia, viernes a 21 de enero de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 8 de gener de

1701, el rei Felip V continuava el seu viatge cap a Espanya. El dia 22 de desembre va arribar
a Xaintes, on va quedar-se per celebrar el Nadal. Versalles, 7 de gener, el dia de cap d’any el
rei Lluís XIV va sentir missa a la capella del castell, acompanyat de tota la noblesa de la cort.
La Haia, 29 de desembre, el comte de Briord, ambaixador de França a Holanda, va fer entrada
a aquesta ciutat. Hamburg, 7 de desembre, una flota de 30 vaixells de Suècia va arribar a Riga
amb intenció de socórrer la ciutat de Narva, que era assetjada per l’exèrcit rus.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 491

678.

Gazeta venida a Barcelona por el correo de España, viernes a 21 de enero de 1701
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IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Notícies separades amb

epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 6 de

desembre de 1700, els dominis de Polònia, sobretot Lituània, estaven arruïnats per la guerra.
Londres, 7 de desembre, l’anunci que el duc d’Anjou havia acceptat la successió al tron
d’Espanya havia causat malestar a Anglaterra, ja que es creia que això perjudicaria el comerç i
la seguretat marítima. A més, es considerava que França no havia respectat el Tractat de
Partició. Viena, 8 de desembre, la notícia de l’acceptació del testament del rei Carles II per
França va causar malestar a la Cort imperial, que ja iniciava els preparatius de guerra. París,
20 de desembre, França va enviar el comte Tallard [Camille d’Hostun] com a ambaixador a
Londres amb la missió de convèncer el rei d’Anglaterra dels beneficis de l’acceptació del
testament de Carles II. Madrid, 11 gener de 1701, segons cartes procedents de Baiona, el rei
Felip V havia arribat a aquesta ciutat. Inclou l’itinerari que Felip V havia de seguir des de Irún
a Madrid, en 18 dies de viatge.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/2
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 11 de enero

de 1701. Aquesta gaseta fou també reeditada a Barcelona per Rafael Figueró, amb el títol de
Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de enero de
1701. BC, F.Bon. 492

679.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
enero de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 6 de

desembre de 1700, els dominis de Polònia, sobretot Lituània, estaven arruïnats per la guerra.
Londres, 7 de desembre, l’anunci que el duc d’Anjou havia acceptat la successió al tron
d’Espanya havia causat malestar a Anglaterra, ja que es creia que això perjudicaria el comerç i
la seguretat marítima. A més, es considerava que França no havia respectat el Tractat de
Partició. Viena, 8 de desembre, la notícia de l’acceptació del testament del rei Carles II per
França va causar malestar a la Cort imperial, que ja iniciava els preparatius de guerra. París,
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20 de desembre, França va enviar el comte Tallard [Camille d’Hostun] com a ambaixador a
Londres amb la missió de convèncer el rei d’Anglaterra dels beneficis de l’acceptació del
testament de Carles II. Madrid, 11 gener de 1701, segons cartes procedents de Baiona, el rei
Felip V havia arribat a aquesta ciutat. Inclou l’itinerari que Felip V havia de seguir des de Irún
a Madrid, en 18 dies de viatge.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 492
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 11 de enero
de 1701. Aquesta gaseta fou també reeditada a Barcelona per Francesc Guasch amb el títol
Gazeta venida a Barcelona por el correo de España, viernes a 21 de enero de 1701. AHCB,
Pre-premsa 1/2.

680.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
enero 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 13 de

desembre de 1700, el rei de Polònia va enviar tropes a Lituània per sufocar una revolta. Viena,
15 de desembre, els comissaris imperials enviats al Rin s’afanyaven a cercar provisions per la
guerra. Palerm, 10 de desembre, la notícia de la mort del rei Carles II va arribar a aquesta
ciutat el 4 de desembre a través d’una carta del duc de Medinaceli pel virrei. París, a 27 de
desembre, el rei Lluís XIV havia fet les paus amb el cardenal de Bouillon [Emmanuel
Théodose de La Tour d’Auvergne], cosa que va ser rebut amb satisfacció a Roma. Madrid, 18
de gener de 1701, el Felip V es trobava a Baiona o a Irún, camí de la Cort espanyola.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.487
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 18 de enero

de 1701.

681.

Noticia venida a Barcelona por correo extraordinario a 1 de febrero 1701 en que se
prosigue la Real jornada del Rey nuestro Señor don Felipe V (que Dios guarde) y se
refieren las públicas demonstraciones de alegria que se executaron en la Corte de
Madrid, miércoles 26 de enero de este presente año por el feliz anuncio de la llegada a
Irún de su Magestad Católica
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’arribada de Felip V a Irún, el dissabte 22 de gener de
1701. El rei va passar la frontera a l’illa dels Faisans, en una gòndola, i va posar peu en terra
espanyola a les 2 de la tarda. Seguidament, va anar a l’església d’Irún, on fou rebut pel bisbe
de Pamplona i va assistir a la celebració d’un Te Deum. La notícia de l’arribada del rei a
Espanya fou feta pública a Madrid, amb repic de campanes, el matí del dimecres 26 de gener,
on, tot seguit, es va ordenar engalanar els carrers i es va celebrar una gran processó.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/7-13
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1701 8º op.11; BLM, R.695

682.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 4 de
febrero 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 20 de

desembre de 1700, el rei de Suècia va derrotar les tropes del tsar de Rússia, prop de Narva. La
Haia, 27 de desembre, la derrota del Rússia va ser ben rebuda en aquesta ciutat, amb
l’esperança que se signés la pau i això permetés als països del nord ajudar a l’Emperador en la
guerra –“que se tiene por cierta”– per l’herència de la corona espanyola. Londres, 25 de
desembre, el comte de Tallard, ambaixador francès a Anglaterra, es va reunir amb, [James]
Vernon, secretari d’Estat anglès, per parlar del testament de Carles II. París, 3 de gener,
segons notícies procedents de Venècia, aquesta República reforçava les fronteres per prevenir
una possible guerra. Baiona, 17 de gener, el rei Felip V va arribar a aquesta ciutat el dia 14 de
gener.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 486
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 25 de enero
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de 1701.

683.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 11 de
febrero 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de gener de
1701, la cort imperial se sentia perjudicada pel testament del rei d’Espanya i es preparaven
per a la guerra, esperant aplegar un exèrcit de 80.000 homes, dels quals 30.000 anirien a Itàlia
i uns altres 30.000 a Alsàcia. La Haia, 4 de gener, el comte de Briord, ambaixador francès a
Holanda, va lliurar una carta del rei Lluís XIV als Estats Generals, demanant l’acceptació del
testament de Carles II. París, 10 de gener, la cort francesa mobilitzava la diplomàcia per
intentar evitar la guerra. Madrid, 1 de febrer, segons notícies procedents de Milà, el rei de
França havia posat les tropes franceses a disposició del governador d’aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 1 de febrero

de 1701.

684.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
febrero 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 5 de gener

de 1701, va morir el bisbe de Cracòvia [Stanislaw Dambski]. El rei de Polònia intentava
calmar les revoltes a Lituània. Milà, 8 de gener, els estats italians estaven inquiets davant les
perspectives d’una guerra. La Haia, 11 de gener, el comte de Briord, ambaixador francès a
Holanda, va lliurar una carta del rei als Estats Generals de les Províncies Unides, comunicantlos el contingut del testament de Carles II. Inclou la transcripció de la resposta dels Estats
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Generals, dient que necessitaven més temps per prendre una resolució. París, 17 de gener,
França enviava tropes a Itàlia, veient que l’exèrcit imperial era prop de Trento. Madrid, 8 de
febrer, el rei de Felip V va passar per diverses ciutats del País Basc.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.494
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 8 de febrero

de 1701.

685.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
febrero 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de gener de

1701, continuaven les reunions dels ministres d’Estat per preparar la guerra. Roma, 22 de
gener, la mort del príncep de Mònaco va causar consternació en aquesta ciutat. Milà, 15 de
gener, es reforçaven les ciutats, principalment Cremona i Lodi, per prevenir una invasió.
París, 24 de gener, França millorava les fortificacions de les ciutats frontereres d’Alsàcia.
Ceuta, 28 de gener, la ciutat va patir un atac de l’exèrcit marroquí mentre es feien unes obres
per millorar les defenses. Inclou la llista de baixes dels terços. Madrid, 15 de febrer, el rei
Felip V prosseguia el seu viatge pel nord d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.488
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 15 de

febrero de 1701.

686.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por extraordinario, lunes 28 de
febrero 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes en

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 19 de gener

de 1701, es va celebrar la coronació de Frederic I, elector de Brandemburg, com a rei de
Prússia a Königsberg [Kaliningrad]. La Haia, 21 de gener, els Estats Generals van demanar a
les províncies que donessin el seu vot per donar una resposta a França i a Espanya sobre el
testament de Carles II. París, de 31 de gener, França va donar ordre de reforçar l’armada i la
cavalleria. El cardenal de Noailles va arribar a Versalles per tractar amb el rei el testament del
príncep de Mònaco. Madrid, 22 de febrer, el rei Felip V va passar per Guadalajara i el dia 18
de febrer va sortir en direcció a la capital castellana. Segons cartes arribades a Madrid
procedents de París, datades el dia 11 de febrer, es va saber que l’Emperador, a instància del
Papa, acceptava que no hi hagués guerra a canvi que els estats de Flandes i Milà fossin lliurats
a un príncep italià.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 460; BC, F.Bon, 471
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 22 de

febrero de 1701.

687.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 11 de
março de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 26 de gener

1701, va passar per aquesta ciutat un ambaixador del tsar de Rússia que es dirigia a
Copenhaguen per proposar una aliança al rei de Dinamarca. Viena, 2 de febrer, a la Cort
imperial es celebraven moltes reunions secretes i preparatius, ja que es donava per fet que hi
hauria guerra. Milà, 5 de febrer, van arribar cinc vaixells francesos que transportaven dotze
batallons per defensar la ciutat. París, 7 de febrer, l’exèrcit comandat pel mariscal Boufflers es
trobava a Lille preparat per actuar al front de Flandes. Les places fronteres d’Alsàcia estaven
també preparades per a la guerra. Madrid, 1 de març, el rei Felip V va fer alguns
nomenaments, entre ells el del marquès d’Aitona com a general de la cavalleria de l’exèrcit de
Catalunya.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
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similituds amb altres fulls d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 1 de março
de 1701.

688.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
março de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. La Haia, 8 de febrer de

1701, s’esperava la resolució dels Estats Generals sobre el testament de Carles II. Milà, 12 de
febrer, cada dia arribaven soldats francesos per defensar la ciutat. París, 14 de febrer, França
estava a punt per a la guerra i només s’esperava la resposta d’Holanda i d’Anglaterra i la
mediació del Papa. Madrid, 8 de març, el rei Felip V va fer un passeig a cavall per Madrid.
Inclou la transcripció d’uns versos que li va dedicar un sacerdot madrileny que va trobar pel
carrer.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 8 de março

de 1701.

689.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
março 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 14 de febrer
de 1701, es va celebrar la coronació del nou rei de Prússia a Königsberg [Kaliningrad]. Viena,

417
11 de febrer, la cort imperial va demanar la col·laboració econòmica a tots els estats de
l’imperi per tal de fer front a la guerra. L’ambaixador imperial que havia viatjat a
Constantinoble va tornar a Viena amb una carta dels turcs per a l’Emperador. Roma, 18 de
febrer, alguns estats italians debatien sobre quin bàndol prendre en cas de guerra. Madrid, 15
de març, el rei Felip V va nomenar al marquès de Leganés com a capità general del Mar
Oceano.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.495
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 15 de março

de 1701.

690.

Festivas aclamaciones a la feliz sucessión a la Corona de España y al próspero arribo
a la insigne Corte de Madrid de la S.C.R.M. (que Dios guarde) de Don Felipe de
Borbón V, Rey de Castilla, y IV de Aragón, conde de Barcelona, que en obsequio de su
Magestad y en muestras de la común alegría celebró la Deputación de el Principado
de Cataluña en los días 10, 11, 12 y 13 de março de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: [Raimon Costa, frare dominic]
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 18 pàgines, 4º. Portada orlada, amb l’escut de la Diputació del General.

Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que es van celebrar al Palau de la Generalitat de
Catalunya del 10 al 13 de març de 1701 per celebrar l’arribada del rei Felip V a Madrid.
Segons la relació, la notícia havia estat rebuda pels diputats el dia 19 de febrer. La narració se
centra principalment en la descripció de la decoració del Palau de la Generalitat feta per a
aquesta ocasió. La festa a la capella de Sant Jordi va tenir lloc el dia 12 de març, amb
l’assistència de les màximes autoritats de Catalunya. Després de cantar un Te Deum, el virrei
de Catalunya, Jordi de Darmstadt, va ordenar una salva reial a l’artilleria de la ciutat.
L’endemà, el diputat eclesiàstic [Josep Valls] va oficiar una missa, en la que el pare Raimon
Costa va cantar uns villancets. Segons la relació, el virrei no va assistir de forma pública a
aquest ofici, sinó secreta, per culpa d’una indisposició.
OBSERVACIONS: inclou la transcripció dels villancets que es van cantar en l’ofici i a continuació

un llibret de 48 pàgines, amb el títol Oración panegírica en acción de gracias a Dios, uno en
la Trinidad de sus Divinas personas por el acertado llamamiento, feliz venida y gloriosa
exaltación de el Rey nuestro Señor Felipe V de Castilla y IV de Aragón en la solemníssima
fiesta que celebró el domingo de Passión de este año 1701 el muy Ilustre y Fidelíssimo
Consistorio de la Deputación del Principado de Cathaluña, escrita per fra Raimon Costa,
provincial de l’orde de Predicadors, autor també dels villancets. Es possible, en aquest sentit,
que la relació de la festa fos també obra seva.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 493
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 3419; BC, F.Bon.11048; BC, A 96-8-4847; BUB, B-45/2/2-10

(i 4 exemplars més); AHCB, B 1701 8º op. 8; BB, Patrimoni, *N 15-II-16; UdG, B.Diocesana,
946/619
NOTA: la Diputació del General va pagar 44 lliures a Rafael Figueró per la impressió d’aquesta

relació. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1698, part 5º, Sèrie General
(N), 258, f.648, 28 de juny de 1701.

691.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de
abril de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de febrer de

1701, a la Cort imperial continuaven les conferències per decidir la manera de començar la
guerra a Itàlia. La Haia, 22 de febrer, es desconeixia quina era la decisió d’Anglaterra respecte
la guerra, tot i que el país feia grans preparatius. París, 28 de febrer, el rei Lluís XIV de França
va rebre el conestable de Castella [José Fernández de Velasco i Tovar] i després el marquès de
Casteldosrius [Manuel de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Lanuza], ambaixador a França.
Madrid, 22 de març, el rei Felip V va presidir la celebració del diumenge de Rams. Segons
cartes procedents d’Holanda, datades el dia 1 de març, a pesar dels intents del rei de França
per la pau, Holanda i Anglaterra feien grans preparatius per la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 22 de março

de 1701.

692.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 1 de abril
de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies que explicaven la situació d’incertesa que es vivia a
Europa davant la possibilitat d’una nova guerra. Mentre unes informacions asseguraven que la
guerra era inevitable, altres afirmaven que no es dispararia un sol tret. El rei de França
pressionava els holandesos perquè reconeguessin el duc d’Anjou com a legítim rei d’Espanya.
D’entrada, els Estats Generals van accedir a aquest reconeixement, demanant al Lluís XIV
que retirés el seu exèrcit dels Països Baixos espanyols. El rei francès els va demanar
neutralitat en la disputa entre l’Imperi romanogermànic i Espanya. Inclou una relació de les
forces dels diferents exèrcits. França disposava de 213.000 soldats i 80 vaixells de guerra.
Anglaterra uns altres 80 vaixells de guerra i 20.000 soldats. Holanda 35 vaixells i 90.000
soldats.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/4

693.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
abril de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de febrer de

1701, malgrat la interposició del Papa, l’Imperi estava decidit a iniciar la guerra a Itàlia.
Londres, 27 de febrer, el rei d’Anglaterra va proposar al Parlament el nomenament d’un tercer
successor, ja que tant ell com la princesa de Dinamarca no tenien fills. La Haia, 1 de març,
encara no hi havia cap resolució dels Estats sobre l’acceptació del testament del rei
d’Espanya. Milà, 5 de març, França havia desplegat un exèrcit de 33.000 soldats per a la
defensa d’aquest estat. París, 7 de març, a França se sabia que a Anglaterra hi havia varietat
d’opinions, però que el rei Guillem era partidari de la guerra. Madrid, 29 de març, el rei Felip
V va presidir els oficis de Setmana Santa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 29 de março

de 1701.

694.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de
abril de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de març de

1701, l’Imperi va demanar col·laboració als cantons suïssos per a la guerra d’Itàlia. Londres, 6
de març, l’antiga Compañía de las Indias va donar 200.000 lliures esterlines per tal d’armar
una flota que assegurés el comerç amb Amèrica. La Haia, 8 de març, el comte d’Avaux va
assegurar que el rei Lluís XIV ordenaria la retirada de les tropes que ocupaven algunes ciutats
dels Països Baixos espanyols tan bon punt s’arribés a un acord. París, 14 de març, el
conestable de Castella va fer una entrada pública a la capital francesa amb una gran pompa.
Madrid, 5 d’abril, segons cartes de París, el dia 19 de març el delfí de França va patir un atac
d’apoplexia, del qual es va recuperar poc després.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.472
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 5 de abril de

1701.

695.

Noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 15 de
abril de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Pàgines numerades, de

la 1 a la 4.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. El rei de Polònia i el

tsar de Rússia van reunir-se el 21 de febrer de 1701. Viena, 5 de març, el príncep Eugeni de
Savoia es preparava per dirigir-se a Itàlia amb l’exèrcit imperial. La República de Venècia, en
canvi, s’havia declarat neutrals, cosa desitjada per Espanya, que li havia ofert ajut. Londres, el
Parlament havia resolt que la successió del regne havia de ser per a un príncep protestant.
París, de 26 de març, el Delfí, fill primogènit del rei de França, s’havia restablert d’una
apoplexia. Madrid, informa sobre les activitats del rei Felip V durant la Setmana Santa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/7

696.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por correo extraordinario a 19 de
abril de 1701

421
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de març de
1701, els ministres de la Cort imperial tenien opinions contràries sobre si començar la guerra
per Itàlia, pel Rin o per Flandes. Londres, 13 de març, es preveia que Anglaterra declararia la
guerra ben aviat, ja que així ho volia el rei Guillem i la Cambra Alta. Els Comuns s’hi
mostraven cada cop més disposats. La Haia, 15 de març, els Estats Generals encara no havien
pres cap resolució sobre la guerra perquè, segons la notícia, volien guanyar temps per tal que
Anglaterra i Àustria es poguessin armar. Milà, 19 de març, el Papa, veient que no podia evitar
la guerra, va ordenar el reforç de les defenses de les principals ciutats dels Estats Pontificis, a
pesar d’haver obtingut la promesa de l’Emperador que no serien atacades. Venècia, 23 de
març, la República encara no havia decidit a quin bàndol donar suport i semblava esperar els
esdeveniments. Madrid, 12 d’abril, va arribar a la cort un enviat del rei d’Alger.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.11191
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 12 de abril

de 1701.

697.

Memoria o propuesta entregada por los diputados de los Estados Generales de las
Provincias Unidas de Olanda y el embiado del Rey Guillermo, al conde de Avós,
embaxador de el Christianissimo, el día 22 de março de este presente año de 1701,
venida a Barcelona por el correo de España, viernes a 22 de abril

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º
RESUM DEL CONTINGUT: memorial que conté la transcripció dels 14 punts o condicions que els

Estats Generals de les Províncies Unides, amb data de 22 de març de 1701, van proposar al rei
Lluís XIV de França per tal de garantir la pau a Europa, després que el rei francès hagués
acceptat el testament del rei Carles II d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/4

422
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11904

698.

Alborozos festivos, leales obsequiosas demostraciones con que la fidelissima y
exemplar ciudad de Tortosa celebró el feliz arribo a su real corte de nuestro gran
monarca y señor Don Felipe de Borbón, rey de las Españas (que Dios guarde)
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 56 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: explica les celebracions fetes a Tortosa amb motiu de la coronació del

rei Felip V com a successor de Carles II. Les festes van començar el 23 d’abril de 1701 i es
van perllongar fins a la primera setmana de maig. Les celebracions van incloure música, balls,
desfilades de les confraries i curses de braus. Destaca un incendi que va patir una galiota que
llençava salves i que va provocar l’explosió de part de la munició que portava, amb el resultat
de quatre persones mortes del públic i una vintena de ferides.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9645

699.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
abril de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de març de
1701, la Cort imperial esperava l’ajut econòmic de la dieta de Ratisbona per a la guerra.
Londres, 20 de març, els Comuns van nomenar la princesa de Hannover com a successora al
tron després de la princesa de Dinamarca. La Haia, 27 de març, els Estats Generals van
respondre a una queixa de l’ambaixador espanyol per una inundació provocada pel tancament
de les rescloses. Madrid, 19 d’abril, el rei Felip V va fer l’entrada oficial a la cort, amb grans
actes i celebracions.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 19 de abril
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de 1701.

700.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
29 de abril de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa: Amsterdam, 7 d’abril

de 1701, prosseguien les negociacions entre Holanda i França a l’entorn de l’acceptació de
Felip V com a rei d’Espanya. Anglaterra, el Parlament debatia en relació a una possible guerra
amb França. Madrid, el 14 d’abril la capital castellana va donar una gran rebuda a Felip V.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

701.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
mayo de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 22 de març

de 1701, el rei de Polònia i el tsar de Rússia van acordar una aliança per fer la guerra contra
Suècia. Viena, 25 de març, a pesar de les peticions d’alguns Estats, la cort imperial estava
determinada a iniciar la guerra i s’havia donat ordre a la cavalleria per posar-se en marxa cap
a Itàlia el primer de maig. La Haia, 3 d’abril, alguns polítics reconeixien que les exigències
dels Estats Generals en la negociació amb França havien sigut excessives i que l’error no era
fàcil d’esmenar. París, 5 de abril 1701, era previst que el rei Lluís XIV es dirigís a les
fronteres de Flandes per passar revista a l’exèrcit. Madrid, 26 d’abril, a Milà hi havia les
tropes necessàries per a la seva defensa. El rei Felip V va atorgar el tractament de Grande de
España al duc de Pòpoli, general de l’artilleria de Nàpols.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 26 de abril

de 1701.

424
702.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 13 de
mayo de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 1 d’abril de

1701, es nomenar alguns diputats per resoldre les diferències entre el rei de Dinamarca i el
duc de Holstein. Viena, 2 d’abril, es va posposar la partida de l’exèrcit cap a Itàlia perquè
alguns correus van informar que al Tirol i a Trento no hi havia provisions suficients. Londres,
8 d’abril, a pesar de les queixes dels holandesos al rei Guillem d’Anglaterra, els Comuns
intentaven evitar la guerra, per no perjudicar el comerç. Brussel·les, 10 d’abril, el marquès de
Bedmar va visitar les principals ciutats de Flandes i va ordenar reforçar les fortificacions
d’Anvers. Milà, 11 d’abril, el comte Tessé va viatjar a Venècia per aconseguir el suport de la
República, la qual, després de reunir-se el Consell d’Estat, va optar per la neutralitat. Madrid,
3 de maig, el rei Felip V va anunciar el seu casament amb Maria Lluïsa de Savoia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 3 de mayo

de 1701.

703.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
13 de mayo de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa: a Anglaterra i a

Holanda es mantenia un gran debat sobre la possibilitat d’una guerra contra França. Segons
notícies de Roma, els ambaixadors d’Àustria, França i Espanya tenien audiència a diari amb
el Papa. Varsòvia, els governs de Polònia i Rússia mantenien una pugna amb Suècia pel ducat
de Livònia. A Suècia es debatia l’acceptació del rei Felip V com a successor a la monarquia
hispànica.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

425
704.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 20 de
mayo de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 8 d’abril de
1701, el rei de Suècia i el tsar de Rússia esperaven l’arribada del bon temps per prosseguir la
guerra. Viena, 9 d’abril, la Cort imperial estudiava la proposta de pau feta per Anglaterra i
Holanda. Segons la notícia, a Viena arribaven queixes d’alguns espanyols i impresos que
defensaven la legitimitat austríaca a la successió d’Espanya. Londres, 15 d’abril, la cambra
alta va llegir una queixa del duc de Savoia, que reclamava el seu dret a la successió del tron
d’Anglaterra abans que la princesa de Hannover. Madrid, 10 de maig, el marquès de
Cerdanyola, membre del Consell Suprem d’Aragó, fou nomenat virrei de Mallorca.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 10 de mayo

de 1701.

705.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
20 de mayo de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Madrid, es va anunciar

el casament de Felip V amb Maria Lluïsa de Savoia. Viena, segons uns impresos publicats en
aquesta ciutat el 6 d’abril de 1701, les tropes imperials tenien gran dificultat per avançar cap a
Itàlia per culpa de la pluja i la neu. Anglaterra, 24 d’abril, les relacions entre el rei Guillem
d’Anglaterra i el Parlament empitjoraven. Suïssa es va declarar neutral en el conflicte
successori provocat per la mort del rei Carles II d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

706.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 27 de

426
mayo de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 15 d’abril de
1701, el mal temps va impedir al rei de Suècia socórrer Riga, que es trobava assetjada pels
saxons. Viena, 16 d’abril, l’Imperi prioritzava el front d’Itàlia, enviant tropes al Tirol que
inicialment havien estat destinades al Rin. Londres, 22 d’abril, el comte de Tallard,
ambaixador francès, va viatjar a Anglaterra per lliurar els documents de la negociació. París,
26 d’abril, França tenia tres exèrcits a punt per a la guerra, amb 50.000 homes a Itàlia a les
ordres del duc de Savoia, uns altres 50.000 al Rin, comandades pel duc de Borgonya, i
100.000 més a Flandes, dirigits pel rei Lluís XIV.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 17 de mayo

de 1701.

707.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, a 3 de
junio de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió de Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 22 d’abril de
1701, es va posposar l’entrada de l’elector de Brandemburg [Frederic I] a Berlín, en qualitat
de rei de Prússia, mentre l’orde Teutònica es queixava que atorgar aquest títol a l’elector
anava en contra dels seus drets. Viena, 23 d’abril, l’ambaixador imperial a Venècia va
informar que les tropes franceses i espanyoles havien entrat a Màntua, amb gran pesar ja que,
segons la notícia, aquesta ciutat esperava ser plaça d’armes de l’Imperi. Londres, 29 d’abril, la
Cort anglesa esperava la resolució del Parlament sobre la guerra, que s’endarreria per culpa de
la indecisió dels Comuns. París, 3 de maig, foren nomenats els generals per a tots els exèrcits.
Madrid, 24 de maig, segons cartes arribades de Palerm i Nàpols, aquests regnes havien
celebrat l’entrada de Felip V a la cort.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

708.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 3
de junio de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 6 de maig de
1701, el rei Lluís XIV de França va donar termini a Holanda fins al dia 20 de maig per
acceptar una resolució sobre la negociació de la pau. Viena, el príncep Lluís de Baden va
acceptar el comandament de l’exèrcit imperial i es dirigia cap al Rin. Roma, es va celebrar
l’acte de presa de possessió de l’església de Sant Joan de Laterà per part del nou papa,
Climent XI.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

709.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
junio de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 d’abril de
1701, a la Cort imperial es va passar revista a les tropes que havien d’anar a Itàlia i no es
dubtava que hi hauria guerra. Londres, 6 de maig, els comuns van acusar alguns lords de
crims d’estat. Inclou el memorial presentat per uns i altres al rei Guillem i la resposta
d’aquest. Milà, 9 de maig, s’esperava l’arribada de les tropes del duc de Savoia, per tal d’unirse amb les espanyoles en la guerra contra l’Imperi. París, 10 de maig, el marquès de Grigny
[Juan Bautista de Bassecourt], capità general de la cavalleria de Flandes, va viatjar a la cort
francesa i es va reunir amb el rei Lluís XIV. Madrid, 31 de maig, el rei Felip V va assistir a la
celebració del Corpus.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 31 de mayo
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de 1701.

710.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
10 de junio de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. La Haia, 5 de juny de

1701, els ambaixadors de França i de l’Imperi romanogermànic van marxar d’aquesta ciutat,
cosa que feia augmentar la incertesa en relació a la pau o a la guerra. Londres, el parlament va
adreçar una petició al rei Guillem d’Anglaterra relacionada amb els tractats internacionals.
Inclou la transcripció i la resposta del rei.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

711.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
junio de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, revolta de Rákóczi a Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de maig de
1701, va esclatar una revolta a Hongria i a Transilvània, promoguda pel príncep [Ferenc]
Rákóczi. Londres, 13 de maig, la necessitat d’assegurar el comerç disminuïa els ànims dels
partidaris de la guerra contra França. La Haia, 15 de maig, un correu del rei d’Anglaterra va
portar la notícia que aquest havia reconegut a Felip V com a rei d’Espanya, cosa que fou molt
ben rebut pels comerciants, ja que això va fer recuperar els preus, que havien baixat pel temor
a la guerra. París, 17 de maig, la cort francesa va rebre amb satisfacció la notícia del
reconeixement de Felip V per part del rei d’Anglaterra. Madrid, 7 de juny, el rei va nomenar
el marquès de Castel Rodrigo com a ambaixador per tractar amb el duc de Savoia les
disposicions del casament amb la princesa Maria Lluïsa de Savoia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 7 de junio de

1701.

429
712.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
17 de junio de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. En moltes ciutats de

Flandes i d’Holanda hi havia una gran activitat per tal de prevenir un possible esclat de la
guerra. Londres, 15 de maig de 1701, algunes fonts asseguraven que el rei Guillem
d’Anglaterra havia acceptat Felip V com a successor de la monarquia hispànica, amb la qual
cosa la pau estaria propera. Això no obstant, hi havia altres fonts que ho negaven. París, 20 de
maig, l’exèrcit francès portava a terme molts preparatius per a la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

713.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
junio de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de maig de

1701, un enviat d’Anglaterra es va reunir amb l’Emperador. Londres, 20 de maig, la Cambra
Alta va demanar als Comuns que presentessin els càrrecs contra els quatre lords que havien
estat acusats de malversació. La Haia, 22 de maig, Holanda insistia en demanar a Anglaterra
que declarés la guerra a Espanya i a França. Brussel·les, 24 de maig, en aquesta ciutat es va
rebre amb alegria l’anunci del casament de Felip V amb la princesa de Savoia. Milà, 26 de
maig, les tropes franco-espanyoles van incrementar les mesures de defensa, principalment de
les places properes al riu Adige, amb l’objectiu de dificultar el pas de l’exèrcit imperial cap a
Milà.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 14 de junio

de 1701.

430
714.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
24 de junio de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Amsterdam, 2 de juny

de 1701, en aquesta ciutat se seguia amb atenció el debat del Parlament anglès sobre la
necessitat d’entrar en guerra contra França. Viena, 11 de maig, l’Emperador havia resolt
començar la guerra a Itàlia, per tal de forçar als països d’aquesta regió a afegir-se a la causa
d’Àustria.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

715.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por extraordinario a 25 de junio
de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de maig de
1701, la Cort imperial va incrementar l’enviament de provisions al Tirol per a l’exèrcit que es
dirigia a Itàlia, principalment blat procedent d’Hongria. Frankfurt, 22 de maig, en aquesta
ciutat, igual que en els estats que no estaven interessats en la guerra, hi havia discussions per
quina posició prendre. Londres, 27 de maig, el Parlament va aprovar un subsidi per aportar
10.000 soldats irlandesos per la guerra. Madrid, 21 de juny, Felip V va nomenar finalment
Francisco Miguel del Pueyo com a virrei de Mallorca, en lloc del marquès de Cerdanyola. El
rei va programar el seu viatge a Catalunya pel dia 16 d’agost.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 21 de junio

de 1701.

716.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes al 1
de julio de 1701

431
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Els Estats Generals

d’Holanda van enviar una carta al parlament d’Anglaterra que resumia les negociacions
portades a terme a la Haia amb l’ambaixador francès. A més, van formular una petició d’ajut
a Anglaterra davant els moviments que el rei Lluís XIV portava a terme als Països Baixos
espanyols. Inclou també una carta del rei d’Algèria al governador d’Orà en la que l’informava
d’una victòria del seu exèrcit contra el rei de Mequinez [Meknès].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

717.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 8 de
julio de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 de maig de

1701, el príncep Eugeni de Savoia va sortir el dia 24 en direcció a Itàlia per posar-se al
capdavant de l’exèrcit imperial. Londres, 3 de juny, els Comuns, poc partidaris de la guerra,
no es posaven d’acord amb els Lords, que influïts per Holanda, demanaven al rei una aliança
amb els Estats Generals. La Haia, 5 de juny, l’anunci que Anglaterra enviaria suport militar
havia estat rebuda amb gran alegria. Milà, 6 de juny, l’exèrcit imperial esperava l’arribada del
príncep de Savoia per determinar per quin lloc envair la Llombardia. Brussel·les, 8 de juny, es
van fer grans celebracions per l’anunci del casament de Felip V. El marquès de Bedmar va
organitzar un banquet al seu palau. París, 10 de juny, va morir el duc Felip d’Orleans, germà
de Lluís XIV. Madrid, 28 de juny, unes cartes arribades de Cadis van informar que les galeres
procedents de Catalunya havien arribat a aquest port amb gran quantitat de material de guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 28 de junio

de 1701.

718.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 15 de

432
julio de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 2 de juny de
1701, l’exèrcit de Suècia estava preparat i es temia que ataqués les principals places de
Livònia. Viena, 4 de juny, l’exèrcit imperial era a punt de passar el riu Adige i s’esperava que
aviat entrarien en combat contra les tropes franco-espanyoles que eren a Milà. Londres, 10 de
juny, davant l’avís d’alguns diputats locals del risc d’una revolta, el rei Guillem va nomenar
una comissió per estudiar-ho i castigar els revoltats. París, 17 de juny, el rei Lluís XIV va
presenciar la lectura del testament del duc d’Orleans, el seu germà. Madrid, 5 de juliol, el rei
va nomenar mestre de camp del terç provincial al marquès d’Almenara, capità de les guàrdies
del virrei de Catalunya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 5 de julio de

1701.

719.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
15 de julio de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Anglaterra va

suspendre l’enviament de 10.000 soldats i 20 vaixells a Holanda. El parlament anglès va
prendre algunes resolucions per finançar les despeses de la guerra i va resoldre retirar al rei
Guillem una part de la seva assignació. Un enviat de la Cort imperial va portar un missatge a
l’elector de Colònia, en el qual l’Emperador justificava les seves pretensions a la monarquia
hispànica.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

720.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 22 de

433
julio de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 9 de juny de
1701, el rei de Suècia va traslladar-se a Riga per reforçar aquesta ciutat abans de començar la
campanya. Viena, 11 de juny, l’exèrcit imperial intentava creuar el riu Adige per prosseguir
l’avanç cap a d’Itàlia. Londres, 17 de juny, continuava la polèmica entre les dues cambres per
l’afer de quatre lords que havien estat acusats de malversació. Milà, 22 de juny, el príncep
Eugeni de Savoia va enviar una carta a les tropes espanyoles, instant-les a no lluitar al costat
de França, el seus “tradicionals” enemics, oferint-los la protecció de la casa d’Àustria. Inclou
la transcripció de la carta i la resposta negativa dels espanyols. Madrid, 12 de juliol, el rei
Felip V va prorrogar el virregnat de Nàpols al duc de Medinaceli [Luis Francisco de la Cerda
y Aragón] per tres anys més.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 12 de julio

de 1701.

721.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
22 de julio de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. El rei de Dinamarca va

donar suport a la causa de l’emperador austríac, amb l’enviament d’un contingent de 8.000
soldats. A més, va signar també un tractat d’aliança amb Anglaterra i Holanda. Itàlia, l’exèrcit
imperial havia arribat prop de Verona. L’Emperador va fer imprimir un manifest amb el qual
pretenia justificar la guerra contra França i el príncep Eugeni de Savoia l’havia començat a
repartir per les ciutats per on passava. París, davant d’aquesta campanya de propaganda de
l’Emperador, el rei Lluís XIV de França va ordenar l’enviament de més tropes a Itàlia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6
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722.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 29 de
julio de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juny de

1701, la Cort imperial estava molt dolguda per la mort del comte Ernest de Starhemberg,
heroi de la defensa de Viena en el setge turc de 1683. La Haia, 26 de juny, l’exèrcit holandès
estava a l’espera de l’arribada del rei d’Anglaterra. Venècia, 27 de juny, la República esperava
l’arribada de la confirmació de la pau amb els turcs. París, 30 de juny, la Cort francesa va
reformar el Consell d’Hisenda, suprimint algunes comissions. Madrid, 19 de juliol, un fort
temporal va causar destrosses en alguns edificis de la capital castellana, sobretot en els
convents.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 19 de julio

de 1701.

723.

Pública noticia del acierto con que el muy Ilustre y Fidelíssimo Consistorio de la
Diputación del Principado de Cataluña, siempre atento a la conservación de las
generales Constituciones, leyes y privilegios de su patria, utilidad pública y mayor
Real servicio, reguló sus operaciones en los lances de dudas que se han ofrecido
después de la muerte del Sereníssimo Señor Rey Don Carlos Segundo, nuestro Señor
(que está en el Cielo) hasta la admissión y asistencia al juramento del Excelentíssimo
Señor conde de Palma para los cargos de Lugarteniente General en dicho Principado
de la Sacra, Católica y Real Magestad del Rey nuestro Señor Don Felipe Quarto de
Aragón, que Dios guarde y prospere
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: Josep de Càncer i Prat, advocat fiscal de la Diputació del General
CONTEXT HISTÒRIC: mort i successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 168 pàgines, 2º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial encarregat per la Diputació del General per justificar la seva

actuació durant el debat que va sorgir després de la mort del rei Carles II a l’entorn del
procediment successori i la seva adequació al marc legislatiu català. Inclou la transcripció de
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diversos documents: disposicions testamentàries, cartes enviades i rebudes de Madrid,
deliberacions dels diputats del General, Consell de Cent i Braç Militar i altres papers generats
durant aquest debat. A grans trets, la Generalitat pretenia defensar-se de la polèmica que va
ocasionar l’acceptació del duc de Palma com a virrei de Catalunya sense el jurament previ de
les Constitucions per part del rei Felip V.
OBSERVACIONS: nom de l’autor extret del Registre de Deliberacions de la Generalitat. Els

diputats van ordenar la impressió de 1.000 exemplars d’aquest memorial. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1698, part 5º, Sèrie General (N), 258, f.648, 28 de juny
de 1701.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/1/3-1
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-40/2/12-5 (i uns altres quatre); BC, F.Bon. 464 (i uns altres
quatre); UPF, ZX1701.P83 (i uns altres quatre); UdG, B.Diocesana, 34/511; UdG,
B.Diocesana, 34/2131; ICAB, 115-1; BLM, R.987, ACC, R.492; BMP, RG82; ACA,
Generalitat, sèrie V, 219/29

724.

Noticia del raro sucesso acaecido en término de la villa de Arbelas, diócesis del
arçobispado de Burgos, el jueves 14 de julio de este presente año de 1701, según
consta de testimonio auténtico dado por Ambrosio de Pielagos, escrivano público y del
número de dicha villa

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’una experiència que van viure els pastors Juan de Guergo i
Pedro Ignacio Izquierdo el dia 14 de juliol de 1701 en la muntanya anomenada San Pelayo,
prop d’una localitat anomenada “Arbelas”. Enmig d’una forta tempesta, els pastors van
refugiar-se en una cova, on van sentir unes veus que cantaven i, més endins, van descobrir una
gran sala on hi havia un temple amb estàtues, un gran tabernacle d’alabastre i unes portes amb
unes inscripcions. Els pastors van informar les autoritats del poble, que van pujar a la
muntanya a comprovar-ho. Dins la cova van veure i sentir el què els pastors havien explicat i,
a més, rere les portes van descobrir-hi una gran sala amb les parets adornades amb escuts
d’armes i imatges de batalles al sostre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12173

725.

Copia de una carta de el conde de Tessé, cavallero de las órdenes de el Rey, teniente
general de las armas de su Magestad, escrita al conde don Albaret, primer presidente
y intendente en Rossellón
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: René de Froulay, comte de Tessé
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Carpi
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta datada al campament de Goito, a la Llombardia, el 21 de juliol de

1701, enviada pel comte [René de Froulay] de Tessé, mariscal de l’exèrcit francès, al comte
[Étienne de Ponte] d’Albaret, intendent del Rosselló, per explicar-li la situació de l’exèrcit
borbònic a Itàlia. A grans trets, el comte relatava un enfrontament que hi hagué el dia 9 [de
juliol de 1701] prop de Carpi entre el seu exèrcit i les tropes imperials comandades pel
príncep Eugeni de Savoia [Batalla de Carpi]. Segons la carta, els borbònics van rebutjar l’atac
dels imperials i el príncep Eugeni va resultar ferit en una cama. Posteriorment els dos exèrcits
es van retrobar al pla de Verona, però, segons Tessé, els imperials van evitar entrar en batalla.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Carpi fou, en realitat, guanyada per l’exèrcit imperial. John A.

LYNN, The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.270-271.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1701 8º op. 6

726.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
agosto de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de juny de

1701, l’exèrcit imperial havia aconseguit passar el riu Adige, camí d’Itàlia. Londres, 1 de
juliol, les dues cambres del Parlament van acordar el nomenament d’un comitè per iniciar el
procés judicial contra quatre lords que havien estat acusats de malversació de fons. La Haia, 3
de juliol, els estats holandesos esperaven l’arribada del rei d’Anglaterra que, segons un
correu, havia anunciat que instal·laria la seva cort a Breda. Milà, 6 de juliol, l’exèrcit imperial
va aconseguir passar el riu Adige a l’altura de Castelbaldo.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
OBSERVACIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 26 de julio de

1701.
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727.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
agosto de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de juliol de

1701, la Cort imperial procurava enviar més soldats, artilleria pesada i diners a Itàlia.
Londres, 8 de juliol, encara no hi havia data per a la partida del rei Guillem cap a Holanda. La
Haia, 10 de juliol, el rei d’Anglaterra encara no havia arribat a Breda i les proposicions de
l’ajut anglès no s’havien concretat, cosa que feia pensar en un retard en l’inici de la guerra.
París, a 14 de juliol, segons algunes cartes arribades d’Itàlia, un contingent de cavalleria de
l’exèrcit imperial havia arribat fins al riu Po.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 2 de agosto

de 1701.

728.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
12 de agosto de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Informa sobre les
evolucions i la composició dels exèrcits francoespanyol i imperial que es trobaven a Itàlia,
dividida en dues parts, amb els subtítols “Del campo español y francés, en San Pedro de
Liñago, de nueve de julio de 1701” i “Del campo imperial, de diez del mismo”. Inclou també
notícies de Saragossa, de 9 d’agost, que recullen informacions sobre la situació de la guerra a
Itàlia, publicades a Bozen el dia 11 de juliol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

729.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
agosto de 1701
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de juliol de
1701, la Cort imperial va enviar més diners i soldats al príncep Eugeni de Savoia per tal de
conquerir Milà. Londres, 15 de juliol, el rei Guillem d’Anglaterra va iniciar el seu viatge cap
a Holanda el dia 9 de juliol. El comerç s’havia ressentit de l’anunci de l’aliança entre
Espanya, França i Portugal. La Haia, 17 de juliol, el rei d’Anglaterra va fer entrada a aquesta
ciutat. Inclou un resum del discurs que va pronunciar davant els Estats Generals. Madrid, 9
d’agost, el rei Felip V va viatjar a Toledo per visitar a la reina Marianna, vídua de Carles II.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 9 de agosto

de 1701.

730.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
19 de agosto de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de juliol de

1701, la Cort imperial estudiava enviar més tropes a Hongria. París, la princesa Maria Lluïsa
de Savoia preparava el viatge cap a Espanya. Roma, va morir el cardenal [Pier Mateo]
Petrucci. Madrid, Felip V va viatjar a Toledo per acomiadar-se de la reina Marianna, mare del
difunt Carles II, abans de partir cap a Catalunya. Inclou l’itinerari i les etapes del viatge de
Felip V de Madrid fins a Barcelona.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

731.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
agosto de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de juliol de
1701, l’exèrcit imperial destinat a Itàlia havia rebut l’artilleria pesada, mentre alguns
regiments del Rin viatjaven també cap al front italià. Londres, 22 de juliol, va arribar la
notícia que el rei Guillem havia desembarcat a Holanda el dia 16 de juliol. La Haia, 24 de
juliol, el rei d’Anglaterra va comprovar l’estat de les defenses de les places de Brabant.
Madrid, 16 d’agost, el rei Felip V havia hagut d’endarrerir el seu viatge a Barcelona per culpa
del mal temps.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 16 de agosto

de 1701.

732.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
26 de agosto de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Informa sobre el

moviments dels exèrcits francès i imperial a les proximitats del riu Po. Roma, el Vaticà va
expressar les seves queixes per l’entrada de les tropes imperials a Itàlia. Amsterdam, van
acabar de desembarcar els 10.000 soldats que Anglaterra va prometre en el tractat signat amb
Holanda.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

733.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 2 de
setiembre de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta

440
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de juliol de

1701, el príncep Eugeni de Savoia reclamava més tropes de reforç a l’Emperador. Londres, 25
de juliol, l’armada naval anglesa a es preparava per sortir en direcció a Portugal i a Espanya.
Venècia, 26 de juliol, la República veneciana va queixar-se a Roma i Viena d’alguns desordres
provocats per les tropes imperials. La Haia, 27 de juliol, el rei Guillem d’Anglaterra visitava
les places. Milà, 28 de juliol, els exèrcits franco-espanyol i imperial havien protagonitzat
alguns petits enfrontaments davant la ciutat. Brussel·les, 1 d’agost, l’exèrcit espanyol
comptava amb 24.000 efectius a Flandes, els quals, junt amb els francesos, arribaven a 100
batallons i 117 esquadrons.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 23 de agosto

de 1701.

734.

Memoria que el conde de Avós, embaxador del Christianíssimo, dio a los Estados de
Olanda el día 26 de julio. Con otras noticias venidas a Barcelona por el correo de
España, viernes a 2 de setiembre de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de missatge que el comte d’Avaux, ambaixador

extraordinari del rei Lluís XIV a Holanda, va adreçar als Estats Generals de les Províncies
Unides el 26 de juliol de 1701, en el qual expressava el seu disgust per la suspensió de les
negociacions amb França i anunciava el seu retorn a París. Inclou també notícies de
Saragossa, de 30 d’agost de 1701.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/5
ALTRES EDICIONS: el missatge de l’ambaixador francès fou imprès també per Rafael Figueró,

amb el títol Memoria del conde de Avaux, embaxador extraordinario de su Magestad
Christianíssima, presentada a los Estados Generales de las Províncias Unidas. Aquesta
edició no inclou les notícies de Saragossa. AHCB, 1701 8º op. 1

735.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
setiembre de 1701

441
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de juliol de
1701, la Cort imperial va rebre les queixes de la República de Venècia per les molèsties que
els causava la guerra. Londres, 1 d’agost, una lleva de 10.000 homes estava preparada per a
ser enviada a Holanda. Milà, 5 d’agost, el duc [Víctor Amadeu] de Savoia va arribar al camp
de l’exèrcit espanyol, on va ser rebut amb una salva d’artilleria. Madrid, 30 d’agost, segons
notícies de Ceuta, als regnes marroquins hi havia hagut una revolta.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es

tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 30 de agosto

de 1701.

736.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona, por el correo de España, viernes a 9
de setiembre de 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Al campament de
l’exèrcit franco-espanyol a Itàlia va arribar la notícia, el 9 d’agost de 1701, que el duc [Víctor
Amadeu] de Savoia havia signat els capítols matrimonials del casament de la seva filla amb el
rei Felip V. A l’exèrcit imperial, segons informaven els desertors, hi havia una gran manca de
provisions. Inclou la transcripció d’una carta que el rei Lluís XIV va enviar als Estats
Generals de les Províncies Unides, signada a Versalles el 18 de juliol de 1701, en la que
informava que ha manat el retorn a París del seu ambaixador.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

737.

Noticias extraordinarias y singulares del estado presente de la Europa, publicadas oy
miércoles a 14 de setiembre 1701

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom del país del que procedia la
informació.
RESUM DEL CONTINGUT: Alemanya, l’Emperador va instar a alguns estats de l’Imperi a
justificar els motius pels quals preferien la neutralitat. Segons la notícia, alguns estats estaven
molt cansats per guerres passades i preferien la pau. Anglaterra, l’armada esperava les ordres
del rei per sortir a la mar amb l’objectiu d’assegurar el comerç. Holanda, inclou la transcripció
d’una carta enviada pels Estats Generals al rei Lluís XIV després que aquest ordenés la
tornada del comte d’Avaux, ambaixador de França a Holanda. Itàlia, al ducat de Savoia es va
confirmar l’acord pel casament de Felip V amb la princesa Lluïsa Gabriela.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 7/10

738.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
setiembre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 de juliol de

1701, les operacions al front del Rin es trobaven aturades. Londres, 7 d’agost, el Parlament
fou prorrogat fins a final de setembre, a l’espera de la tornada del rei. La Haia, 9 d’agost, el
comte d’Avaux, enviat del rei de França, es va acomiadar dels Estats Generals, ja que havia
rebut l’ordre de tornar a París. Brussel·les, 10 d’agost, el comte d’Avaux va arribar a aquesta
ciutat, camí de París. Madrid, 6 de setembre, el rei Felip V va partir de la Cort en direcció a
Barcelona. Inclou la composició del seguici i l’itinerari detallat del viatge, amb les jornades i
les distàncies que el rei havia de recórrer.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
OBSERVACIONS: es tracta de la reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 6 de septiembre

de 1701.

739.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
16 de setiembre de 1701

443
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Chiari
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. A Itàlia hi va haver un
enfrontament entre els exèrcits borbònic i imperial prop del riu Oglio [Batalla de Chiari].
Segons la notícia, l’exèrcit franco-espanyol estava format per més de 70.000 soldats, mentre
que l’exèrcit imperial comptava amb 25.000 efectius d’infanteria i uns altres 20.000 de
cavalleria. La Haia, inclou la transcripció d’una memòria enviada per l’ambaixador francès
als Estats Generals de les Províncies Unides en la qual els anunciava el seu retorn a París. A
continuació hi ha la resposta dels Estats Generals.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Chiari va tenir lloc el dia 1 de setembre de 1701 i fou guanyada
per l’exèrcit imperial, comandat pel príncep Eugeni de Savoia. John A. LYNN, The Wars of
Louis XIV…, op. cit., p.270-271.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

740.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 23 de
setiembre de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 d’agost de

1701, els regiments del general Montecuccoli i del príncep Darmstadt eren a punt d’arribar al
camp de l’exèrcit imperial. Londres, 13 d’agost, el comte de Rochester fou enviat a Irlanda,
on hi havia hagut algunes revoltes. La Haia, 15 d’agost, la marxa de l’enviat del rei de França
havia causat un gran malestar entre els comerciants. Venècia, 16 d’agost, el Senat estava
molest perquè la neutralitat no havia evitat els inconvenients provocats per la guerra. París, 24
d’agost, el comte d’Avaux, enviat del rei de França a la Haia, va arribar el dia 20 d’agost a
Versalles. Cadis, 4 de setembre, alguns vaixells anglesos i holandesos van arribar a la badia de
Cadis. Madrid, 13 de setembre, la família de la reina, vídua de Carles II, va partir en direcció
a Barcelona. El dia 11 de setembre el rei Felip V va arribar a Tortuera, al límit de Castella, de
camí cap a Catalunya.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Adviértese como la Práctica, forma y estilo de celebrar Cortes de este Principado
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de Cathaluña se vende en casa de Rafael Figueró”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 13 de
septiembre de 1701.

741.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
23 de setiembre de 1701
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Itàlia, l’exèrcit franco-

espanyol avançava a l’encontre de les tropes imperials. Flandes, l’exèrcit havia borbònic
havia augmentat els seus efectius, que consisteixen en 94 batallons i 117 esquadrons per part
de França i en 40 esquadrons i 16.000 soldats per part d’Espanya. Inclou la transcripció d’una
carta, signada a Varsòvia el 16 de juliol de 1701, que el cardenal primat de Polònia va enviar
al rei de Suècia amb la intenció d’evitar la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

742.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
setiembre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 d’agost de
1701, el rei d’Anglaterra i els Estats d’Holanda van demanar a l’Emperador l’enviament de
més tropes a Itàlia, ja que, segons ells, de l’èxit d’aquest front en depenien també els altres
països. Londres, 20 d’agost, els diputats d’algunes províncies s’havien queixat de l’excessiva
despesa que els suposava la guerra. La Haia, 22 d’agost, el rei Guillem d’Anglaterra estava
malalt i el seu estat no millorava. Venècia, 24 d’agost, les queixes a l’Emperador per les
molèsties causades per la guerra només havien rebut respostes de cortesia. Roma, 26 d’agost,
davant les queixes contra els soldats alemanys, el Papa va rebre l’ambaixador imperial, que li
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va assegurar que les tropes no tornarien a entrar als estats de l’Església. Torí, 31 d’agost, en
aquesta ciutat s’esperava l’arribada de les galeres al port de Villafranca de Nisa [Vilafranca de
Mar], que havien de transportar la reina Maria Lluïsa de Savoia cap a Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 20 de

septiembre de 1701.

743.

Breve descripción de las festivas demonstraciones que los ínclitos comunes y nobles
particulares hizieron a la S.C. y Real Magestad de Felipe Quinto en Castilla, y Quarto
en Aragón (que Dios guarde), en la entrada a los campos de Barcelona, día 30 de
setiembre, y en la pública a esta Excelentíssima ciudad, día 2 de octubre de este
presente año 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
TEMA: viatge de Felip V a Catalunya
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’arribada de Felip V a Barcelona, el 30 de setembre de
1701, i del recorregut que va fer per la ciutat. La comitiva de personalitats, com era costum,
va anar a rebre’l a la Creu Coberta. El rei va entrar pel portal de Sant Antoni i es va dirigir cap
al palau reial. El diumenge 2 d’octubre, dalt d’una carrossa, el rei es va tornar a dirigir al
portal de Sant Antoni per fer de nou entrada a la ciutat i iniciar un recorregut pels principals
carrers, acompanyat d’un nodrit grup de “grandes”. Explica amb detall aquest recorregut i la
benvinguda que li van donar els barcelonins. Segons la notícia, els assistents passaven de
40.000.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 468
ALTRES EXEMPLARS: BUB, Ms 1007 Imp 1; AHCB, B 1701 8º op. 4; ABEV, Varis 258, 27

(incomplet)

744.

Relación verdadera del obsequioso recibimiento que con públicas demonstraciones de
alegría hizo y executó la Real villa de Cervera por la feliz llegada de la S.C. y R.
Magestad de Felipe Quarto de Aragón y Quinto de Castilla, nuestro Señor (que el que
lo es de todos le guarde como han menester sus leales vasallos)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
TEMA: viatge de Felip V a Catalunya
TIPOLOGIA: informació institucional
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la rebuda que la vila de Cervera va fer al rei Felip V, a final

de setembre de 1701, quan aquest va fer parada en aquesta ciutat de camí cap a Barcelona. El
rei va recórrer els principals carrers de Cervera, que estaven adornats com el dia de Corpus.
L’endemà el rei va assistir a una missa a l’església parroquial i, tot seguit, va jurar els
privilegis de la vila. Inclou la transcripció dels versos i villancets que es van llegir durant els
actes de celebració.
LOCALITZACIÓ: BC, F 2 8º 3
ALTRES EXEMPLARS: ACS, R. 3847; ACS, R. 1206 (incomplet)

745.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
octubre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 18 d’agost de
1701, el rei de Suècia va obtenir una victòria contra l’exèrcit dels saxons i els russos. Viena,
24 d’agost, a pesar que l’amenaça dels tàrtars a Transilvània no havia cessat, l’Imperi va
traslladar alguns regiments d’Hongria cap al front d’Itàlia. Londres, 27 d’agost, mentre
algunes províncies es mostraven disconformes amb la guerra, pel prejudici que causava al
comerç, d’altres hi estaven a favor, considerant que calia frenar les ambicions de França. La
Haia, 29 d’agost, malgrat no trobar-se de salut, el rei Guillem d’Anglaterra visitava les
fortificacions. Lisboa, 10 de setembre, la capital portuguesa reforçava les fortificacions en
previsió de la guerra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Adviértese como la Practica, forma y estilo de celebrar Cortes en el Principado de
Cathaluña se vende en casa de Rafael Figueró”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 27 de
septiembre de 1701.

746.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
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octubre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 31 d’agost de
1701, la cort imperial va enviar tres regiments de l’exèrcit d’Hongria a Itàlia per reforçar les
tropes del príncep Eugeni de Savoia. Londres, 6 de setembre, uns 60 vaixells de l’armada
anglesa van partir d’aquesta ciutat, sense informar del seu destí. La Haia, 10 de setembre, les
altes temperatures havien causat moltes baixes a l’exèrcit. París, 17 de setembre, el rei Jaume
d’Anglaterra va morir el 16 de setembre. Madrid, 4 d’octubre, segons cartes procedents de La
Haia l’armada anglesa havia hagut de tornar a port per culpa del mal temps.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 473
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 4 de octubre

de 1701.

747.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
octubre de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de setembre

1701, el Consell de Guerra va ordenar enviar tropes d’Hongria cap a Itàlia. Londres, 20 de
setembre, va arribar la notícia de la mort del rei Jaume, cosa que va generar dubtes sobre quin
tipus de dol s’havia de decretar. París, 1 d’octubre, en moltes esglésies de França es van
celebrar funerals per la mort del rei Jaume d’Anglaterra. El Consell d’Estat francès va
publicar un ban prohibit l’entrada de mercaderies procedents d’Anglaterra, Escòcia, Irlanda i
altres països de dependència britànica.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 474
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 18 de

octubre de 1701.

748.

Relación de las fiestas que la ciudad de Marsella ha hecho a la Reyna N. Señora en
demostración del amor y fineza que tienen a su rey y a toda su real familia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
TEMA: casament de Felip V i Maria Lluïsa de Savoia
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’estada de la reina Maria Lluïsa de
Savoia a Marsella, on va fer una parada de camí cap a Espanya, on havia de casar-se amb el
rei Felip V. La reina va arribar a Marsella el 13 d’octubre de 1701 amb les galeres del regne
de Nàpols. La notícia informa de la rebuda que li van dispensar les autoritats de Marsella i les
activitats que va realitzar durant la seva estada. El dia 22 d’octubre la princesa de Savoia va
continuar el viatge per via terrestre en direcció a Figueres.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 484

749.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 4 de
noviembre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 11 de

setembre, el cardenal primat de Polònia va demanar al rei de Suècia la retirada de les seves
tropes de Curlàndia. Viena, 18 de setembre, la Cort imperial va celebrar l’aniversari de la fi
del setge turc de 1683. Londres, 29 de setembre, la noticia de la prohibició dels productes
anglesos decretada per França va fer baixar les accions de les companyies. París, 8 d’octubre,
les notícies d’Itàlia asseguraven que l’exèrcit imperial tenia problemes d’aprovisionament
perquè l’exèrcit borbònic havia tallat els passos de Brescia i Milà.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 25 de

octubre de 1701.

750.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
noviembre de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 17 de setembre
de 1701, el Vaticà va formar una congregació especial amb l’objectiu de corregir els 11 dies
de diferència entre els calendaris romà i gregorià. Viena, 2 d’octubre, l’Imperi procurava
abastir l’exèrcit d’Itàlia a través de Trieste i del Tirol. La Haia, 13 d’octubre, es va ratificar
l’aliança entre l’Imperi, Anglaterra i Holanda [Aliança de la Haia]. Venècia, 14 d’octubre, la
cort de Viena va respondre amb cortesia la queixa del Senat pels problemes que causaven les
tropes imperials. París, 22 d’octubre, un correu de Nàpols va informar que en aquesta ciutat
havia fracassat un intent de revolta dels austriacistes. Toledo, 4 de novembre, es va celebrar
un ofici pel primer aniversari de la mort del rei Carles II.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Libro nuevo: su título Luz de verdades católicas, véndese en casa de Rafael
Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.475
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 8 de
noviembre de 1701

751.

Relación de la conjuración sucedida en la ciudad de Nápoles, este año de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Conjura de Macchia
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: narració sobre una sublevació dels partidaris de l’arxiduc Carles
d’Àustria que hi hagué a Nàpols el 22 de setembre de 1701. La revolta, que fou preparada pel
príncep de Macchia [Gaetano Gambacorta], fou sufocada pel duc de Pòpuli. Segons la notícia,
el príncep de Caserta, que pretenia entrar a Nàpols amb 600 homes, fou derrotat pel príncep
de Sora, que va acudir en defensa de la ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 483
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2313

752.

Relación succinta del feliz arribo a Barcelona de los Sereníssimos don Felipe de
Borbón y doña Maria Luisa Gabriela de Saboya, monarcas de las Españas, nuestros
reyes y señores (que el cielo guarde y prospere), y de sus reales bodas. Descrívese
como en epílogo la festiva pompa con que fueron festejados sus Magestades por la
fidelidad y amor de los catalanes, con la sagrada circunstancia de averse hecho la
translación del incorrupto cuerpo del glorioso arçobispo de Tarragona, hijo y obispo
de Barcelona, San Oleguer
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: viatge de Felip V a Catalunya
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del viatge i estada de Felip V a Catalunya,

l’any 1701. Segons la relació, el rei va sortir de Madrid el 5 de setembre i va arribar a
Barcelona el dia 30 d’aquell mes. Informa també del viatge que el rei va fer a Figueres per
rebre la comitiva de la reina, que acabava d’arribar de França i el del retorn a Barcelona, amb
l’entrada a la ciutat pel portal de Mar, el dia 8 de novembre de 1701. Explica la rebuda que
van tenir els monarques i les ambaixades se’ls van presentar, començant pels ministres de la
Real Audiència i els bisbes de les principals ciutats. L’endemà els reis van rebre els consellers
de la ciutat i els diputats de la Generalitat. Durant els dies següents van desfilar altres
personalitats. El dia 12 de novembre van començar les festes. La relació inclou els noms dels
cavallers de la confraria de Sant Jordi que van participar en un torneig a peu, celebrat en
honor dels reis. Finalment, informa de l’acte d’homenatge a Felip V que va organitzar
l’Acadèmia dels Desconfiats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 482
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-39/2/19-16; AHCB, B 1701 8º op. 13; UPF, ZX1701.R45; BM, F

2 8º 2

753.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
noviembre de 1701

451
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 d’octubre de
1701, el comte [Felip Lluís Wenzel] de Sinzendorf, ambaixador imperial a França, va arribar a
la Cort. Londres, 19 d’octubre, a Anglaterra s’esperava l’arribada del rei Guillem amb
impaciència per saber quina seria la decisió presa respecte a la guerra. La Haia, 20 d’octubre,
el rei d’Anglaterra es preparava per partir cap a Londres. Roma, 22 d’octubre, el Papa va fer
un discurs d’alabança de la figura del rei Jaume d’Anglaterra. Milà, 25 d’octubre, les tropes
francoespanyoles van obtenir una victòria contra els alemanys. Madrid, 15 de novembre, el rei
Felip V va atorgar el bisbat de Mallorca al franciscà Francisco de la Portilla.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Libro nuevo: su título Luz de verdades católicas, el autor: el P. Juan Martínez de
la Parra, de la Compañía de Jesús, véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.476
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 15 de

noviembre de 1701.

754.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
noviembre de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 d’octubre de

1701, la negativa de Venècia dificultava l’allotjament de les tropes imperials per passar
l’hivern a Itàlia. Londres, 26 d’octubre, s’esperava amb impaciència l’arribada del rei
Guillem. La Haia, 27 d’octubre, una indisposició havia endarrerit el retorn del rei Guillem cap
a Anglaterra. Venècia, 28 d’octubre, les intenses pluges havien fet mal a les collites. Madrid,
22 de novembre, va morir el duc d’Alba [Antonio Álvarez de Toledo y Fernández de
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Velasco].
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “Libro nuevo: su título Luz de verdades católicas, el autor: el P. Juan Martínez de
la Parra, de la Compañía de Jesús, véndese en casa Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.477
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 22 de
noviembre de 1701.

755.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
deziembre de 1701
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 d’octubre de
1701, a la Cort imperial hi havia molt optimisme respecte a l’aliança amb Anglaterra i
Holanda. Londres, 2 de novembre, el reconeixement del príncep de Gal·les [James Francis
Edward Stuart] per part de França havia causat inquietud a Anglaterra. Venècia, 4 de
novembre, el Senat va demanar als ambaixadors espanyol i imperial que respectessin la
neutralitat d’aquesta república. Roma, 5 de novembre, es van suspendre els funerals del rei
Jaume d’Anglaterra per l’absència de molts cardenals. Del camp de l’exèrcit imperial, situat a
Urago d’Oglio, a la Llombardia, 6 de novembre, l’exèrcit de les dues Corones va capturar un
gran carregament de gra que havia arribat per abastir les tropes imperials. Madrid, 29 de
novembre, el rei Felip V va nomenar el marquès de Solera [Luis Francisco Benavides y
Aragón] com a virrei de Navarra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.478
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 29 de
noviembre de 1701.

756.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
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deziembre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 d’octubre de

1701, els consells d’Estat i de Guerra procuraven aconseguir allotjament a les tropes d’Itàlia
per passar l’hivern. La Haia, 10 de novembre, el rei Guillem d’Anglaterra es va reunir amb els
generals de les Províncies Unides i del Consell d’Estat per tractar sobre els preparatius de la
guerra per l’any següent. Roma, 12 de novembre, l’ambaixador de Venècia va ser rebut pel
Papa, al qual va expressar les queixes pels danys que ocasionava la guerra a la república.
París, 22 de novembre, un correu extraordinari va informar que el rei d’Anglaterra va partir
d’Holanda el dia 24 i va arribar a Londres el dia 15 [de novembre].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 479
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 6 de
diziembre de 1701.

757.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 23 de
deziembre de 1701

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de novembre
de 1701, un grup de napolitans que van arribar a la Cort imperial van explicar els detalls sobre
el fracàs de la revolta a Nàpols. Londres, 15 de novembre, el rei Guillem d’Anglaterra va
arribar a la Cort. La Haia, 17 de novembre, el rei d’Anglaterra havia embarcat el dia 14 de
novembre i va arribar a Anglaterra l’endemà dia 15. París, 29 de novembre, el rei Lluís XIV
va rebre un enviat de Dinamarca, que el va informar del naixement del príncep Frederic
Carles, fill del rei danès.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 480
ALTRE EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 13 de

diziembre de 1701.

758.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
deziembre de 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 10 de novembre

de 1701, va finalitzar el judici al príncep de “Sermonetta Gaetano” [duc de Sermoneta] per
haver-se revoltat a l’Estat del Vaticà. Viena, a 13 de novembre, els venecians es van negar a
acceptar més tropes estrangeres en el seu territori. Londres, 24 de novembre, les sessions del
Parlament es van iniciar el dia 17 de novembre. Suspiro, campament de l’exèrcit
francoespanyol, 25 de novembre, els borbònics va obtenir una victòria contra l’exèrcit
imperial. Madrid, 20 de desembre, el rei va nomenar el duc de Medinaceli com a president del
Consejo de Indias i al marquès de Villena com a virrei de Nàpols.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 481
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 20 de

diziembre de 1701.

759.

Traducción en español de una carta escrita en francés de la villa de Amberes por
Monsieur N** a Monsieur P**, residente en Olanda
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: [1701]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.

455
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada per un personatge anònim resident a

Anvers a un altre que vivia a Holanda, en la que defensava i justificava els drets successoris
de França sobre la Monarquia Hispànica. L’autor basava la seva argumentació en dos punts,
un de dret i l’altre de conveniència. En el primer defensava la validesa del testament de Carles
II, mentre que en el segon, a grans trets, reconeixia que en el conflicte successori cada part
defensava els seus interessos, d’acord amb els tractats de repartiment que s’havien signat
abans de la mort del rei Carles II.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2312
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11905
ALTRES EDICIONS: sense peu d’impremta, 16 pàgines, BC, F.Bon. 4893

760.

Festivas demonstraciones y magestuosos obsequios con que el muy Ilustre y
Fidelíssimo consistorio de los deputados y oydores del Principado de Cataluña
celebró la dicha que llegó a lograr con el deseado arribo y feliz himeneo de sus
Católicos Reyes D. Felipe IV de Aragón y V de Castilla, conde de Barcelona, etc. y
Doña Maria Luisa Gabriela de Saboya, que Dios guarde, prospere y en su sucessión
eternize

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: viatge de Felip V a Barcelona
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 354 pàgines, 4º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del viatge que el rei Felip V va fer a Barcelona la tardor de
l’any 1701 i dels actes que es van celebrar en aquesta ciutat. El rei va arribar al pla de
Barcelona el dia 30 de setembre i fou rebut per les autoritats i nombrosa gent que havia sortit
de la ciutat. El diumenge 2 d’octubre es va celebrar l’entrada pública. L’autor descriu amb
molt detall la decoració dels carrers per on va passar el rei, obra dels diferents gremis. La nit
del 3 d’octubre hi hagué una gran lluminària. El dia 4, al saló reial [Saló del Tinell] va tenir
lloc el solemne acte de jurament de les Constitucions, que fou llegit pel protonotari d’Aragó.
Explica també l’obertura de les Corts, al convent de l’Observança [Franciscans], el dia 12
d’octubre. Posteriorment, narra el viatge de Felip V fins a Figueres per rebre la reina Maria
Lluïsa de Savoia i, de retorn a Barcelona, la benvinguda que la ciutat va dispensar als dos
monarques. Finalment, explica els actes i processó solemne que es va fer a Barcelona pel
trasllat del cos de Sant Oleguer. Inclou el sermó que per aquest motiu va pronunciar Josep
Romaguera a la catedral de Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-69/5/13
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/3/5-15 (i uns altres 10); BC, F.Bon. 490 (i uns altres 3);
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AHCB, B 1702 12º (2); BPEB, 946.71”17” Fes; BPEB, 190981; BB, Patrimoni, *N 21-II-4.2;
UdG, B.Diocesana, 93/797 (i uns altres 3); UPF, DPC309.9.B3745 F47 1702; ABEV, Varis 61,
44 (i dos exemplars més); BMVB, 1 “C” XVII/382; BPL, R.3700; ACS, R.233; BM, D VII 8º
452
NOTA: la Diputació del General va pagar 455 lliures a Rafael Figueró per la impressió de
1.500 exemplars. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704, part
2º, Sèrie General (N), f.310v, 29 de juliol de 1702.

761.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 6 de
enero de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents parts d’Europa. Varsòvia, 15 de

novembre de 1701, Polònia preparava una Dieta general en la que s’havia de tractar la
negociació de pau amb el rei de Suècia. Nàpols, 16 de novembre, la noblesa napolitana va
oferir deu companyies de cavalleria i dotze d’infanteria per la defensa del regne. Inclou la
llista de capitans. Viena, 20 de novembre, la Cort imperial va resoldre incrementar en quatre
companyies cada un dels regiments d’Hongria. Londres, 28 de novembre, va començar el dol
general pel rei Jaume II d’Anglaterra.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Figueró per la publicitat.
“Véndese el Gran Piscatore de Sarraval, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12706; BC, F.Bon. 501
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 27 de
diziembre de 1701.

762.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 13 de
enero de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta

457
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de novembre

de 1701, la Cort imperial reclutava noves lleves de soldats per enviar a Itàlia per tal de
substituir els malalts i els desertors. Nàpols, 28 de novembre, la causa de la inquietud que es
vivia en aquest regne no era, segons la notícia, per la presència d’austriacistes, sinó per la gran
quantitat de gent sense feina que havia provocat la crisi de les fàbriques de seda, per la qual
cosa el virrei va prohibir l’entrada de teixits estrangers. Venècia, 28 de novembre, l’exèrcit
imperial havia traslladat el campament cap a la zona d’Ostiano, en busca de provisions. La
Haia, 6 de desembre, uns ambaixadors holandesos van viatjar a Anglaterra per tractar
qüestions relacionades amb la guerra amb el rei Guillem. Barcelona, 13 de gener de 1702, el
rei Felip V i la reina van anar a missa a Santa Maria del Mar el dia 11. Inclou les activitats que
van fer els dies 12 i 13.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Figueró per la publicitat.

“Véndese el Gran Piscatore de Sarraval en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 3 de enero

de 1702.

763.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 20 de
enero de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de desembre
de 1701, els consells de Guerra i d’Estat van estimar que calien 20 milions de florins per a la
guerra. Nàpols, 1 de desembre, el virrei va prohibir l’exportació de blat, vi i oli. Venècia, 3 de
desembre, l’exèrcit imperial no va complir el compromís de treure les tropes de territori de la
República. La Haia, 14 de desembre, es va ordenar que els vaixells holandesos portessin
escorta, malgrat que Espanya no havia prohibit l’entrada als seus ports. Barcelona, 20 de
gener de 1702, el rei Felip V va jurar les Constitucions catalanes i va concloure les Corts el
dia 14 de gener. Inclou les activitats que el rei i la reina van fer a Barcelona des del dia 14 fins
al 20 de gener,
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Figueró per la publicitat.
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“Véndese el Gran Piscatore de Sarraval, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 10 de enero

de 1702.

764.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 27 de
enero de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de desembre

de 1701, l’Emperador s’havia recuperat d’una indisposició i va assistir als consells de Guerra
i d’Estat per tractar les necessitats de l’exèrcit d’Itàlia. Nàpols, 12 de desembre, el virrei va
rebre el comte d’Estrées, mariscal de l’exèrcit francès. El regne intentava ocupar la gent que
no tenia feina per culpa de la crisi de les fàbriques de seda, per evitar que hi hagués revoltes.
Brussel·les, 21 de desembre, el ducat de Brabant havia donat un subsidi per a la guerra i
s’esperava que totes les províncies de Flandes fessin el mateix. París, 31 de desembre, el
marquès [Jacques Bazin] de Bezons, mariscal de camp de l’exèrcit francès va arribar a la cort
per informar al rei Lluís XIV de l’estat de la guerra a Itàlia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Figueró per la publicitat.
“Véndese el Gran Piscatore de Sarraval, en casa de Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 17 de enero

de 1702.

765.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
febrero de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 10 de

desembre de 1701, les dietes locals no tenien una postura comuna en relació a la guerra contra
Suècia, cosa que feia perillar la Dieta general. Venècia, 19 de desembre, la República va
rebutjar les peticions que havia fet l’ambaixador imperial per tal de facilitar el moviment de
l’exèrcit. La Haia, 27 de desembre, els Estats holandesos van publicar una pragmàtica
ordenant a totes les persones, de qualsevol condició, a pagar un 1% dels seus béns per
finançar la guerra. Madrid, 24 de gener de 1702, els astrònoms estudiaven una conjunció que
es va produir entre Júpiter i Venus.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11057
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 24 de enero

de 1702.

766.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
febrero de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de desembre

de 1701, la Cort imperial va enviar alguns regiments d’hússars d’Hongria a reforçar el front
del Rin. Nàpols, 20 de desembre, es va formar un cos de 15.000 soldats amb els reforços que
arribaven d’Espanya i de Milà. Venècia, 24 de desembre, la república comptava amb un
exèrcit format per 20.000 efectius. Londres, 5 de gener, els diputats locals arribaven a la ciutat
per obrir el nou Parlament el dia 10 de gener. París, 14 de gener, la Cort va fer pública una
ordenança prohibint tenir criats majors de 22 anys, perquè així aquests anessin a la guerra, a
treballar al camp o a les fàbriques.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 31 de enero

de 1702.

767.

Relación del glorioso sucesso que ha tenido la guarnición de Cremona contra la
intentada y executada sorpresa de las tropas del Emperador
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IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Cremona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la Batalla de Cremona, que va tenir lloc en aquesta ciutat el
dia 1 de febrer de 1702. Aprofitant una vella canalització d’aigua, un grup de granaders de
l’exèrcit imperial, a les ordres del príncep Eugeni de Savoia, va aconseguir entrar dins la
ciutat i obrir una de les portes. D’aquesta forma, les tropes imperials van aconseguir ocupar
una part important de la ciutat i, fins i tot, fer presoner el duc de Villerroy, mariscal de
l’exèrcit francès. Això no obstant, la guarnició de Cremona va reaccionar a temps i gràcies a
l’actuació de dos batallons d’irlandesos va aconseguir repel·lir l’atac i obligar l’exèrcit
imperial a retirar-se.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor. L’exemplar descrit conté una
anotació manuscrita amb la data de la publicació d’aquesta notícia a Barcelona. “A 11 de
febré de 1702 arribà esta noticia y a 15 de dit mes la tragueren en públich”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, A 8º op. 847
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2740
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Antonio Bizarrón, amb data del 13 de març, titulada Noticia
particular del sucesso de Cremona, que sucedió el dia primero de febrero de 1702, invadida
por los imperiales y defendida con valor indecible de la guarnicion de las tropas aliadas,
publicada el dia 13 de março, US, A 112/028 (37). La notícia sobre la Batalla de Cremona
havia aparegut previament a la Gaceta de Madrid, del martes 21 de febrero de 1702. Segons
la gaceta, aquesta informació va arribar a Madrid per cartes enviades des de Milà el dia 4 de
febrer.

768.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 17 de
febrero de 1702
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Nàpols, 28 de
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desembre de 1701, la ciutat va fer una gran celebració el dia de l’aniversari del rei Felip V.
Viena, 30 de desembre, la Cort imperial esperava que la dieta de Ratisbona resolgués
favorablement la contribució a les despeses de guerra. Londres, 12 de gener de 1702, la
cambra dels Comuns va fer elecció del president. La Haia, 13 de gener, l’ambaixador
holandès a la cort de Suècia intentava que el rei fes la pau amb Polònia. París, 17 de gener, les
tropes de l’exèrcit francès destinades a Itàlia es dirigien a Toló per embarcar-se a les galeres.
Madrid, 7 de febrer, el rei va nomenar el marquès d’Aitona, general de la cavalleria de
Catalunya, com a mestre de camp de l’exèrcit de Milà i al duc de Pòpoli com a mestre de
camp de l’exèrcit de Nàpols.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 7 de febrero

de 1702.

769.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
febrero de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 5 de gener de

1702, la Dieta General es va inaugurar el 14 de desembre anterior, amb menys assistència de
diputats de la prevista. Viena, 6 de gener, els diputats austríacs debatien el lliurament d’un
subsidi extraordinari per finançar l’exèrcit d’Itàlia. 300 presoners de Milà van ser enviats a
Hongria, per treballar en el reforç de les fortificacions. Nàpols, 7 de gener, la ciutat celebrava
rogatives a les esglésies per demanar la pau. París, 24 de gener, França va pagar uns deutes
endarrerits a Suïssa per tal d’aconseguir el reconeixement de Felip V com a rei d’Espanya.
Madrid, 14 de febrer, Felip V va signar un decret el 2 de gener amb la intenció, d’acord amb
el rei Lluís XIV, el seu avi, de viatjar a Itàlia per posar-se al capdavant de l’exèrcit.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 14 de

febrero de 1702.

770.

Copia de carta escrita por el Rey Christianíssimo al Rey nuestro Señor en assunto de
el viage que su Magestad ha resuelto hazer a Italia, conteniendo el sobre escrito: al
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muy alto, muy excelente y muy poderoso Príncipe Nuestro, muy amado, buen
hermano y nieto, Rey de España
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: Lluís XIV, rei de França
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta, datada a Marl el 23 de gener de 1702, enviada

pel rei Lluís XIV de França al rei Felip V, el seu nét, en la que elogiava la seva decisió de
viatjar a Itàlia per posar-se al capdavant de l’exèrcit borbònic per lluitar contra les potències
aliades, a pesar que en una carta anterior li havia recomanat que no ho fes. El rei francès
aconsellava Felip V viatjar en primer lloc a Nàpols, a bord d’una esquadra de quatre vaixells
que ja havia salpat de Toló en direcció a Barcelona. A la vegada, Lluís XIV donava tot una
sèrie de consells a Felip V de com havia de tractar els seus súbdits en els estats italians.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 499
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1702 8º op. 7

771.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 3 de
março de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de gener de

1702, la Cort imperial va rebre els diputats d’Àustria per tractar sobre el finançament de la
guerra a Itàlia i al Rin. Nàpols, 7 de gener, les galeres del regne van arribar a aquesta ciutat
amb 700 soldats espanyols. Londres, 14 de gener, el secretari d’Estat, [James] Vernon, va
presentar al Parlament el contingut de diversos tractats signats al llarg de l’any 1701 amb
l’Imperi, Holanda, Suècia i Dinamarca. París, 4 de febrer, el rei Lluís XIV va ordenar la
partida de quatre vaixells de guerra cap a Barcelona per transportar el rei Felip V a Itàlia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 21 de

febrero de 1702.
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772.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 10 de
março de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra Civil de Lituània
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 21 de gener
de 1702, la noblesa de Lituània i la casa Sapieha van signar un tractat de pau. Viena, 27 de
gener, els estats vinculats a l’Imperi austríac discutien la forma de donar subsidis a
l’emperador per a la guerra. Nàpols, 21 de gener, les ciutats de tot el regne reforçaven les
defenses. Londres, 8 de febrer, les dues cambres del Parlament van aprovar una clàusula que
considerava crim de lesa Magestat atemptar contra la persona de la princesa de Dinamarca.
Madrid, 7 de març, es va fer públic un edicte ordenant a tots els militars de la ciutat a
presentar-se en el termini de tres dies.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 7 de março

de 1702.

773.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 24 de
março de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Nàpols, 28 de gener de

1702, s’esperava l’arribada del duc d’Escalona [Juan Manuel Fernández Pacheco], virrei de
Sicília, que havia estat nomenat pel virregnat de Nàpols. Va arribar a aquesta ciutat un
contingent de 300 soldats catalans. Viena, 4 de febrer, alguns oficials de l’exèrcit d’Itàlia van
desplaçar-se a la Cort imperial per reclutar efectius de cavalleria i comprar cavalls, ja que
n’havien mort molts durant l’hivern. La Haia, el príncep de Nassau, generalíssim de les
Províncies Unides, va organitzar una conferència amb els representants dels Estats per tractar
qüestions relacionades amb la guerra. Madrid, 14 de març, l’exèrcit de Mequinez [Meknès] va
intentar apoderar-se del “Peñón” [Gibraltar], però foren rebutjats gràcies als reforços arribats
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de Cadis i Màlaga.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 14 de março

de 1702.

774.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, a 31 de
março de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 9 de febrer de
1702, el Papa va enviar tres nuncis extraordinaris a les corts d’Àustria, França i Espanya amb
l’objectiu d’aconseguir la pau. Viena, 11 de febrer, la Cort imperial va enviar alguns
regiments d’Hongria i Transilvània a Itàlia per tal de reforçar l’exèrcit del príncep Eugeni de
Savoia, que havia disminuït molt durant l’hivern. Londres, 23 de febrer, els mercaders de teles
van demanar la prohibició de l’entrada de productes francesos, per compensar la disminució
del comerç. Brussel·les, 25 de febrer, es va publicar un edicte ordenant la confiscació dels
béns als austríacs.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 21 de março

de 1702.

775.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
abril de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de febrer de
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1702, el príncep Eugeni de Savoia va escriure a la Cort imperial demanant més soldats i
diners. Roma, 15 de febrer, el Papa va decretar un jubileu per demanar la pau. Londres, 24 de
febrer, els Comuns van establir una sèrie d’impostos per finançar la guerra, com per exemple
el 20% sobre les rendes de terres i heretats i el 2’5% sobre el capital i comerç. Milà, 27 de
febrer, les tropes imperials feien petites incursions prop de Cremona i de Brescia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 28 de março

de 1702.

776.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 14 de
abril de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 22 de febrer

de 1702, el rei de Polònia estudiava la manera de socórrer les províncies de Lituània, envaïdes
pel rei de Suècia. Viena, 25 de febrer, van arribar a la cort diversos correus del príncep Eugeni
de Savoia, que demanava més soldats i diners per a la guerra d’ Itàlia. Londres, 9 de març, la
Cort anglesa va rebre diverses queixes d’irlandesos sobre confiscacions arbitràries de béns.
Brussel·les, 12 de març, els Estats Generals d’Holanda reclamaven al marquès de Bedmar el
retorn d’uns préstecs que havien fet al difunt Carles II.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 4 de abril de

1702.

777.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
abril de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
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data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de març de

1702, l’Imperi mirava de reclutar milícies locals a Hongria per cobrir la marxa dels 10.000
soldats que havien sigut enviats a Itàlia. Roma, 4 de març, el Papa va participar en la
celebració de diversos oficis religiosos per pregar per la pau. Londres, 18 de març, el secretari
d’Estat [James] Vernon va llegir un discurs del rei al Parlament, ja que aquest no hi havia
pogut assistir per estar malalt. Brussel·les, a 15 de març, un correu procedent de la Haia va
portar la notícia de la mort del rei Guillem d’Anglaterra, el 19 de març. Inclou la transcripció
de d’unes paraules de la reina Anna de Dinamarca, hereva de la corona anglesa als membres
del seu consell privat.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

publicitat. “Han salido las Constituciones, Capítulos y Actos de Corte, se venden en casa de
Rafael Figueró, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d`una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 11 de abril

de 1702.

778.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
abril de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de març de
1702, els regiments de Transilvània i Hongria havien rebut ordre d’accelerar la marxa cap a
Itàlia, ja que es temien moltes desercions. Londres, 21 de març, la Cort estava molt dolguda
per la mort del rei Guillem d’Anglaterra, que havia succeït el 19 de març. La Haia, de 24 de
març, els Estats Generals van enviar correus a totes les ciutats per informar de la mort del rei
d’Anglaterra, ja que era alhora general governador de les Províncies Unides. París, 1 d’abril,
el comte de Tolosa va ser enviat a Toló per posar-se al capdavant d’una armada formada per
66 vaixells.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 18 de abril

de 1702.
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779.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
28 de abril de 1782 [i.e.1702]

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, la capital

anglesa estava de dol per la mort del rei. La princesa Anna de Dinamarca, futura reina
d’Anglaterra, fou presentada davant del Parlament. La Haia, el dia 25 de març de 1702 els
Estats Generals van llegir una carta de la princesa Anna en la que els assegurava el
manteniment de la seva amistat. Viena, el rei de Romans [Josep I] es disposava a sortir cap al
front. A Itàlia hi hagué un terratrèmol a final del mes de març de 1702.
OBSERVACIONS: existeix un error en l’any que figura en el títol, hauria de dir 1702 i no 1782.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

780.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 5 de
mayo de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de març de

1702, el rei de Romans [Josep I] es disposava a viatjar al Rin per comandar l’exèrcit imperial.
Roma, 24 de març, el Papa estava consternat pels danys causats per l’exèrcit imperial a
Plasencia i a Parma, on no havien respectat els estendards de l’Església. Londres, 30 de març,
la princesa Anna de Dinamarca va començar a governar, després d’haver jurat com a reina
d’Anglaterra. La Haia, 31 de març, arran de la mort del rei Guillem d’Anglaterra, els Estats
Generals van ordenar el reforç de les fronteres.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 25 de abril

de 1702.

468
781.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 5
de mayo de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. A Holanda, les cartes

enviades per la reina Anna d’Anglaterra feien pensar que no hi hauria variació dels acords que
tenien signats amb el difunt rei Guillem d’Orange respecte a la guerra. El parlament
d’Edimburg havia reconegut la reina Anna d’Anglaterra com a reina d’Escòcia. Viena, el rei
de Romans [Josep I] tenia l’equipatge preparat per marxar cap al front del Rin, on l’esperava
el príncep Lluís de Baden amb l’exèrcit imperial. El nunci del Vaticà va fer l’entrada pública a
París el dia 8 d’abril. A Itàlia, el duc de Vendôme va ordenar embarcar una gran quantitat de
gra i farratge pel riu Po pel subministrament de l’exèrcit borbònic. Venècia, l’ambaixador
imperial havia demanat comparèixer davant del Senat per tractar el pas dels exèrcits per
aquesta República. Roma, el Papa va ordenar reforçar l’artilleria d’alguns castells.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2315

782.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 12 de
mayo de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 d’abril de

1702, el rei de Romans [Josep I] preparava el viatge al Rin. Nàpols, 27 de març, el marquès
de Grigny va visitar les tropes de cavalleria i infanteria del regne. Londres, 6 d’abril, Escòcia i
Irlanda van proclamar la nova reina d’Anglaterra. La Haia, 7 d’abril, els Estats Generals van
rebre l’ambaixador extraordinari d’Anglaterra, que els va informar de la predisposició de la
reina Anna per mantenir les aliances. Milà, 9 d’abril, l’exèrcit comandat pel duc de Vendôme
va acampar prop de Plasencia, obligant als imperials a retirar-se.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 2 de mayo

469
de 1702.

783.

Varias noticias, últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
12 de mayo de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. A Itàlia, l’exèrcit

borbònic que comandava el duc de Vendôme havia acampat prop de Plasencia, on va tenir
alguns enfrontaments amb l’exèrcit imperial. Inclou notícies de Roma, Nàpols, Viena, Colònia
i Brussel·les.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 506

784.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 19 de
mayo de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de abril de

1702, els estats d’Àustria van donar els subsidis acordats a l’Emperador, a pesar dels deutes
que tenien i per la càrrega que suposaven els allotjaments. Roma, 10 d’abril, el Papa es va
posar malalt, després d’haver-se cansat el dia de la celebració de l’Anunciació. Londres, 13
d’abril, foren nomenats uns comissaris per estudiar la unió entre Anglaterra i Escòcia. Madrid,
9 de maig, segons cartes procedents de Nàpols del dia 21 del mes anterior, el rei Felip V es
trobava bé de salut i continuava visitant les esglésies d’aquella ciutat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1

785.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
19 de mayo de 1702

470
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. A Itàlia les tropes

imperials havien abandonat el Parmesà, mentre es reforçaven les línies a les ciutats de
Guastalla, Mirandola i Busseto. Roma, el Papa s’havia recuperat d’una indisposició.
Brussel·les, les tropes hispàniques portaven a terme preparatius de guerra. Anvers, el marquès
de Bedmar es preparava per entrar en batalla, després de la resposta rebuda d’Holanda. Els
Estats Generals asseguraven que havien fet tot el possible per mantenir la pau amb França
però que la invasió de les seves fronteres els havia obligat a la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

786.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 26 de
mayo de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 d’abril de

1702, el viatge del rei de Romans al Rin es preveia més llarg, ja que havia d’assistir a la
revista de les tropes a Estíria. Roma, 19 d’abril, el Papa s’havia recuperat de les febres que
havia tingut. Venècia, 18 d’abril, la Cort imperial va respondre a l’ambaixador venecià que
l’exèrcit no entraria a la República si el de les Dues Corones tampoc ho feia. La Haia, 23
d’abril, els Estats Generals van acordar l’enviament d’una delegació a Londres per
complimentar la nova reina d’Anglaterra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 16 de mayo

de 1702.

787.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
26 de mayo de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch

471
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. A Itàlia, el duc de

Vendôme havia fet construir dos ponts sobre el riu Oglio i es disposava a creuar-lo amb un
exèrcit format per 20.000 soldats. Milà, després de l’arribada del rei Felip V a Nàpols, aquesta
ciutat accelerava els preparatius per a rebre’l. La Haia, les set províncies d’Holanda van
aprovar les resolucions per tal de mantenir els acords amb els aliats. Londres, la capital
anglesa preparava el funeral del rei Guillem i la coronació de la princesa Anna de Dinamarca.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

788.

Manifiesto y declaración de guerra por los estados de Olanda contra España y
Francia

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que criticava els Estats Generals de les Províncies Unides per
haver declarat la guerra contra França i Espanya. L’autor els acusava d’ingratitud, ja que,
segons ell, estaven en deute amb els reis de la casa de Borbó per tot el que havien obtingut en
els tractats de pau signats en el passat. El text reprodueix íntegrament el manifest aprovat pels
Estats Generals a la Haia el 8 de maig de 1702. A continuació, l’autor rebatia els arguments
del manifest amb els quals estava disconforme.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9517
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 500

789.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 2 de
junio de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà

472
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 d’abril de

1702, després de la mort del rei Guillem d’Anglaterra, la Cort imperial es mostrava disposada
a respectar els pactes fets amb els aliats. Venècia, 25 abril, la República veia difícil poder
evitar el pas dels exèrcits estrangers pel seu territori ja que, segons la notícia, francesos i
espanyols necessitaven passar per socórrer Màntua i els imperials per comunicar-se amb
Alemanya. Londres, 27 d’abril, es va celebrar l’enterrament del rei Guillem, mentre es
preparava la coronació de la reina Anna, prevista pel dia 4 de maig. Brussel·les, 29 d’abril, la
ciutat va rebre el duc de Borgonya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta de la reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 23 de mayo

de 1702.

790.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 2
de junio de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. L’exèrcit imperial va

posar setge al castell de Kaiserswerth, tot i que la notícia desmentia que haguessin aconseguit
ocupar-lo. El rei de Polònia tenia gran dificultat per aconseguir formar l’exèrcit de 8.000
homes que va oferir a l’Emperador per enviar a Itàlia. Londres, el funeral pel rei Guillem es
va celebrar el dia 6 d’abril de 1702.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

791.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 9 de
junio de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb la ciutat de procedència i la data.

473
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’abril de
1702, la Cort imperial va rebre un altre correu del príncep Eugeni de Savoia en el que
demanava l’enviament de tropes de reforç a Itàlia. Roma, 3 de maig, el Papa va llegir una
homilia el dia de Pasqua demanant als fidels pregar per la pau. Nàpols, 28 d’abril, la ciutat es
va alegrar molt per la visita del rei Felip V, i encara més per la condonació d’un deute de dos
milions i mig de ducats. La Haia, 4 de maig, es va obrir el testament del rei Guillem
d’Anglaterra, que designava per hereu al príncep [Joan Guillem] de Nassau. París, 15 de
maig, un correu va informar de la rebuda del rei Felip V a Nàpols.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 30 de mayo

de 1702.

792.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 9
de junio de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. L’exèrcit imperial

mantenia el setge de Kaiserswerth. Colònia, l’exèrcit francès, format uns 5.000 soldats, va
arribar prop de Bonn. Lieja, el marquès de Vauban va arribat a la ciutat per ocupar-se de les
obres de millora de les defenses. La Haia, el dia 8 d’abril de 1702 es va publicar el testament
del rei Guillem d’Anglaterra, príncep d’Orange i estatúder d’Holanda, en el qual designava
hereu universal al príncep [Joan Guillem] de Nassau, cosa que, segons la notícia, complicava
encara més l’estabilitat a Europa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

793.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 16 de
junio de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.

474
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Venècia, 11 de maig de

1702, el príncep Eugeni de Savoia va prendre molta cura en fortificar la línia que anava des
d’Ostiano fins a Borgoforte. Saragossa, 30 de maig, un correu exprés procedent de Nàpols va
portar notícies del bon estat de salut del rei Felip V, el qual tenia previst embarcar a les galeres
dirigir-se cap al campament de l’exèrcit. Madrid, 6 de juny, les cartes arribades de Nàpols,
datades del 14 de maig, recollien les activitats del rei Felip V en aquesta ciutat des del 23
d’abril.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 6 de junio de

1702.

794.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 23 de
junio de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de maig de

1702, el rei de Romans [Josep I] preparava el viatge cap a l’Alt Rin per al mes de juny.
Kaiserswerth, 22 de maig, la ciutat resistia el setge de l’exèrcit imperial. Brussel·les, 20 de
maig, el marquès de Verboom va posar en marxa un pla per destruir els dics i inundar la zona
enemiga. Milà, 21 de maig, el duc de Vendôme va passar el riu Oglio amb l’exèrcit borbònic.
Madrid, 13 de juny, segons cartes procedents de Flandes, Anglaterra i Holanda havien fet la
declaració pública de guerra contra França i Espanya el 15 de maig de 1702.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 13 de junio

de 1702.

795.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
23 de junio de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà

475
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Anvers, el marquès de
Verboom treballava en un pla de destrucció dels dics, per tal d’inundar els Països Baixos.
Viena, 6 de maig de 1702, un contingent de tropes que anava a Itàlia va rebre la contraordre
de dirigir-se a la zona de l’Alt Rin. Roma, el cardenal Carlo Barberini va rebre l’encàrrec
d’anar a Nàpols a presentar els compliments al rei Felip V. Segons notícies d’Holanda, el dia
15 d’abril aquest país havia declarat la guerra a Espanya i a França.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

796.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 30 de
junio de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de maig de

1702, la Cort imperial va resoldre que el rei de Romans [Josep I] sortiria cap a l’Alt Rin el
primer de juny. Milà, 27 de maig, a pesar de l’oposició de les tropes del príncep Eugeni de
Savoia, el duc de Vendôme va aconseguir arribar a Màntua. París, 3 de juny, segons notícies
de la Haia, l’exèrcit holandès s’havia embarcat amb la intenció d’unir-se a l’armada anglesa,
formada per 15.000 o 20.000 homes, i anar a posar setge a Oostende. Madrid, 20 de juny, un
correu arribat de Nàpols va portar la notícia i els detalls de l’entrada del rei Felip V en aquesta
ciutat.
OBSERVACIONS: l’exemplar descrit conté una inscripció manuscrita al marge. “Sa sabut que a

exit la Armada de 114 vaxells de guerra y 12.000 homes de peu el dit dia 30 de juny”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 20 de junio

de 1702.

797.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
30 de junio de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord

476
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Polònia, aquest país
feia grans preparatius per prevenir una possible invasió per part de Suècia.. De Roma, la
decisió del Papa d’enviar al cardenal Carlo Barberini a complimentar al rei Felip V havia
causat una gran consternació i algunes queixes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

798.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 7 de
julio de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de maig de
1702, l’arribada d’un correu del príncep Eugeni de Savoia va obligar a reunir-se als consells
d’Estat i de Guerra. Roma, 26 de maig, l’ambaixador imperial va abandonar la ciutat en
desacord amb l’actitud del Papa vers Felip V. Milà, 5 de juny, el príncep Eugeni de Savoia va
retirar-se cap a la zona de Fossa Maestra, davant l’avanç de les tropes del duc de Vendôme. La
Haia, 8 de juny, 15 vaixells holandesos van partir per a reunir-se amb la flota anglesa. Madrid,
de 27 de juny, la reina va sortir de Saragossa el dia 17 de juny per continuar el seu viatge cap
a Madrid. El rei Felip V va partir de Nàpols el 2 de juny, en direcció a Gènova.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2316
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 27 de junio

de 1702.

799.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 14 de
julio de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta

477
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de maig de

1702, el viatge del rei de Romans al Rin es va posposar fins al 29 de juny. Kaiserswerth, 9 de
juny, la ciutat va resistir un assalt de les tropes imperials que l’assetjaven. Xanten, 11 de juny,
el duc de Borgonya va sortir a l’encontre del comte d’Athlone que era prop de Nimega. La
Haia, 14 de juny, la declaració de guerra contra les Dues Corones havia causat malestar a les
Províncies Unides, pel perjudici que això suposava pel comerç. Madrid, 4 de juliol, va arribar
la notícia de la capitulació de Kaiserswerth, que va caure en mans de l’exèrcit imperial el 12
de juny. Segons cartes de Milà, el rei Felip V havia arribat a aquesta ciutat el 16 de juny.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2317

800.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
14 de julio de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
AUTOR: anònim
ANY: 1702
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, els reis de

Polònia i de Suècia mantenien les seves disputes. El comte d’Althone [Godert de Ginkell],
general de l’exèrcit holandès, va ocupar la ciutat de Nimega, a Flandes. Inclou la transcripció
d’una carta escrita pel comte el dia 11 de maig en la que explicava els detalls d’aquesta acció.
Del campament de Kaiserswerth, l’exèrcit imperial es preparava per un assalt general sobre
aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

801.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 21 de
julio de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de juny de

1702, l’exèrcit imperial a Itàlia havia rebut els reforços necessaris. Milà, 18 de juny,
s’esperava l’arribada de Felip V per l’endemà. La Haia, 21 de juny, la derrota del comte
d’Athlone [Godert de Ginkell] prop de Nimega havia causat inquietud, ja que havia permès
l’exèrcit francès ocupat gran part del territori de Flandes. París, 24 de juny, va arribar la
notícia a la cort francesa que el rei Felip V havia sortit de Nàpols el dia 2 de juny. Madrid, 11
de juliol, la reina assistia diàriament a les reunions de la Junta de Govern.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2318
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 11 de julio

de 1702.

802.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 28 de
julio de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de juny de

1702, l’exèrcit franco-espanyol havia aconseguit socórrer la ciutat de Màntua. Milà, 25 de
juny, el rei Felip V va fer una ostentosa entrada a aquesta ciutat el dia 11 de juny. Del
campament de Màntua, 27 de juny, els exèrcits franco-espanyol i imperial es trobaven cara a
cara. Londres, 23 de juny, el príncep de Darmstadt va embarcar-se en una esquadra de
l’armada anglesa. París, 1 de juliol, patrons francesos van capturar diversos vaixells de guerra
anglesos i holandesos en diferents punts de l’Atlàntic i del Mediterrani. Madrid, 18 de juliol,
la cort va celebrar diverses rogatives per l’èxit de Felip V a Itàlia, que ja havia sortit en
campanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2319
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 18 de julio

de 1702.
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803.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
28 de julio de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, l’armada

anglesa es preparava per sortir d’aquest port. Hamburg, 23 de juny de 1702, en una dieta
celebrada prop de Cracòvia la noblesa polonesa havia resolt defensar el rei [August II] de
Polònia contra les pretensions de Suècia. Milà, el rei Felip V havia sortit d’aquesta ciutat en
direcció a Cremona. París, el rei Lluís XIV va rebre el duc de Medinaceli [Luis Francisco de
la Cerda], virrei de Nàpols.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

804.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 4 de
agosto de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Milà, 5 de juliol de
1702, el rei Felip V s’havia traslladat a Cremona i es disposava a incorporar-se al
comandament de l’exèrcit. Londres, 20 de juny, van arribar la illa de Wright uns 10.000
soldats per incorporar-se a l’armada anglesa. La Haia, 1 juliol, els Estats Generals intentaven
resoldre la pretensió del duc de Marlborough, general de l’exèrcit anglès, que es negava a
rebre ordres que no provinguessin dels seus superiors. Oostende, 5 de juliol, sis galeres
franceses van sortir a perseguir una fragata anglesa. Ceuta, 14 de juliol, la guarnició va
rebutjar un atac que l’exèrcit marroquí que assetjava la ciutat va llançar per impedir uns
treballs de fortificació que havia ordenat el governador, Josep d’Agulló [i Pinós, marquès de
Gironella]
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2320
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 25 de julio

de 1702.
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805.

Relación remitida al Excelentíssimo Señor conde de Palma, nuestro virrey y capitán
general, desde el campo de Castelnovo a los 27 de julio, venida por el extraordinario
que de passo para Madrid arribó a esta ciudad el día 5 de agosto de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’una carta enviada des de l’exèrcit franco-

espanyol a Itàlia, adreçada al comte de Palma, virrei de Catalunya, portada per un correu
extraordinari que anava a Madrid. La carta informava d’una victòria que van obtenir les tropes
comandades pel duc de Vendôme, general de l’exèrcit francès, i les de Felip V prop de
Castelnovo, on el 26 de juliol de 1702 van derrotar un destacament de 3.000 efectius de
cavalleria de l’exèrcit imperial.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 502
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1702 8º op.11
NOTA: aquesta notícia va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del martes 15 de agosto
de 1702.

806.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 11 de
agosto de 1702
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de juny de

1702, malgrat les queixes del príncep Eugeni de Savoia, l’enviament de tropes de reforç a
Itàlia avançava lentament, ja que encara no s’havien mobilitzat els efectius promesos per
Saxònia, Dinamarca i Polònia. Campament de Rivalta, 13 de juliol, el duc de Vendôme es
disposava a posar setge a Brescello [província de Reggio Emilia], al qual hi havia d’assistir
Felip V. Nàpols, 1 de juliol, les autoritats de la ciutat van descobrir una conspiració i van
arrestar els principals sospitosos. Londres, 6 de juliol, els ministres d’Estat estudiaven
mesures per desbloquejar el comerç, entre elles, un oferiment del rei del Marroc de donar pas
lliure als vaixells anglesos. La Haia, 8 de juliol, la proximitat de l’exèrcit del duc de
Borgonya, va obligar a incrementar l’exèrcit, amb tropes de reforç procedents de Hannover i
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Cassel.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2321
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 1 de agosto

de 1702.

807.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 11
de agosto de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Cracòvia, 28 de juny
de 1702, davant les intencions del rei de Suècia, l’exèrcit de Polònia es preparava fer-li front.
Viena, el dia 26 de juny l’Emperador va sortir de la Cort en direcció al front del Rin. La Haia,
l’elector de Brandemburg va arribar a aquesta ciutat per tal de reclamar els seus drets sobre
l’herència del rei Guillem d’Anglaterra. Milà, 18 de juny, informa sobre les activitats que
portava a terme el rei Felip V en la campanya d’Itàlia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

808.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 18 de
agosto de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Campament de

Rivalta, 17 de juliol de 1702, l’exèrcit borbònic va repartir els efectius a parts iguales entre les
tropes espanyoles i franceses destinades al setge de Brescello. Landau, 13 de juliol, l’exèrcit
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imperial va posar setge a aquesta ciutat. Londres, 14 de juliol, la reina Anna d’Anglaterra va
fer una crida a la defensa de la religió protestant en la sessió de cloenda del Parlament. La
Haia, 15 de juliol, els representants de l’elector de Brandemburg i del príncep de Nassau no es
posaven d’acord sobre el testament del rei Guillem d’Anglaterra. Madrid, 8 d’agost, segons
cartes de Milà, el rei Felip V havia sortit de Cremona el dia 20 de juliol, escoltat pel “tercio de
Lombardia, la cavalleria de Cataluña y otro regimiento francès”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2322
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 8 de agosto

de 1702.

809.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
18 de agosto de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Milà, 25 de juliol de
1702, el rei Felip V va sortir de Cremona en direcció al riu Po, on havia de trobar-se amb
l’exèrcit borbònic que comandava el duc de Vendôme. Milà, l’exèrcit imperial millorava les
fortificacions de les ciutats de Guastalla i Borgoforte. Polònia, l’exèrcir del rei de Suècia es
trobava prop de Varsòvia. Campament de Landau, l’exèrcit imperial continuava el setge sobre
aquesta ciutat. Londres, 14 de juliol, l’armada anglesa navegava per l’Atlàntic vorejant les
costes del continent.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

810.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes a 25 de
agosto de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de juliol de
1702, el rei de Romans [Josep I] viatjava des de Praga cap al campament de l’exèrcit imperial
a Landau, on l’esperava el príncep Lluís de Baden. Landau, 21 de juliol, les tropes imperials,
amb més dificultat de la prevista per ocupar la ciutat, esperaven l’arribada del rei de Romans.
Londres, 21 de juliol, l’armada anglo-holandesa va partir el dia 13 de juliol en direcció a
Lisboa. La Haia, 22 de juliol, l’elector de Brandemburg i el príncep de Nassau no es posaven
d’acord per l’herència del rei Guillem d’Anglaterra. París, 20 de juliol, segons va informar
una barca que va arribar al port de Marsella, el rei de Tunísia havia estat assassinat.
Campament de Castelnovo, 27 de juliol, l’exèrcit franco-espanyol, comandat pel duc de
Vendôme, va derrotar l’exèrcit imperial en una batalla prop d’aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2323
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 15 de agosto

de 1702.

811.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
25 de agosto de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
AUTOR: anònim
ANY: 1702
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. L’exèrcit imperial a

Flandes es trobava prop de Nimega, segons informava el duc de Borgonya en cartes enviades
el 26 de juliol de 1702. La Haia, 24 de juliol, l’elector de Brandemburg va acceptar reconèixer
el príncep de Nassau com a hereu del rei Guillem d’Anglaterra a canvi de diners i amb la
condició que el príncep es casés amb una filla seva. La família reial de Tunísia fou
assassinada.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

812.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 1 de
setiembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 27 de juliol

de 1702, els diputats del Parlament escocès no es posaven d’acord en diverses qüestions, com
per exemple en la taxa que s’havia imposat sobre les terres. Hamburg, 28 de juliol, l’exèrcit
del rei de Suècia va derrotar els saxons prop de Cracòvia. Modena, 31 de juliol, el rei Felip V
va passar la nit a Castelnovo i l’endemà va tornar al campament de l’exèrcit franco-espanyol
per prosseguir la campanya. Brussel·les, 5 d’agost, la ciutat resistia de Landau el setge, a
pesar que l’exèrcit imperial havia ocupat la contraescarpa. Madrid, 22 d’agost, segons cartes
de Milà, el rei Felip V havia sortit del campament a Itàlia amb tot l’exèrcit el dia 31 de juliol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2324
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 22 de agosto

de 1702.

813.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes 8 de
setiembre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Landau, 5 d’agost de

1702, el rei de Romans [Josep I] va arribar a Heidelberg el 25 de juliol, on fou rebut pels
principals caps de l’exèrcit. L’endemà va visitar les trinxeres del setge de Landau. Londres, 3
d’agost, l’armada anglo-holandesa tenia gran dificultat per sortir del canal de la Mànega, per
culpa dels vents desfavorables. Del camp de Beringen, 7 d’agost, els generals de l’exèrcit
holandès es van negar a seguir l’ordre donada pel duc de Marlborough d’atacar l’exèrcit del
duc de Borgonya, amb l’argument que els Estats Generals no volien arriscar-ho tot a una
batalla. La Haia, 6 d’agost, els Estats Generals preferien retirar les seves tropes que entrar en
batalla amb l’exèrcit del duc de Borgonya. Madrid, 29 d’agost, segons cartes de Lisboa, el dia
22 d’agost l’armada anglo-holandesa fou vista navegant en direcció a l’estret de Gibraltar.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2325
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 29 de agosto

de 1702.

485
814.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes 15 de
setiembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Luzzara
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 5 d’agost de
1702, el cardenal [Carlo] Barberini va arribar de Nàpols amb un gran seguici i fou rebut pel
Papa, al qual va assegurar que el rei Felip V tenia una gran veneració per la Santa Seu.
Brussel·les, 19 d’agost, el duc de Borgonya va ocupar Eindhoven i altres ciutats dels Països
Baixos. Campament de Luzzara, 17 d’agost, l’exèrcit franco-espanyol, comandat pel rei Felip
V i el duc de Vendôme, va derrotar les tropes imperials prop d’aquesta ciutat [Batalla de
Luzzara]. Segons la notícia, els imperials van perdre 6.000 homes i van resultar ferits el
príncep Carles de Lorena i el geneneral Starhemberg. L’exèrcit borbònic va tenir unes 2.500
baixes. Cadis, 28 d’agost, la flota anglo-holandesa, formada per uns 200 vaixells, va ser vista
des d’aquest port el dia 23 d’agost. Madrid, 5 de setembre, el duc de Bejar [Juan Manuel
López de Zuñiga] va arribar a la Cort castellana amb notícies per a la reina sobre la bona
marxa de la campanya a Itàlia.
APUNT HISTÒRIC: en general, es considera que la Batalla de Luzzara no va tenir un clar

guanyador.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2326
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 5 de
septiembre de 1702.

815.

Relación del desembarco han hecho las armadas enemigas de Inglaterra y Olanda en
las costas de Andalucía, etc., con cartas venidas de las costas de España de 28 de
agosto, avisan averse visto las dichas armadas, a fin de executar, como se verá en esta,
su mal premeditada intención y es como se sigue

IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: el dia 23 [agost de 1702] es va descobrir l’armada anglo-holandesa,

formada per uns 200 vaixells, a l’alçada del cabo San Vicente. El dia 26, després d’intentar
desembarcar prop del Puerto de Santa Maria, la flota aliada es va dirigir cap a Rota. Segons la
notícia, les ciutats de Cadis, Sevilla, Sanlúcar, Xeres i Santa Maria estaven en armes. Des de
Sevilla es van enviar diners a Cadis per contribuir a la defensa.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9510
NOTA: es tracta d’una reproducció de les notícies publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 5 de septiembre de 1702, datades a Cadis el 28 d’agost de 1702 i a Madrid el 5 de
setembre de 1702. Aquest número de la Gaceta de Madrid fou reproduït per Rafael Figueró
amb el títol Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes 15
de setiembre de 1702.

816.

Relación de la rendición de la plaza de Guastala, venida del campo de Luzara en 19
del presente mes de setiembre por el correo extraordinario que passa a la Reyna
nuestra Señora
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta escrita per un personatge anònim, datada el 10
de setembre de 1702 al campament de l’exèrcit franco-espanyol a Luzzara, Itàlia, enviada per
correu extraordinari a un destinatari al qual anomenava “hermano y muy Señor mio”, en la
qual l’informava de la capitulació de la ciutat de Guastalla. El remitent esmentava que dos
dies abans li havia enviat una altra carta a través del correu ordinari amb informació sobre
l’estat de la plaça. L’autor de la carta considerava que amb les operacions de l’exèrcit
borbònic al príncep Eugeni de Savoia, general de l’exèrcit imperial, li quedaven poques
opcions de continuar la guerra a Itàlia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 503
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12707; AHCB, B 1702 8º op. 12
NOTA: la notícia de la capitulació de Guastalla va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid,

del martes 26 de setiembre de 1702.

817.

Artículos de la capitulación de Guastala
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 13 articles de la capitulació de la ciutat italiana de

Guastalla, signada pel comte de Solari el 9 de setembre de 1702. D’aquesta forma, la ciutat va
caure en mans de l’exèrcit borbònic. Segons la notícia, després de la capitulació la guarnició
formada per tropes de l’exèrcit aliat va abandonar la ciutat i es va dirigir cap a Venècia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2906
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2906 bis; AHCB, B 1702 8º op.1

818.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 22 de
setiembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 d’agost de
1702, la Cort imperial va lamentar la derrota dels saxons a Cracòvia. Campament de Luzzara,
a Itàlia, 21 d’agost, els exèrcits borbònic i imperial mantenien les posicions, disparant-se els
uns als altres. Venècia, 8 d’agost, la República estava inquieta perquè la guerra es
desenvolupava molt a prop de les seves costes. París, 26 d’agost, el duc de Lorena, amb el
vist-i-plau de l’Emperador, va pactar amb el rei de França que cap dels dos bàndols entraria a
la Lorena. Cadis, 3 de setembre, la flota anglo-holandesa va desembarcar a Rota. Madrid, 12
de setembre, la cort castellana va enviar oficials a Andalusia per aixecar les milícies per fer
front al desembarcament aliat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 504
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 12 de

septiembre de 1702.

819.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
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22 de setiembre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Cadis, 3 de setembre
de 1702, el governador de Rota preparava la defensa de la ciutat davant del desembarc de
l’armada aliada. Venècia, 26 d’agost, tres vaixells de guerra francesos van entrar a la badia de
Venècia. Polònia, havia tingut lloc una batalla entre els exèrcits de Polònia i de Suècia, tot i
que la notícia no estava confirmada. Les tropes comandades pel marquès de Bedmar [Isidoro
de la Cueva i Benavides], governador de Flandes, van conquerir dues places fortes als Països
Baixos holandesos.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

820.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona, por el correo de Flandes 29 de
setiembre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 d’agost de
1702, la Cort imperial va optar per enviar provisions a Itàlia a través del Tirol, ja que alguns
vaixells que entravessaven l’Adriàtic havien estat capturats pels francesos. Camp de
Beringen, 29 d’agost, l’exèrcit holandès no responia a les provocacions del duc de Borgonya
d’entrar en batalla. Campament de San Gil, Flandes, 30 d’agost, les tropes del marquès de
Bedmar va atacar alguns forts. Madrid, 19 de setembre, les ciutats de Sevilla, Còrdova,
Màlaga, i Granada van enviar algunes companyies d’infanteria i cavalleria per fer front al
desembarcament de la flota anglo-holandesa prop de Cadis. D’igual forma, Madrid, Toledo,
Segòvia, Guadalajara i altres ciutats castellanes van aportar uns quants milers de ducats per a
la defensa d’Andalusia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 19 de
septiembre de 1702.
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821.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
29 de setiembre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Caplletra ornamentada

a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Madrid, 19 de

setembre, davant el desembarcament de l’armada aliada a la costa andalusa, les ciutats de
Sevilla, Còrdova, Granada van mobilitzar homes i enviar ajut a Cadis. La notícia del
desembarcament va provocar també una forta reacció a Madrid. Saragossa, 26 de setembre,
segons notícies procedents de Polònia, l’exèrcit de Suècia havia envaït Cracòvia. Viena, la
Cort imperial tenia dificultat per aconseguir reunir un exèrcit per contrarestar el nombre
d’efectius que disposaven França i Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

822.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 6 de
octubre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Cracòvia, 20 d’agost

de 1702, el rei de Polònia intentava evitar una altra batalla contra Suècia perquè el seu exèrcit
havia quedat molt reduït. Viena, a 21 d’agost, la Cort imperial donava pressa al rei de Romans
[Josep I] per ocupar Landau per poder enviar reforços a Itàlia per al príncep Eugeni de Savoia.
La Haia, 5 de setembre, un correu procedent d’Itàlia va informar que el príncep Eugeni de
Savoia havia obtingut una important victòria contra l’exèrcit franco-espanyol a Itàlia. Ben
aviat, però, es va témer que aquesta notícia no fos certa, perquè altres informacions parlaven
de la caiguda de Luzzara a mans de Felip V. Cadis, 18 de setembre, les tropes de l’armada
anglo-holandesa van intentar conquerir el fort de Matagorda. Madrid, 26 de setembre, el
cardenal Portocarrero va lliurar 50.000 pesos per la defensa d’Andalusia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2327
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ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 26 de
septiembre de 1702.

823.

Noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 6 de
octubre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Landau, l’exèrcit

mantenia el setge sobre aquesta ciutat, a pesar dels intents dels francesos per alliberar-la.
Madrid, la flota espanyola havia arribat a la Corunya el 26 de setembre de 1702, procedent de
la Havana, d’on havia sortit dos mesos abans. Milà, 16 de setembre, informa sobre els
moviments de l’exèrcit comandat pel rei Felip V a Itàlia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

824.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 13 de
octubre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 d’agost de
1702, el comte de Breuner va arribar del camp de Landau amb la notícia que a pesar de la
forta resistència, s’esperava que la ciutat cauria aviat. Roma, 1 de setembre, els palaus dels
ambaixadors imperial i espanyol foren protegits amb guàrdies. Campament de San Gil, a
Flandes, 15 de setembre, el duc de Borgonya va rebre ordre del rei Lluís XIV de tornar a
París. La Haia, 8 de setembre, el governador de Hulst va obrir els dics per inundar el país i
impedir l’avanç de les tropes del marquès de Bedmar. Cadis, 27 de setembre, l’armada angloholandesa va desembarcar més reforços per a la infanteria. Madrid, 3 d’octubre, de Guipúscoa
i Pamplona es va enviar un carregament d’armes cap a Andalusia. El bisbe de València va
enviar-hi també 1.000 doblons, igual que altres diòcesis.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2328
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 3 de octubre

de 1702.

825.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona poer el correo de España, viernes a
13 de octubre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Cadis, 27 de setembre
de 1702, l’armada aliada continuava el desembarcament a la costa andalusa. Madrid, 3
d’octubre, la Cort espanyola va ordenar l’enviament d’armes i municions a Andalusia. Segons
la notícia, l’arquebisbe de València i el bisbe de Cuenca van enviar una important quantitat de
diner. Es va confirmar que el 22 de setembre havia arribat la flota d’Amèrica a Vigo, amb 19
vaixells de càrrega i 23 de guerra, la qual, segons la notícia, era “la mas rica que ha venido de
Amèrica después de su descubrimiento”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

826.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 20 de
octubre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Cracòvia, 3 de

setembre de 1702, l’exèrcit del rei de Suècia es trobava prop d’aquesta ciutat, però no podia
avançar per manca de provisions. Venècia, 3 de setembre, una gran tempesta va causar danys
a les cases i les embarcacions. Luzzara, 22 de setembre, el rei Felip V va visitar Guastalla, que
havia caigut en poder de l’exèrcit franco-espanyol, i després va retornar a Luzzara. Va arribar
notícia d’Alemanya que el duc de Baviera s’havia declarat en favor de les Dues Corones.
París, 23 de setembre, el rei Lluís XIV s’havia recuperat d’un atac de gota i tornava a
participar en els consells d’Estat. Madrid, 10 d’octubre, es va confirmar la declaració del duc
de Baviera en favor de les Dues Corones, amb una aportació de 18.000 efectius d’infanteria i
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6.000 de cavalleria.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2329
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 10 de

octubre de 1702.

827.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
20 de octubre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Segons informacions
arribades d’Alemanya, la dieta de Ratisbona havia aprovat la declaració de guerra contra
França i a Espanya, mentre que l’elector de Colònia havia fet el mateix contra Àustria.
Flandes, informa sobre la capitulació de “Benloo” [Venlo]. Milà, el rei Felip V va iniciar el
seu viatge de retorn a Espanya. Prosseguia el desembarcament aliat a les costes d’Andalusia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

828.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 27 de
octubre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de setembre

de 1702, el posicionament del duc de Baviera en favor de les Dues Corones va causar
consternació a la Cort imperial. Estrasburg, 22 de setembre, després d’ocupar Landau,
l’exèrcit imperial va destinar uns 1.000 obrers a reforçar les fortificacions i una guarnició de
6.000 soldats. Nàpols, 1 de setembre, els anglesos, holandesos i alemanys van rebre l’ordre
d’abandonar el regne en un termini de quinze dies, sota pena de confiscació de béns. Londres,
20 de setembre, foren nomenats els comissaris que havien de treballar per la unió
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d’Anglaterra i Escòcia. Madrid, 17 d’octubre, la flota espanyola va descarregar el tresor portat
d’Amèrica, que fou transportat a Lugo en 1.500 carretes. El rei Felip V va deixar l’exèrcit per
traslladar-se a Milà i iniciar el seu retorn a Espanya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 17 de

octubre de 1702.

829.

Avrias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
27 de octubre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. El rei de Suècia
prosseguia la campanya en territori polonès. Viena, 20 de setembre de 1702, l’elector de
Baviera i la Cort imperial negociaven una neutralitat. Flandes, 3 d’octubre, va capitular el fort
de Stevensweert, quedant en mans de l’exèrcit borbònic. Londres, 29 de setembre, Anglaterra
va conquerir una colònia francesa a l’illa de San Cristóbal, a Amèrica.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, diu “avrias” on hauria de dir varias.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

830.

Relación diaria de lo sucedido en Cádiz en ocasión del arribo y desembarco de la
armada inglesa y olandesa hasta su retirada y embarco

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’arribada de l’armada anglo-holandesa a

les costes d’Andalusia i les operacions que van tenir lloc al llarg de l’estiu de 1702.
L’explicació comença el dia 23 d’agost, quan uns 196 vaixells van fondejar a l’entrada de la
badia de Cadis, i acaba el primer d’octubre, l’endemà que la flota aliada hagués partit. Explica
amb detall els enfrontaments que hi hagué durant aquests dies, principalment al castell de
Santa Caterina, la Rota, port de Santa Maria i fort de la Maragorda.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 507

831.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona, por el correo de Flandes 3 de
noviembre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de setembre,

una flota borbònica, formada per tres fragates, quatre galeres, dues galiotes a bombes i altres
vaixells, es va situar davant la desembocadura del riu Po per tal de dificultar l’avituallament
de l’exèrcit imperial. Estrasburg, 28 de setembre, l’elector de Baviera va prendre possessió de
la ciutat d’Ulm, que havia estat ocupada pel seu exèrcit, a les ordres del coronel Peckman. La
Haia, 2 d’octubre, l’exèrcit holandès havia atacat algunes places espanyoles, com Ruremunda
[Roermond] i Stevensweert. Milà, 5 d’octubre, un contingent de cavalleria hússar va
aconseguir entrar a la ciutat vestit amb uniformes francesos i espanyols. Madrid, 24 d’octubre,
segons cartes arribades de Milà, el rei Felip V va arribar aquesta ciutat el dia 6 d’octubre.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 24 de

octubre de 1702.

832.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 3
de noviembre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
AUTOR: anònim
ANY: 1702
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Friedlingen
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Flandes, la ciutat de
Ruremunda [Roermond], va capitular el 6 d’octubre de 1702 i tot seguit fou ocupada per
tropes holandeses. L’exèrcit francès, comandat pel duc de Villars, va derrotar les tropes
imperials del príncep Lluís de Baden, en una batalla que va tenir lloc prop de Neuburg, a l’Alt
Rin, el 14 d’octubre [Batalla de Friedlingen]. Madrid, el tresor que la flota va portar
d’Amèrica havia estat desembarcat a Vigo. Un correu procedent de França que va arribar a
Madrid va confirmar la victòria del marquès de Villars.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

833.

Breve relación de la victoria que el señor marquès de Villars, teniente general de los
exércitos del Rey Christianíssimo, ha obtenido después de haverse apoderado de la
pequeña villa de Neuburg, en las vezindades del Rhin, el día 15 de octubre de 1702,
contra las Armas Imperiales, mandadas por el Señor príncipe Luis de Baden

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Friedlingen
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit del marquès de Villars, mariscal de
l’exèrcit francès, va obtenir el 14 d’octubre de 1702 contra les tropes imperials, comandades
pel príncep Lluís de Baden prop de la ciutat alemanya de Friedlingen [Batalla de Friedlingen].
Segons la notícia, l’exèrcit imperial va tenir més de 3.000 morts, entre els quals hi havia el
comte de Furstenberg, un dels principals homes de confiança de l’Emperador. Aquesta notícia
fou portada a la reina Maria Lluïsa per un correu extraordinari procedent de París que va
arribar a Madrid el dia 26 d’octubre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9514

834.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes 10 de
noviembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Varsòvia, 24 de

setembre de 1702, el cardenal primat i la noblesa de Polònia intentaven aconseguir la pau amb
el rei de Suècia. Viena, 26 de setembre, el príncep de Darmstadt va portar a la Cort imperial la
notícia de la presa de Landau. Colònia, 6 d’octubre, l’exèrcit del duc de Baviera prosseguia el
seu avanç. Brussel·les, 13 d’octubre. l’exèrcit holandès, aprofitant que una part de les tropes
espanyoles havien estat enviades a Alemanya, va atacar algunes ciutats de Flandes. Madrid,
31 d’octubre, la Cort espanyola va fer oferiment a la verge d’Atocha dels estendards i
banderes que havien estat capturats a l’exèrcit imperial en la campanya d’Itàlia. Un correu
procedent de París que va arribar el dia 26 d’octubre va informar a la reina d’una important
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victòria aconseguida pel marquès de Villars contra l’exèrcit imperial prop de Neuburg [Batalla
de Friedlingen].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 31 de

octubre de 1702.

835.

Plausibles regozijos en hazimiento de gracias de las victorias que concede el cielo a las
dos Coronas de Francia y España, executados por la Reyna nuestra Señora doña
Maria Luisa Gabriela (que Dios guarde) con la assistencia de todos los consejos y
tribunales, el día 29 de octubre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a Madrid el dia 29
d’octubre de 1702 per manament de la reina Maria Lluïsa de Savoia per una victòria que
l’exèrcit borbònic, comandat pel rei Felip V, havia tingut prop de Castelnovo, a Itàlia. Entre
altres actes, es va cantar un Te Deum a l’església d’Atocha. La notícia descriu la composició
de la processó que va sortir del palau reial fins a l’església.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9514 bis
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1702 8º op.10
NOTA: una notícia resumida d’aquesta celebració es va publicar a la Gaceta de Madrid, del

martes 31 de octubre de 1702.

836.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
10 de noviembre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: resum de notícies de diferents ciutats d’Europa. Flandes, l’exèrcit
holandès prosseguia el seu avanç. Segons notícies procedents de Ratisbona, datades el 9
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d’octubre de 1702, s’esperava que es confirmés la resolució de la Dieta d’entrar en guerra
contra França i Espanya. A Polònia continuava l’avanç de l’exèrcit del rei de Suècia. Madrid,
31 d’octubre, des de la costa de Vigo es va tornar a veure passar la flota aliada.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

837.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 17 de
noviembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de la badia de Vigo
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 d’octubre de
1702, la campanya iniciada pel duc de Baviera a la zona del Danubi inquietava a la Cort
imperial. Colònia, 13 d’octubre, aquesta ciutat s’havia declarat neutral. La Haia, 17 d’octubre,
un exèrcit holandès, reforçat amb tropes dels estats de Hannover, Munster i Brandemburg,
format per 90 batallons i 149 esquadrons, va dirigir a posar setge a Lieja. Milà, 16 d’octubre,
el rei Felip V va ser rebut en aquesta ciutat el dia 6 d’octubre. Madrid, 7 de novembre, segons
cartes procedents de Vigo, l’armada anglo-holandesa va entrar en aquest port i va causar un
gran dany als vaixells espanyols i francesos que hi havia ancorats [Batalla de la badia de
Vigo].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 7 de
noviembre de 1702.

838.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
17 de noviembre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de la badia de Vigo
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. A Holanda es

publicaven notícies falses sobre la batalla que va havia tingut lloc el 14 d’octubre de 1702 a
l’Alt Rin [Batalla de Friedlingen], ja que atribuïen la victòria al príncep Lluís de Baden. La
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Haia, l’exèrcit holandès havia conquerit una de les fortificacions de Lieja. Segons la notícia,
en aquesta acció havia el príncep [Walrad Usingen] de Nassau. De Madrid, explica l’intent
frustrat de l’armada aliada de desembarcar a Vigo.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

839.

Noticias llegadas con extraordinario, despachado del puerto de Antibo, primer puerto
de Francia, en 19 de noviembre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta, datada el 19 de novembre de 1702, al port

d’Antíbol, a la Provença, que narrava l’arribada de l’estol on viatjava el rei Felip V. El rei va
arribar a aquest port el 18 de novembre de 1702, després d’haver sortit de Gènova dos dies
abans. Segons la notícia, a partir d’aleshores la comitiva reial continuaria el viatge per terra
cap a Marsella i després cap a Barcelona, per seguir des d’aquesta ciutat en direcció cap a
Madrid. Informa també de la presa de la ciutat de Borgoforte, a la Llombardia, per part del
duc de Vendôme.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9515

840.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 24 de
noviembre de 1702
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’octubre de
1702, la Cort imperial esperava el retorn del rei de Romans [Josep I]. Colònia, 21 d’octubre,
Holanda reclamava que la neutralitat d’aquest estat fos considerada nul·la. Lieja, 21
d’octubre, aquesta ciutat va capitular el dia 15 d’octubre i fou ocupada per tropes angleses i
holandeses. Luzzara, 20 d’octubre, el duc de Vendôme va ordenar la destrucció del castell de
Luzzara i traslladar el seu comandament a Guastalla. Madrid, 17 de novembre, segons cartes
de Milà del 26 d’octubre, el rei Felip V tenia previst iniciar el viatge a Espanya entre el 2 i el
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5 de novembre.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies d’aquesta sèrie.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 14 de

noviembre de 1702.

841.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
24 de noviembre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Les notícies procedents
del bàndol aliat reconeixien que l’exèrcit borbònic havia guanyat la batalla que havia tingut
lloc a l’Alt Rin el 14 d’octubre de 1702 [Batalla de Friedlingen]. Flandes, una altra de les
fortaleses de Lieja estava negociant la capitulació amb les tropes aliades que l’assetjaven.
Itàlia, informa sobre els moviments de les tropes comandades pel duc de Vendôme. Vigo,
l’armada aliada va intentar un altre desembarcament de tropes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

842.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes 1 de
deziembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’octubre de

1702, l’Emperador va aprovar la resolució presa per la dieta de Ratisbona de declarar la
guerra a França i Espanya. Estrasburg, 24 d’octubre, va morir el comte de Noailles d’una
ferida en combat, mentre el príncep Lluís de Baden, també ferit, es retirava a Friburg.
Londres, 20 d’octubre, un vaixell arribat de Cadis va informar que la flota anglo-holandesa
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havia tingut molta dificultat per desembarcar a Andalusia, sobretot per la resistència del fort
de Matagorda. Venècia, 17 d’octubre, en aquesta ciutat circulava el rumor que la flota angloholandesa es dirigia a Itàlia per ajudar l’exèrcit imperial, cosa que va obligar el virrei de
Nàpols a reforçar les mesures de defensa. Madrid, 21 de novembre, rei Felip V va haver de
posposar el seu retorn de Milà per al dia 6 de novembre per culpa del mal temps.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 21 de

noviembre de 1702.

843.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 1
de deziembre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Milà, el rei Lluís XIV
va fer un viatge a aquesta ciutat, on va tenir una gran rebuda. Inclou la transcripció d’un
memorial enviat per un ambaixador del rei de França, en data de 24 d’octubre de 1702, a
l’assemblea general dels cantons suïssos, amb l’objectiu de persuadir-los per unir-se a la causa
borbònica.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

844.

Noticias generales de Europa venidas a Barcelona por el correo de Flandes, 8 de
deziembre de 1702
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’octubre de

1702, l’Emperador va arribar a la Cort per passar-hi l’hivern i s’esperava també al rei de
Romans, que venia de la Bohèmia. Els consell d’Estat i Guerra estudiaven la forma d’allotjar
els exèrcits del Rin i d’Itàlia durant els mesos d’hivern. Venècia, 26 d’octubre, els
ambaixadors venecians van ser rebuts per Felip V a Milà. París, 11 de novembre, el govern va
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donar ordre per a formar noves lleves de soldats i formar 40 regiments i 40 batallons.
Mònaco, 17 de novembre, el rei Felip V va arribar a aquesta ciutat procedent de Milà, d’on
havia sortit el dia 6 de novembre.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 28 de

noviembre de 1702.

845.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 8
de deziembre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Riga, 26 d’octubre de

1702, explica que l’exèrcit del tsar de Rússia prenia terreny al rei de Suècia a Livònia.
Varsòvia, de 30 d’octubre, davant l’amenaça de Suècia, el rei de Polònia s’havia traslladat a la
ciutat de Thorn [Torun]. Londres, 10 de novembre, la reina Anna d’Anglaterra va reunir les
dues cambres del Parlament el dia 31 d’octubre i els va animar a continuar la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

846.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona por el correo de Flandes, 15 de
deziembre de 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Estrasburg, 7 de
novembre de 1702, el príncep Lluís de Baden va dirigir-se a Neuburg amb l’objectiu
d’enfrontar-se a l’exèrcit borbònic del mariscal de Villars. Trèveris, 8 de novembre, les tropes
comandades pel duc de Tallard [Camille d’Hostun] van ocupar aquesta ciutat. La Haia, 10 de
novembre, segons cartes procedents de l’Est, els mongols havien confiscat els béns dels
anglesos. Luzzara, 7 de novembre, el mal temps i la manca de provisions va obligar l’exèrcit
imperial a retirar-se als quarters d’hivern. París, 18 de novembre, França preparava
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l’increment de les tropes de terra i mar de cara a la campanya següent.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 4/1
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 5 de

diziembre de 1702.

847.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
15 de deziembre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. L’exèrcit rus va posar

setge a la ciutat de Notebörg [Shlisselburg], a Livònia. Dresden, 14 de novembre de 1702, els
reis de Polònia i Suècia van signar una treva. Amsterdam, 23 de novembre, els vaixells
holandesos que formaven part de l’armada aliada que havia desembarcat a Andalusia van
arribar als ports d’Holanda. Roma, el Papa s’esforçava per aconseguir la pau a Europa. El
Vaticà considerava que la decisió presa per la dieta de Ratisbona en favor del bàndol aliat
anava en contra de la religió catòlica.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

848.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
22 de deziembre de 1702
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Hamburg, 16 de

novembre de 1702, segons notícies de Polònia la pau entre aquest país i el rei de Suècia estava
molt avançada. Venècia, 18 de novembre, un ambaixador del tsar de Rússia va viatjar a
Adrianòpolis per demanar als turcs la cessió d’algunes fortaleses del Mar Negre i el lliure pas
per l’estret del Bòsfor.
OBSERVACIONS: l’exemplar conservat conté una inscripció manuscrita: “vingué lo Rey a 20 de

desembre y s’en anà”
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LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

849.

Varias noticias últimamente venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a
29 de deziembre de 1702

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà

Característiques : 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Frankfurt, 29 de

novembre de 1702, la dieta de Ratisbona, a pesar d’haver aprovat la declaració de la guerra
contra les Dues Corones, no havia decidit de quina forma. Riga, 9 de novembre, es va
confirmar la rendició de Notebörg [Shlisselburg], a Livònia, que fou ocupada per l’exèrcit
rus.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 1/6

850.

Clara demonstración de las operaciones de las Dos Coronas y breve respuesta a los
cargos de los Imperiales

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1702
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: pamflet
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que defensava la legitimitat de Felip V com a rei d’Espanya.

L’autor repassava la situació que es vivia a Europa des del tractat de Ryswick i justificava la
sobirania del rei borbó sobre els diferents territoris hispànics. A la vegada, mostrava respecte
pels reis de la Casa d’Àustria, criticava Anglaterra i Holanda per la seva ingerència en els
territoris americans i alabava Lluís XIV per haver ajudat Espanya amb diners i vaixells i haver
afavorit el comerç.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 497
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12705; AHCB, B 1702 8º op.3

851.

Verídica relación de los milagros que ha obrado el Señor en Italia por intercessión de
S.Felipe Neri, assí en defensa de la congregación del Oratorio de la antigua ciudad de
Norcia, como en la del padre Juan Antonio Marinoni, en los terremotos sucedidos en

504
este año de 1703
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: terratrèmols dels Apenins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes d’un terratrèmol que va destruir la ciutat italiana

de Norcia, a la província de Perugia, el 14 de gener de 1703. Els frares d’un convent van
quedar atrapats dins l’edifici enrunat i per poder sortir van invocar l’ajut de Sant Felip Neri.
Inclou també l’explicació d’un altre miracle atribuït a aquest sant que va succeir el mateix dia
a Amatrice, a la regió italiana de Laci, quan un tal Juan Antonio Marinoni va sobreviure
invocant el nom de Sant Felip Neri després que quedés sepultat en ensorrar-se la xemeneia de
la casa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3122

852.

Còpia de carta dels funestos estragos ha causat la continuació dels grans terramotos
en Roma y en altres parts de Itàlia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1703
AUTOR: [Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a Roma]
CONTEXT HISTÒRIC: terratrèmols dels Apenins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a tres línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta datada a Roma el 6 de febrer de 1703 en la

que un individu anònim explicava en primera persona els efectes que havia ocasionat un
terratrèmol que va haver-hi a Itàlia el 14 de gener. Segons l’autor de la carta, aquest
terratrèmol no va produir danys a Roma, però sí que ho va fer un altre que hi hagué el 2 de
febrer següent, que provocà una gran destrucció en cases i esglésies. Explica quina fou la
reacció del Papa davant de la situació.
OBSERVACIONS: l’autor de la carta podria ser Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a
Roma, ja que en algunes cartes enviades als consellers deia haver inclós relacions sobre el
terratrèmol. AHCB, Lletres comunes, 1703 i 1704, 1B-X-121, n.19, 17 d’abril de 1703.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3121
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/7-55; AHCB, B 1703 8º op.2
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853.

Innegables evidencias del rigor de la divina justícia, irritada contra la obstinada
rebeldia dels pecadors y demonstracions infal·libles de la misericòrdia divina,
derramada sobre los arrepentits, mediant la poderosíssima intercessió de la Mare de
Misericòrdia, amparo de pecadors y gran Emperatriz de cel y terra, Maria
santíssima, Senyora nostra

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1703
AUTOR: [Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a Roma]
CONTEXT HISTÒRIC: terratrèmols dels Apenins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Inclou subtítol: “Difusa notícia del funest estat de la cort romana, ocasionat
per lo horrorós y porfiat terremoto”.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta datada a Roma el 13 de febrer de 1703 en la

que un personatge anònim explicava en primera persona els efectes d’un terratrèmol que hi
hagué a Itàlia. Informa de les processons i altres actes religiosos que es van fer a Roma per
implorar la misericòrdia de Déu, ja que, segons l’autor, es considerava que el terratrèmol era
un càstig diví.
OBSERVACIONS: l’autor de la carta podria ser Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a

Roma, ja que en algunes cartes enviades als consellers deia haver inclós relacions sobre el
terratrèmol. AHCB, Lletres comunes, 1703 i 1704, 1B-X-121, n.19, 17 d’abril de 1703. En
aquesta segona carta impresa assegurava haver enviat notícies sobre el terratrèmol
anteriorment.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.3120
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/7-56; AHCB, B 1703 8º op.8

854.

La indignació divina desarmada de sos justos rigors per la intercessió de la gran mare
de misericòrdies, Maria, verge y señora nostra, y per la penitència dels pecadors

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1703
AUTOR: [Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a Roma]
CONTEXT HISTÒRIC: terratrèmols dels Apenins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta datada a Roma el 20 de febrer de 1703 en la

que un personatge anònim explica les mesures que s’havien pres en aquesta ciutat per resoldre
els danys causats pels terratrèmols que van tenir lloc a Itàlia aquell any.
OBSERVACIONS: l’autor de la carta podria ser Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a
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Roma, ja que en algunes cartes enviades als consellers deia haver inclós relacions sobre el
terratrèmol. AHCB, Lletres comunes, 1703 i 1704, 1B-X-121, n.19, 17 d’abril de 1703.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3126
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/7-57

855.

Relación distinta de los daños ocasionados por los passados terremotos en el reyno de
Nápoles y en el estado de la Santa Iglesia, en este año 1703
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: terratrèmols dels Apenins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes que van causar els terratrèmols que hi va haver a

Itàlia els mesos de gener i febrer de l’any 1703. Inclou una llista amb els principals pobles
afectats i el nombre de morts, encapçalada pel títol “Nombres de los lugares que han sido mas
que otros ofendidos por los terremotos, assí en este reyno como en el estado de Roma, con el
número de muertos de cada uno de ellos”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3124
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/7-58
ALTRES EDICIONS: el peu d’impremta indica que es tracta de la reproducció d’una notícia
publicada a Nàpols per Nicolas Bulisoni. “Tradúxose del idioma italiano (en que venia
impressa de Nápoles) en español en esta ciudad de Barcelona”.

856.

Breve relación del sitio y expugnación de la villa de Neuburg por las armas de su
Alteza Electoral el Señor duque de Baviera, venida de Ingolstadt el dia 8 de febrero
de 1703
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’ocupació de la ciutat de Neuburg [Neuburg an der
Donau], capital del Palatinat, a la riba del Danubi, per part de l’exèrcit del duc de Baviera, del
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bàndol borbònic, el [febrer] de 1703. Segons la notícia, el duc de Baviera va decidir aquesta
empresa en veure que la princesa Elisabet Amàlia de Hessen-Darmstadt, vídua de l’Elector
del Palatinat, havia ordenat reforçar les defenses de la ciutat. Segons la notícia, el duc de
Baviera va instar dues vegades la princesa i el governador a rendir-se, però les peticions foren
desateses. Davant d’això, el duc va disposar les tropes pel bombardeig i l’assalt, però abans
d’iniciar-se l’operació, la ciutat va capitular.
APUNT HISTÒRIC: Elisabet Amàlia de Hessen-Darmstadt era la mare de Marianna de Neuburg,

segona esposa del rei Carles II d’Espanya, àvia materna de l’arxiduc Carles d’Àustria i tieta
del príncep Jordi de Hessen-Darmstadt.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9522
NOTA: la notícia de la presa de Neuburg fou publicada a la Gaceta de Madrid, del martes 6 de
mazo de 1703.

857.

Relación de la feliz victoria que ha conseguido su Alteza Electoral de Baviera contra
los Imperiales cerca de Skarding, en la vezindad de Passau, mandados por el General
Conde de Schilick, el día 11 de março de 1703

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit de l’elector [Maximilià II] de

Baviera, partidari del bàndol borbònic, va obtenir contra les tropes imperials comandades pel
general “Schilick” [probablement Schlick], a Schalding, prop de Passau, a Baviera, el dia 11
de març de 1703. Segons la notícia, l’exèrcit imperial va perdre quatre regiments de cavalleria
i va tenir 4.000 morts. A més, els borbònics van fer 1.300 presoners i es van apoderar de 1.800
cavalls.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9523
ALTRES EXEMPLARS: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.3
ALTRES EDICIONS: Sevilla, Juan Francisco de Blas, US, A 110/038 (20)

858.

Individual relació dels estragos, ruïnas y calamitats causadas dels grans terremotos y
percossas de terra succehidas en Roma y en altres parts de Itàlia desde lo dia 22 de
dezembre del any 1702 fins lo dia 17 de abril del present any de 1703

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
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AUTOR: [Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a Roma]
CONTEXT HISTÒRIC: terratrèmols dels Apenins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes que van causar a Roma un seguit de terratrèmols

que es van produir des del dia 2 de febrer de 1703 i durant les setmanes posteriors. Segons
l’autor, hi hagué més de 25.000 morts a tot Itàlia i algunes ciutats, com per exemple Norcia, a
la província de Perugia, van quedar completament destruïdes. Informa també d’una inundació
que hi hagué a Roma el 22 de desembre de 1702, com a conseqüència d’una gran crescuda del
riu Tíber. L’autor assenyalava que de totes aquestes desgràcies hi havia hagut avís, a través de
la sang que brollava dels braços de sant Nicolau de Tolentí i de sant Gener, a Nàpols.
OBSERVACIONS: l’autor de la carta podria ser Miquel Lligada, agent del Consell de Cent a

Roma, ja que en algunes cartes enviades als consellers deia haver inclós relacions sobre el
terratrèmol. AHCB, Lletres comunes, 1703 i 1704, 1B-X-121, n.19, 17 d’abril de 1703.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3123
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1703 8º op. 7

859.

Primera y brebe relación de las favorables noticias que con fechas de seis y veinte y
ocho de enero de este año de 1703 se han tenido por cartas de don Luis de Zúñiga,
governador de la Florida, y don Luis Chacón, governador de la Havana
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió a Amèrica
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia de l’aixecament del setge que el coronel Moor, governador de

Carolina, havia posat sobre el castell de San Agustín, a Florida, defensat per tropes
espanyoles, a les ordres del governador Luis de Zúñiga. El castell va resistir un setge de dos
mesos, fins que el 26 de desembre [1702] va arribar una flota de reforç enviada per Luis
Chacón, governador de la Havana, a qui Zúñiga havia demanat ajut. Segons la notícia, en
veure l’arribada del reforç, els anglesos van aixecar el setge i es van retirar.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9524

860.

Zelo christiano y política desinteresada que presenta a la Magestad del muy alto y
poderoso Señor don Pedro II, Rey de Portugal, nuestro Señor (que Dios guarde), el
estado eclesiástico del mismo Reyno
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IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: Església de Portugal
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Tractat de Lisboa
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu

de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial enviat per l’Església portuguesa al rei Pere II de Portugal en
el que expressava al monarca els inconvenients que, al seu parer, comportaria l’entrada
d’aquest país a l’aliança formada per Àustria, Anglaterra i Holanda [Aliança de La Haia]. La
jerarquia eclesiàstica demanava al rei que repensés la decisió i que apostés per la pau, ja que
la unió amb el bàndol aliat suposava, segons ells, la guerra.
APUNT HISTÒRIC: el Tractat de Lisboa entre Portugal i els aliats es va signar el 16 de maig de

1703
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/7-44
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 509
ALTRES EDICIONS: existeix una edició de 12 pàgines, publicada suposadament a Lisboa per un
impressor no identificat, que conté alguns fragments que no van aparèixer en la Barcelona.
US, 109/039 (06)

861.

Copia de la carta que el Excelentíssimo Señor D. Joseph de Agulló, marqués de
Gironella, governador y capitán general de la plaza de Zeuta, ha escrito al Rey N.
Señor en 18 de mayo de 1703

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: Josep d’Agulló i Pinós, marquès de Gironella
CONTEXT HISTÒRIC: conflictes hispano-marroquins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 5 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada per Josep d’Agulló, marquès de

Gironella, governador de Ceuta, al rei Felip V per informar-lo de la victòria que la guarnició
va obtenir el 18 de maig de 1703 contra l’exèrcit marroquí que havia posat setge a aquella
ciutat. El governador esmentava els noms dels oficials que més es van destacar en l’operació.
Segons la carta, l’exèrcit marroquí va tenir més de 400 morts, mentre que dels espanyols
només hi hagué un mort i 17 ferits.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9527
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862.

Relación de la feliz victoria que han conseguido las armas del Rey nuestro Señor en la
plaza de Zeuta contra los moros sitiadores, el día 18 de mayo del año 1703
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: conflictes hispano-marroquins
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que el dia 18 de maig de 1703 va aconseguir la
guarnició de Ceuta, comandada pel seu governador, Josep d’Agulló i Pinós, marquès de
Gironella, sobre les tropes marroquines que havien posat setge a la ciutat. Segons la notícia, el
governador, després de rebre informació a través d’un desertor de la quantitat de les forces
enemigues, va ordenar la sortida de 1.500 efectius d’infanteria i 180 de cavalleria. L’acció va
permetre destruir les trinxeres de l’exèrcit marroquí, que va patir la pèrdua de 300 soldats per
només un la guarnició espanyola.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9526
NOTA: aquesta notícia fou publicada de forma breu a la Gaceta de Madrid, del martes 29 de

mayo de 1703.

863.

Alma del manifiesto o respuesta del Sereníssimo elector duque de Baviera a las
repetidas letras avocatorias Cesáreas y a la declaración de la guerra, confirmada con
la actual invasión de sus Estados y hostilidad en ellos de sus enemigos
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: Maximilià II, elector de Baviera
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: manifest datat a Munic el dia 1 de juny de 1703 que recull els 32 punts

amb els quals l’elector de Baviera justificava la seva aposta pel bàndol borbònic en la Guerra
de Successió. El manifest criticava l’actuació de l’Emperador en aquesta guerra i instava a
tots els súbdits de l’Elector a mantenir la fidelitat a la seva causa.
OBSERVACIONS: segons indica, el manifest havia estat imprès a Munic i escampat tant dins com

fora de Baviera. “Y para que este rescripto sea público en el mundo (a que le han obligado sus
enemigos contra su natural mansedumbre) manda S.A.E. que se imprima y públicamente se
esparça, tanto dentro de sus dominios como fuera”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6203
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ALTRES EDICIONS: sense peu d’impremta, UPF, ZX1703z.A46; BMVB, XVIII-260

864.

Varias noticias venidas a Barcelona por el correo de España, viernes a 5 de octubre de
1703

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets d’Europa. L’exèrcit del duc de

Vendôme va arribar a les portes de Trento el dia 6 de setembre i va exigir la seva capitulació.
L’elector de Baviera havia ocupat Ratisbona a final d’agost. Segons notícies de Viena, el
príncep Eugeni de Savoia va adreçar un escrit a l’Emperador demanant més ajut per la guerra
a Itàlia. A Edimburg el parlament escocès debatia sobre la unió amb Anglaterra, un dels
encàrrecs deixats pel rei Guillem III abans de morir.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Hallarán en la misma imprenta un papel que se intitula Zelo
Christiano y política desinteresada, que presenta a la Magestad del muy alto y poderoso señor
Don Pedro II, rey de Portugal, nuestro Señor (que Dios guarde) el Estado Eclesiástico del
mismo Reyno”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15 - II - 15.4

865.

Devotos obsequiosos cultos y leales festivas aclamaciones con que celebró la
Excelentíssima ciudad de Barcelona la gloriosa translación de Olaguer, su santo, y la
regia venida de su Cathólico monarca Felipe IV en Aragón y V en Castilla, conde de
Barcelona, y su feliz consorcio con la Sereníssima Señora Doña Maria Luisa, princesa
de Saboya

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: viatge de Felip V a Barcelona
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 264 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Inclou a continuació un

llibret de 140 pàgines amb dues oracions, la primera, sense portada, a càrrec de Ramon Costa,
i la segona dedicada a Sant Oleguer, de Juan Manrique.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’arribada de Felip V a Catalunya, el 30 de setembre de
1701, i dels actes i celebracions que es van fer al llarg dels dies següents, principalment el dia
2 d’octubre, quan va tenir lloc l’entrada pública. Descriu amb detall el protocol,
l’ornamentació dels carrers i el recorregut del rei per la ciutat. Explica també la cerimònia de
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jurament de les Constitucions per part del rei, el dia 4 d’octubre. Tot seguit, narra l’arribada
de la reina Maria Lluïsa de Savoia a Figueres i la seva posterior rebuda a Barcelona, el dia 8
de novembre.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. El nom de l’impressor i data de publicació figuren al

Registre de Deliberacions del Consell de Cent.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/4/18-1

NOTA: el Consell de Cent va resoldre encarregar la redacció d’aquesta relació a l’Acadèmia
dels Desconfiats el 29 d’octubre de 1701. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions
de 1701, 123bis-CC, f.358. La impressió, que fou assumida per Rafael Figueró, es va allargar
per desavinences pel pagament d’una bestreta. L’agost de 1703 els consellers van desestimar
la petició de Figueró d’avançar-li unes altres 200 lliures, a més de les 300 que ja havia rebut,
perquè encara no havia lliurat cap exemplar de l’obra. Ibidem, Registre de Deliberacions de
1703, 148-CC, f.290. Aquest desacord és, possiblement, la causa per la qual l’obra sembla
incompleta. Finalment, Figueró va imprimir dues “jornades” de l’obra, és a dir, 2.500
exemplars, pels quals el Consell de Cent va pagar-li un total de 505 lliures. Ibidem, Registre
de Deliberacions de 1704, 151-CC, f.460-460v, 30 de novembre de 1704.

866.

Copia de la Real declaración que hizo el Rey nuestro Señor don Phelipe Quinto (que
Dios nos le guarde) para que de ella conste en todos sus Reynos y Dominios, a los 29
de octubre de 1703
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: successió del rei Carles II
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma
manuscrita, de la 316 a la 119 [i.e. 319].
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de la declaració feta pel rei Felip V, datada a Madrid el 29
d’octubre de 1703, en la que situava els hereus de la reina Anna d’Àustria, esposa del rei Lluís
XIII de França, la seva besàvia, en la línia successòria de la Monarquia Hispànica. El rei
ordenava que l’original d’aquesta declaració fos ajuntada al testament de Carles II a l’arxiu de
Simancas i enviades còpies als consells d’Estat, de Castellà, Aragó i Itàlia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9530

867.

Noticias del feliz sucesso que consiguió el señor duque de Vandoma el dia 26 de
octubre de 1703 en el campo de Darnius con un destacamento de 2.500 cavallos de los
enemigos a cargo del general Anibal Vizconti
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1703
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit franco-espanyol, comandat pel duc

de Vendôme va obtenir prop de “Darnius”, el dia 26 d’octubre de 1703, a les muntanyes del
“ginobesado” [República de Gènova] . La notícia explica que el rei Lluís XIV de França va
informar el duc de Savoia a través d’una carta que en no haver respectat la seva aliança havia
ordenat al duc de Vendôme atacar el ducat de Savoia. Segons la notícia, el duc de Savoia va
intentar guanyar temps mentre esperava l’arribada d’un destacament de la cavalleria imperial,
format per 2.500 efectius, comandat pel general Aníbal Visconti. Assabentat de l’avanç
d’aquest destacament, el duc de Vendôme va sortir al seu encontre, derrotant-lo completament
el dia 26 d’octubre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9528
NOTA: la notícia d’aquesta victòria fou publicada a la Gaceta de Madrid, del martes 13 de

noviembre de 1703.

868.

Copia de la carta del Rey Christianíssimo a N.Santo Padre Clemente Undézimo,
tocante a los motivos de la guerra de Saboya

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: [1704]
AUTOR: Lluís XIV, rei de França
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Lluís XIV, datada a Versalles el 13 de

gener de 1704, adreçada al papa Climent XI en la que el monarca francès explicava les raons
que l’havien portat a enemistar-se amb el duc de Savoia. A grans trets, el rei francès
argumentava que, tot i casar la seva filla amb el rei Felip V, el duc de Savoia sempre havia
tingut més interès per tenir la casa d’Àustria com a aliat.
OBSERVACIONS: any de publicació extret del contingut
APUNT HISTÒRIC: el ducat de Savoia va formar part del bàndol franco-espanyol fins el 8 de
novembre de 1703 quan, amb la signatura del Tractat de Torí, va passar a formar part de la
Gran Aliança de la Haia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 517
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1704 8º op. 6

514
869.

Lista de los navíos que componen la armada de Francia, armados en este presente
año de 1704, comandados por el Señor Conde de Tolosa, Gran Admiral de Francia
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: llista detallada dels vaixells que conformaven l’armada francesa,

comandada pel comte de Tolosa [Lluís Alexandre de Borbó]. Inclou els noms de les
embarcacions i dels seus capitans, així com també el nombre de mariners i de canons. En total
hi figuren 51 vaixells de guerra, 5 fragates i 3 “brulotes” de bombardeig, que transportaven
24.760 soldats i 2.674 canons.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 520
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 514; BC, F.Bon. 9540

870.

Relación verdadera del arribo del Archiduque en Portugal
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: [1704]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’arribada de l’arxiduc Carles d’Àustria al port de Lisboa el
dia 6 de març [de 1704], a bord de la flota anglo-holandesa. L’endemà, el rei de Portugal va
acostar-se a la flota en una fragata per donar la benvinguda a l’arxiduc i acompanyar-lo fins a
la ciutat. El dia 9 de març es va celebrar l’entrada pública, amb una gran salva d’artilleria. Els
ambaixadors francès i espanyol van abandonar aquesta celebració pel tractament “excessiu”
que el rei de Portugal va fer a l’arxiduc. Segons l’autor, a Espanya no hi havia motius de
temor per l’arribada de l’arxiduc Carles, ja que l’exèrcit que havia portat no arribava a 10.000
homes, mentre que les que hi havia a Espanya passaven de 35.000.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut. Segons Francesc de Castellví la notícia

del desembarcament de l’arxiduc Carles a Lisboa es va escampar per Barcelona el 21 de març
de 1704. Francesc de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Madrid: Fundación Francisco Elias de
Tejada, 1997-1999, v.2, p.441.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/7-46
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5664

515
871.

Relación de la pronta salida que hizo su Magestad (que Dios guarde) a las fronteras
de Portugal el día quatro de março de este año de 1704

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb le pàgines numerades de forma manuscrita, de la 41 a la 44.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la partida del rei Felip V de Madrid en direcció a Portugal,
per posar-se al capdavant de l’exèrcit hispànic. El rei va sortir de la capital a cavall, en
direcció a Móstoles, el dimarts 4 de març de 1704, a les 3 de la tarda, després de sentir missa
a l’església d’Atocha. Segons la notícia, des de la porta de Segovia fins a la venta d’Alcorcón
era ple de gent que havia anat a acomiadar el rei i el seu seguici.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9537
ALTRES EDICIONS: la notícia de la partida del rei Felip V cap a Portugal fou publicada a la

Gaceta de Madrid, del martes 11 de março de 1704.

872.

Relación venida a Barcelona por la estafetilla de Madrid el día 18 de mayo de 1704 de
los primeros felizes sucessos que han logrado las armas de nuestro Monarca Felipe
Quinto (que Dios guarde) con su Real presencia en los dominios del Reyno de
Portugal

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 6 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades, de forma
manuscrita, de la 77 a la 80.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels primers moviments de l’exèrcit de Felip V a Portugal, a

començament del mes de maig de 1704. El dia 6 de maig, des del campament de l’exèrcit
instal·lat a Alcántara, el rei va donar ordre a les tropes d’entrar a Portugal l’endemà dia 7. El
rei va prohibir el saqueig als seus soldats, ordenant que es respectés a les dones, nens,
clergues i tots aquells que no anessin armats. Inclou la transcripció d’aquesta ordre. El dia 8
de maig, l’exèrcit borbònic va posar setge a Salvatierra, que es va rendir immediatament.
L’endemà, Felip V va fer entrada en aquesta ciutat on, segons la notícia, fou aclamat pels seus
habitants.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9367

516
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a la Gaceta de Madrid,
del martes 13 de mayo de 1704, datada al “Campo de Alcántara” el 10 de maig. La numeració
de les pàgines d’aquesta gaseta, de la 77 a la 80, coincideix amb la numeració manuscrita que
figura en la relació impresa a Barcelona.

873.

Carta de don Diego Pellicer y Tovar, cavallero de el orden de Sant-Iago y auditor
general de el exército y presidios de el Principado de Cataluña, escrita a don Manuel
Pellicer y Velasco, su hermano, cavallero de el mismo orden y gentilhombre
barletservant de la Real boca de su Magestad
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1704
AUTOR: Diego de Pellicer i de Tovar
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet en forma de carta en la que un cavaller fidel a Felip V
explicava al seu germà, el cavaller Manuel de Pellicer i Velasco, el successos ocorreguts arran
de l’intent del príncep Jordi de Darmstadt d’ocupar Barcelona el maig de 1704. La carta feia
referència principalment a les deliberacions que tingué la Conferència dels Tres Comuns en
saber que l’estol imperial es dirigia a la ciutat, així com les disposicions que va prendre el
virrei Fernández de Velasco. Esmenta també la negativa dels Comuns a lliurar la ciutat i al
fracàs de l’intent de prendre-la per la força. Inclou un altre imprès, titulat “Copia de las reales
cartas que el Rey nuestro Señor y la Reina nuestra Señora (que Dios guarde) se han dignado
escrivir a los dos comunes del muy Ilustre y Fidelíssimo consistorio de diputados y oydores
de cuentas y de la Excelentíssima Ciudad de Barcelona”.
OBSERVACIONS: l’exemplar descrit conté una inscripció manuscrita: “Todo quanto dize la
sobradicha relación de conspiración y traisión es mentira y ficción por quanto no huvo nade
de esso, sinó que se prosedió con toda lealtad”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2931
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 516; BC, F.Bon. 9544; AHCB, B 1704 8º op. 9

874.

Relación venida a Barcelona por la estafetilla de Madrid a los 9 de junio de 1704 de
los felizes sucessos que han conseguido las armas de nuestro Monarca Felipe Quinto
(que Dios nos le guarde) en el campo Real de la Villa Vella
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà

517
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 7 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma
manuscrita, de la 93 a la 96.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels moviments de l’exèrcit de Felip V prop de Vila Velha de
Ródão, a Portugal. Les tropes comandades pel duc de Berwick van derrotar un contingent
aliat format per cinc esquadrons anglo-holandesos, a qui van prendre tot el material. Uns 600
presoners van obtenir la clemència del rei Felip V a canvi de jurar no prendre més les armes
contra ell. El dia 30 de maig, l’exèrcit borbònic va passar el riu Tajo per un pont construït amb
barques. A l’altra banda del riu, les tropes de Felip V van ocupar la vila de Nisa, que es va
estalviar el saqueig pagant 2.000 doblons.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9422
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a la Gaceta de Madrid,

del martes 3 de junio de 1704, datada al “Campo Real de la Villa Vella” el 29 de maig. La
numeració de les pàgines d’aquesta gaseta, de la 93 a la 96, coincideix amb la numeració
manuscrita que figura en la relació impresa a Barcelona.

875.

Relación venida a Barcelona por un correo extraordinario, viernes a los 13 de junio
de 1704, de los felizes sucessos que han conseguido las armas de nuestro Monarca
Felipe Quinto (que Dios nos le guarde) en el campo de Portalegre

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma manuscrita, de la 89 a la 92.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les operacions de l’exèrcit de Felip V en la campanya de
Portugal. El dia 30 de maig de 1704 l’exèrcit borbònic va entrar a la província d’Alentejo i va
ocupar la ciutat de Nisa. El dia 2 de juny, l’exèrcit va arribar davant de Portalegre, amb la
intenció de posar-hi setge. Inclou una notícia datada a Barcelona el 28 de maig, que explica
l’intent fallit del príncep Jordi de Darmstadt d’ocupar la ciutat. Segons la notícia, uns 3.000
soldats de l’exèrcit aliat van desembarcar el dia 30 de maig.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9543
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de les notícies publicades a la Gaceta de
Madrid, del sábado 7 de junio de 1704, datades al “Campo de Portalegre” el 2 de juny i a
Madrid, el 7 de juny.

876.

Relación venida a Barcelona por la estafetilla de Madrid, lunes a los 23 de junio de
1704, de los felizes sucessos que han conseguido las armas de nuestro Monarca Felipe
Quinto (que Dios nos le guarde) en el Campo Real de Goa, entre Portalegre y

518
Casteldavide
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 7 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma
manuscrita, de la 97 a la 100.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels moviments de l’exèrcit de Felip V a Portugal. El dia 10
de juny de 1704 els borbònics van traslladar el seu campament de Portalegre fins prop de
Castelo de Vide. L’endemà, el rei Felip V va enviar el duc de Berwick amb alguns
destacaments a sufocar una revolta que hi havia hagut a Monsanto [da Beira]. El dia 12 de
maig un contingent de 1.200 soldats portuguesos i anglesos de la guarnició de Castelo de vide
va fer una sortida, matant alguns granaders de l’exèrcit borbònic que s’havien apropat a la
ciutat per inspeccionar-la.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9423
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a la Gaceta de Madrid,
del martes 17 de junio de 1704, datada al “Campo Real de Goa, entre Portalegre y
Casteldavide” el 12 de juny.

877.

Carta interceptada escrita de Portugal por monsieur Faguel a monsieur de Owerker,
general de los olandeses
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: François Nicolaas Fagel, general holandès
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma manuscrita, de la 85 a la 88.
RESUM DEL CONTINGUT: carta suposadament enviada per François Nicolaas Fagel, general de
l’exèrcit holandès, datada a Evora, a Portugal, el dia 1 de juny de 1704, adreçada al general
Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. El general Fagel es queixava de la situació que vivien les
tropes aliades a Portugal, sota les ordres de “dos fantasmas de reyes”, en referència al rei de
Portugal i a l’arxiduc Carles d’Àustria. A més, criticava l’intent del príncep Jordi de
Darmstadt de desembarcar a les costes catalanes, on, segons Fagel, aquest hi tenia molts
amics. El general considerava que el rei Lluís XIV els estava guanyant la partida i lamentava
que l’única persona, al seu parer, capaç de fer-li front hauria estat el difunt rei Guillem
d’Orange.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9541

519
878.

Relación de la rendición de la ciudad de Portalegre, que ha conseguido las armas de
nuestro Monarca Felipe Quinto (que Dios guarde) el día 8 de julio de 1704

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la presa de la ciutat de Portalegre, a Portugal, per part de

l’exèrcit de Felip V, el dia 8 de juliol de 1704. Les tropes borbòniques, formades per cinc
batallons, comandats pel duc de Berwick, van iniciar l’atac el dia 7 de juliol. L’endemà,
l’intens bombardeig va forçar la capitulació de la guarnició, que estava formada per 1.500
soldats, dels quals 500 eren anglesos. Després d’ocupar la ciutat, el rei Felip V va fer-hi
entrada. Segons la notícia, l’endemà, dia 9 de juliol, el rei va rebre l’obediència del clergat
local i alguns pobles del voltant.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9158

879.

Relación de las plausibles fiestas que la villa de Madrid previno a la feliz restitución
de su Magestad (que Dios guarde) a aquella Corte

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, campanya de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma manuscrita, de la 216 a la
219.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’entrada del rei Felip V a Madrid, de retorn de la

campanya de Portugal. El dimarts [15 de juliol de 1704] els reis van arribar a Móstoles, on
foren rebuts per la noblesa castellana. L’endemà van arribar a Madrid, on la població va
celebrar-ho amb lluminàries. El dijous hi hagué una processó general fins a l’església
d’Atocha i el divendres els gremis de Madrid van representar una mogiganga en honor dels
reis.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9536
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a la Gaceta de Madrid,

del martes 22 de julio de 1704.

520
880.

Resumen de los artículos de la capitulación que propuso la guarnición de Verzeli para
su rendición y de los que se le admitieron, en virtud de los quales se rindió prisionera
a las armas de las Dos Coronas el día 21 de julio de 1704
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les condicions que la guarnició de Vercelli, al Piemont,

va proposar al duc de Vendôme, general de l’exèrcit borbònic, per rendir la ciutat, que foren
rebutjades pel general francès. A continuació hi ha la transcripció de les capitulacions que
finalment foren acceptades, signades per les dues parts el dia 21 de juliol de 1704.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9555

881.

Copia de la carta del príncipe de Darmestad escrita al Señor don Joseph de Agulló y
de Pinós, marqués de Gironella, governador de la plaza de Zeuta, en 8 de agosto de
1704
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: Jordi de Hessen-Darmstadt, Josep d’Agulló i Pinós
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma manuscrita, de la 164 a la
167.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada pel príncep Jordi de Darmstadt a

Josep d’Agulló i Pinós, marqués de Gironella, governador de Ceuta, datada a Gibraltar el dia
8 d’agost de 1704. Darmstadt convidava el marquès a declarar-se en favor de Carles III
assegurant-li que, d’aquesta forma, les tropes marroquines que assetjaven la ciutat es
retirarien. A continuació, inclou la transcripció de la resposta enviada pel marquès, datada a
Ceuta el 9 d’agost, en la que manifestava que no reconeixia altre rei que Felip V i que la ciutat
disposava de provisions suficients per continuar resistint el setge dels marroquins.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9545
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1704 8º op. 5

882.

Relación que el Sereníssimo Señor conde de Tolosa remitió al Rey nuestro Señor
refiriendo con individualidad lo ocurrido en la batalla que la armada de su mando dio

521
a la de los enemigos el día 24 de agosto de 1704
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: Lluís Alexandre de Borbó, comte de Tolosa
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Vélez-Málaga
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla naval que va tenir lloc davant les costes de

Málaga el 24 d’agost de 1704, explicada en primera persona per Lluís Alexandre de Borbó,
comte de Tolosa, almirall de l’armada francesa. Segons la notícia, la flota borbònica estava
formada per una cinquantena d’embarcacions, mentre que l’armada aliada, comandada pels
almiralls George Rooke i Gerard Callenburgh, comptava amb 74 vaixells. La batalla va acabar
sense vencedor aparent. La notícia narra amb detall els moviments dels vaixells d’un i altre
bàndol durant la batalla i aporta molta informació sobre les pràctiques de la guerra naval.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9549
ALTRES EDICIONS: Sevilla, impremta dels hereus de Tomás López de Haro. UPF, ZX1704z.

R45

883.

Varias noticias venidas a Barcelona por el correo de Madrid, viernes a 17 de octubre
de 1704

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i
la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Pressburg [Bratislava],
3 de setembre de 1704, els rebels de Transilvània havien proclamat al príncep Rákóczi
Ragotzy. Hamburg, 9 de setembre de 1704, el saxons havien derrotat un exèrcit suec prop de
Posnania i s’havien apoderat d’aquesta ciutat. Estrasburg, 11 de setembre, el duc de Villeroi,
mariscal de l’exèrcit francès, havia impedit als aliats creuar el Rin per atacar Landau.
Frankfurt, 12 de setembre, el rei de Romans [Josep I] havia sortit de Viena en direcció a
Bohèmia, mentre que el príncep Lluís de Baden intentava aplegar tropes de diferents estats
per posar setge a Landau. París, 20 de setembre, la Cort francesa va celebrar la victòria
obtinguda per l’armada davant les costes d’Espanya [Batalla de Vélez-Málaga].
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 3/4

522
ALTRES EXEMPLARS: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.4

884.

Relación del sitio de Gibraltar
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Gibraltar
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb les pàgines numerades de forma manuscrita, de la 220 a la
223.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’estat del setge que l’exèrcit de Felip V havia posat sobre

el castell de Gibraltar amb l’objectiu de recuperar-lo. La notícia informa de la situació del
setge dels dies 21 al 29 [d’octubre de 1704], durant els quals l’exèrcit borbònic va dedicar-se
a la construcció de trinxeres i col·locació de bateries de canons.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut. Forma part d’una sèrie sobre el segte

de Gibraltar que va aparèixer al llarg de les setmanes següents.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9535
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a la Gaceta de Madrid,
del martes 4 de noviembre de 1704, datada al “Campo de Gibraltar” el 29 d’octubre.

885.

Reración de la continuación del sitio de Gibraltar, venida a Barcelona por la
estafetilla de Madrid, lunes a 24 de noviembre de 1704
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Gibraltar
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 7 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de la situació del setge de Gibraltar, des del

6 al l’11 de novembre de 1704. L’exèrcit borbònic va augmentar el nombre bateries de canons
i morters, amb l’objectiu de batre la cortina de la muralla del castell. El dia 9 de novembre
van arribar davant del port 22 vaixells de l’armada anglo-holandesa, obligant a fugir a quatre
de francesos que hi havia a la badia. Un va poder escapar, però els altres tres foren incendiats
per evitar que caiguessin a mans dels aliats. El dia 11 de novembre hi hagué un enfrontament
entre borbònics i aliats en terra ferma, amb pèrdua d’uns quants oficials per part dels primers.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, on diu “reración” hauria de dir relación.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2161
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció d’una notícia publicada a la Gaceta de Madrid,

del martes 18 de noviembre de 1704, datada al “Campo de Gibraltar” el dia 11 de novembre.

886.

Relación de la continuación del sitio de Gibraltar, venida a Barcelona por la estafetilla
de Madrid, lunes al primero de deziembre de 1704

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Gibraltar
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, amb motius

florals, a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Exemplar amb numeracions
manuscrites en portada: “p.2” i “Nº 53”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’estat del setge de Gibraltar, amb el qual

Felip V pretenia recuperar aquest castell, ocupada pels aliats. Segons la notícia, el dia 13
[novembre de 1704] l’esquadra aliada es va apropar per disparar contra el camp borbònic,
però l’artilleria dels assetjants, amb una bateria de 10 canons i 4 morters, va obligar-la a
retirar-se mar endins. En aquell moment, l’exèrcit borbònic havia aconseguit obrir una bretxa
al baluard de San Pablo. El dia 15 de novembre van explotar tres carros de pólvora al camp
borbònic i els aliats van aconseguir entrar 500 homes de reforç a la fortalesa de Gibraltar.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1704 8º op.10
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la notícia datada al “Campo de Gibraltar, 19
de noviembre de 1704”, publicada a la Gaceta de Madrid, del martes 25 de noviembre de
1704.

887.

Relación de la continuación del sitio de Gibraltar, venida a Barcelona por la estafetilla
de Madrid, lunes a 8 de deziembre de 1704

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Gibraltar
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 7 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’estat del setge de Gibraltar, des del 20

al 26 de novembre de 1704. L’artilleria borbònica havia aconseguit destruir la cortina i el
baluard del castell i havia obert una bretxa en la muralla. De Cadis va arribar la notícia que
s’aproximava una flota franco-espanyola de reforç. El dia 24 de novembre els aliats van
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intentar desembarcar a Algesires, però un destacament de l’exèrcit borbònic, dirigit pel
mariscal Luis de Solís i el marquès de Paterna els hi ho va impedir.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2162
ALTRES EDICIONS: una part de la relació coincideix amb una notícia publicada a la Gaceta de

Madrid, del martes 2 de diziembre de 1704, sota l’epígraf de “Campo de Gibraltar, 26 de
noviembre de 1704”.

888.

Relación de la continuación del sitio de Gibraltar, venida a Barcelona por la estafetilla
de Madrid, martes a 23 de deziembre de 1704
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1704
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Gibraltar
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada, Caplletra ornamentada, a 7 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’estat del setge que l’exèrcit borbònic va

posar a Gibraltar, des del dia 3 al 10 de desembre de 1704. Durant aquest període, l’exèrcit de
Felip V va centrar els seus esforços en perfeccionar les bateries de canons. El dia 10 de
desembre els borbònics van repel·lir l’atac de 17 falugues armades de la flota aliada que es
van apropar al port.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 519
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la notícia datada al campament borbònic de
Gibraltar el 10 de desembre de 1704, publicada a la Gaceta de Madrid, del martes 16 de
diciembre de 1704.

889.

Relación diaria y verdadera de los terremotos sucedidos en la isla de Tenerife, lugares
de los Realejos, villa de Oroctava, su puerto y otras vezindades, sacada de lo original
que de estas islas ha llegado a esta Corte
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1705
AUTOR: anònim
TEMA: catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari dels terratrèmols que hi va haver a la illa de

Tenerife des del 24 de desembre de 1704 fins al 23 de febrer de 1705. A més dels terratrèmols,
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durant els primers dies de gener hi hagué diverses erupcions volcàniques en diferents llocs de
l’illa. Els terratrèmols van afectar principalment els pobles d’Orotava i Güímar, on segons la
notícia hi hagué una desena de morts.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut. L’exemplar conservat conté una
inscripció manuscrita: “Esta isla es de las Canarias”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3131

890.

Relación diaria de lo sucedido en el ataque y defensa de Barcelona, cabeza del
Principado de Cathaluña, sitiada por las armas de Inglaterra y Olanda este año de
1705

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 22 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de

8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge i presa de Barcelona per part de

l’exèrcit aliat el 1705. L’explicació comença el 21 d’agost, quan des del castell de Montjuïc es
va albirar la flota anglo-holandesa, i acaba a mitjan d’octubre, quan la ciutat va ser ocupada
pels aliats. Segons la notícia, el dia 8 d’octubre es van signar les capitulacions, però el dia 14,
mentre es procedia a l’evacuació de les tropes borbòniques, va córrer la veu que es volien
emportar els presos. Això va motivar un aixecament popular que va acabar amb la rendició de
la guarnició.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/21-2
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1705 8º op. 9; BLM, R.695

891.

Verídica relación diaria de lo sucedido en el ataque y defensa de Barcelona, cabeza
del Principado de Cataluña, sitiada por las tropas de los Altos Aliados en este año
1705. Trátase extensamente de lo sucedido en la plaza día 14 de octubre

IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Inclou subtítol,

“Conságrala quien la escrive a la S.C. y R. Magestad de nuestro invicto Monarca Carlos III
(que Dios guarde), legítimo Rey de las Españas”.
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RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge i ocupació de Barcelona per part

de la flota aliada el 1705. La narració arrenca el 21 d’agost de 1705 quan van arribar els
vaixells davant de la ciutat. L’autor explica amb molt detall la jornada del 14 d’octubre, quan
una revolta popular va alliberar els presos i va desarmar la guarnició borbònica. Inclou la
transcripció d’un ban de l’arxiduc Carles d’Àustria en el que demanava que la gent lliurés, a
canvi d’una gratificació, els cavalls de la guarnició de Barcelona que havien agafat. L’autor
justifica la publicació d’aquesta relació dient que els fets del 14 d’octubre no foren
suficientment explicats en altres relacions. La relació va precedida d’una dedicatòria de
l’autor al rei Carles III i d’un missatge adreçat al lector.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en la mesma imprenta, en casa Jayme Surià, a la
calle de la paja, en la de Jayme Batlle, a la Librería, y a la de Juan Piferrer, a la Plaça del
Angel”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/22-5
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/4/22-1; BC, F.Bon. 2959; BC, P.P. 609; BC, 1-II-74; AHCB,
B 1705 8º op. 11; UPF, CZX1705.V47; BB, Patrimoni, *N 15-II-16a.6; BB, Patrimoni, * N
23-II-6.3
NOTA: existeix una còpia manuscrita feta l’any 1772 per Josep Bracons, passamaner. AHCB,

Manuscrits, Ms. B-152.

892.

Capitulaciones que se piden por el Excelentíssimo Señor don Francisco Antonio
Fernández de Velasco y Tovar, virrey y capitán general del Principado y Exército de
Cataluña, al Excelentíssimo Señor Milord conde de Peterborov, capitán general de las
tropas de desembarco de las armadas inglesa y olandesa, como teniendo amplio poder
de los aliados para la entrega de la plaça y ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: Francisco Fernández de Velasco, virrei de Catalunya
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les condicions que Francisco Fernández de Velasco,
virrei de Catalunya, va proposar al general Peterborough, cap de la flota anglo-holandesa, per
lliurar la ciutat de Barcelona, arran del setge que els aliats van posar en aquesta ciutat. Les
capitulacions foren signades el dia 9 d’octubre de 1705. A continuació hi figuren les
demandes que la Diputació del General i del Consell de Cent van fer al virrei Velasco per tal
de preservar les lleis i privilegis i assegurar la governabilitat.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-240/6/20-15
ALTRES EXEMPLARS: BUB, Ms.1007 Imp 2; BC, F.Bon. 531; AHCB, B 1705 8º op.1; AHCB,
DACB, 1B-XXV-39, f.223; UPF, ZX1705.C37; BM, F 2 8º 6; ACA, Generalitat, Dietari de
deliberacions del Braç Militar, 1704-1707, Sèrie G, 69/7, f.348.
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ALTRES EDICIONS: Madrid, per Antonio Bizarrón. BC, F.Bon. 524

893.

Relación de los felices sucessos que las católicas armas de nuestro Rey y Señor Don
Carlos III (que Dios guarde) tuvieron en el Reyno de Aragón

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia basada en la informació que va portar un correu procedent de

Lleida el 28 d’octubre de 1705 sobre les operacions de les tropes austriacistes dirigides pel
capità de cavalleria Francesc Bernoya. Segons la notícia, després de partir de Lleida, Bernoya
va conquerir les viles de Tamarit i Sant Esteve de Llitera, així com també el castell de
Montsó, que va rendir-se a les tropes austriacistes sense oposar resistència.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 530
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5699; BC, F.Bon. 5788

894.

Noticias generales de Europa, venidas a Barcelona a 12 de noviembre 1705

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’octubre de
1705, l’Emperador va assistir a la festa de Sant Francesc d’Assís a l’església dels pares
caputxins de Viena i després a la processó del sant Rosari, celebrada per commemorar la
Batalla de Lepant. La Haia, 18 de setembre, l’ambaixador de Venècia es va reunir amb els
Estats Generals d’Holanda abans de dirigir-se cap a Anglaterra. Madrid, 30 d’agost, els
“grandes” d’Espanya es van molestar amb el rei Felip V perquè pretenia donar un tracte
preferencial al capità de la Guàrdia de Corps en un acte celebrat a la capella reial de la Cort.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 8-II-19.8
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5700; BC, F.Bon. 5804
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895.

Noticias de la vitoria que las armas de nuestro católico Monarca y Señor don Carlos
Tercero (que Dios guarde) consiguieron en la villa de Fraga
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Lleida el 4 de novembre de 1705 que informava de

l’ocupació de la vila de Fraga per part de l’exèrcit de l’arxiduc Carles d’Àustria. Les tropes
eren comandades pel coronel Juan de Ahumada, i comptaven amb la participació de 300
miquelets dirigits per Manuel Desvalls i del sometent de Lleida. Segons la notícia, l’operació
va agafar per sorpresa els soldats borbònics que ocupaven Fraga, de manera que, tot i ser
menys nombrosos, els austriacistes van aconseguir ocupar la vila.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5798
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5702

896.

Festiva aclamación que la siempre fiel y leal villa de Reus celebró en acción de gracias
por la alegre venida a Cataluña de la S.C.R. Magestad de nuestro amantíssimo Rey y
natural Señor D.Carlos de Austria (que Dios guarde), Rey de Castilla y Aragón, conde
de Barcelona, y por los felizes progressos de sus justas armas, el día VIII de
noviembre del año 1705
IMPREMTA: Jaume Surià
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les festes que es van celebrar a Reus el novembre de 1705
amb motiu de l’arribada de l’arxiduc Carles d’Àustria a Catalunya. Inclou la transcripció
d’una carta enviada pel rei als jurats de Reus, datada a Barcelona el 25 d’octubre de 1705. El
dissabte 7 de novembre es va celebrar una missa i a la nit es van fer unes lluminàries;
l’endemà diumenge va tenir lloc una processó general. El dilluns següent es va celebrar un
funeral per la mort del príncep Jordi de Darmstadt. Inclou la transcripció d’uns versos i uns
villancets.
OBSERVACIONS: forma part d’un llibret més extens, de 82 pàgines, que inclou una oració pel

triomf del rei Carles III i una altra per la mort del príncep de Darmstadt.
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LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/5-2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/16-17 (i 3 exemplars més); BC, F.Bon. 2764; AHCB, B
1705 8º op.3; BPL, R. 2255; BPT, I/37

897.

Proposició que lo Rey nostre Senyor (Déu lo guarde) féu als Braços convocats en la
Cort General que celebrà en Barcelona y en la Casa de la Deputació en sinch de
desembre de 1705

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: Carles III d’Àustria.
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 6 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció del discurs que l’arxiduc Carles va fer davant les Corts

Generals convocades a Barcelona el 5 de desembre de 1705. El rei explicava quins havien
estat els motius que l’havien portat a oposar-se al testament de Carles II i emprendre la guerra
contra els Borbons. Explicava també els avatars i dificultats que va tenir la seva armada per
desembarcar a les costes de la península i agraïa l’esforç dels catalans per facilitar la seva
arribada, tot demanant-los que mantinguessin la seva fidelitat per tal de recobrar tots els seus
regnes, “immortalitzant en la Nació Cathalana la glòria de ser los primers que han sacudit la
tirana oppressió de la França en mos dominis de Espanya”. Inclou la resposta dels tres braços,
els quals donaven les gràcies al rei per haver anat a Barcelona i per obrir aquelles Corts que,
segons ells, havien de servir per assegurar la justícia i la tranquil·litat al Principat.
OBSERVACIONS: Rafael Figueró va aparèixer en el peu d’impremta com a “estamper del Rey
nostre Senyor” tot i que no va obtenir aquest reconeixement fins el 2 de gener de 1706.
LOCALITZACIÓ: BUB, Ms.1007 Imp 5
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12723; BC, F.Bon. 5023; BC, F.Bon. 2951; BMVB, 2 “D”

XVIII/716; ACA, Generalitat, sèrie V, 226 (exemplar incomplet, amb només 4 pàgines)
ALTRES EDICIONS: sense peu d’impremta, BC, F.Bon.532. Existeix també una edició impresa
per Rafael Figueró en castellà, amb el títol Proposición que el Rey nuestro Señor Don Carlos
Tercero (que Dios guarde) en 5 de deziembre de 1705 hizo en viva voz a los braços
convocados en la Corte General que celebra en Barcelona en la Casa de la Deputación, BC,
F.Bon. 12761; BUB, C-240/1/3-9; BUB, B-38/4/2-25; BUB, XVIII-8790-46; UdG, 34/515;
UPF, ZX1626/1713.D57; BMVB, 1 “C” XVII/334; BMVB, 2 “D” XVIII/716; ACA,
Generalitat, sèrie V, 226

898.

Copia de la Real carta que la Magestad de nuestro invicto monarca Carlos III (que
Dios guarde) se dignó remitir al Excelentíssimo conceller segundo de la ciudad de
Barcelona, presidente del Braço Real en Cortes, participándole los felizes sucessos
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que el dia 16 de deziembre de 1705 consiguieron sus Cathólicas armas en el Reyno de
Valencia
IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1705
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III, datada a Barcelona el 22 de
desembre de 1705, enviada al conseller segon de Barcelona i president del Braç Reial
[Francesc Gallart i Pastor], en la que l’informava de la presa de la ciutat de València per part
del seu exèrcit, que havia tingut lloc el dia 16 de desembre.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la misma imprenta la Relación diaria del sitio
de Barcelona, con lo sucedido el dia 14 de octubre”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2958
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5709

899.

Juizio sobre el celeste señal que sucedió en el día 23 del mes de noviembre deste
presente año 1705, que es la confirmación de aquel prodigioso señal que se vio en 25
de deziembre de 1704, día de la Natividad de Jesuchristo, nuestro Señor, que tanto ha
dado que discurrir a los curiosos y otras influencias celestes que he bien observado,
todas favorables a la Casa de Austria y en particular a nuestro Grande Monarca
Carlos Tercero (que Dios guarde), que por avermelo permitido la libertad las dexava
en silencio
IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1705
AUTOR: Joan Solar, doctor en medicina
CONTEXT HISTÒRIC: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Imatge d’un paisatge i un cometa. Caplletra sense

ornamentar, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic basat en el cometa que aparegué el 25 de desembre de 1704,

en les conjuncions astrals i en altres fenòmens naturals, entre els quals, un senyal que segons
l’autor es va veure al cel el 23 de novembre de 1705. L’autor, que signa com a Juan Solar,
doctor en medicina, pronosticava que tots aquests senyals eren favorables al rei Carles III.
Explica també que l’any 1680 va pronosticar que un cometa que es va veure aquell any seria
favorable a la Casa d’Àustria en front dels turcs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5670
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12722; BC, F.Bon. 529; AHCB, B 1705 8º op. 10; BB,

Patrimoni, *N 15-II-11; BLM, R.695

900.

Clarín de la Europa, hipocresia descifrada, España advertida, verdad declarada

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que criticava la política del rei Lluís XIV de França, sobretot
durant els anys de la Gran Guerra Turca, la Guerra dels Nou Anys i la Guerra de Successió,
qualificant el duc Felip d’Anjou com a monarca intrús. Inclou la transcripció d’alguns
documents relacionats amb la llei successòria a Espanya i els drets de la Casa d’Àustria sobre
aquesta Monarquia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2956
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1705 8º op. 2; ACA, Generalitat, sèrie V, 226
ALTRES EDICIONS: es conserva una “quarta impressión”, publicada per Francesc Guasch el

1706. BC, Porter Europa Vària 2/16; AHCB, B 1706 8º op. 7; BLM, R.695; ACS, R.1291.
ABEV, Varis 74, 44. A banda, existeix una edició sense data, impresa a Saragossa a compte de
José Monge de Mendoza, llibreter. BC, Res 506/10-4º. Es conserva també una edició
publicada suposadament a Madrid el 1702 per Antonio “Bysarrón”, tot i que es probable que
el peu d’impremta sigui fals. BC, F.Bon. 2159

901.

Pronóstico astrológico, por el señor Matheo Questier, professor en Paris, el qual
pronosticó el día de su muerte y del conde de San Pol

IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1705
AUTOR: Mathurin Questier
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Epígrafs de separació

amb els noms de les estacions de l’any. Inclou subtítol, “Este pronostico se halló dentro del
bolsillo de su autor depués de su muerte. En Paris esta privado so pena de la vida declarar a
esta astrólogo y su noticia”.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic d’alguns esdeveniments que, segons l’autor, un tal “Matheo
Questier, professor a Paris”, s’havien de produir a Europa, principalment relacionats amb la
guerra. L’autor augura moltes desgràcies per França. De fet, l’imprès inclou un advertiment al
final, assegurant que a França la publicació d’aquest pronòstic comportava la pena de mort.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5668
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 993; AHCB, B 1705 8º op. 8
ALTRES EDICIONS: es tracta de la reedició d’un pronòstic publicat a Barcelona a la impremta

d’Anton Ferrer i Baltasar Ferrer el 1689. BC, F.Bon. 6008

902.

El sol triunfador de las sombras
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1705]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista en la que un personatge anònim justificava la

legitimitat de l’arxiduc Carles d’Àustria com a rei d’Espanya.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/3-25, BC, F.Bon. 880; BB, Patrimoni, *N 20-II-5

903.

Apologético de España contra Francia, al desengaño de ignorantes y remedio de
apassionados
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1705]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: opuscle propagandístic austriacista, en resposta a un altre de borbònic,

titulat “Desengaño de ignorantes y remedio de apassionados”. En aquesta resposta, datada el
20 de gener de 1704, l’autor, que signa com a “Yo, España”, conclou que “el de Anjou no
tiene derecho alguno en la Corona y que ocuparla oy no le constituye legítimo Rey, sino
intruso, violento y tirano, porqué quién sin derecho ocupa alguna cosa, metiéndose en lo que
no es suyo y posseerlo es injusticia y violencia”.
OBSERVACIONS: any probable de publicació deduït del context històric. A pesar que el text està
datat el 20 de gener de 1704, un pamflet antiborbònic com aquest només podia haver-se
imprès a Barcelona amb peu d’impremta i “con licencia” amb posterioritat a l’arribada a la
ciutat de l’arxiduc Carles d’Àustria, cap a final de l’any 1705.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 513
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/2/3-29; AHCB, B 1704 8º op. 3

904.

Desengaño de ignorantes y remedio de apassionados, que en las balanças de la razón
y de una irrefragable theologia, ofrece assí la Monarquía de España como la religión
Cathólica a todos los que se precian de verdaderos hijos suyos, para que miren por si
y por su causa

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: [1705]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet en defensa de la legitimitat de Felip V com a rei d’Espanya,

basada fonamentalment en arguments teològics i religiosos.
OBSERVACIONS: any probable de publicació deduït a partir d’un text de resposta, titulat
Apologético de España contra Francia al desengaño de ignorantes y remedio de
apassionados, datat el 20 de gener de 1704, però imprès a Barcelona a partir d’octubre de
1705.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 515
ALTRES EDICIONS: Madrid, impressor no identificat, BC, F.Bon.7787; sense peu d’impremta,
BC, F.Bon.7774; BUB, C-240/6/5-27; BUB, B-65/5/7-39; ICAB, R-148

905.

Remedio de entendidos y respuesta política y genealógica al desengaño de ignorantes,
etc.

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: [1705]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que defensava la legitimitat de Felip V com a rei d’Espanya,

seguint els arguments que contenia un altre pamflet, titulat Desengaño de ignorantes y
remedio de apassionados, que en las balanças de la razón y de una irrefragable theologia,
ofrece assí la Monarquía de España como la religión Cathólica a todos los que se precian de
verdaderos hijos suyos, para que miren por si y por su causa.
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OBSERVACIONS: any probable de publicació deduït a partir d’un text titulat Apologético de
España contra Francia al desengaño de ignorantes y remedio de apassionados, datat el 20 de
gener de 1704, que era una resposta en clau austriacista al Desengaño de ignorantes y remedio
de apassionados.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/7-40
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 3113

906.

Apologético de España contra Francia en que se manifiesta la justicia y derecho que
tiene y compete a la cathólica Magestad de Carlos Tercero, Rey de España, (que Dios
guarde y prospere felices años) en todos sus reynos y provincias
IMPREMTA: Flora Casas, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 36 pàgines, 8º. Caplletra ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet en defensa de la legitimitat de l’arxiduc Carles d’Àustria com

a rei d’Espanya. Es tracta de la resposta a un text titulat Desengaño de ignorantes y remedio
de malcontentos, publicat a França, segons l’autor d’aquest manifest. El pamflet es basava
principalment en arguments successoris. En aquest sentit, l’autor rebatia l’opinió del pamflet
francès, segons el qual la renúncia feta per les infantes espanyoles a la successió de la Corona
no impedia l’accés de Felip d’Anjou al tron espanyol.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en la misma impremta”.
LOCALITZACIÓ: BMVB, 1 “B” XVII/48

907.

Relación de la entrada que hizieron en la ciudad de Denia, Reyno de Valencia, las
armas de la Magestad Católica del Rey nuestro Señor Don Carlos III (que Dios
guarde) el día 18 de agosto de 1705
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del desembarcament de l’armada de l’arxiduc Carles

d’Àustria a Dènia, l’agost de 1705. Explica que veure l’estol apropar-se, la ciutat disparà dues
salves, que foren respostes des dels vaixells. Des de l’armada, es van enviar uns missatgers a
la ciutat amb cartes de l’arxiduc Carles i les autoritats van procedir a deliberar sobre el seu
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contingut. Finalment, el dia 18 d’agost, la ciutat va lliurar les claus al general Joan Baptista
Basset, que anava en els vaixells aliats. Informa també de l’intent fallit de les tropes fidels a
Felip V, entre les quals hi havia el virrei de València, de reconquerir Dènia.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la
publicitat. “La Proposición, que en viva voz hizo su Magestad (que Dios guarde) a las Cortes
Generales, que se celebra en Barcelona, en la casa de la Diputación, se vende en casa de
Rafael Figueró, impressor del Rey nuestro Señor”. Es dedueix que la notícia fou impresa com
a mínim a final d’any perquè la proposició de Carles III davant les Corts va tenir lloc el 5 de
desembre de 1705.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5666
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5806

908.

Juizio político general de el año del señor de 1706, compuesto por un filosofo natural
de Cataluña

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1706
AUTOR: anònim
TEMA: fenòmens naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació i interpretació de les conjuncions astrals de l’any 1706 i

dels efectes que provocarien. L’autor, entre línies, mostrava el seu suport a la causa
austriacista: “muy mal le va a aquel Duque que quiso tiranizar a los que no le eran vassallos”.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Hallarán en la misma imprenta la Relación diaria del sitio

de Barcelona”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5712
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12732

909.

Relación verdadera y distinta de la gran vitoria han conseguido las armas cesáreas
baxo el mando del señor mariscal conde de Erbeville contra los rebeldes de Ungria en
el passo de Scibo, en la Transilvania, traducida en español como se sigue

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1706]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra d’Independència d’Hongria, Batalla de Zsibó
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de la victòria que l’exèrcit imperial,

comandat pel general Ludwig von Herberville, va obtenir el dia 11 de novembre de 1705 prop
de la ciutat Jibou [Zsibó], a Transilvània, contra els rebels hongaresos liderats per Francis II
Rákóczi. Explica els moviments de les tropes des del dia 3 fins al 26 de novembre. Inclou una
“Lista de las Tropas enemigas que estavan en las trincheras, junto a Scibo, vencidas del
exército cesáreo, a 11 de noviembre 1705”. La llista puja a 23.836 homes. Inclou també una
“Lista de los muertos y heridos, assi cesáreos como reales daneses, en la facción alcançada
contra los rebeldes, a 11 de noviembre 1705 con la expugnación de las trincheras, junto a
Scibo”. La xifra puja a 144 morts i 306 ferits.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5701

910.

Noticias de lo sucedido en la ciudad y reino de Valencia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a València el 23 de desembre de 1705 que explicava en
forma de diari de les evolucions de les tropes comandades pel general austriacista Joan
Baptista Basset des que va sortir de Dènia el 9 de desembre de 1705. Informa de l’entrada
dels austriacistes a Oliva, Alzira i València.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5810
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.5710

911.

Relación de los felizes sucessos que las armas de la Magestad Católica del Rey nuestro
Señor Don Carlos III (que Dios guarde) han tenido en los reynos de Valencia y
Aragón
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1706]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les accions portades a terme pel coronel Rafael Nebot al

Regne de València. En concret, informa sobre la presa de Xàbia, l’11 de desembre de 1705,
l’ocupació de la vila d’Oliva, l’endemà, per part de les tropes comandades pel general Joan
Baptista Basset, així com també de Fraga, pel general Cunningham. Indica que aquestes
notícies havien arribat al mans del rei Carles III portades pel cavaller anglès “Carlos
Wingfield”.
OBSERVACIONS: any de publicació deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5812
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5715; AHCB, B 1706 8º op. 29

912.

Relación en que se continúan los felizes sucessos que las armas del Rey nuestro Señor
Don Carlos III (que Dios guarde) han tenido en Valencia hasta el rendimiento de la
capital de aquel reyno

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1706]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’ocupació de la ciutat de València per part de l’exèrcit

aliat, comandat pel general Joan Baptista Basset i el coronel Rafael Nebot. Segons la notícia,
la decisió d’atacar la ciutat es va prendre el 14 de desembre de 1705 i aquella mateixa nit
l’exèrcit es va apropar a les portes de la ciutat per demanar la capitulació. Davant la negativa
del marquès de Villagarcia, virrei del regne de València, els austriacistes van assaltar el palau
virregnal, cosa que va motivar la rendició de la ciutat.
OBSERVACIONS: any d’impressió deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5811
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5716; BC, Porter Europa Vària 1/20

913.

Noticias venidas por el correo de Valencia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a València el 6 de gener de 1706 que informava sobre
alguns enfrontaments entre els exèrcits de Carles III i de Felip V. A València s’havia donat
l’ordre de capturar i empresonar els francesos que hi vivien. Inclou una notícia en forma de
diari procedent de Tortosa, amb data del 10 de gener de 1706, que explica l’arribada a aquesta
ciutat de l’almirall Peterborough el dia 4 del mes de gener i dels moviments les tropes aliades
durant els dies posteriors. Inclou també una notícia datada a Barcelona el 13 de gener de
1706, segons la qual els filipistes havien aixecat el setge de Sant Mateu, al Baix Maestrat,
atacats per la gent del poble i el sometent.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Ha salido el Gran Piscatore de Saarraval y el Arte Universal

de la Guerra, del Príncipe Raymundo Montecucoli, teniente general de las armas del Señor
Emperador. Véndense en su misma casa”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12733
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5717, F.Bon. 580; BC, F.Bon. 5809; AHCB, Pre-premsa 7;

BB, *N 15-II-15a.10

914.

Noticias generales venidas de Olanda a Barcelona
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. La Haia, 4 de

desembre de 1705, els Estats Generals, l’Emperador romano-germànic, la reina d’Anglaterra i
el duc de Savoia van segellar una nova aliança contra França i Espanya i van resoldre enviar
més tropes al rei Carles III. Inclou la transcripció d’una carta enviada per l’almirall [Philips
van] Almonde als Estats Generals, datada a Barcelona el 14 d’octubre de 1705, en la que
explicava els detalls del desembarcament i l’ocupació d’aquesta ciutat per part dels aliats.
Viena, 26 de desembre, l’Emperador, acompanyat de tota la cort, va assistir a la celebració
d’un Te Deum a la catedral per donar les gràcies pel desembarcament de l’arxiduc Carles a
Barcelona. París, 30 de desembre, Anglaterra i Holanda havien resolt enviar 12.000 soldats i
“tres o quatro millones” a Carles III a Catalunya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1706 8º op.18
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5714; BC, F.Bon. 5805
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915.

Noticias venidas de Londres a Barcelona

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Londres el 8 de desembre de 1705 que informava de

l’arribada d’un vaixell de guerra procedent de Catalunya a Portsmouth, el 3 de desembre, en
el que hi viatjaven, entre altres personalitats, el general Stanhope, enviat del comte de
Peterborough. Segons la notícia, dos dies després el general fou rebut per la reina
d’Anglaterra, a qui va lliurar unes cartes de Carles III, del comte de Peterborough, del Braç
militar de Catalunya i de la ciutat de Vic, que contenien els detalls del l’ocupació de
Barcelona per part de l’exèrcit aliat i l’agraïment a la reina per l’ajut prestat per alliberar
Catalunya “del pesado yugo impuesto por la violenta opressión de la Francia”. Inclou el
discurs que la reina va fer davant dels Comuns i dels Lords sobre l’arribada de les cartes i la
deliberació del Parlament anglès per enviar més tropes al Principat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5801
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9578; AHCB, B 1706 8º op.23

916.

Copia de las cartas, en su original latinas y en la traducción castellanas, escritas por
las S.C. y Reales Magestades del Augustíssimo Señor Emperador Joseph, por la
gracia de Dios, Rey de los romanos, de Ungría, de Boemia, etc., y de las Augustíssimas
Señoras Emperatriz viuda y Emperatriz reinante, al Excelentíssimo y Fidelíssimo
Braço Militar del Principado de Cathaluña

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: emperador Josep I d’Àustria, emperadriu Elionor i emperadriu Amàlia Guillema
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: llatí i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les tres cartes, en llatí i traduïdes al castellà, enviades

des de Viena al Braç Militar de Catalunya, amb data del 20 de gener de 1706, per l’emperador
Josep I d’Àustria, la seva mare, l’emperadriu Elionor, i la seva esposa, l’emperadriu Amàlia
Guillema. Josep I mostrava la seva alegria per l’èxit del desembarcament del seu germà
Carles a Catalunya i agraïa als catalans l’afecte que havien mostrat al rei, tot animant-los a
perseverar amb el repte que plantejava la guerra. L’emperadriu Elionor, mare de Carles III,
agraïa igualment als catalans la rebuda que havia tingut el seu fill i deia que no els faltaria el
suport per fer progressar la seva causa. D’una forma semblant, l’emperadriu Amàlia Guillema,
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esposa de Josep I, agraïa l’actitud dels catalans vers l’arxiduc Carles.
OBSERVACIONS: l’exemplar descrit conté una inscripció manuscrita: “Estas cartas no llegaron a
Barcelona hasta a 3 de octubre de dicho año 1706”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12728
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/3-8; BMVB, 1 “B” XVII/75
NOTA: els originals de les cartes rebudes pel Braç Militar es conserven al Dietari de
Deliberacions del Braç Militar de 1704-1707. ACA, Generalitat, Sèrie G, 69/7, f.589-591v.

917.

Còpia y traducció de la carta que la S.C. y R. Magestat del Senyor Emperador Joseph
I, Rey de Ungria, Bohèmia, etc., archiduch de Àustria, etc., escrita als Excelentíssims
Senyors concellers, Senat y poble de la ciutat de Barcelona
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1706
AUTOR: Josep I, emperador romanogermànic
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i llatí
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada per l’emperador Josep I als consellers

i Ciutat de Barcelona, datada a Viena el 20 de gener de 1706. Es tracta de la resposta a unes
cartes que els consellers havien enviat el 23 d’octubre de 1705. L’emperador donava
l’enhorabona a la ciutat de Barcelona per haver recuperat la llibertat sota el seu legítim rei
Carles III, el seu germà, i prometia tot l’ajut necessari per a aquest fi.
OBSERVACIONS: inclou les versions en llatí i català de la mateixa carta.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-2
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9568; AHCB, 1B-XXV-41, f.125

918.

Còpia y traducció de la carta que la Augustíssima Senyora dona Wilhelmina Amàlia,
Emperatris, muller del Augustíssim Senyor Emperador Joseph I, escrita als
Excelentíssims Senyors concellers, Senat y poble de la ciutat de Barcelona
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1706
AUTOR: Amàlia Guillema de Brunswick
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i llatí
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta de l’emperadriu Guillemina Amàlia, dona de

l’Emperador Josep I, datada a Viena el 20 de gener de 1706, adreçada als consellers i a la
Ciutat de Barcelona. L’emperadriu responia a unes cartes que li foren enviades pels
consellers, donant-los l’enhorabona per l’arribada de l’arxiduc Carles a Barcelona i
prometent-los tots els ajuts necessaris per a aquesta causa.
OBSERVACIONS: inclou les versions en llatí i català de la mateixa carta
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-6
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 536; AHCB, B 1706 8º op. 8; AHCB, 1B-XXV-41, f.126

919.

Còpia y traducció de la carta de la Augustíssima Senyora dona Eleonor Magdalena
Theresa, viuda del Augustíssim Senyor Leopoldo Primer, mare del Augustíssim
Senyor Emperador Joseph I y de la S.C. y R. Magestat del Sereníssim Senyor Carlos
Tercer, nostre Amabilíssim Rey y Senyor (que Déu prospere y guarde), escrita als
Excel·lentíssims Senyors concellers, Senat y poble de la ciutat de Barcelona

IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1706
AUTOR: Eleonor d’Àustria, emperadriu
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i llatí
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada per la emperadriu Eleonor, vídua de
Leopold I i mare de l’arxiduc Carles d’Àustria, als consellers i a la Ciutat de Barcelona,
datada a Viena el 20 de gener de 1706. L’emperadriu els donava l’enhorabona i l’agraïment
per la rebuda que els catalans van donar al seu fill i els prometia que l’Imperi no escatimaria
els ajuts per la causa del rei Carles III.
OBSERVACIONS: inclou les versions en llatí i català de la mateixa carta.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-3
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9569; AHCB, 1B-XXV-41, f.127

920.

Noticias venidas a Barcelona por correo extraordinario, dia 27 de febrero

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Girona, el 27 de febrer de 1706, que informava de la

victòria que les tropes comandades pel general Ulfeldt, virrei de Catalunya, van obtenir contra
un contingent de 4.000 soldats borbònics que pretenia ocupar el Pont Major. Segons la
notícia, els borbònics foren obligats a retirar-se més enllà del pont de Medinyà, que fou
ocupat pels miquelets i civils partidaris de Carles III.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5719
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5799

921.

Noticias individuales del victorioso reencuentro tuvieron las armas de su Magestad
(Dios le guarde) el día 26 de febrero contra las enemigas, sobre el puente mayor de
Gerona y otras partes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats catalanes. Girona, 4 de març de

1706, el general Ulfeldt, virrei de Catalunya, va enviar una partida de cavalleria per frenar
l’avanç dels borbònics, que intentaven creuar el riu Ter pel Pont Major. Les tropes de Girona,
formades per napolitans, miquelets i forces del sometent, van passar el riu i van atacar
l’exèrcit borbònic, format per nou batallons, fent-lo retirar fins el pla de Medinyà. Lleida, 3 de
març, l’exèrcit borbònic s’havia retirat de Barbastre. El dia 1 de març el príncep Enric de
Darmstadt va entrar a Lleida. Barcelona, 6 de març, el rei Carles III va assistir als sermons
celebrats per la Quaresma.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, * N 15-II-15a.13
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5800

922.

Noticias venidas por extraordinario a Barcelona el día 8 del corriente, del feliz
sucesso avian tenido las reales armas de la Magestad de Carlos III (que Dios guarde)
en la villa de la Fuente de Higuera
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a València el 4 de març de 1706 que explicava els

moviments de l’exèrcit aliat, comandat pel comte de Peterborough, prop d’aquesta ciutat,
durant els últims dies del mes de febrer de 1706. Destaca les accions portades a terme per un
contingent de 300 cavalls i 200 soldats dirigits per Josep Nebot. Informa que el bisbe de
Murcia, que comandava les tropes de Felip V a Alacant, havia entrat amb 3.000 homes a
Ontinyent i amenaçat la població, que havia hagut d’abandonar les seves cases. Inclou la
notícia de la presa de la vila de Font de la Figuera, a la Costera, propera a la frontera amb
Castella, per part de Rafael Nebot, el 3 de març de 1706.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 13330
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 543; BC, F.Bon. 5808; AHCB, B 1706 8º op. 22; BB, *N 15-

II-15a.18

923.

Relación verdadera de la feliz expugnación y rendimiento de la plaça de Alcántara
que consiguieron en nombre de la Católica Magestad de Carlos III (que Dios guarde),
Rey de España, las armas lucitanas, con las de los altos aliados, desde el día 10 hasta
17 de abril

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Lisboa el 18 d’abril de 1706 que informava de la presa
de la ciutat d’Alcántara, a Extremadura, per tropes portugueses i aliades, comandades pel
marquès de las Minas i pel comte de Galloway, respectivament. Segons la notícia, la decisió
d’atacar Alcántara es va prendre el dia 10 d’abril, després d’ocupar Brozas. El bombardeig es
va iniciar l’endemà i un dia després la ciutat es va rendir. Inclou les condicions de la
capitulació, una llista del material de guerra trobat a la ciutat i els oficials presoners.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 5813
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5733, BC, F.Bon. 9566; BUB, B-55/4/3

924.

Relación de los felizes sucessos han conseguido las armas del Sereníssimo Señor Rey
de Portugal, juntas con las de los príncipes aliados, comandadas por el Excelentíssimo
Señor Marqués de las Minas, venida de Lisboa a Barcelona con la flota de los altos
aliados, día 8 de mayo 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Lisboa el 18 d’abril de 1706 que informava dels

moviments de l’exèrcit portuguès comandat pel marqués de las Minas des que va sortir
d’Elvas, a Portugal, el 30 de març de 1706. Explica que els portuguesos, amb 17.600 soldats i
5.000 cavalls, es van dirigir a Brozas, prop d’Alcántara, a Extremadura. Inclou la resposta que
el governador de Brozas va donar al marquès, negant-se a rendir fidelitat a Carles III. Informa
també d’una victòria dels portuguesos en un enfrontament contra les tropes filipistes que
comandava el duc de Berwick. Inclou una carta en la que Berwick recriminava al marqués de
las Minas que hagués ordenat cremar el poble de Brozas. El marquès li responia que els
filipistes havien fet el mateix en altres llocs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5787
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 545; BC, F.Bon. 5732

925.

Diario y continuación de los felizes sucessos han tenido las armas del sereníssimo
señor Rey de Portugal, mandadas por el Excelentíssimo señor marquès de las Minas,
en los reynos de Castilla, des de la rendición de la plaça de Alcántara, venido a
Barcelona a 8 de junio y despachado de Lisboa a 10 de mayo 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de les operacions de l’exèrcit portuguès

comandat pel marquès de las Minas des del 16 d’abril de 1706, dia que va ocupar Alcántara, a
Extremadura, fins el 4 de maig d’aquell any. Explica que un altre contingent de tropes
portugueses, comandades pel marqués de Fronteira, es van dirigir cap a la ciutat de Moraleja.
Inclou la transcripció d’unes cartes adreçades a les autoritats dels pobles ocupats en que els
generals portuguesos asseguraven que els furs i privilegis serien respectats, com s’havia fet a
València, Alburquerque i Alcántara. Informa també que l’exèrcit portuguès perseguia les
tropes del duc de Berwick, que marxava en direcció a Madrid. Inclou la resposta de la ciutat
de Coria, que prometia fidelitat al rei Carles III d’Àustria, i una llista d’una trentena de ciutats
i pobles de Castella que havien fet el mateix.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 5786
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/3-14; AHCB, B 1706 8º op. 11
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926.

Relación breve y resumen de lo sucedido en Barcelona desde el día 6 hasta 12 de
mayo 1706 que empeçó a moverse el enemigo para desistir del assedio de dicha ciudad
hasta desaparecerse de ella; ofreciendo prontamente la relación diaria de lo sucedido,
con la individual noticia de las heroicas acciones obró en su defensa el Excelentíssimo
Señor Don León, conde de Ulfeld, teniente general de la Magestad Cesárea, general
de la cavallería de su Magestad Católica y comandante de la plaça, como de los demás
generales y cabos, assí de las tropas del Rey nuestro Señor, como de las de los altos
aliados, a cuyos desvelos, valor y heroicidad devimos tan gloriosa defensa

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 15 de maig de 1706 que narra en forma
de diari dels darrers dies del setge de 1706. Segons la notícia, la retirada de l’exèrcit borbònic
de Barcelona va començar el matí del dia 6 de maig, amb la marxa dels vaixells que hi havia
davant del port. Amb tot, la artilleria terrestre va continuar disparant uns dies, però van ser
atacats per la reraguarda per miquelets i paisans de fora de la ciutat. La relació explica que es
va produir un gran eclipsi de sol enmig del combat. Inclou una llista de tot el material de
guerra que va abandonar l’exèrcit de Felip V, entre altres coses, 106 canons, 27 morters i
5.000 barrils de pólvora.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon.11923
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.5723; BUB, B-65/4/3-12, BUB, XVIII-2106-28; UPF,
ZX1706.R445; ACC, R.1291; BM, F 2 8º 7

927.

Diaria y verídica relación de las operaciones y sucessos del sitio de la ciudad de
Barcelona, desde el día 31 de março de 1706 hasta la retirada del enemigo

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 48 pàgines, 4º. Gravat amb l’escut reial en portada. Caplletra

ornamentada, a 8 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona de 1706. La relació
s’inicia el 31 de març, dia en que va arribar a Barcelona la notícia que l’exèrcit borbònic,
format per 18.500 homes i 25 esquadrons de cavalleria, es dirigia cap a la ciutat. Inclou les
deliberacions dels Tres Comuns i els detalls dels diferents combats que es van produir. Segons
la relació, l’exèrcit de Felip V va perdre uns 12.000 durant el setge i la retirada, entre morts i
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ferits, mentre que el bàndol austriacista va tenir 2.000 baixes, entre soldats i paisans.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.12734
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 554; BUB, XVIII-2106-34, BUB, B-55/5/22-3; AHCB, B
1706 8º op.10; BB, *N 15-II-15a.11; BLM, R. 695; BM, F 2 8º 8

928.

Noticias venidas a Barcelona, día 1 de junio, por extraordinario despachado de la
ciudad de Xátiva por el general don Juan Basset y Ramos, del buen sucesso han
tenido las armas del Rey nuestro Señor (Dios le guarde) contra las tropas francesas en
el assedio de dicha plaça
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari, datada a Xàtiva el 26 de maig de 1706 que

explica els esdeveniments ocorreguts en aquesta ciutat entre els dies 15 i 24 de maig. Informa
que les tropes comandades pel general Joan Baptista Basset van frustrar un intent de l’exèrcit
borbònic d’ocupar Xàtiva.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5807
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5734; AHCB, B 1706 8º op.21

929.

Noticias de los prósperos sucessos tiene la Magestad del Rey nuestro Señor en los
reynos de Castilla y Aragón
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Madrid, el rei Felip V va voler

enfrontar-se amb l’exèrcit del rei de Portugal, que era prop de l’Escorial, però uns nobles
castellans van advertir-lo que havien aparegut uns cartells favorables a l’arxiduc Carles i que
convenia saber-ne el contingut. Segons la notícia, Felip V va ordenar l’arrest de la reina, vídua
de Carles II, i del duc de Medinaceli, però els agutzils que havien de portar l’ordre foren
morts. Davant d’això, el dia 18 [de juny] Felip V va fugir de Madrid en direcció a
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Guadalajara. A Catalunya, Carles III va celebrar la festa de Sant Joan a Esparraguera. A
Saragossa s’esperava l’arribada del rei i també hi havia moviments favorables al
reconeixement de Carles III a Navarra.
OBSERVACIONS: inclou plublicitat. “Adviértese como en la mesma imprenta se vende la
Relación diaria del sitio de Barcelona”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5785

930.

Relación de la vitoria que han conseguido las armas de los altos aliados, comandadas
por Millord Malborow, en Flandes, venidas a Barcelona en 18 de junio de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Ramillies.
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 5 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari els moviments de l’exèrcit aliat, comandat

pel general Marlborough, a Flandes, durant els dies 23, 24 i 25 de maig de 1706. El dia 23 de
maig el general anglès va trobar-se amb el exèrcit franco-espanyol prop de la ciutat flamenca
de Ramillies. Segons la notícia, l’exèrcit aliat va derrotar els borbònics, que va tenir 9.000
baixes i un nombre similar de presoners. El dia 24 els francesos van abandonar Lovaina i el
dia 25 el general Marlborough va entrar a Brussel·les.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5802
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 550; BC, F.Bon.11924; UPF, ZX1706.R44

931.

Copia de la real carta que la Magestad de Carlos Tercero (que Dios guarde) ha escrito
a la imperial ciudad de Çaragoça, con la del maestro de Campo, general conde de
Noelles

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria i el comte de Noyelles
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta del rei Carles III, datada a Barcelona el 19 de
juny de 1706, adreçada als jurats i consellers de la ciutat de Saragossa, en la que el monarca
els comunicava que per alliberar-los de la submissió a França havia ordenat al comte de
Noyelles que obtingués l’obediència de la ciutat, amb el compromís de conservar els furs i
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privilegis del regne d’Aragó. Inclou una altra carta enviada als jurats de Saragossa pel comte
de Noyelles, datada a Lleida el 28 de juny en la que els informava que havia rebut l’ordre de
rei de dirigir-se a aquesta ciutat amb el seu exèrcit per tal d’alliberar-la del “tiránico govierno
de la Francia”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5738
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.5789; BUB, B-65/4/3-4

932.

Noticias de los felizes sucessos que van consiguiendo las armas de los altos aliados en
Flandes, después de la vitoria que alcançaron el dia 23 del passado, venidas a
Barcelona por expresso despachado a la Magestad Católica de Carlos III (que Dios
guarde), día 21 de junio de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Berna, el 6 de juny de 1706, que explicava els

moviments de l’exèrcit aliat comandat pel general Marlborough a Flandes després de la
victòria obtinguda contra els borbònics el 23 de maig de 1706 a Ramillies. Explica que
després d’haver ocupat Brusel·les, Lovaina i Malinas, els aliats van aconseguir la rendició de
Lier, el 26 de maig de 1706, d’Alost i Anvers, el 28 de maig. Segons la notícia, l’exèrcit
francès, que inicialment tenia 60.000 homes, havia quedat reduït a 20.000, mentre que els
aliats havien augmentat els efectius en 6.000 homes. Segons una carta datada a Viena el 29 de
maig, l’Imperi romanogermànic havia fet la pau amb els rebels d’Hongria.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5803
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11925; AHCB, B 1706 8º op.17

933.

Carta del Rey nuestro Señor don Carlos Tercero (que Dios guarde) del despedimiento
a la Excel·lentíssima Ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III adreçada als consellers de
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Barcelona, datada en aquesta ciutat a 22 de juny de 1706, en la que els informava que
marxava de la ciutat per posar-se al capdavant de l’exèrcit aliat a la península. El rei instava
als consellers a perseverar en la seva causa.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-15
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 565; BC, F.Bon. 5739; BC, F.Bon.11927
ALTRES EDICIONS: existeix un edicte imprès amb el mateix anunci. BUB, B-65/4/3-17

934.

Copia de la Real carta que la Magestad de Carlos III (que Dios guarde), al partirse de
Barcelona, escrivió al Excelentíssimo y Fidelíssimo Consistorio de la Deputación, en
aprecio a su lealtad, fidelidad y servicios

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada pel rei Carles III a la Generalitat,

datada el 22 de juny de 1706, en la que informava als diputats que marxava de la ciutat per
posar-se al capdavant de l’exèrcit aliat a la península. El rei instava els diputats a aplicar-se en
les seves obligacions al servei de la causa.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies i perquè aquest era l’impressor de la Diputació del General.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-16
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9567
ALTRES EDICIONS: existeix un edicte imprès amb el mateix anunci. BUB, B-65/4/3-17

935.

Copia de la Real carta que la Magestad de Carlos III (que Dios guarde) al partirse de
Barcelona, miércoles a 23 de junio 1706, escrivió al Muy Ilustre cabildo de la Santa
Iglesia de Barcelona, en demostración de su lealtad y continuados servicios

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III, datada a Barcelona el 22 de
juny de 1706, enviada al capítol de la Seu de Barcelona, en la que el monarca informava als
canonges i demés sacerdots que marxava de la ciutat per posar-se al capdavant de l’exèrcit a
la península.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb una carta idèntica enviada pel rei als diputats de la Generalitat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 548

936.

Noticias de diferentes partes de España
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Barcelona, 30 de juny de 1706,
el rei Carles III va inaugurar la piràmide del Born el dia 20 [de juny de 1706], amb
l’assistència dels representants de la Diputació, Consell de Cent i Braç Militar. El dia 23 de
juny a la tarda, després de visitar l’església de Santa Maria del Mar i la catedral, el rei va
marxar de Barcelona. Aquella nit va dormir a Esparraguera i d’allà va pujar fins a Montserrat.
Lleida, 23 de juny, el regiment de cavalleria que comandava el sergent major Francesc
Barnoya va arribar el dia 19 de juny a vista de Barbastre, obligant a la guarnició borbònica a
retirar-se cap a Osca. València, 23 de juny, després de rebre una amenaça el general
Peterborough, el comte de las Torres va abandonar la vila d’Alzira.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como en la mesma imprenta se vende la
Relación diaria del sitio de Barcelona”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 552
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5744

937.

Exemplares acciones de devoción y culto en que se exercitó la Magestad de nuestro
adorado Rey y Señor Carlos Tercero (que Dios guarde) los días se detuvo en el
admirable santuario de la Virgen Santíssima de Montserrate
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari la visita que Carles III va fer a Montserrat

del 24 i al 27 de juny de 1706. Segons la notícia, el rei va arribar al monestir la tarda del 24 de
maig, acompanyat del príncep de Liechtenstein, del comte d’Ulfeldt, virrei de Catalunya, i
altres nobles. L’endemà es va celebrar un ofici a l’església, en el que el rei va fer ofrena de la
seva espasa a la verge de Montserrat. Els dies 26 i 27 va assistir a diversos actes religiosos i la
tarda d’aquell darrer dia va pujar per tercer cop a resar davant la verge, deixant-li un paper
escrit de la seva mà. El text d’aquest missatge, una oració, es reprodueix en la última pàgina,
a dues columnes, una en llatí i l’altra en castellà.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5740
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.6204; BUB, B-65/4/3-10

938.

Traducción de la carta escrita por la S.y R. Magestad del Señor Rey de Portugal a los
Excelentíssimos Señores Conselleres de la ciudad de Barcelona

IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1706
AUTOR: Pere II, rei de Portugal
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Pere II de Portugal, datada a Lisboa el 5

de juny de 1706, adreçada als consellers de la ciutat de Barcelona. Es tracta de la resposta a
una carta que li enviaren els consellers, amb data del 29 de març. El rei portuguès reconeixia
el valor i la fidelitat de la ciutat de Barcelona i de tota la “Nación Catalana”, sobretot arran del
setge que els aliats van posar a la ciutat el 1705, i oferia tots els seus mitjans per a la causa del
rei Carles III.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-7

Altres exemplars. BC, F.Bon. 551; BC, F.Bon. 11926; AHCB, B 1706 8º op. 32

939.

Noticias verídicas y generales venidas a la imperial ciudad de Zaragoça por el correo
ordinario de Madrid a 29 de Junio de 1706, con la noticia de aver jurado con poderes
el Excelentíssimo Señor Marqués de las Minas por Rey y Señor de las Españas a la
Magestad de Carlos Tercero (que Dios prospere) para consuelo de tan fieles y
constantes vassallos, publicadas en Barcelona a 8 de julio 1706
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 4 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia que informava sobre el jurament de fidelitat al rei Carles III
que va fer la ciutat de Saragossa el 29 de juny de 1706 i de les celebracions que hi hagué a
continuació. Inclou la transcripció de la fórmula del jurament. Explica que aquell mateix dia
havia arribat a Saragossa un correu amb la notícia que l’exèrcit aliat, format per 40.000
homes, era prop de l’Escorial i que el duc de Berwick, amb 15.000 soldats, s’havia replegat a
Madrid.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Con licencia y privilegio. Barcelona, por Rafael Figueró,
impressor del Rey nuestro Señor, donde se vende el Diario”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5784
ALTRES EXEMPLARS: BB, Patrimoni, *N-15-II-15a.15
ALTRES EDICIONS: València, per Vicente Cabrera, BC, Porter Europa Vària 1/31; Existeix
també una edició feta a Saragossa per l’impressor Francisco Revilla. Emilio BENEDICTO
GIMENO, “Prensa, propaganda y opinión pública”, dins Y Dios apoyará al César: la guerra de
Sucesión en Aragón a través de las relaciones de sucesos (1706-1707), Calamocha: Centro de
Estudios del Jiloca, 2006, p.10.

940.

Relación de las capitulaciones con que se ha entregado la villa de Requena a las
armas de nuestro católico monarca Carlos Tercero (que Dios guarde)
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: relació que informa de l’ocupació de Requena per part les tropes
austriacistes comandades pel tinent Windham, Juan de Ahumada i Rafel Nebot. Inclou les
condicions de la capitulació. Segons la notícia, la presa de Requena va arribar després que el
comte de las Torres, general de l’exèrcit de Felip V, abandonés Alzira, Cullera i Sueca. Inclou
una notícia datada a València el 3 de juliol que informa que l’armada de Carles III es dirigia
cap a Alacant.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5814
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5735; BUB, B-65/4/3-13; AHCB, B 1706 8º op. 28
ALTRES EDICIONS: existeix una edició amb les capitulacions de Requena impresa a València per
Vicente Cabrera. BC, Porter Europa Vària 1/33

941.

Gazeta de diferentes partes de Europa, venida a Barcelona en 8 de julio de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Brussel·les, 29 de maig

de 1706, es va confirmar la victòria dels aliats en una batalla contra l’exèrcit del duc de
Baviera. Del camp de l’exèrcit aliat, 31 de maig, l’exèrcit del duc de Baviera i del mariscal de
Villeroi s’havia retirat en direcció a Risel, a la Flandes francesa. Maastricht, 31 de maig, tots
els estats del ducat de Bravant van jurar fidelitat a Carles III. Lieja, 4 de juny, el duc de
Marlborough va passar per la ciutat de Gant amb el gruix de l’exèrcit aliat. Roma, 5 de juny,
un decret va prohibir el pagament de les apostes pel setge de Barcelona. Venècia, 12 de juny,
el duc de Vendôme va dirigir-se a Ulpiano per expulsar les tropes alemanyes que ocupaven
algues cases. Milà, 16 de juny, un correu enviat pel governador de Torí va informar que el duc
de la Feuillade havia iniciat els atacs contra aquesta ciutat la nit del 13 de juny. Torí, 16 de
juny, continuava el bombardeig del castell, on havien caigut 1.600 bombes. Barcelona, 10 de
juliol, van retornar a la ciutat els vaixells que havien portat els presoners francesos al seu país
per intercanviar-los, però només portaven soldats de l’exèrcit aliat, ja que, segons la notícia,
França no volia alliberar els catalans, valencians i napolitans, “a quienes con gran crueldad
tiene en una masmorra, dexandoles morir de hambre”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 557
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5736

942.

Noticias, venidas a Barcelona el dia 11 de julio por expresso, de la felizidad con que a
favor de la Magestad de Carlos III (que Dios guarde) se van reduciendo a su
obediencia todos sus devidos dominios

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Lleida el 9 de juliol de 1706 que explicava el

recorregut fet pel rei Carles III des que va sortir de Tarragona el 3 de juliol de 1706. El rei va
passar per Reus i va anar a dormir a Valls, on va rebre notícies que el comte de Noyelles, que
es trobava a Barbastre, pensava arribar a Saragossa el dia 4. Posteriorment, es va dirigir al
monestir de Poblet, on va descansar des del dia 5 fins al 7 de juliol.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 581
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5783, BC, F.Bon. 5746

943.

Mercurio veloz y verídico de noticias, venidas a Barcelona día 16 de julio por el
correo de Zaragoça, que son las siguientes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Notícies separades

amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de juny de

1706, la Cort imperial va rebre amb alegria les cartes que van arribar en quatre dies
consecutius de Catalunya, Holanda, Flandes i Anglaterra amb notícies positives de Barcelona
[aixecament del setge borbònic], que foren celebrades amb un Te Deum i salves d’artilleria.
Londres, 25 de juny, la reina d’Anglaterra va rebre dos correus de Barcelona amb la notícia
que l’armada aliada havia socorregut a temps aquesta ciutat. La Diputació, Consell de Cent i
Braç Militar demanaven a la reina que afegís 20 vaixells més als 50 promesos per a la defensa
dels ports espanyols. Pamplona, 1 de juliol, algunes tropes franceses que havien servit en el
setge de Barcelona van arribar molt cansades a aquesta ciutat. Madrid, 29 de juny, els correus
asseguraven que l’exèrcit del “duc d’Anjou” era acampat a la vall de Sopetrán. El marquès de
las Minas va rebre el jurament de fidelitat de la cort castellana en nom de Carles III.
Saragossa, 13 de juliol, el rei Carles III va sortir de Lleida el dia 10 de juliol i va arribar a la
capital aragonesa el dia 15.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 539
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5745, BC, F.Bon. 5790

944.

Còpia de una carta escrita en diferents endrets
IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
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TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta escrita per un personatge anònim, que

s’identificava com “un català”, datada a Barcelona el 17 de juliol de 1706, adreçada a una
persona que suposadament residia a Roma, per explicar-li el setge que l’exèrcit de Felip V
havia posat a la ciutat de Barcelona el maig de 1706. A l’inici de la carta l’autor deia al
destinatari que havia enviat cartes semblants a altres ciutats amb la intenció de difondre la
veracitat dels fets. “Senyor meu. Los motius de ma obligació a mon Rey y a ma Pàtria me
precisan en breu resumen escriurer a V.S. en la Cort Romana, com en altres paratges he escrit,
los successos de Cathalunya, perquè havent-los maleat no dubto que fent-las compèndrer clar
tindran algun abono sas operacions”.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5748

945.

Gazeta de Madrid, venida a Barcelona a 23 de julio de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de maig de

1706, la Cort imperial va designa els comissaris que havien de negociar la pau amb els rebels
d’Hongria. Londres, 4 de juny, les notícies que arribaven de la victòria aliada a la batalla de
Ramillies, als Països Baixos, parlaven d’unes 14.000 baixes, entre morts, ferits i presoners, a
l’exèrcit de les dues Corones. Frankfurt, 4 de juny, l’exèrcit aliat comandat pel príncep Lluís
de Baden va acampar prop de Philippsburg. La Haia, 9 de juny, el bon tracte que el duc de
Marlborough va donar a la ciutat de Brussel·les després de la seva rendició va fer que altres
viles del voltant es rendissin sense violència. París, 13 de juny, l’exèrcit de les Dues Corones
tenia molta dificultat en mantenir les ciutats que li quedaven als Països Baixos, sobretot per la
poca disposició dels seus habitants. Madrid, 29 de juny, el marquès de las Minas va arribar a
Espinar el dia 20 de juny, amb un exercit format per 8.000 efectius d’infanteria i 4.000 de
cavalleria, perseguint les tropes borbòniques comandades pel duc de Berwick. Segons la
notícia, la major part d’Extremadura i Castilla la Vieja estava en mans de Carles III.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 566
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5791; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.16
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ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció de la Gaceta de Madrid, del martes 29 de junio
de 1706, publicada en aquesta ciutat durant l’ocupació aliada.

946.

Mercurio veloz y verídico de noticias, venidas à Barcelona día 23 de julio por el
correo de Zaragoça, que son las siguientes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juny de

1706, el duc de la Feuillade va haver d’aixecar el setge de Torí davant l’intens foc d’artilleria
que feien els defensors. Del camp aliat a Flandes, 21 de juny, l’exèrcit aliat va derrotar els
francesos el dia 13 de juny, prop dels rius Lijs i Escaut. Baiona, 14 de juliol, es va publicar a
França un ban obligant a allistar-se als majors de 14 anys. Per aquesta ciutat van passar tropes
borbòniques que havien participat en el fallit setge de Barcelona. Saragossa, 20 de juliol, el
rei Carles III es deixava veure públicament a la capital aragonesa. Gènova, 22 de juny, van
arribar a aquest port tres vaixells de guerra anglesos amb provisions i municions pel príncep
Eugeni de Savoia. Girona, 22 de juliol, un contingent de cavalleria borbònica que havia sortit
de Roses fou atacat per la cavalleria aliada. Barcelona, 23 de juliol, per cartes de persones
properes a la cort es va confirmar la notícia de l’aixecament del setge de Torí.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.14
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5790 bis
ALTRES EDICIONS: algunes d’aquestes notícies foren reproduïdes a València per Diego de Vega

en una gaseta titulada Mercurio veloz y verídico de noticias publicadas en la Imperial ciudad
de Zaragoça a 20 de julio y venidas a Valencia lunes a 16 de 1706, que son las siguientes.
BC, Porter Europa Vària, 1/26.

947.

Mercurio veloz y verídico de noticias, venidas a Barcelona día 28 de julio por la
estafetilla de Zaragoça, que son las siguientes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Cartagena, 12 de juliol de 1706,
una flota naval formada per 8 fragates i altres vaixells va sortir d’aquest port el dia 26 de juny
en direcció a Ceuta, Orà i Melilla. València, 14 de juliol, el general Peterborough va enviar
tropes per terra i per mar a ocupar el castell d’Alacant, que era guardat per una guarnició de
500 francesos. Daroca, 19 de juliol, la guarnició borbònica de Morella va fer una incursió a
Castella, saquejant la vila de Bañón. Saragossa, 23 de juliol, a Burgos hi hagué una revolta
contra els francesos que ocupaven la ciutat. Inclou una llista de càrrecs nomenats per Carles
III. Barcelona, 28 de juliol, va arribar una galera al port de la ciutat que havia desertat de
l’esquadra borbònica del duc de Tursis.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese que se venden en la misma imprenta los tomos

de la Vida del Emperador Leopoldo, con láminas y sin ellas”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 570
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5792
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció del Mercurio veloz, particulares noticias
publicadas en Zaragoça a 23 de julio de 1706, BC, F.Bon. 5795

948.

Noticias universales de Europa, venidas a Barcelona a 29 de julio de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 12 de juny de
1706, l’acord per la unió dels regnes d’Anglaterra i Escòcia era a punt de tancar-se. La Haia,
17 de juny, l’exèrcit aliat de Flandes es dirigia a Oostende per posar-hi setge. Viena, 26 de
juny, els ambaixadors imperials negociaven un armistici amb els rebels hongaresos. Venècia,
3 de juliol, els francesos havien reforçat les places de l’Adige per dificultar el pas de les
tropes imperials. Milà, 11 de juliol, un nou invent d’un alemany, que llançava granades i
pedres, causava estralls en els cordons de l’exèrcit borbònic que assetjava Torí. Barcelona, 30
de juliol, segons notícies de Girona, els miquelets de Cadaquès van recollir un plec de
documents que un vaixell francès va llançar al mar quan el perseguien.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B. 1706 8º op. 19
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5793

949.

Mercurio veloz y verídico de noticias, venidas a Barcelona día 30 de julio por el
correo de Zaragoça, que son las siguientes
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de juny de

1706, el rei de Polònia, Frederic August, va agrair l’emperador Josep I la seva mediació en els
afers d’Hongria. Lisboa, 10 de juliol, uns 200 vaixells de càrrega van arribar a aquest port
amb les mercaderies capturades als francesos a la Rochelle i Brest. Madrid, 16 de juliol, un
correu arribat per via de Salamanca va portar la notícia que Santander, Fuenterrabia, Sant
Sebastià i altres ports havien proclamat per rei a l’arxiduc Carles. Saragossa, 27 de juliol, el
rei Carles III va assistir a diversos actes a la capital aragonesa, entre ells a una cursa de braus
que es va celebrar a la plaça del mercat el dia 23 de juliol. Inclou la llista de religiosos
nomenats per administrar les rendes de l’Església a l’Aragó.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5794

950.

Noticias universales de diferentes partes, venidas a Barcelona a 6 de agosto de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Daroca, 27 de juliol de 1706, el

rei Carles III va fer entrada a aquest poble a les 11 de la nit, amb gran alegria per part dels
habitants. L’endemà, el rei va partir en direcció a Molina de Aragón, prosseguint el seu viatge
a Madrid. València, 28 de juliol, les tropes aliades van aixecar el setge de Villena i van atacar
Elx, per evitar que aquesta ciutat enviés ajut a l’altre. Maella, 27 de juliol, les tropes aliades,
amb l’ajut de 1.500 civils, van forçar la capitulació de la guarnició francesa del castell.
Saragossa, 2 d’agost, les guàrdies reials que havien acompanyat el rei Carles III a la frontera
amb Castella van retornar a la capital aragonesa. Girona, 4 d’agost, les places del Rosselló
estaven desguarnides. Inclou una notícia de Malta, del 12 de juny, l’armada naval d’aquesta
illa va capturar un vaixell de Tunis.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5747
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5796
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951.

Noticias venidas a Barcelona a 16 de agosto de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Roma, 31 de juliol de 1706, les
notícies arribades a aquesta ciutat sobre les victòries de l’exèrcit aliat contra els francesos
causaven admiració entre els partidaris d’un bàndol i consternació en els altres. Entre aquestes
notícies hi havia les de la campanya del general Marlborough a Flandes, on havia aconseguit
la rendició d’Oostende i altres ciutats. València, 8 d’agost, segons una carta enviada pel
general Rafael Nebot al virrei de València des d’Alacant es va saber que l’exèrcit aliat havia
aconseguit la rendició d’aquesta ciutat després de set dies de setge i tres de bombardeig.
Barcelona, 16 d’agost, unes cartes procedents de Saragossa van informar que el rei Carles III
havia fet entrada a Madrid. El dia 15 d’agost, dia de l’Assumpció de Maria, es va celebrar una
solemne festa davant la piràmide de la plaça del Born, amb l’assistència del comte d’Ulfeld,
virrei de Catalunya, i altres autoritats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5817

952.

Noticias de los felizes sucessos de Flandes y otras partes, venidas a Barcelona día 19
de agosto de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Itàlia, 26 de juliol de

1706, alguns austriacistes de Nàpols foren empresonats per haver fet comentaris de les
victòries de l’exèrcit aliat a Catalunya i a Flandes. Venècia, 3 de juliol, fou nomenat un nou
ambaixador a Constantinoble. Londres, 6 de juliol, els ambaixadors de l’Emperador i de
Venècia van reunir-se a Windsor amb representants d’Anglaterra. Del campament de l’exèrcit
aliat a Oostende, 16 de juliol, el duc de Marlborough va arribar el dia 4 d’agost, on fou rebut
amb una salva d’artilleria. Aquella mateixa nit va ordenar l’inici dels atacs contra la ciutat,
que va capitular poc després. Figueres, 18 d’agost, un destacament de cavalleria de l’exèrcit
borbònic que havia sortit de Roses va ser derrotat per tropes austriacistes. Arran d’això, un
contingent més nombrós de filipistes va sortir de Roses en direcció a Castelló d’Empúries,
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però fou interceptat pel coronel Josep Moragues, que havia sortit de Figueres.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5819
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 561

953.

Relación del glorioso sucesso que ha tenido el regimiento de guardias cathalanas de su
Magestad, con otras tropas y milicias aragonesas, sobre la villa de Magallón, el día 15
del corriente, venida a Barcelona el día 20 del mismo
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari que explica els moviments de l’exèrcit

austriacista al front d’Aragó, prop de la frontera amb Navarra, el 1706 [agost]. Explica que en
alguns pobles es van declarar favorables a Felip V i que els austriacistes es van haver de
refugiar a Magallón, on van rebre l’ajut de tropes arribades de Saragossa. Informa també a la
capital aragonesa va arribar la notícia que Carles III havia fet entrada a Guadalajara.
OBSERVACIONS: mes de l’any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5818

954.

Noticias venidas a Barcelona por el correo de Valencia, martes a 24 de agosto de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 18 d’agost de 1706,
després d’haver ocupat la ciutat d’Alacant el dia 8 d’agost, l’exèrcit aliat va iniciar els
preparatius per prendre el castell. Els aliats van rebutjar la petició de la guarnició borbònica
de negociar unes capitulacions. Oriola, 13 d’agost, l’exèrcit borbònic, format per 600 efectius
de cavalleria i 3.000 d’infanteria procedents de Múrcia, va posar setge a aquesta població. El
governador, previngut de l’arribada dels enemics, va demanar reforços a Cartagena, que van
aconseguir entrar a Oriola abans de l’arribada de l’exèrcit borbònic. Tortosa, 22 d’agost, una
carta enviada per un cavaller al servei de Carles III va informar que el dia 8 d’agost el rei
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havia arribat a Guadalajara, on hi havia l’exèrcit aliat, format per 9.000 efectius de cavalleria,
30.000 d’infanteria i uns 20.000 homes de nivell inferior.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5820

955.

Noticias venidas a Barcelona por el correo de Zaragoça y otras partes a 27 de agosto
de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Used, 15 d’agost de 1706, el rei

Carles III es va incorporar a l’exèrcit que comandava el marquès de las Minas el dia 7
d’agost, que era prop de Guadalajara amb 32.000 homes. Calataiud, 20 d’agost, l’exèrcit aliat
va derrotar les tropes borbòniques en una batalla que va tenir lloc el dia 15 d’agost. Murillo de
Gallego, 19 d’agost, explica els detalls de l’ocupació del Castillo de la Peña per part de
l’exèrcit aliat. Saragossa, 24 d’agost, Antoni de Peguera va sortir de Magallón amb el
regiment de la guàrdia catalana i la cavalleria de Saragossa i va perseguir un destacament
borbònic fins a Bureta. Barcelona, 27 d’agost, el comte Ulfeld, virrei de Catalunya, va donar
la notícia que el dia 13 d’agost el rei Carles III havia fet entrada a Madrid.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 571
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5821
ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb l’excepció de la de Barcelona, van aparèixer al

Mercurio veloz de noticias publicadas en Zaragoza a 24 de agosto de 1706, BC, F.Bon. 5822

956.

Noticias universales de diferentes partes, venidas a Barcelona a 30 de agosto de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 23 de juliol de
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1706, el virrei de Nàpols va fer públic un ban prohibint portar espasa a tothom que no fos
cavaller o soldat. Londres, 18 de juliol, una flota amb 14 vaixells i 3.000 soldats va partir cap
a Amèrica per reforçar Sant Cristòfor i Nevis. París, 16 de juliol, un enviat del rei Felip V va
arribar a la cort amb totes les joies de la corona espanyola. Brussel·les, 17 de juliol, el príncep
de Prússia va afegir-se a l’exèrcit aliat per servir sota les ordres del general Marlborough.
València, 25 d’agost, l’artilleria aliada havia aconseguit destruir les defenses del castell
d’Alacant i no havia acceptat la rendició de la guarnició borbònica. Un correu extraordinari
enviat pel comte de Peterborough va informar el virrei de València que Carles III es trobava a
Alcalá de Henares. Barcelona, 1 de setembre, la guarnició de Lleida es va encaminar cap a
Mequinensa amb l’objectiu de conquerir el castell, que era defensat per una guarnició
formada per 400 soldats francesos.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 563
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5823
ALTRES EDICIONS: existeix una gaseta amb el mateix contingut feta a València per Diego de

Vega amb el títol Noticias universales de diferentes partes, venidas de Barcelona a Valencia
el dia 7 de setiembre de 1706. BC, Porter Europa Varia 1/35. D’igual forma, les noticies
internacionals foren reproduïdes al Mercurio veloz de noticias, publicadas en Zaragoza a 14
de setiembre de 1706, per Francisco Revilla y Mendoza. BC, F.Bon. 5833.

957.

Noticias publicadas en Zaragoça y venidas a Barcelona por el correo de Aragón, a 3
de setiembre 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents indrets del regne d’Aragó. Campament

de l’exèrcit aliat a Baraona, 9 d’agost de 1706, l’exèrcit borbònic va fer circular la veu que el
rei Carles III havia mort de disenteria, basant-se en el jurament, segons la notícia, d’un capellà
aragonès que assegurava haver-lo vist embalsamat a Saragossa. Fins i tot, explica que Felip V
i els oficials borbònics s’`havien vestit de dol i enviat 1.200 efectius de cavalleria a Madrid
per pregonar la notícia. Poc després, el rei Carles III va arribar al camp de l’exèrcit i va entrar
a Madrid amb el marquès de las Minas i 400 efectius de cavalleria. Després de reunir-se amb
membres de la Cort i encomanar el govern de la ciutat a la reina Marianna, vídua de Carles II,
va retornar al camp de l’exèrcit. Segons la notícia, multitud de gent anava de Madrid al camp
per poder veure el rei. Saragossa, 31 d’agost, l’exèrcit austriacista va arribar a la vista de la
vila de Mallen el dia 24 d’agost i l’endemà va començar a batre el castell amb l’artilleria. El
dia 26, l’exèrcit, comandat pels coronels Josep Antoni Martín, Carles Regàs, Francesc Puig i
Antoni de Peguera, amb la participació de 2.000 soldats dels gremis de Saragossa, va iniciar
els preparatius per a l’assalt, davant la qual cosa la ciutat va capitular.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 562
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5826; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.19
ALTRES EDICIONS: la notícia de Saragossa va aparèixer al Mercurio veloz, noticias publicadas

en Zaragoza a 31 de agosto de 1706. BC, F.Bon. 5825

958.

Particulares noticias llegadas a la ciudad de Zaragoça, con expresso del campo de
nuestro Rey y Señor Don Carlos III (que Dios guarde) y de la perfecta salud de su
Magestad. Y las generales de todas partes, publicadas a 7 de setiembre de 1706 y
venidas a Barcelona por el correo de Aragón a 10 de dicho mes

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels moviments de l’exèrcit de Carles III al front d’Aragó,

que es trobava acampat entre els rius Tajo i Tajuña. Segons la notícia, havien arribat veus que
dins l’exèrcit borbònic hi havia hagut una revolta i que havien tallat el cap al duc de Berwick.
Inclou notícies de Pamplona, Benasque, Hosca, Benabarre, Orihuela i Saragossa. Indica el
nom del correu extraordinari que va portar la notícia fins a Saragossa. “Juan Antonio Gascón,
natural del lugar de Villanueva del Rebollar, que partió el dia 28 de agosto de nuestro exército
con la notícia de aver dexado a nuestro Rey y Señor bueno, fuerte y robusto”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5829
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 542; UPF, ZX 1706.P37
ALTRES EDICIONS: una part del contingut prové d’una notícia impresa a Saragossa per

Francisco Revilla y Mendoza, titulada Particulares noticias venidas a la imperial ciudad de
Zaragoça con expresso de el campo de nuestro Rey y Señor Don Carlos III (que Dios guarde)
y de la perfecta salud de su Magestad, y las generales de todas partes, publicadas a 7 de
setiembre de 1706. BC, Fbon 5828

959.

Real carta del Rey nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde) despachada al
Excelentíssimo Señor conde de Cardona, virrey y capitán general de la ciudad y
reyno de Valencia, y venida a Barcelona por expresso el día 18, con cartas de su
Magestad, para el Excelentíssimo Señor conde de Ullefeld, virrey y capitán general de
este Principado

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria.
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: reproducció d’una carta enviada per Carles III al comte de Cardona,
virrei de València, signada al “campo de Chinchón”, el 7 de setembre de 1706. El rei
demanava informació sobre la situació al regne de València i, en concret, si la gran flota
aliada que havia sigut vista a la Corunya el 13 d’agost anterior havia arribat a les costes
valencianes. Inclou una notícia datada a Barcelona el 18 de setembre de 1706 que informa que
el comte d’Ulfeldt, virrei de Catalunya, havia rebut cartes del rei enviades des de Chinchón on
se li comunicava que l’exèrcit entraria aviat en combat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5834

960.

Noticias venidas de Valencia a Barcelona por el correo ordinario, dia 14 de setiembre
de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 8 de setembre de 1706,
una carta procedent del camp de l’exèrcit aliat a Múrcia va informar el virrei de València que
un destacament comandat per Diego Rejón havia ocupat un fort que els borbònics havien
construït. El general Peterborough va ordenar la formació d’un regiment de 500 efectius de
cavalleria al regne de València. Alacant, 5 de setembre, la guarnició borbònica del castell
d’Alacant va acceptar les condicions de la capitulació i va abandonar-lo. La notícia inclou el
detall d’aquestes condicions. Barcelona, 15 de setembre, un correu va portar la notícia que el
sometent de Puigcerdà, Llívia i altres viles properes van impedir que un contingent de
miquelets francesos s’emportessin una collita de blat destinada a l’exèrcit de Carles III. A
instància del comte d’Ulfeldt, virrei de Catalunya, la ciutat de Barcelona treballava en la
foneria de morters, canons de tots calibres i fusells, així com també en la reparació dels trams
de muralla que estaven malmesos i en el reforç del castell de Montjuïc.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 555
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5830; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.22

961.

Noticias venidas a Barcelona por el correo de Aragón y otras partes, dia 17 de
setiembre de 1706
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Barbastre, 4 de setembre de

1706, un contingent d’homes d’aquesta ciutat, comandats per Joseph Almanzor, jurat segon,
amb l’ajut d’altres pobles del voltant, es dirigia a ocupar Ainsa. Pamplona, 4 de setembre, el
regne de Navarra va organitzar quatre terços per anar a combatre contra els aliats a Aragó.
Osca, 5 de setembre, les tropes de Pedro Villacampa van ocupar el castell de Santa Elena,
mentre els francesos s’havien refugiat a Jaca. Saragossa, 13 de setembre, les tropes aliades
comandades pel coronel Ignacio de Lorés van atacar la vila de Berdún, obligant a la guarnició
francesa a abandonar-la. Barcelona, 18 de setembre, segons notícies arribades del Rosselló, el
duc de Marlborough havia ocupat la fortalesa de Menin, a Flandes.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como en la mesma imprenta se vende el libro

intitulado Quatro Quaresmas continuas, reducidas a una, predicadas por el P.Fr. Joseph de
Jesús, carmelita descalço”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 572
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5831; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.23
ALTRES EDICIONS: la notícia de Barcelona va aparèixer reproduïda al Mercurio veloz de

noticias, publicadas en Zaragoza a 24 de setiembre de 1706. BC, F.Bon. 5839

962.

Noticias de los felizes sucessos y gloriosa victoria que sobre Turín han conseguido las
armas de los altos aliados, baxo el mando de los Sereníssimos Señores duque de
Saboya y príncipe Eugenio, venidas a Barcelona por expresso el día 23 de setiembre
1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Torí
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia procedent de campament de l’exèrcit aliat a Motta, datada el 29

d’agost 1706, que explica en forma de diari les activitats de les tropes aliades, comandades
pel duc Víctor Amadeu i el príncep de Savoia, prop de Torí durant els darrers dies del mes
d’agost de 1706. Inclou també notícies de Gènova i de Carmagnola, datades la primera
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setmana de setembre. Una notícia enviada des del campament aliat davant de Torí, datada el 8
de setembre, explica la batalla que va permetre aixecar el setge que l’exèrcit borbònic havia
posat a aquesta ciutat [Batalla de Torí]. El document inclou la relació dels oficials borbònics
fets presoners i el nombre de baixes, entre morts i ferits, en els dos bàndols: 6.000 en els
borbònics i 4.000 en els aliats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11672
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2333, BC, F.Bon. 5835; BB, *N 15-II-15a.20

963.

Diario de todo lo sucedido en esta campaña en Italia, desde el día 4 de julio hasta el 9
de setiembre de 1706. Con relación distinta de la célebre tanto como feliz batalla que
alcançaron día 7 del mismo mes de setiembre las armas de su Magestad Cesárea y del
Señor duque de Saboya, mandadas por S.A.R. y por el Señor príncipe Eugenio,
contra las de Francia, mandadas por el Señor duque de Orleans, que tenían sitiado a
Turín, con obstinado y último esfuerço y con lista de los prisioneros que en ella se
hizieron y artilleria apresada
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Torí
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia procedent del camp de l’exèrcit imperial a Castelbaldo que

explica en forma de diari dels moviments d’aquestes tropes a Itàlia, des del dia 4 de juliol fins
el 9 de setembre de 1706. Entre altres coses, detalla la presa de diferents ciutats i de
l’alliberament de Torí del setge borbònic, per part de les tropes imperials que comandaven el
duc Víctor Amadeu i el príncep Eugeni de Savoia [Batalla de Torí]. El diari esta construït en
gran part a partir de les informacions que van aportar els oficials que dirigien les diferents
operacions. Inclou una llista dels oficials fets presoners.
LOCALITZACIÓ: BC, 9-VII-59/19
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 577; BUB, B-45/2/3-31 (i uns altres 3 exemplars), AHCB, B
1706 8º op. 12; BM, F 3 8º 21; ACA, Generalitat, sèrie V, 226
ALTRES EDICIONS: València, per Diego de Vega. AHCB, A 8º op. 649

964.

Noticias universales de diferentes partes, venidas a Barcelona por el correo de Aragón
a 24 de setiembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Viena, 28 d’agost de 1706,

l’exèrcit imperial va derrotar els rebels d’Hongria en una batalla, després que no haguessin
acceptat les condicions de l’Emperador per a la seva rendició. València, 10 de setembre, els
soldats irlandesos i napolitans que havien estat fets presoners al castell d’Alacant van
demanar allistar-se a l’exèrcit aliat. Saragossa, 18 de setembre, el governador d’aquesta ciutat,
després de rebre una carta del rei Carles III en la que aquest li assegurava trobar-se bé de
salut, va ordenar la celebració d’alimàries i un Te Deum. Un correu enviat pel coronel Jaime
Luzán, governador de la Ribagorça, va portar la notícia de l’ocupació d’Ainsa per part de
l’exèrcit aliat. Barcelona, 25 de setembre, la ciutat va celebrar una gran festa el dia 23 de
setembre davant la piràmide del Born per celebrar la notícia d’una victòria de l’exèrcit aliat a
Torí. L’endemà, el virrei va ordenar al conseller en cap de la Ciutat que la Coronela fes una
salva des de la muralla.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.553
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5838; BC, F.Bon. 5841
ALTRES EDICIONS: les notícies de València i Barcelona van aparèixer al Mercurio veloz de
noticias, publicadas en Zaragoza a 1 de octubre de 1706. BC, F.Bon. 5842

965.

Copia de la Real carta escrita por la S.C. y Real Magestad del Rey nuestro Señor
D.Carlos III (que Dios guarde) al Excelentíssimo y Fidelíssimo consistorio de
deputados y oydores de cuentas del General del presente Principado de Cathaluña, de
data de 2 de octubre 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada per l’arxiduc Carles d’Àustria a la

Generalitat de Catalunya, datada a València el 2 d’octubre de 1706, en la que el rei informava
els diputats de la seva arribada a aquesta ciutat el dia 30 “del passado” [setembre] i els agraïa
les cartes que aquests li havien enviat, datades els dies 8, 21 i 24 de setembre.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-5
ALTRES EXEMPLARS: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.24
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966.

Noticias universales de diferentes partes, venidas a Barcelona por el correo de Aragón
a 8 de octubre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Alagón, 2 d’octubre de 1706,

després d’abandonar i cremar la vila de Gallur, l’exèrcit borbònic es va dirigir a Tauste,
obligant a les autoritats austriacistes a abandonar la ciutat. Barbastre, 28 de setembre, després
de la conquesta del castell d’Ainsa, la ciutat de Barbastre va aportar una companyia de 50
soldats per servir en el setge de Canfranc i Jaca. Biescas, 29 de setembre, els coronels Ignacio
Lorés i Pedro Villacampa van ocupar el castell de Canfranc. Saragossa, 5 d’octubre, la ciutat
va celebrar l’aniversari del rei, a primer d’octubre, amb salves de l’artilleria. Dues
“dignidades de las mas principales” de l’Església a Saragossa es van passar al bàndol
borbònic, per la qual cosa foren embargats els seus béns. Lleida, 6 d’octubre, els paisans
havien bloquejat el castell de Mequinensa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 573
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5844
ALTRES EDICIONS: una part del contingut va aparèixer a Noticias particulares del assedio de la

villa de Tauste y de el castillo y villa de Canfranc, con otras generales, publicadas en
Zaragoza a 5 de octubre de 1706. BC, F.Bon. 5843

967.

Noticias venidas a Barcelona por el correo de Valencia a 12 de octubre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a València a 6 d’octubre de 1706, que informa d’un

enfrontament que hi hagué entre els exèrcits aliat i borbònic prop d’aquesta ciutat. Segons la
notícia, la reraguarda de l’exèrcit aliat fou atacada quan es dirigia cap a València. Davant
d’això, el rei Carles III va ordenar la formació de batalla, però els borbònics es van retirar. El
dia 30 de setembre, el rei Carles III va entrar a València, on fou rebut per les autoritats. Amb
el rei va arribar un exèrcit de 35.000 soldats, els quals foren dividits cap al front d’Aragó i
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altres cap al setge de Múrcia. El coronel Nebot, al capdavant d’un regiment de 800 miquelets
catalans i valencians va posar un bloqueig a Villena.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 576
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5845

968.

Noticias venidas a Barcelona por el correo de Aragón a 15 de octubre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Borja, 10 d’octubre de 1706,
l’exèrcit aliat comandat pel comte de Sástago, va arribar a la vista de la ciutat de Borja el dia
7 d’octubre, instant les autoritats a rendir-se a través d’un trompeta. Davant la resposta
negativa, l’artilleria va començar a disparar i l’endemà, 8 d’octubre, els aliats van ocupar la
ciutat. Saragossa, 12 d’octubre, segons notícies arribades de França el duc d’Orleans va morir
en un atac de l’exèrcit francès contra Torí. També informava que els aliats havien ocupat la
ciutat de Menin [Menen] i que el duc de Malrborough havia iniciat el setge de Lille i
Cambrai.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como ha salido el libro de las Constitucions,

Capítols y actes de Cort de Cathalunya, fets y atorgats per lo Rey nostre Senyor Don Carlos
III. Véndese en casa Juan Veguer, librero, a la Plaça Nueva”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1706 8º op. 20
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 560; BC, F.Bon. 5849; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.25
ALTRES EDICIONS: la notícia de Saragossa coincideix amb la que va aparèixer a Noticias del

assedio y toma de la ciudad de Borja y otras generales, publicadas en Zaragoça a 12 de
octubre 1706. BC, F.Bon. 5847

969.

Noticias individuales de los muchos despojos consiguieron sobre Turín las armas de
los altos aliados y de los trofeos que se han seguido a su memorable vitoria, venidas a
Barcelona, día 15 de octubre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Torí

570
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Gènova el 28 de setembre de 1706 que informava

d’una victòria que les tropes aliades, comandades pel duc Víctor Amadeu i el príncep Eugeni
de Savoia, van aconseguir contra l’exèrcit francès a Torí [Batalla de Torí]. Inclou una relació
del nombre d’oficials i soldats fets presoners, així com una llista del material pres a l’enemic,
principalment canons, morters, munició i pólvora, a més de 22.000 dobles d’or i joies per
valor de 60.000 lliures. Segons la notícia, el nombre de morts en el bàndol borbònic fou de
5.400. Aquesta batalla va permetre els aliats conquerir Chivasso i altres ciutats properes a
Torí.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 5848
ALTRES EXEMPLARS: BC, F. Bon. 541, BUB, B-45/3/22-3

970.

Noticias de la entrega de la isla y ciudad de Mallorca al suave y legítimo dominio de la
Magestad de Carlos III (que Dios guarde), venidas a Barcelona al Excelentíssimo
Señor virrey y capitán general, el Señor conde Ullefeld, por la estafetilla de Valencia,
en 16 de octubre 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a València el 10 d’octubre de 1706 que informava del

desembarcament de l’armada aliada a Eivissa i posteriorment a Alcúdia, al nord de la illa de
Mallorca. Segons la notícia, l’exèrcit austriacista es va dirigir cap a Ciutat de Mallorca i va
demanar la capitulació al virrei, el comte d’Alcúdia, que s’hi va negar. Mentre els aliats
preparaven el bombardeig, la població de la ciutat es va revoltar, forçant el virrei a capitular.
Inclou una informació datada a Barcelona el 16 d’octubre que explica que un vaixell arribat
de Gènova havia portat la notícia de l’entrada el príncep Eugeni de Savoia al Milanesat.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como ha salido el libro de las Constitucions,

Capítols y Actes de Cort de Cathalunya, fets y atorgat per lo Rey nostre Senyor Don Carlos
III. Véndese en casa Juan Veguer, librero, a la plaça Nueva”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5850

971.

Noticias venidas a Barcelona por los correos ordinarios de Valencia y Zaragoza, a 22
de octubre de 1706
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 13 d’octubre de 1706,
el rei Carles III va fer entrada a aquesta ciutat el dia 10 d’octubre. Daroca, 9 d’octubre, segons
notícies procedents de Madrid, el rei Felip V va passar per Aranjuez, però no va entrar a la
ciutat per evitar les disputes entre austriacistes i borbònics que hi havia. Saragossa, 19
d’octubre, els representants d’algunes viles de Navarra van anar a la capital aragonesa a jurar
obediència a Carles III. Lleida, 20 d’octubre, dos desertors van informar que la guarnició de
Mequinensa no tenia aliments. Barcelona, 23 d’octubre, diversos vaixells arribats de Mallorca
van informar que l’illa era en mans dels aliats. Un vaixell va portar un missatge del príncep
Eugeni de Savoia pel rei Carles III, informant-lo que tot l’estat de Milà era sota la seva
obediència.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como ha salido el libro de las Constitucions,

Capítols y actes de Cort de Cathalunya, fetas y atorgats per lo Rey nostre Senyor Don Carlos
III. Véndese en casa Juan Veguer, librero, a la Plaça Nueva”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 578
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5852; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.26
ALTRES EDICIONS: la notícia de Saragossa va aparèixer a Noticias de la toma de la villa de

Sadava y generales de todas partes, publicadas a Zaragoça a 19 de octubre de 1706, BC,
F.Bon. 5851

972.

Noticias publicadas en Zaragoza, dia 26 de octubre, y venidas a Barcelona, dia 29 del
mismo de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Munébrega, 18 d’octubre de
1706, un regiment de l’exèrcit aliat que es trobava a Calataiud va sortir a l’encontre de les
tropes borbòniques comandades per Miguel Pons, a les que va derrotar prop de la vila de
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Munébrega, quedant dit Pons ferit d’una ganivetada. Terol, 20 d’octubre, el rei Carles III va
enviar dos regiments a reforçar Albarracín. Ayerbe, 21 d’octubre, el bisbe de Lleida va sortir
de Sos en direcció a Navarra. Osca, 22 d’octubre, les companyies de granaders que el
governador d’Aragó va enviar de Montsó van partir cap a Jaca. Saragossa, 22 d’octubre, un
correu del governador d’Aragó va informar que les tropes d’Andrés Rico, governador d’Eixea
[Ejea de los Caballeros], havien ocupat la vila de Uncastillo. Barcelona, 29 d’octubre, va
arribar al port un vaixell anglès amb reforços procedents de Gènova.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 574
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5855
ALTRES EDICIONS: les notícies de Munébrega i de Barcelona foren reproduïdes per l’impressor
Diego de Vega a València amb el títol Noticias del glorioso triunfo y universal aclamación a
favor del Rey nuestro Señor Don Carlos III, que Dios guarde, con que entró en la ciudad de
Milán el Sereníssimo Señor Príncipe Eugenio, venidas a Barcelona en 29 de octubre y a
Valencia a 7 de noviembre 1706, como también en el Reyno de Mallorca el Ilustre Señor
Conde de Zavellá con sus capitulaciones. BC, Porter Europa Vària 2/17. Les altres notícies
foren publicades a Saragossa dins de les Noticias de varias partes, publicadas en Zaragoça a
26 de octubre 1706, BC, F.Bon. 5853.

973.

Noticias del glorioso triunfo y universal aclamación a favor del Rey nuestro Señor
don Carlos III (que Dios guarde) con que entró en la ciudad de Milán el Sereníssimo
señor príncipe Eugenio, venidas a Barcelona en 29 de octubre de 1706. Como también
en el Reyno de Mallorca el Ilustre señor conde de Çavellà, con sus capitulaciones
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’entrada del príncep Eugeni de Savoia a Milà, el 22 de

setembre de 1706. Segons la notícia, el primer acte del príncep fou assistir a la celebració
d’un Te Deum a la catedral, aquell mateix dia, en acció de gràcies. Les autoritats de Milà van
lliurar al príncep “cien mil Felipos (que en pesos son 11.200)”. Segons la notícia, el príncep
Eugeni va fer públic tot seguit un ban decretant l’expulsió dels súbdits francesos. Inclou la
notícia de la presa de Mallorca per part de l’almirall John Leake i la transcripció de les
capitulacions proposades pel comte d’Alcúdia, virrei borbònic de l’illa, per a la seva rendició.
El 29 de setembre, un cop signades les capitulacions, el comte de Savallà, nou virrei, va
desembarcar a l’illa, fent entrada pública a la ciutat de Mallorca el dia 1 d’octubre, on se li va
retre una gran rebuda.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-55/4/3
ALTRES EDICIONS: aquesta relació fou publicada a Saragossa dins d’un full titulat Noticias del
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glorioso triunfo y universal aclamación a favor del Rey nuestro Señor Don Carlos III, que
Dios guarde, con que entró en la ciudad de Milán el Sereníssimo Señor Príncipe Eugenio,
venidas a Barcelona en 29 de octubre y a Valencia a 7 de noviembre 1706, como también en
el Reyno de Mallorca el Ilustre Señor Conde de Zavellá con sus capitulaciones. BC, Porter
Europa Vària 2/17.

974.

Noticias generales venidas a Barcelona por la estafeta de Valencia y estafetilla de
Aragón, día 2 de noviembre 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Oriola, 14 d’octubre de 1706,

tropes borbòniques vingudes de Múrcia van posar setge a Oriola, però els veïns es van
defensar amb set canons. Ontinyent, 18 d’octubre, el marquès de las Minas va arribar a
aquesta ciutat amb 10.000 homes. Després de deixar-ne 3.000 de guarnició, va continuar la
marxa en direcció a Múrcia. València, 24 d’octubre, va arribar un vaixell de guerra procedent
de Lisboa, d’on havia sortit 8 dies abans, portant diners pel rei i les tropes auxiliars. Inclou
una notícia que un enviat del príncep Eugeni de Savoia va portar a València pel rei Carles III,
segons la qual l’exèrcit aliat controlava l’estat de Milà. Saragossa, 29 d’octubre, diversos llocs
del regne d’Aragó van rebre cartes del rei avisant-los que diversos regiments havien sortit de
València en aquella direcció. Inclou la transcripció d’una carta que el rei va enviar als jurats
de la vila de Daroca, datada a València el 22 d’octubre de 1706, en la que els informava que
l’exèrcit del comte de la Puebla arribaria aviat per defensar-la de l’amenaça borbònica.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 540
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5858
ALTRES EDICIONS: les noticies de València i de Saragossa foren publicades a Noticias

generales, venidas de Valencia por expresso de su Magestad a esta Imperial ciudad de
Zaragoça, viernes 29 de octubre de 1706. BC, F.Bon. 5854

975.

Noticias venidas a Barcelona por la estafeta de Aragón y estafetilla de Valencia, a 6 de
noviembre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta

574
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Uncastillo, 18 d’octubre de

1706, Andrés Rico, governador de la plaça d’Eixea [Ejea de los Caballeros], va rebre un
correu del governador d’Aragó informant-lo que a Milà i a Mallorca havien reconegut el rei
Carles III, per la qual cosa va ordenar la celebració d’una missa i un Te Deum. Saragossa, 31
d’octubre, l’exèrcit de Carles III era a punt d’arribar a la capital aragonesa, amb l’objectiu
d’unir-se amb les del comte de Sástago, que eren a Calataiud. València, 31 d’octubre, l’exèrcit
aliat va aixecar el setge de Múrcia i va anar a socórrer Alacant i Cartagena, que eren
amenaçades pels borbònics. Lleida, 3 de novembre, el setge aliat sobre Mequinensa
provocava molta escassetat d’aliments, cosa que havia fet incrementar el nombre de
desercions. Barcelona, 7 de novembre, va arribar de València el fill del general Santaman,
amb la notícia que un exèrcit aliat format per 13.000 soldats havia desembarcat a Lisboa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 558
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5859; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.28
ALTRES EDICIONS: les notícies de Uncastillo, Daroca i Saragossa van aparèixer a les Noticias de
varias partes, publicadas en Zaragoça a 2 de noviembre 1706. BC, F.Bon. 5857

976.

Noticias venidas a Barcelona por el correo de Valencia, a 9 de noviembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 3 de novembre de

1706, l’exèrcit borbònic havia desistit de recuperar Alacant i havia abandonat algunes ciutats
del Regne de València, com Oriola i Elx, així com també les properes de Villena i Almansa.
Un vaixell procedent de Mallorca va portar la notícia a València que les tropes aliades havien
ocupat Menorca, amb l’excepció del castell de Maó, que estava defensat per una guarnició
formada per 500 soldats francesos. Tortosa, 8 de novembre, un frare carmelita que va arribar
de Madrid va confirmar que la capital castellana era buida i que no s’hi trobaven aliments.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 575
ALTRES EXEMPLARS: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.29; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.30
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977.

Noticias venidas por el correo de Aragón y otras partes, publicadas en Barcelona a 13
de noviembre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 1 de novembre de

1706, el marquès de las Minas, el general Galloway i la resta de generals aliats celebraven
consells a diari amb el rei Carles III. Xàtiva, 25 d’octubre, la ciutat es defensava amb una
guarnició formada per 2.000 soldats portuguesos. Terol, 30 d’octubre, el comte de la Puebla
va arribar a aquesta ciutat amb un regiment de cavalleria i un d’infanteria. Saragossa, 6 de
novembre, van arribar a aquesta ciutat els 500 fusellers catalans que estaven esperaven.
Barcelona, 13 de novembre, segons notícies arribades de França el dia 2 d’octubre va
capitular la ciutat “d’Ará” [Ath, a Flandes].
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 559
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5861
ALTRES EDICIONS: es tracta d’una reproducció parcial de les Noticias de varias partes,

publicadas en Zaragoça a 9 de noviembre 1706. BC, F.Bon. 5860

978.

Noticias venidas a Barcelona por la estafetilla de Valencia y otras partes, publicadas
en 15 de noviembre 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 7 de novembre, van

arribar a aquesta ciutat 150 soldats que havien simulat prendre partit pels borbònics per poder
fugir. Un vaixell arribat de Cartagena va informar que aquesta ciutat estava molt ben
defensada, amb una guarnició de més de 5.000 soldats i més de 60 canons, que impedien
acostar-se l’exèrcit borbònic. Borja, 8 de novembre, segons cartes arribades pel correu
ordinari de Saragossa, es va saber que el regiment de guardes catalanes comandat pel coronel
Antoni de Peguera havia derrotat un contingent de tropes borbòniques prop de Tarazona.
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Barcelona, 15 de novembre, el regiment de 400 fusellers format per ordre del comte d’Ulfeldt,
virrei de Catalunya, era a punt de partir cap a l’exèrcit del rei Carles III.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5862

979.

Noticias venidas por el correo de Valencia a 16 de noviembre y publicadas en
Barcelona a 17 del mismo de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 10 de novembre de

1706, el rei Carles III va sortir a caçar a l’albufera, a bord d’una fragata que li havien regalat
els pescadors. A València va arribar la notícia d’una victòria del general Marlborough a
Flandes. Van arribar també uns vaixells de càrrega de Mallorca, que portaven cartes pel rei
Carles III que asseguraven que els mallorquins estaven molt contents sota el govern del comte
de Savallà. Tortosa, 14 de novembre, informa sobre l’estat del setge de Peníscola. Barcelona,
17 de novembre, el comte d’Ulfeldt, virrei de Catalunya, va pujar a Montjuïc per supervisar
els treballs de fortificació del castell.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 556
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5863; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.31

980.

Noticias venidas por el correo de Aragón y otras partes, publicadas en Barcelona a 20
de noviembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Cartagena, 1 de novembre de

1706, un vaixell de transport va informar que l’armada aliada va haver de fer parada prop de
Biscaia per aixoplugar-se d’un temporal. València, 3 de novembre, a la capital valenciana
arribaven a diari regals de les ciutats i viles de tot el regne, com arrós, farina i altres
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mercaderies. Daroca, 8 de novembre, el comte de la Puebla va posar setge a aquesta vila, que
era ocupada per una guarnició borbònica que comandava Miguel Pons. Albarracín, 11 de
novembre, cada dia entraven molts desertors de l’exèrcit borbònic, provinents de la zona de
Conca. Saragossa, 15 de novembre, el governador d’Aragó va ordenar als miquelets que hi
havia en aquesta ciutat de partir cap a Cinco Villas. Un correu va portar la notícia de la
victòria de l’exèrcit borbònic a Daroca.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 549
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5865
ALTRES EDICIONS: es tracta d’un compendi de les informacions publicades a Saragossa per

Francisco Revilla y Mendoza amb els títols Noticias de varias partes, publicadas en
Zaragoça a 12 de noviembre de 1706 i Noticias de varias partes, publicadas en Zaragoça a
16 de noviembre 1706. BC, F.Bon. 5864 i BC, F.Bon. 5864 bis.

981.

Bitllet escrit per lo Excel·lentíssim Senyor comte de Ullefelt, virrey i capità general de
est Principat, per lo Rey nostre Senyor (que Déu guarde) de data de 26 del mes de
nohembre del corrent any 1706, ab lo qual és servit insinuar al Excel·lentíssim y
Fidelíssim consistori dels senyors deputats y oydors de comptes del General del
Principat de Cathalunya, serà del Real servey que dos senyors consistorials hiscan
per tot lo Principat per lo assumpto que en ell se refereix

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: Leo Ulfeldt, virrei de Catalunya
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del comte d’Ulfeldt, virrei de Catalunya,
datada a Barcelona el 26 de novembre de 1706, adreçada als diputats de la Generalitat, en la
que els comunicava que el rei Carles III estava molt satisfet de l’actuació dels catalans durant
els setges de 1705 i 1706. Tanmateix, tenint en compte que la major part de les forces
catalanes estaven formades per milícies i sometent, el virrei suggeria que fossin substituïdes
per tropes reglades, formades per regiments manats per oficials designats pels municipis i
pagats pel rei. Per això, el comte de Ulfeldt demanava a la Generalitat que enviés dos
representants a recórrer els pobles de Catalunya per tal de procedir a la formació d’aquest
exèrcit.
OBSERVACIONS: indica que fou “estampat per manament del Excel·lentíssim y Fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya”
LOCALITZACIÓ: BC, 2-V-C1/50
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.5030; UdG, B.Diocesana, 34/515
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982.

Noticias venidas por los correos de Valencia y Aragón, publicadas en Barcelona día 27
de noviembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 17 de novembre de

1706, el general Rafael Nebot va sortir de Requena i va foragitar els borbònics de la vila
d’Utiel. Osca, 15 de novembre, l’exèrcit borbònic va cremar i abandonar Navata i es va retirar
a Jaca. Terol, 18 de novembre, els habitants de poble de Tuéjar [Toixa], al regne de València,
van enfrontar-se amb l’exèrcit borbònic disparant des de les cases i els van obligar a retirar-se.
Borja, 21 de novembre, el coronel Antoni de Peguera va fer una incursió en terres castellanes
amb un destacament, on va trobar una forta oposició de la població. Lleida, 24 de novembre,
el sotsveguer d’aquesta ciutat, al capdavant del sometent, va impedir que un pagès fes entrar
un ramat al castell de Mequinensa. Figueres, 24 de novembre, el general Moragues va repel·lir
una sortida que havia fet la guarnició borbònica de Roses.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.33
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5867

983.

Noticias venidas por los correos de Valencia, Aragon y otras partes, publicadas en
Barcelona a 4 de deziembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. València, 24 de novembre, una
fragata anglesa que va arribar a Dènia va assegurar que la flota aliada, amb 10.000 soldats i
2.000 efectius de cavalleria, havia arribat a Lisboa. Calataiud, 24 de novembre, l’exèrcit de
Carles III va ocupar les ciutats castellanes de Ciria i Borobia. Borja, 29 de novembre, Antoni
de Peguera, coronel de les Guàrdies Catalanes, havia arribat a les portes de Tudela i de
Tarazona. Saragossa, 30 de novembre, segons notícies d’Itàlia, el príncep Eugeni de Savoia,
després d’haver rendit el castell de Milà, havia posat bloqueig a Cremona am 17.000 homes.
Lleida, 1 de desembre, un reforç de Barcelona va arribar a aquesta ciutat per dirigir-se a
Mequinensa. Barcelona, 4 de desembre, els forts temporals de mar havien impedit l’arribada
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de notícies sobre els fronts d’Itàlia i de Flandes.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.34
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5751

984.

Traducción de una carta de mosiur de Chamillar, primer secretario del Rey
Christianíssimo, escrita al duque de Berbic, mariscal de Francia y capitán general de
sus armas en Castilla, cogida en el correo que se quitó el día 10 de deziembre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: Michel Chamillart, ministre francès
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia basada en una suposada carta enviada per Michel Chamillart,
ministre de Lluís XIV, adreçada al duc de Berwick, que es trobava a Castella comandant
l’exèrcit borbònic: Segons assegura la notícia, la carta fou presa al correu que la transportava.
Chamillart explicava a Berwick que després de patir importants derrotes a Flandes i a Itàlia el
rei Lluís XIV havia decidit proposar la pau, però que els aliats no ho havien acceptat. El
ministre donava al general unes recomanacions del rei, adreçades a millorar la defensa de
Castella com, per exemple, mantenir contenta la milícia i els oficials pagant-los puntualment.
El rei demanava a Berwick que en el cas d’haver d’abandonar Espanya que apliqués tota una
sèrie de mesures que posessin dificultats administratives, econòmiques i comercials al govern
que vingués després, amb la finalitat de desprestigiar-lo. “Estos son los medios por donde
hemos de llegar al fin de arruynar la España”, deia la carta de Chamillart.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 546
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1706 8º op. 33; BB, *N 15-II-15a.37

985.

Carta escrita per lo Rey nostre Senyor don Carlos III (que Déu guarde) al
Excel·lentíssim y Fidelíssim consistori dels senyors deputats y oydors de comptes del
General de Cathalunya ab la qual és servit manifestar quant ha merescut en son Real
conspecte la deliberació presa de anar dos consistorials per tot lo Principat a effecte
de subrogar-se per lo cas de sometents, personas arregladas en forma de regiments

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III, datada a València el 19 de
desembre de 1706, en la que agraïa als diputats i oïdors de comptes de la Generalitat de
Catalunya haver posat en pràctica les seves instruccions d’enviar dues persones del consistori
a recórrer el país per reclutar gent per l’exèrcit. El rei instava també als diputats a esforçar-se
en la defensa de la seva causa.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres fulls i per ser aquest l’impressor de la Generalitat de Catalunya.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/1/3-11
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/1/11-21; BUB, Ms 1007 Imp 15; BC, F.Bon. 5028; BC,

F.Bon. 5752

986.

Relación de la gloriosa vitoria han conseguido las armas del Rey nuestro Señor (que
Dios guarde) comandadas por el Excelentíssimo señor Conde de la Puebla, general,
contra las del enemigo, comandadas por el coronel Fr. Don Miguel Pons, en los
campos de Calamocha y Poyo, venidas a Barcelona día 24 de deziembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Calamocha.
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a El Poyo, prop de Terol, el 16 de desembre de 1706,
que informa de la victòria obtinguda per l’exèrcit aliat, comandat pel comte de la Puebla, a la
Batalla de Calamocha, que va tenir lloc durant els dies 15 i 16 de desembre. Informa de la
composició de l’exèrcit aliat, en el que hi havia, entre altres, els regiments comandats per
Rafael i Josep Nebot i uns 400 miquelets catalans. Inclou la transcripció d’una carta enviada
pel comte de la Puebla a uns nobles de Saragossa en la que els explicava la victòria i els
informava de la mort del coronel Miguel Pons, que comandava l’exèrcit borbònic.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como ha salido el Diario de todo lo sucedido en

esta campaña en Italia desde el día 4 de julio hasta el 9 de setiembre de 1706, con la feliz
batalla de Turín. Y se da noticia como también ha salido la comedia famosa del sitio de
Barcelona, y se venden en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 5869
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/3-21; ABEV, Varis 211, 333

ALTRES EDICIONS: la carta del comte de la Puebla, escrita el 17 de desembre de 1706, fou
publicada prèviament a Saragossa per l’impressor Francisco Revilla. Emilio BENEDICTO
GIMENO, “Prensa, propaganda y opinión pública”, dins Y Dios apoyará al César: la guerra de
Sucesión en Aragón a través de las relaciones de sucesos (1706-1707), Calamocha: Centro de
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Estudios del Jiloca, 2006, p.10.

987.

Don Carlos (por la gracia de Dios) Rey de Castilla, de León, Aragón, de las dos
Sicílias (...), conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de
Molina, etc.

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1706
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III, datada a València el 22 de
desembre de 1706, sense destinatari explícit, adreçada de forma implícita a tots els espanyols
en conjunt. El rei justificava la seva actuació des de la seva arribada a la península i defensava
la legitimitat de la seva causa, tot recordant, entre altres coses, el gran servei fet per l’Imperi i
la casa d’Àustria en favor del cristianisme, contra l’Imperi Otomà i per la pau a Europa. A la
vegada, el rei criticava les accions portades a terme per l’exèrcit de França a Castella, així
com també la propaganda francesa, divulgada a través de gasetes i manifestos, que entre altres
coses l’acusava de promoure el Protestantisme a Espanya.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per les
similituds amb altres notícies i perquè, en tant que impressor reial, s’ocupava d’imprimir la
documentació de l’administració monàrquica.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-20
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/3/22-8; BUB, C-240/6/20-13; BUB, C-239/4/22-2

988.

Noticias universales de diferentes partes de Europa, venidas a Barcelona a 27 de
deziembre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 12 de novembre
de 1706, el rei Lluís XIV, assabentat que havia partit una gran flota d’Anglaterra, va ordenar
al duc de Berwick que es retirés cap a Madrid per defensar-la. Milà, del 8 de desembre,
informa de la presa del castell de Tortona, al Piemont, per part dels aliats. Roma, 20 de
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novembre, el Papa va ordenar la celebració de rogatives pels terratrèmols que hi havia hagut.
Londres, 5 de desembre, es van publicar impresos els articles del Tractat d’Unió amb Escòcia.
Viena, 9 de novembre, informa sobre l’estat de la guerra a Polònia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11190
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5870; BB, *N 15-II-15a.32

989.

Noticias venidas por el correo de Aragón, estafetilla y correo de Valencia, publicadas
en Barcelona a 30 de deziembre de 1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Calataiud, 13 de desembre de
1706, uns voluntaris d’aquesta ciutat van capturar un carregament de vi prop de la frontera
amb Castella. Osca, 12 de desembre, el rector de Nueno va aconseguir l’obediència dels
pobles de la vall de Tena en favor de Carles III. València, 22 de desembre, una vintena de
miquelets van emboscar un regiment de 200 soldats d’infanteria borbònics prop d’Aitona,
obligant-los a fugir. El fill del comte de la Puebla va arribar a València per informar al rei
Carles III de la victòria de l’exèrcit aliat a Calamocha. Poc després va arribar un correu amb
els detalls de la batalla. El rei va rebre aquesta notícia el dia 18 de desembre. Barcelona, 30 de
desembre, el comte de Peterborough va arribar a aquest port de retorn d’Itàlia. El 29 de
desembre el bisbe de Solsona va oficiar una missa davant la piràmide del Born, amb
l’assistència del comte d’Ulfeld, virrei de Catalunya, i altres autoritats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5871
ALTRES EDICIONS: les notícies de Calataiud i Osca van aparèixer publicades a les Noticias de

varias partes, publicadas en Zaragoça a 17 de deziembre 1706. BC, F.Bon. 5868/5

990.

La fe humana instruida de la divina, contra el tiránico y sacrílego arrojo de la
Francia en usurpar la Monarquía Austriaca
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que defensava els drets de la Casa d’Àustria sobre la

Monarquia Hispànica. L’autor feia un repàs a la història dels reis espanyols des de
l’emperador Carles V fins a Carles II i arribava a la conclusió que aquest va ser víctima de
l’engany dels francesos i de traïdors. A més, l’autor considerava que testament de Carles II era
fals, que no tenia cap valor i que suposava una gran injustícia per l’emperador Leopold I.
Inclou la transcripció d’una carta que l’Emperador va enviar al papa Climent XI el maig de
1701 en la que li comunicava la no acceptació del testament de Carles II i la declaració de la
guerra contra França.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 535
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11932; BUB, XVIII-2106-22; AHCB, B 1706 8º op. 15

991.

Lumbrera que saca al mundo el muy reverendo padre predicador fray Joseph Iváñez,
del orden de San Agustín, para desterrar las sombras con que se oculta la verdad

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: Joseph Ibáñez
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que defensava la causa austriacista, escrit pel frare Joseph

Ibáñez en resposta a una carta que el bisbe de Cartagena, Luis Belluga, havia adreçat als
feligresos exhortant-los a la defensa de la ciutat de Múrcia contra l’exèrcit de Carles III.
Ibáñez argumentava que les tropes del duc d’Anjou havien comès molts crims i que havien
profanat imatges de molts sants en esglésies de diverses poblacions del regne de València,
com Xàtiva, Ontinyent i Pobleta.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 538
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/2/3-30, BUB, B-65/4/3-22; BB, *N 15-II-15a.21

992.

Manifiesto y desengaño en el qual se impugna el arrojo del Ilustríssimo Señor obispo
de Cartagena don Luis Belluga y Moncada, escrito a la ciudad de Múrcia en su carta
exortatoria en la qual supone aver llorado y sudado una santa imagen de Maria
Santíssima de los Dolores a fin fe imprisionar en los coraçones de sus feligreses la
resistencia a las armas y tropas de su legítimo Rey y Señor Carlos Tercero (que Dios
guarde), sácalo a luz para noticia de todos un hijo de los Dolores de tan alta Señora

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
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TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista en resposta a la carta pastoral publicada per Luis
Belluga, bisbe de Cartagena, instant als feligresos a aixecar-se en armes contra l’arxiduc
Carles d’Àustria. L’autor basava la seva argumentació en la creença que la marededéu dels
Dolors havia estat al costat de la Casa d’Àustria en nombrosos episodis històrics. Pretenia,
d’aquesta forma, contrarestar el missatge del bisbe Belluga, que en la seva carta pastoral
assegurava que aquesta verge se li havia aparegut per defensar la legitimitat de Felip V.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1706 8º op. 16
ALTRES EXEMPLARS: UPF, ZX1706.M36

993.

La verdad sin doblez. Copia de una carta escrita por un professor de sagrada teología
a un amigo suyo en respuesta de la que con título de Carta Pastoral ha salido en
nombre del Ilustríssimo Señor D. Luis Belluga, obispo de Cartagena, etc.
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista en resposta a la carta pastoral escrita pel bisbe de

Cartagena, Luís Belluga, en la qual instava als espanyols a prendre les armes contra l’arxiduc
Carles sota pena de pecat mortal. L’autor de la resposta justificava la legitimitat de l’arxiduc
Carles d’Àustria com a rei d’Espanya i deslegitimava als Borbons basant-se en els tractats i
acords signats entre França i Espanya al llarg del segle XVII.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Segons Francesc de Castellví aquest pamflet fou imprès
a Barcelona, del qual se’ van imprimir 8.000 exemplars, que foren escampats per tot Espanya.
Francesc de CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, op.cit., vol.2, p.54.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 7773
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3; ACA, Generalitat, sèrie V, 219/34 (4 exemplars)

994.

Manifiesto astrológico del verdadero rey de España, fundado en la constitución
universal de la presente magna conjunción y en la de tres eclipses visibles de este año
1706
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
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AUTOR: Joseph Arias Minorita, frare
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista amb el que un frare anomenat Joseph Arias

pretenia mostrar que les conjuncions astrals jugaven a favor de l’arxiduc Carles, basant-se en
suposats casos similars que, segons ell, s’havien produït al llarg de la història. L’autor
analitzava els ascendents en moments importants de la vida del rei, com el naixement, la
coronació o l’entrada a Barcelona. Arias explicava també la influència que tindrien sobre
Carles III, Lluis XIV i el duc d’Anjou els quatre eclipsis, dos de sol i dos de lluna, que es van
produir el 1706.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5720
ALTRES EXEMPLARS: ACC, R.1291

995.

Escudo de Phidias, mordaza de Némesis y luz para el desengañador engañado:
respuesta a dos papeles, el uno, mogiganga de mogigangas, papelón de papelones y
sarta de otros muchos disparates, que ceñidos son una taravilla de taravillas, de la
malcontenta gathomaquia ideada en Etiopía, donde todos los gatos son pardos; el
otro, mandado sacar a la luz por el arçobispo de Çaragoça

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de l’arxiduc Carles

d’Àustria a la corona espanyola. Es tractava d’una resposta a uns altres dos opuscles
favorables a la causa de Felip V publicats amb anterioritat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9561
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1706 8º op. 14; BLM, R.892; BM, F 3 8º 20
ALTRES EDICIONS: Saragossa, per Pedro Argayon. AHCB, A 8º op. 351
NOTA: existeix una còpia manuscrita, anònima. ABEV, Varis 74, 121

996.

Verdad desnuda, armada de razón, sucessos innegables con que triunfa de los
embustes y enredos que se le oponen en papel que con aprobación, dize, del
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Excelentíssimo Señor arçobispo de Zaragoça, ha esparcido la malicia para ofuscar el
derecho de la Magestad de Carlos Tercero (que Dios guarde) a la corona de España
para desluzir el crédito de las armas de los aliados y para denigrar la fidelidad y valor
de los cathalanes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de l’arxiduc Carles

d’Àustria com a rei d’Espanya. Es tractava d’una resposta a un altre text aparegut amb
anterioritat, titulat “Demostración legal y política para desengaño de la plebe”, el qual,
suposadament, havia fet publicar, l’arquebisbe de Saragossa. L’autor d’aquesta resposta
criticava, entre altres coses, que l’arquebisbe considerés el duc d’Anjou com el millor
candidat a la successió pel bé de la monarquia hispànica i de la religió catòlica.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/22-12
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-45/3/21-6; AHCB, B 1706 8º op. 34; UPF, CZX1706.V47 (2

exemplars); BM, F 3 8º 19
NOTA: existeix una còpia manuscrita, anònima. ABEV, Varis 74, 83

997.

Juizio general político sobre el año del Señor de 1707
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletres sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic signat per un “filósofo, natural de Cataluña”, que conté una

interpretació dels efectes que causarien les conjuncions astrals l’any 1707. Entre altres coses,
augurava collites poc abundants, moltes disputes polítiques i la mort d’un gran rei. L’autor
feia també un pronòstic meteorològic per les quatre estacions de l’any.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5753
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9581, AHCB, B 1707 8º op.17

998.

Relación de lo sucedido en la ciudad y Reyno de Mallorca desde el arribo de la
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armada de Inglaterra y Olanda hasta la más feliz y deseada proclamación del Real
Nombre de su Magestad Católica del Señor Rey don Carlos III (que Dios guarde)
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la conquesta de Mallorca per part de les tropes aliades,
datada a la ciutat de Mallorca el 30 de novembre de 1706. L’armada anglo-holandesa fou vista
a la part de ponent de l’illa de Mallorca el dia 26 de setembre de 1706 i l’endemà a la
matinada va ancorar a la badia de Palma. Tot seguit, un oficial va desembarcar amb cartes del
rei Carles III i del comte de Savallà adreçades al comte d’Alcúdia, virrei filipista de Mallorca,
en les que l’instaven a la rendició. Segons la notícia, mentre el virrei debatia amb el seu
govern quina decisió prendre, la ciutat de Mallorca va esclatar en mostres de suport a Carles
III, cosa que va donar peu a la capitulació. El dia 1 d’octubre va tenir lloc l’entrada pública a
la ciutat de Mallorca del comte de Savallà, acompanyada d’una gran celebració, i el dia 4 es
va fer la cerimònia de presa de possessió de tot el Regne de Mallorca.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval,

venido de Milán y traducido de italiano en español. Véndese en la misma imprenta a los
Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1707 8º op. 21

999.

Breve noticia de la funesta expressión se hizo en la iglesia parroquial de San Pedro de
Gavá en las sumptuosas exequias que para sufragio de la alma del Sereníssimo Señor
D.Jorge Landgrave de Hassia Darmstadt executó el reverendo Joseph Marí, cura de
dicha iglesia, en 14 de deziembre de 1706

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: [Josep Marí, sacerdot de la parròquia de Gavà]
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del funeral i dels actes que es van fer el 14 de desembre de
1706 a l’església de Gava per commemorar el primer aniversari de la mort del príncep Jordi
de Darmstadt. Inclou una detallada descripció de la decoració de l’església i la transcripció
d’uns versos que formaven part de l’ornamentació. A continuació hi ha la transcripció del
sermó pronunciat per fr.Baltasar Oliver, de l’orde de predicadors, de 32 pàgines, titulat “El
mérito con la horna, para inmortal fama de su Alteza y créditos de Cathaluña, en las honras
del Sereníssimo Señor Don Jorge (por la gracia de Dios) Landgrave de Hassia Darmstad”.
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OBSERVACIONS: forma part d’un llibret més extens, titulat Amantes llamas en flamante pyra

(ilustrada con diversos poemas) erigida dia 14 de deziembre 1706 en la iglesia parroquial de
San Pedro de Gavá para el funeral del Ínclito y Sereníssimo Señor Don Jorge (por la gracia
de Dios) Landgrave de Hassia Darmstad (...) vicario general de la Corona por la S.C. y
R.Magestad de Carlos III (que Dios prospere), escrit per Josep Marí, sacerdot de la parròquia
de Gavà.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 567
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/13-6 ( i 8 exemplars més); BMVB, 2 “B” XVIII/632.
NOTA: Rafael Figueró venia la relació sencera de la funerària per tres sous, segons consta en la

publicitat apareguda en altres fulls. “En la mesma imprenta se vende la descripción de una
ostentosa funeraria que se hizo al Sereníssimo Señor Príncipe don Jorge, ilustrada con
diversas poesias y una oración fúnebre, dónde van enlaçados los méritos y honra de su Alteza,
con los créditos de Cathaluña, a tres sueldos”. Noticias venidas por el correo de Valencia y
publicadas en Barcelona a 2 de março de 1707. BB, *N 15-II-15a.41.

1000.

Diaria relación de los progressos de las armas cesáreas en Italia, desde el día 1 de
octubre, publicadas en Barcelona este año de 1707
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’1.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada al campament aliat a “Pissiguitone” [Pizzighettone], a la

Llombardia, el dia 9 d’octubre de 1706, que narrava en forma de diari les evolucions de
l’exèrcit imperial comandat pel príncep Eugeni de Savoia des de la seva arribada a Lodi, camí
de Pizzighettone, el dia 1 d’octubre. El 3 d’octubre va arribar la notícia que la guarnició
franco-espanyola de Pavia havia capitulat. A partir del dia 5 d’octubre els aliats van començar
a prendre posicions prop del fossar de les muralles de Pizzighettone que, segons havien
informat uns desertors, estava defensada per una guarnició composta per 1.000 soldats.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1707 8º op.10

1001.

Copia de carta que el padre fr. Juan de la Concepción, trinitario descalço, capellán en
el campo del Señor marqués de Marialva, escrive al Señor doctor don Lorenço
Thomás y Costa, canciller de Cathaluña, haziendo relación de la expedición de
Mequinença, dirigida en nombre del Excelentíssimo Señor conde Ullefeld, virrey,
lugarteniente y capitán general de Cathaluña, por dicho Señor marqués de Marialva
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: Juan de la Concepción, frare trinitari
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícia numerada, amb l’1
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’una carta, datada a Igualada el 23 de
desembre de 1706, en la que el frare Juan de la Concepción informava a Llorenç Tomàs,
canceller de Catalunya, en nom del marqués de Marialva [Pedro Antonio de Meneses],
general portuguès, de les victòries obtingudes per l’exèrcit aliat prop de Mequinensa al llarg
del mes de desembre. Segons la notícia, aquelles accions va permetre l’obtenció d’un botí
important, tant pel que fa a l’armament com a aliments, amb un cost humà de menys de 30
baixes, entre morts i ferits.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2992
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.12741; ACA, Generalitat, sèrie V, 219/37 (8 exemplars)

1002.

Noticias de los felizes sucessos han tenido las Armas Cesáreas en Flandes, que acá
estavan ignorados, publicadas en Barcelona a 22 de enero de 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 6. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Brussel·les, 30

d’octubre de 1706, es va confirmar la rendició de la guarnició borbònica de la ciutat flamenca
de Dendermonde. La Haia, 31 d’octubre, Anglaterra i Holanda negociaven pagar un exèrcit de
12.000 alemanys. Colònia, 4 d’octubre, les tropes del Palatinat i d’altres estats que estaven a
sou d’Anglaterra i Holanda, en un nombre de 15.000, van incorporar-se a l’exèrcit del comte
[Johan Hans von] Thüngen. Londres, 4 d’octubre, a la capital anglesa es va celebrar la
victòria sobre l’exèrcit francès que va permetre l’aixecament del setge de Torí. La reina Anna
d’Anglaterra va manar fabricar una joia per valor de 20.000 lliures esterlines per regalar-la al
príncep Eugeni de Savoia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5754

1003.

Noticias de diferentes partes de Europa, publicadas en Barcelona a 26 de enero 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 8. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Torí, 4 de desembre de

1706, un correu va portar la notícia que l’exèrcit imperial havia assaltat el castell de Tortona,
al Piemont. París, 20 de desembre, el duc de Vendôme va arribar a la Cort per informar sobre
la situació dels fronts de Flandes i Itàlia. El rei Lluís XIV va comunicar al duc d’Alba,
ambaixador espanyol, que hi havia programada una conferència de pau, però que en cas de no
prosperar, caldria aconseguir un acord honrós per la força de les armes. La Haia, 3 de
desembre, l’elector de Baviera va enviar una carta al duc de Marlborough, datada a Mons el
21 d’octubre, en la que proposava iniciar negociacions de pau. Inclou la transcripció de la
carta i la resposta del general aliat, datada a la Haia el 20 de novembre, en la que informava al
duc que la reina d’Anglaterra havia rebut també una proposta del rei Lluís XIV i que els aliats
estaven prenen les mesures necessàries per arribar a la pau. Brussel·les, 12 de desembre, un
regiment de dragons espanyols va passar-se al bàndol aliat a Coutrai.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5755

1004.

Mueca de mogigangas y mogigangos
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: Pamflet austriacista que defensava la legitimitat de l’arxiduc Carles

com a rei d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 278
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 590; BUB, B-240/6/20-14; AHCB, B 1707 8º op.18; BLM,
R.893; BM, F 3 8º 22; ACA, Generalitat, sèrie V, 226
NOTA: l’impressor venia aquest pamflet per un sou, tal i com consta en la publicitat apareguda
en altres fulls: “Adviértese como se ha impreso un papel nuevo y curioso, intitulado Mueca de
mogigangas y mogigangos. Véndese en la mesma imprenta, a los Algodoneros, a sueldo”.
Noticias de diferentes partes de Europa, publicadas en Barcelona a 29 de enero de 1707. BC,
F.Bon. 5755 bis.

1005.

Noticias de diferentes partes de Europa, publicadas en Barcelona a 29 de enero de
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1707
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 9. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Milà, a 22 de desembre
de 1706, l’exèrcit aliat va atacar el castell de Cremona, després d’aconseguir entrar a la ciutat,
gràcies a que els seus habitants van obrir una de les portes. Brussel·les, 16 de desembre, els
estats de Bravant van acordar lliurar un subsidi de 120.000 florins a Carles III. La Haia, 14 de
desembre, els Estats Generals van acordar treure dos soldats de cada companyia del seu
exèrcit per enviar-los a reforçar les tropes aliades a Espanya. Viena, 15 de desembre, un enviat
de l’Emperador va viatjar a Constantinoble per comunicar al sultà la seva intenció de
mantenir la pau amb els turcs. París, 17 de desembre, la cort francesa va ordenar als pobles
una contribució de 15.000 soldats pel front d’Itàlia i 6.000 per Espanya, rebutjant la
disposició inicial que preveia reclutar 80.000 homes, obligant a allistar-se als criats.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Adviértese como se ha impreso un papel nuevo y curioso,

intitulado Mueca de mogigangas y mogigangos. Véndese en la mesma imprenta, a los
Algodoneros, a sueldo”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5755 bis

1006.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona por el correo de Aragon y
publicadas a 26 de febrero 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 16. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la
ciutat procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Saragossa, 18 de febrer de 1707,
el comte de la Puebla, assabentat que el duc de Berwick passava amb els seu exèrcit prop de
Calataiud en direcció a Castella, va ordenar la sortida d’un contingent de tropes que va atacar
els francesos, provocant-los algunes pèrdues. Borja, 20 de febrer, una part de la guarnició
d’aquesta ciutat, manada pel general [Antonio] Ureta, va atacar Tarazona mentre s’hi
celebrava una cursa de braus. Barcelona, 26 de febrer, l’armada aliada que havia desembarcat
a la ciutat transportava 25 canons de bronze de regal de la reina d’Anglaterra a Carles III.
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LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.39

1007.

Noticias venidas por el correo de Valencia y publicadas en Barcelona a 2 de março de
1707
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 17.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a València, el 23 de febrer de 1707. Segons

informacions d’Alacant, l’armada aliada que havia arribat es composava de 16 regiments
d’infanteria, dels qual n’hi havia nou que eren anglesos, sis holandesos i un d’espanyol.
Inclou els noms dels oficials de cada regiment i unes normes o instruccions de bona conducta
que havien de vetllar les tropes angleses i holandeses.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “En la mesma imprenta se vende la descripción de una
ostentosa funeraria que se hizo al Sereníssimo Señor Príncipe don Jorge, ilustrada con
diversas poesías y una oración fúnebre, dónde van enlaçados los méritos y honra de su Alteza,
con los créditos de Cathaluña, a tres sueldos”.
LOCALITZACIÓ: BB, *N 15-II-15a.41

1008.

Carta escrita per lo Rey nostre Senyor D. Carlos III (que Déu guarde) a la
Excelentíssima Ciutat de Barcelona, participant ab ella haver resolt sa Magestat venir
a honrar-la ab sa Real presència
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 2 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada pel rei Carles III, datada a València el

28 de febrer de 1707, adreçada als consellers de la ciutat de Barcelona en la que els informava
que es preparava per traslladar-se a la capital catalana, “previniendoos escuseys para mi arribo
todo genero de gastos y festivas demostraciones”. Signaven la carta el rei i el seu secretari,
Ramon Vilana Perles.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, * N-15-II-15a
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1707 8º op. 3
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ALTRES EDICIONS: existeix una versió de la mateixa carta adreçada pel rei als diputats i oïdors
de la Generalitat, impresa per Rafael Figueró amb el títol Còpia de la Real Carta del Rey
nostre Senyor don Carlos III (que Déu guarde) dirigida als Excelentíssims y Fidelíssims
senyors deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya, dada en València a 28 de
febrer 1707. AHCB, B 1707 8º op. 6

1009.

Condiciones bajo las quales han ofrecido los oficiales de las Dos Coronas evacuar las
plaças de la Lombardia y retirar sus tropas en Francia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 43 capítols de les condicions que l’exèrcit franco-

espanyol va proposar als aliats per abandonar la Llombardia. Al marge del document
s’especifica quines de les condicions van ser concedides sense reserves i quines altres van ser
negociades. Al final van aparèixer els noms dels oficials que van signar les condicions, així
com la de l’enviat del rei de França que les va ratificar, a Màntua, amb data del 15 de març de
1707.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12745
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2335; BUB, B-65/4/3-30; BUB, B-55/4/3; AHCB, B 1707 8º

op. 7; UPF, ZX1707.C66

1010.

Relación de las expressiones de aprecio hizo Cathaluña en la buelta de su adorado y
católico monarca Carlos Tercero (que Dios guarde), hasta la ostentosa militar entrada
de Barcelona, que fue a 22 de março 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del viatge del rei Carles III a Catalunya després de la
campanya militar a Castella. La relació comença el 13 de març de 1707, quan va arribar a
Tortosa, i acaba el dia 22 del mateix mes, que fou rebut a Barcelona. Segons la notícia, el rei
va passar per Cambrils, Tarragona, Torredembarra, Vilafranca i Martorell. El dia 22 de març,
en veure’s arribar la comitiva des de Montjuïc, la ciutat va fer foc d’artilleria per donar la
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benvinguda al rei, a la vegada que milers de persones van sortir a rebre’l a la Creu Coberta.
Explica també les desfilades i altres actes que es van organitzar a Barcelona per celebrar
l’arribada de Carles III.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12740
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/3-27; AHCB, B 1707 8º op.20; BLM, R.695

1011.

Noticias de diferentes partes, venidas por el correo de Aragón y publicadas en
Barcelona a 16 de abril 1707
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament. Numerada, amb el 23. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Saragossa, 11 d’abril de 1707,
segons una notícia arribada de Magallón, al front d’Aragó, datada el 3 d’abril, un contingent
de soldats del regiment de Josep Nebot van prendre la vila de Tudela, el 31 de març anterior.
Benasque, 3 d’abril, segons cartes arribades de la frontera francesa, el castell de Milà s’havia
rendit el 17 de març. Un oficial de l’exèrcit borbònic que havia sortit de Madrid el 27 de març
va informar que a la capital castellana hi havia molta inquietud per l’intent del govern
d’apoderar-se dels objectes de valor. Barcelona, 16 d’abril, les notícies arribades de França
confirmaven la rendició del castell de Milà.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1012.

Relación verdadera de la defensa que ha hecho la villa de Puigcerdán a la interpresa
que el enemigo intentó hazerle el día 21 de abril 1707, participada a su Magestad (que
Dios guarde) por uno de los cónsules de dicha villa
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Gravat amb l’escut reial en portada. Caplletra ornamentada,

a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Numerada, amb el 24.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Puigcerdà el 21 d’abril de 1707 que explicava la
defensa d’aquesta ciutat de l’intent d’assalt de l’exèrcit borbònic aquell dia. Els filipistes
comptaven amb 270 cavalls, 800 soldats, 300 miquelets i molts efectius del sometent, fins a
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un total de 2.500 homes. Puigcerdà va resistir un atac que va durar des de les 3 de la tarda fins
les 11 de la nit. Segons la notícia, els borbònics van perdre uns 50 homes i molt material,
mentre que els defensors, en canvi, només van tenir tres baixes.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9583

1013.

Diario de los movimientos de nuestro exército desde el día 26 de março en que
salieron los Excelentíssimos Señores Generales de la ciudad de Valencia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 26
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari dels esdeveniments que van tenir lloc al

regne de València des del 26 de març, dia que el general Galloway i el marquès de las Minas
van sortir de la capital. Entre final del mes de març i principi d’abril, l’exèrcit aliat va passar
pels llocs d’Alzira, Xàtiva, Fuente de la Higuera i Yecla, entre altres. El dia 14 d’abril, prop
de Montealegre, el marquès de las Minas va presentar batalla a l’exèrcit borbònic, que
comandava el duc de Berwick, però aquest va defugir l’enfrontament. Inclou també les
activitats que el rei Carles III va participar a Barcelona durant la Setmana Santa de 1707,
principalment als oficis que es van fer a Santa Maria del Mar i a la catedral.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5756

1014.

Diario succinto de lo sucedido en los ataques y toma del famosíssimo Real castillo de
Milán y rendimiento de otras plaças y castillos desde 16 de febrero de 1707 hasta 13
de abril del mismo año

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de vuit

puntes a l’encapçalament. Numerada amb el 27.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Milà el 16 de febrer de 1707 que informava sobre

l’ocupació del castell d’aquesta ciutat per part de les tropes aliades. Després d’uns dies
d’intens bombardeig, va arribar un enviat del rei Lluís XIV de França amb la ratificació d’un
tractat proposat pel príncep Eugeni de Savoia, en virtut del qual l’exèrcit francès es retirava de
Màntua, Otiglia, Mirandola, Cremona i altres ciutats italianes. El 20 de març les tropes
borbòniques van abandonar el castell de Milà. Dos dies després es va cantar un Te Deum a la
catedral de la ciutat en acció de gràcies per aquesta victòria.
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LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1015.

Noticias venidas a Barcelona dia 25 de abril 1707 por correo extraordinario de
Valencia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament. Numerada amb el 25. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats del regne de València. Alacant, 20
d’abril de 1707, una flota formada per 24 vaixells de guerra i uns altres tants de transport, sota
el comandament de l’almirall [George] Byng, va arribar a la badia d’Alacant. Dels vaixells en
va desembarcar un contingent format per tropes holandeses, portugueses i espanyoles.
València, 22 d’abril, en aquesta ciutat es va celebrar la notícia de l’arribada de la flota aliada a
Alacant.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1016.

Noticias generales de diferentes partes de Europa, venidas a Barcelona y publicadas a
8 de julio 1707
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de vuit

puntes a l’encapçalament. Numerada, amb el 30. Notícies separades amb epígrafs, amb el
nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de juny de
1707, un enviat del rei de Suècia va arribar a la cort imperial anunciant que el rei Lluís XIV
de França havia demanat al monarca suec que actués de mediador per acabar la guerra.
Londres, 24 de maig, després de rebre notícies sobre el desenllaç de la batalla d’Almansa per
cartes de França, el govern va ordenar l’enviament a Espanya d’un reforç de 12.000 soldats.
Milà, 15 de juny de 1707, el príncep Eugeni de Savoia va rebre el nomenament de capità
general de l’Estat per part del rei Carles III. Roma, 4 de juny, va arribar a aquesta ciutat un
comissari imperial enviat des de Milà per demanar al Papa l’avituallament per les tropes
aliades que havien de passar pels Estats Pontificis. Gènova, 8 de juny, en aquest port es van
embarcar uns 3.000 cavalls per enviar a Catalunya. La Haia, 1 de juny, els Estats Generals,
assabentats del desenllaç de la batalla d’Almansa, van resoldre enviar un reforç al rei Carles
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III. Barcelona, 8 de juliol, un gran nombre de refugiats dels regnes d’Aragó i València
arribaven diàriament a aquesta ciutat, fugint del saqueig i la destrucció que feien l’exèrcit
borbònic.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden las Ordenanzas Reales para el nuevo
arreglamento de las tropas, el Juizio de la Europa en la gran causa de la libertad común, Vida
y hechos del Augustíssimo Señor Emperador Leopoldo Primero, con láminas y sin ellas;
missales, breviarios, diurnos, oficios de Nuestra Señora y otros libros de Rezo Divino”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11040

1017.

Copia de carta que la Fidelíssima ciudad de Nápoles ha escrito a la Magestad
Católica del Rey nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde) en manifestación del
gozo que ha tenido de verse baxo la obediencia y suave dominio de su Magestad y
libre de la esclavitud que padecía en el tyrano govierno del duque de Anjou, puesta a
las reales manos por el marqués de Rofrano, gentilhombre de cámara de su
Magestad, día 21 de julio de 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: ciutat de Nàpols
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta signada pels “Electos de la Fidelíssima Ciudad

de Nápoles”, datada en aquesta ciutat el 7 de juliol de 1707, adreçada al rei Carles III, en la
que les autoritats municipals d’aquesta ciutat reconeixien la seva fidelitat al rei i mostraven la
seva satisfacció i agraïment per l’alliberament de la ciutat del domini dels Borbons.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se advierte como prontamente se dará al público el Diario

de todo lo sucedido en el Reyno de Nápoles”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3000
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 586, BC, Pòrter Nàpols XXIX/28; BUB, B-65/4/3-26; UPF,

ZX1707.C68; AHCB, B. 1707 8º op.8

1018.

Diario del destacamiento de la armada Cesárea de Italia, comandado por el
Excelentíssimo Señor general conde Daun, para recobrar por la Augustíssima Casa el
Reyno de Nápoles, puesto en las reales manos del Rey nuestro Señor por el marqués
de Rofrano, gentilhombre de cámara de su Magestad, que llegó a este puerto jueves a
21 de julio de 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 5 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Numerada, amb el 31.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de les accions que van portar a l’exèrcit
imperial a conquerir el regne de Nàpols, el juliol de 1707. El relat s’inicia els dies 13 i 14 de
maig, quan les tropes comandades pel general [Wirich Philipp von] Daun van començar a
concentrar-se a les proximitats de la ciutat. Al llarg de les setmanes següents l’exèrcit va anar
ocupant diverses places, fins que van entrar a Nàpols, el dia 7 de juliol. Segons la notícia, els
camins eren plens de gent que aclamava els imperials amb imatges del rei Carles III. La
notícia va arribar a Barcelona de la mà del marquès de Rofrano el 21 de juliol de 1707.
APUNT HISTÒRIC: el rei Carles III, a través del secretari Ramon Vilana Perles, va informar els

consellers de Barcelona de la conquesta de Nàpols el 21 de juliol, el mateix dia que el rei
havia rebut la notícia. DACB, vol.XXVI, p.232.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-28
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3; BC, F.Bon. 2164; AHCB, B 1707 8º op. 11

1019.

Noticias verdaderas de la felicidad con que su Alteza Real de Saboya y el Sereníssimo
Señor príncipe Eugenio con la armada anglolandesa han entrado por las costas de
Francia, encaminándose azia a Tolón, que llegaron a Barcelona día 21 de julio con los
señores embiados extraordinarios del Señor Rey de Prusia y de su Alteza Real de
Saboya
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 32. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Gènova, 5 de juliol de

1707, una flota francesa, formada per 45 vaixells de guerra, es trobava retinguda a Toló per la
manca de mariners i de diners, però també pel temor a trobar-se amb l’armada aliada que era
al Mediterrani. Niça, 15 de juliol, el príncep Eugeni de Savoia va arribar a aquesta ciutat amb
intenció de dirigir-se a conquerir Toló. Viena, 25 de juny, un correu arribat d’Hongria va
portar la notícia a la cort imperial d’una important victòria contra els rebels hongaresos.
Barcelona, 23 de juny, un vaixell anglès va portar a la capital catalana els ambaixadors de
Prússia i de Savoia. Va arribar també el marquès de la Torre, enviat del regne de Mallorca, per
posar-se al servei de Carles III.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.43
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1020.

Descripción y noticia diaria de lo obrado en el assedio y defensa de la plaça de Denia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de malta a

l’encapçalament. Numerada, amb el 34.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’estat del setge que l’exèrcit borbònic va

posar a la ciutat de Dènia el 1707. La narració s’inicia el 27 de juny, quan des de la ciutat van
veure les tropes borbòniques, formades per uns 6.000 efectius d’infanteria i 1.000 de
cavalleria. L’intercanvi de foc va començar l’endemà. El 19 de juliol van arribar a la costa dos
vaixells de la flota aliada amb alguns reforços. Aquell mateix dia, els borbònics van llançar un
assalt contra la ciutat, que fou rebutjat pels defensors. El dia 21 de juliol els borbònics van
aixecar el setge i es van retirar. Segons la notícia, els assetjants van patir més de 3.000 baixes
en aquesta acció, entre morts, ferits, presoners i desertors.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11039

1021.

Noticias que ha trahido un expresso despachado de Milán en 29 de julio y llegado a
Barcelona a 10 de agosto 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de vuit

puntes a l’encapçalament. Numerada, amb el 35. Notícies separades amb epígrafs, amb el
nom de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Nàpols, 12 de juliol de

1707, l’exèrcit aliat va entrar en aquesta ciutat, la qual va aclamar el rei Carles III. Tot seguit,
es va celebrar un Te Deum a la catedral. Segons la notícia, tan bon punt els aliats van entrar,
els habitants van destruir una estàtua de bronze de Felip V havia fet posar en una de les
places. Milà, 24 de juliol, un correu extraordinari va portar una relació impresa de Nàpols que
contenia la notícia anterior, afegint també que tots els castells d’aquella ciutat, entre els que hi
havia el Castel Nuovo i Sant’Elmo, eren en poder dels aliats. Roma, 16 de juliol, amb
l’arribada a aquesta ciutat de la notícia de l’aclamació de Carles III feta a Nàpols, la noblesa
romana va substituir les armes de Felip V que tenien als seus palaus per les de Carles III.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11058

1022.

Copia de la real carta que lo Rey nostre Señor (que Déu guarde) se ha dignat
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escríurer als Excelentíssims y Fidelíssims senyors deputats y oydors de comptes del
General del Principat de Cathalunya, en que se serveix participar son feliz casament
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: Carles III d’Àustria
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III, datada a Barcelona el 18
d’agost de 1708 [i.e. 1707], adreçada als diputats de la Generalitat, en la que els anunciava el
seu casament amb la princesa Elisabet Cristina de Brunswick. El rei avisava els diputats que
la princesa arribaria a Barcelona al voltant del mes d’octubre d’aquell any.
OBSERVACIONS: indica que fou “estampada en Barcelona, per manament dels Excelentíssims y

Fidelíssims senyors deputats y oydors de comptes”. El títol és en català i la carta en castellà.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9188
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/3-25; AHCB, B 1707 8º op. 5; BM, F 3 8º 23
ALTRES EDICIONS: existeix una còpia de la mateixa carta enviada pel rei Carles III als

consellers de Barcelona, impresa per Joan Pau Martí amb el títol Carta con la qual la
Magestad del Rey nuestro Señor D.Carlos III (que Dios guarde) participa a la Excelentíssima
Ciudad de Barcelona su feliz y dichoso casamiento, datada a Barcelona el 18 agost 1707. BC,
F.Bon. 5758; BB, Patrimoni, * N 15-II-15a.45; AHCB, B 1707 8º op. 4

1023.

Mercedes que el Rey nuestro Señor (Dios le guarde) ha sido servido dispensar a sus
vassallos en el día 18 de agosto de 1707, en que se publicó el Real Casamiento de su
Magestad con la Sereníssima Señora princesa Elisabet Christina de Braunswyc
Wolffembuttel
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: relació de les persones que van rebre càrrecs i premis arran del
casament de Carles III amb la princesa Cristina de Brunswick. Hi figura, en primer lloc, el
comte de Cardona, majordom major de la reina. A continuació hi ha els noms dels
“gentilhombres de cámara”, de les “llaves de entrada” i dels “sumilleres de cortina”. Inclou
també els “oficios y puestos de la Corona”, atorgats a diferents nobles, entre ells el comte de

601
Villafranquesa, “ministro de Capa y Espada del Supremo de Aragón por Valencia”; Joan
Descatllar, batlle general de Catalunya, així com autoritats del regne de Valencia. Hi ha també
els noms dels nomenats per ocupar les “encomiendas” de l’ordre de Montesa en diferents
ciutats i els abats d’alguns monestirs de l’orde de sant Benet a Catalunya. El rei atorgava a
Jaume Puig de Perafita, destacat membre dels vigatans, “la hazienda y bienes que fueron del
dr. Joseph Alòs”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.9186
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/3-29, XVIII-2106-32

1024.

Gracias que el Rey nuestro Señor (Dios le guarde) ha sido servido dispensar a sus
vassallos en el día 18 de agosto de 1707 en que se publicó el Real Casamiento de su
Magestad con la Sereníssima Señora princesa Elisabet Christina de Braunswyc
Wolffembuttel

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: llistat de les persones de la noblesa catalana, valenciana i aragonesa

que van rebre títols i càrrecs amb motiu del casament de Carles III amb Isabel Cristina de
Brunswick. En primer lloc, destaca el comte de Cardona, que fou nomenat majordom major
de la reina. Entre altres, foren nomenats “grandes”, “gentilhombres de cámara”, “sumilleres
de cortina”, així com marquesos i comtes. Hi figuren també els nomenaments d’oficials reials
com el batlle general, alcalde de València i altres, així com també alguns abats de l’orde de
sant Benet a Catalunya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1707 8º op.16

1025.

Gazeta, publicada en Barcelona dia 17 de setiembre 1707

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Toló
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 39.
RESUM DEL CONTINGUT: un exèrcit de reforç, format per 3.000 efectius de cavalleria i 9.000

d’infanteria havia embarcat al port de Final [Finale Ligure], a Itàlia, en direcció a Barcelona.
La flota aliada havia bombardejat Toló, causant un gran dany, a la vegada que l’exèrcit del
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duc de Savoia s’hi apropava per terra [Batalla de Toló]. El governador d’Alacant va enviar
tropes de socors a Alcoi per obligar els borbònics a aixecar el setge que havien posat a aquesta
ciutat. Segons notícies arribades de Madrid a Alacant, la capital castellana era víctima de
l’extorsió del govern “tirànic” de Felip V. De Lleida va arribar notícia que l’exèrcit borbònic
era prop de la ciutat, amb intenció de posar-hi setge.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Toló fou guanyada per l’exèrcit borbònic, que va impedir a les

tropes comandades pel príncep Eugeni de Savoia, amb el suport de la flota aliada, apoderar-se
d’aquest port francès.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.44

1026.

Diario de todo lo sucedido en el sitio y expugnación de la importante plaça de Sussa
que han ocupado su Alteza Real de Saboya, el señor príncipe Eugenio de Saboya
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’ocupació de la ciutat de Susa, al

Piemont, per part de les tropes imperials comandades pel príncep Eugeni de Savoia. L’exèrcit
imperial va acampar a la vall de Susa el dia 10 de setembre de 1707 i el dia 21 van iniciar-se
els moviments per encerclar la ciutat. Segons la notícia, els diputats locals van lliurar les claus
de la ciutat a l’exèrcit imperial, després que l’exèrcit francès l’hagués abandonada
precipitadament.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1707 8º op. 12
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3

1027.

Artículos de la capitulación del castillo de Lérida y fuerte de Gardeny, entre Su
Alteza Real el Señor duque de Orleans, de una parte, y su Alteza el Señor príncipe de
Hassia Darmstad, comandante general de dicha plaça
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les condicions pactades entre el duc d’Orleans, per part

del bàndol filipista, i el príncep Ernest Lluís de Darmstad, per part aliada, per a la capitulació i
lliurament de la ciutat de Lleida, signades el dia 11 de novembre de 1707. El document consta
d’un total de 13 articles, alguns esmenats al marge.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5759
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3; AHCB, B 1707 8º op. 1; UL, Arxiu Sol-Torres, 0048;

BM, F 2 8º 9
ALTRES EDICIONS: existeix una notícia publicada a Madrid per Antonio Bizarrón amb el títol

Relación de la rendición de los castillos de Lérida y las capitulaciones con que salió su
guarnición. UL, Arxiu Sol-Torres, 0049

1028.

El juizio de la Europa en la gran causa de la libertad común, por las razones que tiene
la Sacra Cesárea R.M. de Leopoldo I, Emperador de Romanos, sobre la Monarquía
de España, insidiosamente ocupada de franceses

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 126 pàgines, 4º.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista centrat, principalment, en rebatre els arguments
amb que es basava la pretensió de França al tron espanyol. Inclou documents i tractats, com,
per exemple, les renuncies de Maria Teresa i Anna d’Austria a la monarquia hispànica.
OBSERVACIONS: indica que el pamflet fou traduït de l’italià al castellà.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/3-31
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/20-9; BUB, XVIII-6163-2; BUB, B-57/4/5; BUB, B-

64/4/16; BUB, B-55/4/3; BC, F.Bon.512; BC, F.Bon.2993; BC, 1-III-66; AHCB, B 1707 8º
(2); UPF, ZX1707.J85; ACA, Generalitat, sèrie V, 226

1029.

La paz octaviana que prometen las victorias de Carlos III y sus altos aliados, con la
verdadera humillación de la mentida omnipotencia de la Francia, dedícala al Rey
nuestro Señor Carlos III (que Dios guarde) su autor, un fiel vasallo de su Magestad,
aragonés

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà

604
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista escrit per un personatge que signava com a

“vassall aragonès” en el que defensava que Carles III era l’únic rei legítim d’Espanya i
analitzava les raons per les quals l’exèrcit borbònic havia sigut derrotat a la península. Conté
una dedicatòria adreçada al rei a l’inici.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en casa de Antonio Rubio, mercader de libros, en
la calle de las Danças, su precio un deziocheno”. A la vegada, inclou l’anunci d’un altre
pamflet. “El impressor al letor: porque los franceses se han valido y se valen del especioso
pretexto de la religión para mantener a devoción del Señor duque de Anjou los pueblos de
España, en lo qual han mezclado muchas calumnias, se dispone, para desvanecerlas, otro
papel con el título siguiente: El peso del santuario, para pesar la religión de la Casa de Austria
y la religión de la Casa de Francia”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 592
ALTRES EXEMPLARS: BM, F 3 8º 24
ALTRES EDICIONS: Barcelona, Francesc Guasch, 1708, BUB, B-45/3/22-9; ABEV, Varis 74-24;
València, Diego de Vega, AHCB, A 8º op. 389; Saragossa, Francisco Revilla, AHCB, A 8º op.
894

1030.

Traducción de una memoria repartida en Olanda a principio del año passado de 1705
por un confidente de Francia y de su respuesta, que va al margen, para mas clara
inteligencia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 52 pàgines, 4º. Imatge d’un falconer en portada. Caplletra ornamentada, a

5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: traducció al castellà d’un pamflet borbònic escrit en francès que

suposadament fou distribuït a Holanda per ordre de Lluís XIV. El text està disposat a dues
columnes, de manera que en una banda hi figura la traducció del pamflet borbònic i al costat
hi ha la resposta d’un partidari del bàndol austriacista que rebat, punt per punt, cada un dels
arguments, negant la legitimitat de Felip V al tron hispànic i defensant la causa de Carles III.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 158
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3; BUB, B-65/5/15-2; BUB, B-45/3/22-10; BUB, C-

240/6/20-5; BC, F.Bon. 4675; BC, F.Bon. 591; BC, F.Bon. 12742; AHCB, B 1707 8º op. 22;
BM, F 30 8º 5; ACA, Generalitat, sèrie V, 219/33
ALTRES EDICIONS: València, Vicente Cabrera, BUB, XVIII-6163-4

605
1031.

Consulta que un ministro de estado de Francia hizo al Rey Christianíssimo

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1707
AUTOR: Anne-Jules de Noailles, ministre francès
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada suposadament per un ministre d’Estat

de França [el duc Anne-Jules de Noailles] al rei Lluís XIV. A grans trets, el ministre
assenyalava al rei de França que els beneficis que comportava tenir un rei de sang francesa a
Espanya, sobretot el comerç amb Amèrica, eren inferiors als perjudicis que la guerra causava
a França. Per això, el ministre recomanava al rei que retirés el seu nét d’Espanya i afavorís la
pau a Europa.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Hallarán en la misma imprenta un Tratado Político de
Esquadrones y Régimen de las Vozes que se deven usar en la infanteria para el exercicio de
armas”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 587
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5757
NOTA: en l’exemplar descrit no hi consta la firma de l’autor ni la data de publicació. El nom de

l’autor figura en una altra edició, sense peu d’impremta, titulada Consulta del mariscal duque
de Novalles a S.M. Christianissima, que se la pidió como a ministro que es de Estado en la
Francia. Impresa en Francfort y traducida de francés en español, signada pel mariscal
Novalles el 2 de febrer de 1707. AHCB, A 12º op. 522.

1032.

Justícia y conciencia en la causa del Señor Carlos Tercero (que Dios guarde),
arregladas según toda ley natural, divina y humana, ajustadas para el tribunal de
Dios y de los hombres, presentadas por los fieles, leales y verdaderos españoles contra
la injusta, violenta y desreglada obstinación de los que no le reconocen legítimo Rey
de las Españas en este memorial de verdades authenticas contra engaños solemnes

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 144 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de l’arxiduc Carles

d’Àustria a la corona hispànica, amb arguments teològics però també polítics, escrita, molt
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probablement, per un clergue. Segons la introducció, l’obra estava adreçada a “todos los
prelados”; és a dir als membres de l’Església. Entre altres coses, l’autor analitzava el
testament del rei Carles II i assenyalava tots els punts que, al seu parer, constituïen “enganys”.
Basava també la seva opinió en alguns documents relacionats amb la successió a la monarquia
hispànica fets al llarg del segle XVII com, per exemple, els capítols matrimonials dels reis de
França amb infantes espanyoles i la seva renúncia a la corona d’Espanya. Al final, a mode
d’annex, es reprodueixen tots aquests documents. Inclou també un apartat on l’autor
denunciava els sacrilegis comesos pel bàndol borbònic al Regne de València.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 583

1033.

Breve y clara demostración de el legítimo derecho que tiene a la Corona de España
nuestro Rey y Señor Carlos III, que Dios guarde y prospere
IMPREMTA: Flora Casas, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1707
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de Carles III com a rei

d’Espanya, basada en arguments polítics i principalment en les irregularitats del testament de
Carles II. En aquest sentit, l’autor sostenia que els capítols matrimonials de la infanta Maria
Teresa d’Àustria amb el rei Lluís XIV de França signats el 1659 impedien als seus successors
heretar la monarquia espanyola. Inclou també la transcripció de la renúncia de la infanta a la
corona espanyola i la de la infanta Anna, que s’havia casat amb Lluís XIII el 1619.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Vénense en la parada de Gabriel Subirana, al Born, en la
vicaria de Santa Maria”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2994
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1707 8º op. 2

1034.

Proposición de la Señora Reyna de la Gran Bretaña que a los 17 de noviembre 1707
hizo a los Parlamentos de su Reyno respeto de los esfuerços para proseguir la guerra
a favor de la causa común, con la obsequiosa respuesta de los Comunes,
correspondiente en todo a la expressión de sus designios
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: reina Anna d’Anglaterra
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Numerada, amb el 2.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció del discurs que la reina Anna d’Anglaterra fa fer davant

les cambres dels Lords i dels Comuns el 17 de novembre de 1707. En la seva intervenció la
reina demanava als Comuns que facilitessin els diners necessaris per a la guerra,
“particularmente para socorrer con tiempo al Rey de España [Carles III]”. Tot seguit,
adreçant-se a les dues cambres, la reina demanava també un esforç per tirar endavant el
projecte d’Unió [entre Anglaterra i Escòcia]. Inclou la resposta dels Comuns, presentada el 23
de novembre de 1707, en la qual es mostraven disposats a atorgar els subsidis necessaris per a
la guerra i, d’igual forma, prometien fer costat a la reina en el projecte d’Unió amb Escòcia.
OBSERVACIONS: indica que fou publicada a Barcelona el 14 de gener de 1708.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1708 8º op. 8

1035.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 21 de enero de
1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 3. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 27 de

novembre de 1707, la flota anglesa havia capturat dos vaixells francesos a Terranova.
Brussel·les, 29 de novembre, el Consell d’Estat de Flandes projectava una reforma a l’exèrcit,
perquè l’excés d’oficials suposava una gran despesa per a les rendes reials. Viena, 30 de
novembre, els ministres de Dinamarca, Saxònia, Munster i Hessen-Cassel oferien 30.000
soldats a Anglaterra i Holanda. Friburg, 10 de desembre, inclou la transcripció d’una carta
enviada per l’elector de Hannover a la Dieta de Ratisbona en la que anunciava el retorn a la
seva cort. La Haia, 1 de gener de 1708, el duc de Marlborough va partir cap a Anglaterra.
Barcelona, 20 de gener, un total de set vaixells de transport amb reforços havien arribat a la
ciutat.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Para el día 24 del corriente se venderá el Gran Piscatore de

Sarraval, a dos sueldos de ardites, en su misma casa a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.47

1036.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 26 de enero de
1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 4. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. “Neicastel”
[Neuchâtel], 9 de novembre de 1707, el rei Lluís XIV va donar ordre al mariscal de Villars de
dirigir-se a Besançon per entrar al principat de Neuchâtel en cas que fos adjudicat al rei de
Prússia. París, 11 de desembre, el mariscal de Villars va arribar a la Cort, deixant les tropes en
els quarters d’hivern del Rin. Viena, 13 de desembre, el comte de “Galves” [possiblement
Galway] va arribar a la Cort imperial procedent de Barcelona amb cartes de Carles III per a la
princesa Isabel Cristina de Brunswick, la qual fou declarada reina d’Espanya. Barcelona, 26
de gener de 1708, el rei Carles III va batejar un regiment amb el nom de la reina.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como ha salido el Gran Piscatore de Sarraval.
Véndese en la misma casa, a los Algodoneros, a dos sueldos de ardites”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.48

1037.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 22 de febrero de
1708
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament. Numerada amb el 7. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, a 1 de
desembre de 1707, la població de Sicília va desenterrar el cos de l’almirall [Cloudesley]
Shovell i el van enviar al port de Portsmouth per tal que fos enterrat a Anglaterra. Hamburg, a
3 de desembre, els enviats de Rússia i Suècia es van reunir a Lituània per negociar un tractat
de pau. La Haia, 6 de desembre, els Estats Generals van donar ordre d’incorporar als
regiments holandesos els soldats supervivents de la batalla d’Almansa. Brussel·les, 9 de
desembre, la reina d’Anglaterra havia acceptat pagar el sou de 20.000 soldats de l’exèrcit
imperial i els Estats Generals d’Holanda uns altres 10.000. Viena, 18 de desembre, el príncep
Eugeni de Savoia va arribar a la cort imperial procedent de Viena per tal de reunir-se amb
l’Emperador i informar-lo sobre la situació de la guerra a Itàlia.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820
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1038.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 4 de abril de 1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 13. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de febrer de
1708, es van iniciar els preparatius pel viatge de la reina Elisabet Cristina de Brunswick cap a
la cort imperial. Londres, 7 de febrer, la flota anglesa havia sortit de Portsmouth en direcció a
Portugal. La Haia, 14 de febrer, els diputats s’havien reunit a Gant per acordar un donatiu per
a Carles III. Venècia, 4 de febrer, va arribar Stanhope, enviat de la reina d’Anglaterra,
procedent de Barcelona, que es dirigia a Londres. París, 10 de febrer, algunes veus afirmaven
que el duc de Berwick passaria a comandar l’exèrcit del Delfinat i el marquès de Bezons
aniria a Espanya. Tremp, 20 de març, un contingent de l’exèrcit aliat, comandat pel coronel
alemany [Friedrich] Schover, va arribar fins a Graus, obligant a la guarnició a abandonar el
poble. Barcelona, 4 d’abril, segons notícies de Lisboa s’esperava l’arribada a aquesta ciutat
d’un reforç format per 18.000 efectius d’infanteria i 6.000 de cavalleria.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.49

1039.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 18 de abril de 1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 24 de febrer de
1708, després d’haver decretat la canonització de Caterina de Bolonya i de Andrés de
Avellino, la Congregació de Ritus es va reunir per tractar la de Jaime de la Marca i Fèlix de
Cantalice. Nàpols, 20 de febrer, el virrei va ordenar reduir el preu de la farina, malgrat
l’increment del blat. Basilea, 2 de febrer, el comte de Trauttmansdorff, ambaixador imperial,
va fer publicar un manifest en el que assegurava que els aliats dedicarien tots els esforços
necessaris per mantenir el rei de Prússia en possessió del ducat de Neuchâtel. Londres, 17 de
febrer, el secretari de la reina, [William] Cregg, fou condemnat a mort, acusat de traïció per
haver tingut correspondència amb Michel Chamillard, secretari del rei de França. Barcelona,
18 d’abril, es va celebrar el funeral pel comte de Noyelles a l’església de la Mercè, i també el
del conseller en cap, a Santa Maria del Pi, amb l’assistència dels oficials de la Coronela.

610
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese a todos los theologos morales que se imprime a

toda diligencia el Fuero de la Conciencia o Compendio Moral Salmanticense, nuevamente
corregido y aumentado por su autor, en la quinta impressión hecha en Madrid, en la qual a
mas del Tratado de Conciencia y de Leyes, se hallan otras muchas addiciones esparcidas en el
cuerpo de dicho libro, que en esta impressión iran notadas al principio de la addición con esta
¶ y a la fin con esta otra *, las quales son muy substanciales, como lo advierte el mismo autor
en la epístola ad lectorem in fine, y por quanto dichas addiciones no se hallan en ninguna de
las impressiones que hasta aora se han hecho, tanto en esta ciudad como en las demás partes.
Se advierte para los que desean dicha obra con toda perfección, que la hallarán en dicha
estampa de Rafael Figueró y no en otra parte, en donde también se vende todo el Curso Moral
Salmanticense”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.50

1040.

Copia de carta de 13 de abril 1708 en que el marqués de Pirro Visconti, gran canciller
de Milán, participa a su Magestad (que Dios guarde) la feliz vitoria que han logrado
las armas de los Altos Aliados, derrotando enteramente la armada de Francia, que
passava a Escocia, la qual se ha recibido oy 25 de abril por un extraordinario que
acaba de desmbarcar en este puerto de Barcelona
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: Piero Visconti, governador civil de Milà
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Segona pàgina en blanc. Caplletra ornamentada amb motius

florals, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Numerada, amb el 17.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia basada en una carta datada a Milà el 13 d’abril de 1708,
suposadament enviada per Piero Visconti, governador civil del Milanesat, al rei Carles III, a
Barcelona. Segons la carta, la nit anterior va arribar a Milà un enviat imperial amb la notícia
que el 23 de març l’almirall George Byng havia derrotat completament la flota francesa que
transportava el príncep de Gal·les [James Stuart] a Escòcia amb l’objectiu d’envair la Gran
Bretanya.
APUNT HISTÒRIC: en realitat, aquesta batalla no s’arribà a produir. James Stuart, conegut com el

“vell pretendent”, fill del destronat Jaume II d’Anglaterra, va intentar desembarcar amb tropes
franceses a Escòcia el 23 de març de 1708. En aparèixer l’armada anglesa, comandada per
l’almirall Byng, però, la flota francesa va preferir retirar-se que entrar en batalla. A. LYNN,
The Wars of Louis XIV…, op. cit., p.317-318.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 150

1041.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 10 de mayo de
1708
IMPREMTA: Rafael Figueró

611
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Lisboa, 7 de febrer de

1708, l’exèrcit del rei de Portugal va quedar disposat en 30 regiments d’infanteria i 11 de
cavalleria i dragons. Roma, 31 de març, es va difondre en aquesta cort la carta que el rei de
França va enviar al Papa amb motiu de l’anunci d’una expedició a Escòcia per tal de retornar
el príncep de Gal·les, hereu del rei Jaume al tron d’Anglaterra. Inclou la transcripció. Gènova,
16 d’abril, el príncep de Gal·les va tornar a París, després de fracassar l’expedició per
desembarcar a Escòcia. París, 10 d’abril, la Cort francesa estava consternada arran del fracàs
de l’expedició d’Escòcia. Barcelona, 9 de maig, segons notícies de Tortosa, un grup de
miquelets havia derrotat dues companyies de la guarnició de Morella.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “El papel que corre en respuesta de la carta que llaman

Pastoral del arçobispo de Zaragoça se hallará en esta imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.51

1042.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 16 de mayo de
1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Sucessió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 20. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de març, els
comissaris imperials van partir per assistir a la dieta de Presbourg [Bratislava]. Friburg, 7
d’abril, l’elector de Hannover tenia l’exèrcit gairebé a punt per dirigir-se al front del Rin.
Nàpols, 13 de març, un contingent de 600 soldats espanyols es va embarcar en aquest port per
dirigir-se cap a la Toscana. Gant, 4 de març, els francesos reforçaven les seves línies a Lille i a
Tournai. Amsterdam, 8 de març, quatre corsaris holandesos van capturar una flota mercant
francesa formada per 16 vaixells que anava des de Baiona i La Rochelle cap a Amèrica.
Barcelona, 14 de maig, una processó general el dia 12 de maig, amb l’assistència del rei
Carles III, va servir per celebrar l’aixecament del setge borbònic de 1706. Un vaixell
procedent de Lisboa va portar la notícia que l’almirall Leake havia arribat a aquell port el dia
7 d’abril amb provisions i municions destinades al Principat.

612
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “El sermón que predicó el M.R.P. Letor Fr. Thomás Marín en
las fiestas de S.Thomás de Aquino se vende en la misma imprenta”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.52

1043.

Noticias verdaderas de los felizes sucessos que a favor de nuestro adorado monarca
Carlos Tercero (que Dios guarde) se han conseguido en estos mares de Cathaluña y
dentro el Mediterráneo con el arribo de la gran flota de los Altos Aliados
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 21.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona, el 25 de maig de 1708. Una sagetia

catalana, anomenada Santa Eulàlia, amb patent de cors, va capturar un vaixell francès que
transportava pólvora prop de Dènia i uns altres tres que eren al port de València, carregats de
blat, els quals va portar fins a Barcelona. El 19 de maig, el capità anglès [Henry] Jennings va
capturar un vaixell francès prop de Mallorca. El dia 21 de maig van arribar al port de
Barcelona tres vaixells de guerra de 70 canons que formaven part de la flota aliada
comandada per l’almirall Leacke. L’endemà, aquests vaixells es van enfrontar contra un
comboi francès davant de Cambrils.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.53
ALTRES EDICIONS: aquesta notícia fou reproduïda a Milà per Marco Antonio Malatesta amb el
títol Vere e distinte notizie de felici successi che a favore della maestá del Ré nostro Signore
Carlo Terzo (che Dio guardi) si sono conseguiti ne mari di Catalogna e dentro il
Mediterraneo coll arrivo della gran flota inglese ed olandese sotto il comando dell
ammiraglio Lake, ricevute da Barcellona con lettere de 25 maggio del corrente anno. BC, 16III-8/7

1044.

Noticias de diferentes partes, venidas à Barcelona y publicadas dia 27 de junio de
1708
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 25. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.

613
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de maig de

1708, el bisbe de Liubliana [Franz von Kuenburg] es preparava per acompanyar
l’arxiduquessa Marianna, que havia de casar-se amb el rei de Portugal. Roma, 23 de maig, el
Papa va promoure el bisbe de Rimini [Gianantonio Davia], antic nunci apostòlic a Viena, per
complaure a l’Emperador. Frankfurt, 22 de maig, unes barques carregades amb pólvora van
arribar a Colònia per abastir l’exèrcit que era al riu Mosella. Barcelona, 23 de juny, un comboi
de vaixells genovesos va arribar a la ciutat amb un carregament de blat per l’exèrcit. El duc
d’Orleans era prop de Tortosa amb l’exèrcit borbònic, amb intenció de posar-hi setge. Va
arribar a Barcelona la notícia de la pèrdua del castell de Mazalquivir [Mers el-Kebir], al nord
d’Àfrica, que va caure en mans del rei d’Alger.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende la séptima y última impressión del Fuero de

la Conciencia y Compendio Moral Salmanticense, nuevamente enmendada y formalmente
corregida, colocado en sus lugares lo añadido por su autor, con estos señales ¶ *, los quales no
se hallan en ninguna de las impressiones que hasta aora se han dado al público”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.54

1045.

Relación de los Reales desposorios de sus Magestades y demás funciones executadas
en Viena, hasta el día que partió la Reyna nuestra Señora (Dios le guarde) para Italia,
la qual se ha traducido de idioma alemán en el español, y diario del viage de su
Magestad hasta Milán

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari que explica els esdeveniments dels dies
previs i posteriors al casament del rei Carles III amb Elisabet Cristina de Brunswick, que es
va celebrar a Viena el 23 d’abril de 1708. En aquesta cerimònia per poders, Carles III fou
representat pel seu germà, l’emperador Josep I. La notícia inclou molts detalls sobre la
cerimònia i el protocol. Explica també el recorregut que va fer la reina des de Viena fins a
Milà, del 25 al 31 de maig, en el transcurs del viatge cap a Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5760
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1708 8º op. 14

1046.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 5 de julio de 1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim

614
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 26. Notícies separades per epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 18 de maig

de 1708, els escocesos més contraris a la unió amb Anglaterra eren els que inicialment havien
mostrat més fidelitat a la reina Anna. A Edimburg era prevista l’elecció dels diputats que
havien de participar en el Parlament britànic. La Haia, 22 de maig, el duc de Marlborough va
arribar a Gant amb intenció de traslladar-se a Brussel·les per posar-se al capdavant de l’exèrcit
aliat. Ratisbona, 26 de maig, els estats alemanys tenien els exèrcits a punt per enviar als fronts
del Rin. Tortosa, 30 de juny, l’exèrcit borbònic va començar a bombardejar la ciutat el dia 24
de juny. Riudoms, 2 de juliol, el general Starhemberg va enviar un regiment a Benavarri.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.55

1047.

Relación del feliz sucesso que ha logrado el destacamento comandado por el Señor
conde de la Atalaya, que se ha dicho aver marchado a Cervera, derrotando
enteramente 400 cavallos del enemigo, venida a Barcelona y publicada día 11 de julio
de 1708
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 27.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada al campament de l’exèrcit aliat a Cervera, el 8 de juliol
de 1708, que informava d’una victòria que les tropes comandades pel comte de la Atalaya
[Pedro Manuel de Ataíde], general portuguès, van obtenir al camí reial de Cervera a Tàrrega,
on van derrotar un contingent de 400 efectius de la cavalleria borbònica. Segons la notícia, els
borbònics van tenir 150 baixes, mentre que els aliats van tenir set morts i una dotzena de
ferits.
LOCALITZACIÓ: BUB, Ms.1007 Imp 20
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1708 8º op.10; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.56

1048.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona y publicadas dia 25 de julio de 1708
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim

615
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 28. Notícies separades amb epígrafs amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Augusta [Augsburg],

10 de maig de 1708, les tropes aliades a Flandes consistien en 78.500 efectius d’infanteria i
28.500 de cavalleria. Londres, 25 de maig, es van enviar vaixells de reforç a la costa de
Dunkerque per impedir la sortida dels vaixells francesos. Lisboa, 16 de juny, el marquès de
Fronteira [Fernando Mascarenhas], general portuguès, va passar el riu Caya amb 24 regiments
d’infanteria, 10 de cavalleria i 15 peces d’artilleria. Nàpols, 16 de juny, una faluga procedent
de Sicília va portar la notícia al virrei que a Palerm hi havia hagut una revolta contra els
francesos. Barcelona, 25 de juliol, el comte d’Oropesa [Vicente Pedro Álvarez de Toledo] va
arribar a la ciutat per informar al rei que la flota on viatjava la reina Elisabet Cristina de
Brunswick era molt a prop de Mataró.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5761

1049.

Relación de la forma en que se celebró en la corte de Viena el feliz desposorio del
Sereníssimo Señor Rey de Portugal, don Juan el Quinto, con la Sereníssima Señora
archiduquesa doña Maria-Anna de Austria, hija del Augustíssimo Señor Emperador
Leopoldo (de Santa memoria), con las demás funciones que precedieron a ella

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei de Portugal
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració sobre la celebració a Viena del casament de Mariana

d’Àustria, filla de l’emperador Leopold I i germana de Carles III, amb el rei de Portugal. El
document consta de tres parts, amb dates diferents. Comença amb la narració, datada a Viena
el 9 de juny de 1708, de l’entrada de l’ambaixador de Portugal en aquesta ciutat dos dies
abans. A continuació hi ha l’explicació de la trobada de l’ambaixador amb l’arxiduquessa
Maria-Anna, datada a Viena el 27 de juny. Finalment, inclou l’explicació de la celebració del
casament, datada a Viena el 14 de juliol, i dels actes que van tenir lloc a continuació.
OBSERVACIONS: indica que fou “traducida de italiano en español, en esta ciudad de Barcelona”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5775
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/5-13; AHCB, B 1708 8º op. 11; BM, F 32 8º 7

616
1050.

Noticias verdaderas, sacadas de una carta escrita a su A. R. de Saboya por el Conde
de Massei
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla d’Oudenarde
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 29
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’una batalla que va tenir lloc l’11 de juliol de 1708 prop de la
ciutat d’Oudenarde, a Flandes, entre l’exèrcit aliat, comandat pel duc de Marlborough i pel
príncep Eugeni de Savoia, i el francès, al capdavant del qual hi havia el duc de Borgonya, fill
del Delfí de França. La notícia, datada al campament aliat a Oudenarde el 13 de juliol, està
basada en una carta que suposadament va enviar el comte [Annibal] Massei, general savoià, al
duc Víctor Amadeu. Segons la notícia, la batalla va acabar amb derrota francesa, que va tenir
més de 5.000 morts i 6.000 presoners.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.57
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5767

1051.

Lista de los oficiales franceses prisioneros que se han hecho en la batalla dada cerca
de la ciudad de Audenarde en 11 de julio de 1708, mandada hazer por orden del señor
Geldermalssen, deputado en campaña de sus altezas los señores Estados Generales de
las Províncias Unidas
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla d’Oudenarde
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Text a quatre columnes.
RESUM DEL CONTINGUT: llista, sense altre informació associada, dels oficials de l’exèrcit

francès que foren fets presoners en la batalla que va tenir lloc el dia 11 de juliol de 1708 prop
de la ciutat flamenca d’Oudenarde. Segons la llista, el nombre total de soldats presoners fou
de 9.500. Inclou una “Lista de los timbales, estandartes y banderas cogidas en la referida
batalla por los regimientos de la armada del señor Duque de Marleborouch [Marlborough]”.
OBSERVACIONS: indica que fou “traducida de francés en español en esta ciudad de Barcelona”
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 597
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5774; AHCB, B 1708 8º op. 5

617
1052.

Breve discurso y fiel relación de los festejos públicos con que la muy ilustre ciudad de
Mataró solemnizó el feliz arribo a su playa de la Sereníssima Reyna de las Españas,
doña Isabel Christina de Brunswich y de Luneburg; mercedes que nuestro católico
monarca Carlos Tercero dispensó a la dicha ciudad en premio de sus servicios y
finezas; siendo jurados los ilustres señores doctor Joseph de Reniu y Padró, Salvador
Arnau y Major y Joseph Matas, consagrado a los reales pies del Rey nuestro Señor
(que Dios guarde)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles III i Elisabet Cristina de Brunswick
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 52 pàgines, 4º. Escut de Mataró en portada. Caplletra ornamentada a 7

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament. Imatge d’una àguila en la darrera pàgina.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció del discurs pronunciat pels jurats de Mataró en el marc
dels actes que es van organitzar per rebre la reina Elisabet Cristina de Brunswick al port
d’aquesta ciutat. Inclou les cartes que el secretari del rei Carles III, Ramon de Vilana Perles,
va enviar als jurats per avisar-los que la reina desembarcaria en aquest port, per tal que
portessin a terme els preparatius necessaris. A continuació, el document explica els actes que
es van celebrar per rebre a la reina i també l’arribada del rei Carles III, que va anar des de
Barcelona fins a Mataró a recollir la reina.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta, possiblement per error, indica que fou publicat el 1709.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9592
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/4/11-3; AHCB, B 1709 8º op. 4; BMVB, 1 “B” XVII/104;

BM, F 2 8º 13

1053.

Breve relación de el feliz viage de la Reyna nuestra Señora doña Isabel Christina de
Brunswich y Vuolfenbuttel (que Dios guarde) desde San Pedro de Arenes hasta la
ciudad de Mataró, su magnífica y gloriosa entrada en la Excelentíssima ciudad de
Barcelona y reales bodas con la Magestad de el Rey nuestro Señor Don Carlos
Tercero (que Dios guarde), monarca de dos mundos. Sumptuosa pompa con que la
lealtad cathalana aplaudió a sus Magestades en tan célebre ocasión, con la sagrada
circunstancia de averse executado la festiva translación de el glorioso cuerpo de Santa
Maria de Cervellón

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles III i Elisabet Cristina de Brunswick
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 42 pàgines, 4º. Gravat amb l’escut reial. Caplletra ornamentada, a 8 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
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RESUM DEL CONTINGUT: narració del viatge que va fer la reina Elisabet Cristina de Brunswick
des de “San Pedro de Arenes” [Sampierdarena, port de Gènova] fins a Mataró. La reina va
partir de Gènova en vaixell el 13 de juliol de 1708 i va arribar al port de Mataró el dia 25, on
fou rebuda per les autoritats. Inclou la transcripció de les paraules que li van adreçar el
canceller Llorenç Tomàs, els membres de la Reial Audiència i els diputats de la Generalitat. A
continuació, inclou la narració de l’arribada de la reina a Barcelona i dels actes del casament
amb el rei Carles III, que es va celebrar a l’església de Santa Maria del Mar el dia 1 d’agost de
1708.
OBSERVACIONS: inclou una dedicatòria signada per l’impressor, datada a Barcelona el 24 de

setembre de 1708.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.594
ALTRES EXEMPLARS: la BC, F.Bon. 5764; BUB, B-45/3/21-5; BUB, B-65/4/1-36; AHCB, B
1708 8º op.1; BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.60, *N 31-II-2; BMVB, 1 “B” XVII/104; BM, F 2
8º 11
ALTRES EDICIONS: existeix una versió molt semblant, impresa a Girona per Francesc Oliva,
amb el títol Breve y verídica relación de lo que la ciudad de Mataró previno y hizo en el feliz,
quanto deseado, desembarco de la Católica, Sacra, Real Magestad de la Reyna n. Señora,
Da. Elisabet Christina de Brunswich Wolfembuttel en su venturosa playa. BC, F.Bon, 3006

1054.

Mercedes que la real munificencia del Rey nuestro Señor ha dispensado a sus
vassallos en ocasión de la entrada de la Reyna nuestra Señora y Real desposorio de su
Magestad, el dia 1 del corriente mes de agosto 1708
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
TEMA: casament del rei Carles III i Elisabet Cristina de Brunswick
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: llista dels nobles, cavallers i ciutadans que van rebre gratificacions per
part del rei Carles III amb motiu de l’arribada de la reina Elisabet Cristina de Brunswick i del
casament reial. Hi consten els càrrecs atorgats i també gratificacions econòmiques. Hi figuren
també noms de personatges del regne de València.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.12748
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5766; BUB, B-65/4/1-32; AHCB, B 1708 8º op. 7

1055.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 6 de agosto 1708
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 30. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 5 de juny de
1708, un destacament d’infanteria i dragons esperava a la illa de Wight per ser embarcat a la
flota de l’almirall Byng. Viena, 4 de juliol, el duc de Màntua va morir dos dies després que es
publiqués a la Cort imperial un ban contra ell. Nàpols, 6 de juliol, el cardenal [Vicenzo]
Grimani, nou virrei de Nàpols, va arribar a la ciutat el dia 2 de juliol, on fou rebut amb grans
mostres d’alegria. Inclou una llista de càrrecs i gràcies atorgades pel rei Carles III amb motiu
de l’aribada de la reina Elisabet Cristina de Brunswick a Barcelona i del casament reial.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/1-31
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 5768

1056.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 16 de agosto 1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 31. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juliol de
1708, l’Emperador i l’Emperadriu es van acomiadar de la reina de Portugal, l’arxiduquessa
Marianna, que va partir en direcció a Holanda. La Haia, 17 de juliol, després de la victòria de
l’exèrcit aliat a Oudenarde, les tropes franceses van retirar-se desordenadament, una part cap a
Gant i l’altre cap a Coutrai. París, 20 de juliol, la cort francesa estava consternada per la
derrota d’Oudenarde. Un correu va portar la notícia que l’exèrcit francès havia perdut uns
altres 5.000 homes en ser atacada la reraguarda. Brussel·les, 17 de juliol, l’arquebisbe de
Malines [Mechelen] va fer cantar un Te Deum per la victòria aliada a Oudenarde el dia 11 de
juliol. Campament aliat a Cervera, 12 d’agost, uns desertors van assegurar que la cavalleria
francesa havia perdut més de 800 cavalls en el trajecte de Tortosa a Lleida. Barcelona, 16
d’agost, un correu d’Anglaterra que va passar per Frankfurt va portar la notícia que l’exèrcit
aliat havia fet 4.000 presoners a Gant i que el príncep Eugeni de Savoia havia posat setge a
Tournai.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5770
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1057.

Noticia verdadera de la toma de la ciudad de Cáller, capital del Reyno de Cerdeña
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Escut reial en portada. Caplletra ornamentada, a 6 línies.

Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Barcelona el 23 d’agost de 1708 que informava de la

presa de la ciutat de Càller, a Sardenya, per part de l’exèrcit aliat. Segons la notícia, aquesta
informació va arribar aquell dia a Barcelona en unes cartes enviades pel comte de Cifuentes al
Rei Carles III, datades els dies 13 i del 15 del mateix mes. Segons aquestes cartes, la ciutat de
Càller va capitular el dia 13 d’agost. El comte de Cifuentes va ocupar després el càrrec de
virrei de Sardenya.
APUNT HISTÒRIC: el rei Carles III, a través del secretari Ramon Vilana Perles, va informar els

consellers de Barcelona de la conquesta de Càller el 23 d’agost, el mateix dia de l’arribada de
la notícia a Barcelona. DACB, vol.26, p.233.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5771
ALTRES EXEMPLARS: BB, *N 15-II-15a.59; ABEV, Varis 211, 263; BM, F 3 8º 25

1058.

Relación individual de la toma de la ciudad y castillo de Cáller y de todo el Reyno de
Cerdeña, con las capitulaciones de dicha ciudad y reyno
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 33.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Càller, a Sardenya, el 20 d’agost de 1708, que
explicava amb detall l’ocupació d’aquesta ciutat per part de l’armada aliada. La flota
comandada per l’almirall Leacke va arribar a la badia de Càller el 12 d’agost de 1708 i aquella
mateixa nit va començar a bombardejar-la. Segons la notícia, els habitants la ciutat
victorejaven el nom del rei Carles III i reclamaven que s’obrissin les portes. La ciutat va
capitular l’endemà. Inclou les condicions de capitulació proposades pel marquès de Jamaica,
governador borbònic de Sardenya, que foren signades el dia 14 d’agost.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5772
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9191; BUB, B-55/4/3; AHCB, B 1708 8º op. 12
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1059.

Relación verdadera de la gloriosa expedición que han logrado las siempre triunfantes
armas de nuestro invicto Rey y Monarca de las Españas Carlos Tercero (que Dios
guarde) con las de sus aliados en el fidelíssimo Reyno de Sardeña, el día 12 de agosto
del presente año, con alguna noticia de los sucessos que la precedieron

IMPREMTA: [Rafael Figueró]
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la preparació de l’expedició aliada per ocupar la ciutat de
Càller i regne de Sardenya. La relació va precedida d’un resum de com havia viscut l’illa la
mort i successió de Carles II. Inclou la transcripció d’una suposada carta enviada per Manuel
Vallejo de Tapia, secretari del marquès de Jamaica, virrei borbònic de Sardenya, al duc de
Veraguas en la que li explicava els detalls de la pèrdua de Càller i l’Alguer. Segons la carta,
signada en un vaixell a la badia de Càller el 29 d’agost de 1708, els austriacistes tenien molts
partidaris a Càller i a l’Alguer, ja que totes dues ciutats es van rendir amb molta facilitat quan,
segons l’autor, estaven capacitades per resistir un setge.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró per la

similitud amb altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5773
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, A 8º op. 850 (incomplet)

1060.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 26 de setiembre de 1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 35. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de setembre
de 1708, el general [Sigbert von] Heister va partir cap a Hongria per aturar el príncep [Francis
II] Rákóczi, que havia aplegat un exèrcit de 20.000 homes. Londres, 14 d’agost, l’armada
anglesa, amb 24 vaixells de guerra, va sortir a la mar, sense saber-se on es dirigia. París, 24
d’agost, l’exèrcit aliat, comandat pel general [Hendrik van Nassau] Ouwerkerk, el duc de
Marlborough i el príncep Eugeni de Savoia, va posar setge a la ciutat de Lille. Brussel·les, 28
d’agost, el rei Lluís XIV va ordenar al duc de Borgonya anar a socórrer Lille. Madrid, 5 de
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setembre, segons cartes enviades des d’Alcántara, el rei de Portugal es disposava a iniciar una
campanya a Extremadura i Andalusia. Barcelona, 25 de setembre, l’exèrcit borbònic havia
aconseguit ocupar el pont de Montanyana, sobre el riu Segre. Segons informacions facilitades
per desertors, el duc de Berwick havia sigut derrotat quan intentava socórrer Lilla i que la
ciutat havia estat presa a l’assalt pels aliats. Segons cartes de Menorca del dia 22 de setembre,
el general Stanhope era a punt de conquerir Maó i Ciutadella.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.58

1061.

Relación de la feliz conquista han logrado las armas de los altos aliados de la isla de
Menorca y estado de su fuerte castillo y famoso puerto de Mahón, baxo la conduta del
Excelentíssimo señor don Diego de Stanhope, general en xefe por la Reyna de la Gran
Bretaña y su embiado extraordinario a la corte de España; venida a Barcelona por
expresso el día 2 de octubre 1708 y en Mallorca día 8 de dicho mes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Maó el 29 de setembre de 1708 que informava de la

presa de la ciutat i del castell per part de les tropes aliades. Segons la notícia, el bombardeig
es va iniciar el 29 de setembre i l’exèrcit aliat va aconseguir entrar a Maó en poques hores. En
l’assalt va morir el capità “Felipe Stanhope”, germà del general James Stanhope. Inclou les
condicions de la rendició de Ciutadella, que havia tingut lloc dies abans, el 25 de setembre. La
notícia de la conquesta de Maó va arribar a Barcelona el dia 2 d’octubre de 1706 i a Mallorca
el dia 8 del mateix mes.
APUNT HISTÒRIC: el rei Carles III, a través del secretari Ramon Vilana Perles, va informar els

consellers de Barcelona de la presa de Maó el dia 9 d’octubre de 1708, advertint-los que la
notícia va arribar a la ciutat “a primeros del corriente”. DACB, vol.XXVI, p.235.
OBSERVACIONS: indica que aquest full es venia també a Mallorca, a la impremta de Miquel

Cerdà y Antich.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.7088
ALTRES EXEMPLARS: existeix una versió que no conté la referència a la impremta de Miquel
Cerdà i sense la frase al títol “y en Mallorca dia 8 de dicho mes” en el títol. BC, F.Bon. 5776

1062.

Artículos que propone el brigadier don Diego Leonardo Dávila, governador del
castillo de San Felipe de puerto Mahón, al Excelentíssimo señor don Diego Stanhope,
general de las tropas de los príncipes aliados en esta isla de Menorca
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels articles de la capitulació de la ciutat de Maó, ocupada

per les tropes aliades el 30 de setembre de 1708. Els set articles amb les condicions foren
proposats pel governador borbònic de la ciutat, Diego Leonardo Dávila, i la majoria foren
acceptats pel general Stanhope, de manera que la guarnició, que consistia en 400 soldats
francesos i 300 espanyols, va abandonar el castell i van ser transportats en vaixells dels aliats
a ports francesos i espanyols, respectivament.
OBSERVACIONS: el títol figura després del primer paràgraf. Per aquest motiu va aparèixer al

CCUC amb el títol “Aviendose dado fin a la importante expedición y toma del castillo de San
Felipe de puerto Mahón...”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5777
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3

1063.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 16 de octubre de 1708

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 39.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats. Viena, 27 d’agost de 1708, el

general [Sigbert von] Heister, cap de l’exèrcit imperial a Hongria, va derrotar les tropes del
líder rebel hongarès Francis II Rákóczi prop de Neustadtl [Nové Mesto], a Eslovàquia, a
principi del mes d’agost [Batalla de Trencsén]. Segons la notícia, l’exèrcit rebel va tenir més
de 6.000 morts, mentre que els imperials només en van patir 160. La notícia va precedida pel
títol “Diario de las marchas y disposiciones que el señor mariscal de campo general conde de
Heister hizo para atacar al exército rebelde en Ungria, contra el qual consiguió la victória ya
publicada”. Barcelona, 16 d’octubre, el rei Carles III va celebrar el seu aniversari el primer
dia del mes, amb l’assistència a una missa a l’església de Santa Maria del Mar. El dia 12
d’octubre van arribar a Barcelona el mariscal Starhemberg i el comandant Pedro Mascarenas.
Es va confirmar la notícia que l’exèrcit borbònic s’havia retirat de la conca de Tremp,
destruint el pont de Montanyana.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende la relación del feliz viaje y sumptuosa
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entrada de la Reyna nuestra Señora en esta Corte de Barcelona”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1064.

Relación verídica del feliz viage de sus Magestades (que Dios guarde) desde la ciudad
de Barcelona hasta el monasterio de N. Señora de Monserrate
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari el viatge que el rei Carles III i la reina

Elisabet Cristina de Brunswick van fer al monestir de Montserrat l’octubre de 1708. La
comitiva va sortir de Barcelona el dia 18 d’octubre i va fer nit a Esparraguera. Els reis van
arribar a Montserrat l’endemà, a les 5 de la tarda, on van ser rebuts per l’abat Fèlix
Ramoneda. Els monarques van romandre a Montserrat fins el dia 23 d’octubre, participant
durant aquells dies en nombrosos actes de devoció.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5778
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1708 8º op. 15

1065.

Artículos propuestos para entregar la ciudad de Mons a los Altos Aliados
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: príncep Eugeni de Savoia, duc de Marlborough i altres
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 22 articles de la capitulació de la ciutat de Mons,

acordada el dia 20 d’octubre de 1708 pel príncep Eugeni de Savoia i el duc de Marlborough
amb la guarnició borbònica que ocupava aquesta ciutat. Entre altres coses, les dues parts van
acordar que la ciutat seria lliurada als aliats en el termini de vuit dies si abans no arribava un
socors de l’exèrcit de les Dues Corones.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1709 8º op. 3
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 3012; UPF, ZX1709.A78
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1066.

Relación que se ha tenido de los progressos que han conseguido en Flandes las armas
de la grande Alianza, participada a su Magestad (que Dios guarde) con un
extraordinario despachado a este fin por su Alteza Real de Saboya, en Turín a 19 de
deziembre 1708, recibida en Barcelona con un navío inglés a 31 del mismo mes

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Lilla
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’1.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a La Haia el 30 de novembre de 1708 que informava de

la victòria que l’exèrcit aliat, comandat pel duc de Marlborough i el príncep Eugeni de Savoia,
havia obtingut a Flandes contra les tropes franco-espanyoles, prop del riu Escalda, entre
Oudenaarde i Tournai. El duc de Baviera, que dirigia el setge de l’exèrcit francès a
Brussel·les, va llançar fins a nou assalts a aquesta ciutat, però en fracassar i veure que els
aliats havien passat l’Escalda, va aixecar el setge i es va retirar a Namur. El duc de
Marlborough va entrar a Brussel·les el 29 de novembre, mentre que el príncep de Savoia es va
dirigir a Lille per tal de reforçar el setge. Segons la notícia, unes cartes rebudes posteriorment
asseguraven que la ciutadella de Lille s’havia rendit i que el mariscal de Boufflers i tota la
guarnició havien estat fets presoners.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2336

1067.

Discurso general de la presente guerra sobre el estado que oy tiene y sucesso de la
campaña passada

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: compendi de les operacions militars portades a terme pels aliats contra

l’exèrcit borbònic durant l’any 1708. L’explicació fa un recorregut per les principals
campanyes, com les d’Hongria i la d’Itàlia, la de la Península Ibèrica, les conquestes de
Sardenya i Menorca, així com les operacions als Països Baixos.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12749
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 606, BC, F.Bon. 3010; BUB, C-240/6/20-4; BUB, B-55/4/3;

AHCB, B 1709 8º op. 9; BM, F 498 4º 5; ANC, Fons Josep Rafael Carreras i Bulbena (83),
07.26.03.
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1068.

Copia de carta que se esparció en Roma, escrita por su Santidad al mariscal de Tessé,
en respuesta a la que el dicho mariscal escrivió a su Santidad
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1709
AUTOR: Climent XI, papa de Roma
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta escrita pel papa Climent XI en resposta a una

que li havia enviat el mariscal [René de Froulay] de Tessé el dia 14 [desembre de 1708]. A
grans trets, el Papa defensava el seu dret a poder considerar com a rei tant a Felip V com a
l’arxiduc Carles d’Àustria i retreia al comte de Tessé que barregés la política amb
l’espiritualitat i la religió. El Papa enviava un missatge a Lluís XIV, dient-li que enviés 50.000
soldats a Itàlia per obligar Venècia, Gènova i les altres ciutats lliures a renegar de l’arxiduc
Carles i que després el Vaticà ja decidiria que era el més convenient.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que fou imprès a Barcelona per la

publicitat. “Hállase en Barcelona, en casa Baltazar Ferrer, en la Libreria”. Any d’impressió
deduït del contingut.
APUNT HISTÒRIC: el mariscal de Tessé fou nomenat ambaixador francès a Roma el 1708. El
papa Climent XI va reconèixer els drets de l’arxiduc Carles d’Àustria a la corona espanyola el
gener de 1709.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/22-11
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 881

1069.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 28 de febrero de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 7
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Del campament de

l’exèrcit rus prop del riu Desna, 13 de novembre de 1708, les tropes del tsar de Rússia es
mantenien acampades prop del riu Desna, davant de l’exèrcit suec. Viena, 12 de gener de
1709, un correu procedent de Flandes va informar que l’exèrcit aliat havia recuperat les
ciutats de Gant i Bruges. Londres, 1 de gener, la reina Anna d’Anglaterra es va comprometre
davant del Parlament a demanar més esforços de guerra als aliats. París, 12 de gener, la
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rendició de Gant es va atribuir a la manca d’aliments i a les amenaces dels aliats que no
acceptarien la capitulació. Gant, 6 de gener, la guarnició francesa va abandonar la ciutat el dia
2 de gener. Barcelona, 28 de febrer, segons notícies arribades del territori borbònic, el rei
Felip V havia decretat un impost d’un ral de vuit per persona, a imitació d’un tribut semblant
que existia a França.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Mallorca per l’impressor Miquel Cerdà amb el títol
Gazeta de Barcelona, publicada dia 28 de Febrero de 1709 y en Mallorca dia 7 de março.
BPP, 11820.

1070.

Compendio histórico de la guerra de Lombardía entre los altos aliados y los gallihispanos, escrito por Arias Ripamón Cielvegra, dedicado al Excelentíssimo Señor el
Sr. conde del Sacro Romano Imperio don Guidobaldo de Starhemberg, cavallero de la
orden Theutónica, consejero de Estado de su Magestad Cesárea y su Mariscal de
Campo, comandante general de las tropas aliadas en España

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: Arias Ripamón Cielvegra
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: resum de les operacions militars dels aliats contra l’exèrcit de les Dues

Corones en terres italianes des de l’inici de la guerra de Successió el 1701, explicat des d’un
punt de vista austriacista.
OBSERVACIONS: inclou una dedicatòria al general Starhemberg signada per Rafael Figueró,
amb data del 21 de març de 1709.
LOCALITZACIÓ: BC, 4-V-36/28
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 601; BC, F.Bon. 6202; BC, F.Bon. 3013; BUB, B-45/3/22-7,

BUB, B-39/6/21-5; BUB, B-55/4/3; AHCB, B 1709 8º op.19; ACA, Generalitat, sèrie V, 226

1071.

Relación del feliz sucesso han tenido las armas del Rey nuestro Señor (Dios le guarde)
assí en la vigorosa defensa del castillo de Benasque, como en su glorioso socorro,
comandado por el Excelentíssimo señor conde de la Puebla de Portugal

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà

628
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de la defensa que la guarnició aliada va fer

del castell de Benasque i del pas fronterer d’aquesta localitat amb França davant de l’intent
del general francès Estaing d’ocupar-lo. El 17 d’abril de 1709 un contingent de tropes
franceses, format per 4.000 soldats i 500 efectius de cavalleria, va intentar prendre el castell
de Benasque, que estava defensat per 150 homes. Segons la notícia, durant els dies que va
durar el setge, els atacants van perdre 800 homes, per només dos els defensors. El dia 15 de
juny el comte de la Puebla, que havia sortit de la Pobla de Segur tres dies abans, va arribar a
Benasque i va derrotar l’exèrcit borbònic.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9597
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1709 8º op. 14

1072.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 25 de mayo de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’11. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de març
1709, un destacament de la cavalleria imperial va derrotar un exèrcit de rebels hongaresos
prop de Dobra, a Romania. Brussel·les, 4 d’abril, el duc de Villars va informar a la cort de
París de la dificultat que tenia per moure el seu exèrcit, pels amotinaments i desordres que hi
havia per l’endarreriment dels pagaments. París, 5 d’abril, el duc de Berwick es disposava a
partir cap al Delfinat per reforçar l’exèrcit en aquell front. Milà, 20 d’abril, al port del Final
[Finale Ligure] s’havien aplegat els soldats alemanys que havien de ser enviats a Catalunya.
Barcelona, 25 de maig, el rei Carles III va participar a la processó per celebrar l’alliberament
del setge de 1706.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase que solo en dicha imprenta y no en otra parte se
vende la séptima y última impressión del Fuero de la Conciencia o Compendio Moral
Salmanticense, con las nuevas addiciones, las quales no se hallan en ninguna de las otras
impressiones hechas assí en la ciudad como en otras partes”.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.61

1073.

Copia de carta que el conde de la Puebla ha escrito al Rey nuestro Señor (que Dios
guarde) dándole noticia de lo sucedido en Benasque y fronteras de Aragón
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: Antonio Colón de Portugal, comte de la Puebla
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta enviada pel comte de la Puebla, datada al campament de Lavaix
(Alta Ribagorça), a 19 de juny de 1709, adreçada al rei Carles III, en la que l’informava que
després d’haver derrotat els borbònics a Benasque el dia 15 de juny, va perseguir-los mentre
es retiraven en direcció a Ainsa. L’endemà va deixar una guarnició al castell de Benasque i va
sortir amb l’exèrcit a fer front a un reforç de l’exèrcit borbònic que venia de Lleida,
ocasionant-li algunes pèrdues, i lamentant no haver tingut el suport de la cavalleria. El comte
esmentava els noms d’alguns dels oficials que s’havien destacat al camp de batalla.
LOCALITZACIÓ: BUB, Ms.1007 Imp 23
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3

1074.

Extracto de cartas del marqués del Burgo y del conde Massei, ministros del Señor
Duque de Saboya en la Haya, escritas a su Alteza Real, en 29 de mayo de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’unes suposades cartes del marquès del
Bourg [Ignace Solar de Morette] i el comte [Annibal] Massei, ambaixadors del duc Víctor
Amadeu de Savoia. Les cartes, enviades pels ambaixadors al duc, contenien un “projecte
preliminar per a la pau general”, segons el qual, entre altres coses, el rei Lluís XIV reconeixia
a Carles III com a rei d’Espanya i es comprometia a retirar les seves tropes de la península i
de les ciutats dels Països Baixos que tenia ocupades, així com també a obligar a Felip V a
deixar el tron espanyol. El dia 15 de juny era previst que s’obrís el congrés sobre la pau a La
Haia.
OBSERVACIONS: indica que fou “traducido de italiano en español”.
LOCALITZACIÓ: BUB, Ms.1007 Imp 22
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3; BC, F.Bon. 2337
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1075.

Capítulos preliminares de la paz que se concluyeron en el Haya y ha remitido al Rey
nuestro Señor (Dios le guarde) el señor duque príncipe de Marlebourg, con carta de
28 de mayo del presente año de 1709 con el sargento mayor Throgmorton, y después
los señores príncipe Eugenio de Saboya y conde de Zinzendorff, con el señor
Schadeberg, hijo del señor barón de Heems, embiado de la Sacra Cesárea Magestad
del señor Emperador en Olanda, el qual partió del Haya en 30 de mayo y llegó a esta
ciudad el viernes 21 de junio
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: francès i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Text a dues columnes, a l’esquerra en francès i a la dreta la traducció al
castellà.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 40 articles que l’Imperi austríac i les potències

aliades, Anglaterra i Holanda, van acordar amb França i els seus aliats a La Haia el 1709. El
document porta per títol “Artículos preliminares que han de servir para los tratados de la paz
general”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12750
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.599; BC, F.Bon.3009; BC, F.Bon.2338; BC, F.Bon.5781;
BUB, XVIII-2106-23; BUB, C-240/6/5-25; BUB, C-239/3/10-6; BUB, M-12471-2; BUB, B55/4/3; AHCB, B 1709 8º op. 5
ALTRES EDICIONS: existeix una altra versió només en castellà, de 8 pàgines, impresa per Rafael

Figueró i que indica que es venia a Mallorca, a la impremta de Miquel Cerdà i Antich. BC,
F.Bon. 2338.

1076.

Gazeta de Barcelona, publicada a 11 de julio de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 14. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 de juny de

1709, la Cort imperial va rebre una gran quantitat de cavalls de Bohèmia destinats a la
campanya d’Hongria. Cracòvia, 2 de juny, el rei de Polònia havia abandonat Leópolis [Lviv]
en saber que s’apropava l’exèrcit rus. París, 1 de juny, augmentaven els desordres a França
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per l’increment del preu dels aliments. Brussel·les, 6 de juny, el regiment de l’exèrcit imperial
comandat pel comte [Claude Florimond] de Merzy va partir d’aquesta ciutat per dirigir-se a
Gant. La Haia, 2 de juny, el marquès de Torcy [Jean-Baptiste Colbert] va tornar a Versalles
per informar el rei Lluís XIV del resultat de les converses preliminars de la pau, que van
concloure el 29 de maig. Barcelona, 11 de juliol, el rei Carles III va condemnar dos malfactors
a la forca i uns altres tres a galeres. Les tropes franceses havien abandonat la frontera, cosa
que provava, segons la notícia, que el rei Lluís XIV havia acceptat els preliminars de la pau.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.62
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; BPP, 11820.

1077.

Gazeta de Barcelona, publicada a 22 de julio de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 16
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de juny de

1709, l’Emperador practicava la caça amb falcó a Laxenburg, a l’espera de reunir-se amb els
consells d’Estat i de Guerra. La Haia, 12 de juny, la flota del mar Bàltic va arribar a
Amsterdam amb 78 vaixells carregats de gra, després d’haver-se promulgat un edicte
prohibint-ne el transport cap als països enemics. Brussel·les, 14 de juny, el plenipotenciari del
rei Lluís XIV va informar als representants dels països aliats que França no acceptava les
condicions preliminars de la pau en desacord amb l’article que l’obligava Felip V a abandonar
Espanya. París, 6 de juny, el marquès de Torcy [Jean-Baptiste Colbert] va arribar a la Cort
francesa per informar Lluís XIV de la negociació de La Haia. Barcelona, 22 de juliol, un
vaixell de guerra anglès va capturar en un mes fins a 11 embarcacions de transport franceses,
amb un total de 40.000 quarteres de blat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1078.

Consideraciones que se han publicado en Flandes sobre los preliminares de la paz,
que el Rey de Francia no ha querido ratificar

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Text a 2 columnes.

632
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que analitzava les condicions preliminars per a la
pau que França i els països aliats havien negociat a La Haia i que finalment no van prosperar.
L’autor feia responsable al rei Lluís XIV del fracàs d’aquella temptativa de pau.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9596
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1709 8º op. 6

1079.

Gazeta de Barcelona, publicada a 4 de agosto de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 17. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 24 de juny de
1709, la flota anglesa estava preparada per enviar un reforç de 6.000 soldats a Portugal.
Brussel·les, 30 de juny, l’exèrcit aliat, comandat pel duc de Marlborough i el príncep Eugeni
de Savoia, va atacar la ciutat de Tournai. El rei Lluís XIV va fer públic a tot el regne el seu
desig de signar la pau i que havia enviat els seus ambaixadors a La Haia per negociar-la.
París, 25 de juny, el rei Lluís XIV va nomenar secretari d’Estat a [Daniel] Voysin en
substitució de [Michel] Chamillard. El rei va enviar la seva vaixella a la casa de la Moneda
per fabricar noves peces, procurant que amb el seu gest altres nobles fessin el mateix.
Barcelona, 3 d’agost, el mariscal Starhemberg era a tres hores de Balaguer amb l’exèrcit aliat.
LOCALITZACIÓ: BB, Patrimoni, *N 15-II-15a.63
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º

1080.

Gazeta de Barcelona, publicada a 7 de agosto de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 18
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de juny de

1709, l’exèrcit imperial a Hongria s’havia dividit en tres cossos amb l’objectiu d’atacar els
rebels hongaresos. Segons informacions de Constantinoble, els turcs es mantenien ferms en
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conservar la pau. París, 8 de juliol, el virrei de Sicília esperava una flota de reforç procedent
d’Espanya, amb 20 galeres i 12 vaixells de guerra. Lilla, 4 de juliol, per tal de reforçar
l’exèrcit, el mariscal de Villars va reduir la guarnició de Tournai a la meitat, deixant aquesta
ciutat en una situació precària. Campament de Tournai, 6 de juliol, l’exèrcit imperial va posar
setge a aquesta ciutat. Camp de Tremp, 2 d’agost, l’exèrcit aliat es va dirigir al pont de
Montanyana per frenar l’exèrcit borbònic. Barcelona, 7 d’agost, la setmana anterior va sortir
d’aquest port un contingent de reclutes cap a Sardenya.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1081.

Relación individual que hizo a la Magestad del Rey nuestro Señor (que Dios guarde)
el teniente coronel del regimiento de Alburquerque, don Juan Bautista Guimareis, de
lo sucedido en Montañana el día 1 de agosto, despachado del campo concluido el
sucesso

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: Juan Bautista Guimareis, coronel de l’exèrcit aliat
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia elaborada a partir d’una relació feta per un tinent coronel de

l’exèrcit aliat, anomenat Juan Bautista Guimareis, enviada al rei Carles III per informar-lo de
l’enfrontament que es va produir el dia 1 d’agost de 1709 al pont de Montanyana, a la
Ribagorça, entre l’exèrcit aliat que comandava el comte d’Starhemberg i les tropes
borbòniques. Segons la notícia, la infanteria aliada, formada per uns 1.300 homes, va impedir
que les tropes borbòniques, formades per cinc regiments de Cavalleria i tres d’Infanteria, a les
ordres de Miguel Pons, aconseguís passar la Noguera Ribagorçana.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1709 8º op. 16

1082.

Gazeta de Barcelona, publicada a 16 de agosto de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 8 de juliol de
1709, el Papa es va posar malalt i va haver de fer repòs. Ginebra, 10 de juliol, revoltats del
Llenguadoc van atacar les tropes reglades de l’exèrcit francès. Berna, 18 de juliol, segons
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notícies de Brussel·les, els aliats havien llançat tres atacs contra Tournai la nit del dia 7 de
juliol. Camp de Vilanova de la Barca, 14 d’agost, l’exèrcit aliat va arribar a la vista del
borbònic, tot i que no van entrar en batalla. Barcelona, 15 d’agost, uns vaixells arribats de
Gènova els dies 11 i 12 d’agost van informar que els aliats havien atacat Tournai, mentre que
un viatger procedent de Marsella va assegurar que aquesta ciutat s’havia rendit el dia 18 de
juliol.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EDICIONS: existeix una edició feta a Mallorca per Miquel Cerdà amb el títol Gazeta de

Barcelona, publicada a 16 de Agosto de 1709 y en Mallorca a 22 del mismo. BPP, 11820.

1083.

Gazeta de Barcelona, publicada a 23 de agosto de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 20
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Campament de

l’exèrcit aliat a Savoia, 3 d’agost de 1709, les tropes comandades pel comte de [Wirich
Philipp von] Daun van enfrontar-se amb les tropes franceses, prop del riu Isèra, a finals de
juliol, obligant-les a retirar-se. A principis d’agost, els imperials esperaven el moment per
entrar al Delfinat. Barcelona, 22 d’agost, un correu extraordinari de Milà va portar una carta
del príncep Eugeni de Savoia que informava al rei Carles III de l’entrada de les tropes aliades
a la ciutat de Tournai el dia 30 de juliol. El mateix correu va portar la confirmació d’una
victòria del tsar de Rússia contra el rei de Suècia [Batalla de Poltava].
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/1-29

1084.

Articles proposez pour remettre la ville de Tournay aux aliez. Articulos propuestos
para la entrega de la ciudad de Tornay a los altos aliados
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Tournai
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: francès i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Text a dues columnes, a l’esquerra en francès i a la dreta la traducció al
castellà.
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RESUM DEL CONTINGUT: transcripció, en francès i en castellà, dels 26 articles de les
capitulacions de la ciutat de Tournai, signades el 29 de juliol de 1709, amb les quals els
francesos acceptaven lliurar aquesta ciutat a l’exèrcit aliat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5782
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/20-10; AHCB, B 1709 8º op.2

1085.

Relación de lo sucedido en el passo del rio Segre y rendimiento de la ciudad de
Balaguer

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada al campament de l’exèrcit aliat situat davant de
Balaguer el 29 d’agost de 1709 que explicava la conquesta d’aquesta ciutat per part de les
tropes aliades comandades pel comte d’Starhemberg. La nit del 25 d’agost els aliats van
construir un pont de barques sobre el riu Segre, prop de Castelló de Farfanya, a través del qual
va passar el gruix de l’exèrcit. Després de rebutjar un atac dels borbònics sobre el campament
aliat, el comte d’Starhemberg va ordenar atacar Balaguer per tres fronts. La ciutat va capitular
el dia 28 d’agost. Segons la notícia, l’exèrcit borbònic havia abandonat també el castell
d’Àger, després de destruir les fortificacions que hi havia construït.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1709 8º op. 18

1086.

Gazeta de Barcelona, publicada a 7 de setiembre de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 21
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’agost de

1709, la cort imperial va decretar la prohibició d’heretar als fills dels homes que lluitaven amb
els rebels d’Hongria. Dresden, 2 d’agost, les notícies de Polònia confirmaven la derrota de
l’exèrcit del rei de Suècia. París, 2 d’agost, després de perdre Tournai, la cort francesa
lamentava no haver admès els acords preliminars del tractat de pau. Berna, 18 d’agost, segons
cartes de París, el marquès de Torcy [Jean-Baptiste Colbert] havia viatjat a Holanda per
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negociar la pau. Barcelona, 7 de setembre, van arribar a la ciutat els oficials i soldats de la
guarnició de Balaguer, que van ser fets presoners, després de la presa d’aquesta ciutat per part
del mariscal Starhemberg. El 2 de setembre la cavalleria borbònica es va posar a la vista de
Girona.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden missales, breviarios y diurnos de nueva
impressión, con todos los Santos nuevos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EXEMPLARS: BPP, 11820

1087.

Gazeta de Barcelona, publicada a 19 de setiembre de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 22
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 d’agost de
1709, el general [Sigbert von] Heister continuava les operacions contra els rebels d’Hongria.
Colònia, 15 d’agost, un enviat del Lluís XIV va viatjar a Tournai amb el missatge que el rei
acceptava la capitulació de la ciutadella si els aliats acceptaven un alto-el-foc a Flandes, cosa
que fou rebutjada pel príncep Eugeni de Savoia i el duc de Marlborough, que van ordenar
intensificar el foc contra la ciutadella. Londres, 2 d’agost, la reina Anna d’Anglaterra va pagar
40 vaixells per vigilar les costes mentre l’armada era fora. Una flota procedent de Jamaica va
arribar al port de Bristol, amb una càrrega valorada en 700.000 lliures esterlines. Barcelona,
19 de setembre, una esquadra holandesa va arribar al port, amb sis vaixells de guerra i 800
soldats per reforçar l’exèrcit aliat.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden missales, breviarios y diurnos de nueva
impressión, con todos los Santos nuevos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1088.

Gazeta de Barcelona, publicada a 29 de setiembre de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Numerada, amb el 23
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Del campament aliat a
Balaguer, 26 de setembre de 1709, l’exèrcit borbònic havia passat el pont de Lleida amb la
intenció d’ocupar el de Balaguer, per tal de dificultar les comunicacions del bàndol
austriacista. El mariscal Starhemberg va enviar la cavalleria a perseguir el coronel Vallejo, que
amb un contingent de cavalleria havia atacat un comboi aliat i robat unes mules. Després
d’una llarga persecució, la cavalleria aliada va recuperar les mules, a més de capturar 100
cavalls i fer 60 presoners del bàndol borbònic. Girona, 23 de setembre, amb la notícia de
l’arribada de la cavalleria aliada, l’exèrcit borbònic comandat pel duc [Adrien Maurice] de
Noailles es va retirar de la Bisbal per anar a Torroella de Montgrí i d’allà va acampar prop de
Sant Pere Pescador. Barcelona, 29 de setembre, va arribar al port un comboi de gra procedent
del nord d’Àfrica, la major part capturat pels vaixells anglesos. Inclou una llista amb els noms
del vaixells francesos capturats al llarg de l’any.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden missales, breviarios y diurnos de nueva

impressión, con todos los Santos nuevos”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EXEMPLARS: BPP, 11820

1089.

Proposiciones hechas por el marqués de Surville en la rendición de la ciudadela de
Tornay, recibidas por el barón de Ogilvi, sargento mayor del regimiento de Baden

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió a Europa
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: llista de les condicions proposades per la guarnició borbònica de
Tournai per lliurar la ciutat als aliats. Els articles foren signats el 3 de setembre de 1709 pel
príncep Eugeni de Savoia, el duc de Marlborough i el Louis-Charles Hautefort, marqués de
Surville. Inclou també una llista dels oficials francesos fets presoners i un recompte de les
baixes dels dos bàndols. Segons el document, els francesos van tenir 1709 morts i 1481 ferits,
mentre que els aliats van tenir 209 morts i 822 ferits.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9599
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-55/4/3; AHCB, B 1709 8º op.13

1090.

Relación de la señalada vitoria que han conseguido las armas de los aliados,
mandadas por los señores príncipe Eugenio y duque de Marleborough, en la batalla
de Blaugies contra el exército de Francia, governado por los mariscales Villars y
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Bouflers
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Malplaquet
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels moviments de les tropes aliades després de l’ocupació de

la ciutat de Tournai, als Països Baixos, el 3 de setembre de 1709. Poc després, l’exèrcit
comandat pel príncep Eugeni de Savoia i pel duc de Marlborough va obtenir una victòria
contra les tropes franceses prop de Blaugies [Batalla de Malplaquet]. Segons la notícia,
aquesta batalla va costar als aliats la pèrdua de 10.000 homes, entre morts i ferits. No
especifica, en canvi, les baixes en l’exèrcit francès, tot i que deia que van tenir més de cinc
mil desercions.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9600
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1709 8º op. 17

1091.

Relación hecha a los Estados Generales por el señor Fleertman de la batalla de
Blaugies y del bloqueo de Mons, desde 6 de setiembre hasta 11 del dicho, inclusive,
recibida en Barcelona día 29 del mismo mes por un extraordinario que despachó a su
Magestad el señor conde de Traussmantdoff, embaxador de su Magestad Cesárea en
Esguízaros
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Malplaquet
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia redactada a partir d’una carta suposadament enviada per

[Guillaume] Fleertman als Estats Generals d’Holanda per informar-los de la victòria de
l’exèrcit aliat a la Batalla de Malplaquet, sota el comandament del príncep Eugeni de Savoia i
el duc de Marlborough, el dia 11 de setembre de 1709. Segons el títol, aquesta notícia va ser
reenviada a Barcelona pel comte de Trauttmansdorff, ambaixador imperial a Suïssa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1709 8º op. 15
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9601; UPF, ZX1709.R45
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1092.

Gazeta de Barcelona, publicada a 12 de octubre de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 24
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Tropavia [Opava], 12

d’agost de 1709, l’exèrcit rus va fer presoners una trentena de regiments de l’exèrcit suec, que
eren les tropes que quedaven de la derrota que havien patit a la Batalla de Poltava. Nisko, 25
d’agost, s’esperava l’arribada del tsar de Rússia amb un exèrcit de reforç de 20.000 soldats. El
rei de Suècia s’havia refugiat a Turquia després de la derrota, mentre els russos amenaçaven
amb atacar els turcs si no el lliuraven. Londres, 16 d’agost, [James] Cragg, enviat de la reina
Anna d’Anglaterra, va rebre l’ordre de viatjar a Barcelona. Milà, 22 de setembre, es va
celebrar la presa de la ciutadella de Tournai, que va tenir lloc el 3 de setembre. Barcelona, 12
d’octubre, el rei Carles III va assistir a un Te Deum que es va cantar a la catedral per celebrar
la presa de la ciutadella de Tournai i per la victòria del príncep Eugeni de Savoia i el duc de
Marlborough a la batalla del dia 11 de setembre [Batalla de Malplaquet].
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1093.

Gazeta de Barcelona, publicada a 26 de octubre de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 25
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de setembre
de 1709, la Cort imperial va celebrar la notícia de la presa de Tournai. Copenhaguen, 3 de
setembre, una flota de 18 vaixells de guerra i 6 fragates era a punt per ser enviat per reforçar
l’exèrcit aliat. Cracòvia, 14 de setembre, el tsar [Pere I] de Rússia va enviar cap els seus
dominis els 16.000 presoners de l’exèrcit suec. Brussel·les, 19 de setembre, l’exèrcit francès
havia quedat molt disminuït després de la derrota a la batalla de Blaugies [Batalla de
Malplaquet]. París, 16 de setembre, es va publicar una relació que minimitzava la derrota de
l’exèrcit francès a Flandes i assegurava que França encara tenia capacitat per enfrontar-se als
aliats. Roma, 25 de setembre, el Papa va nomenar nous cardenals per a Bolonya, Ferrara i
Romania. Barcelona, 26 d’octubre, segons van informar alguns desertors, hi havia un gran
malestar al regne de Galícia perquè Felip V havia enviat gran quantitat de gra a França. Arran
de la notícia que l’exèrcit borbònic del duc de Noailles era prop d’Olot, la ciutat va enviar a
Vic un batalló de reforç de la Coronela, format per 400 soldats.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1094.

Gazeta de Barcelona, publicada a 14 de noviembre de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 26
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Cracòvia, 18 de
setembre de 1709, el tsar [Pere I] de Rússia avançava amb les seves tropes a l’encontre de
l’exèrcit suec. Viena, 9 d’octubre, l’Emperador va assistir a la processo anual per celebrar la
victòria a la batalla de Lepant. Londres, 20 de setembre, la reina Anna d’Anglaterra va rebre
la noblesa i ambaixadors estrangers al palau de Windsor per celebrar la victòria obtinguda a
Flandes. Milà, 27 d’octubre, un correu extraordinari de Roma, enviat pel marquès de Prié
[Hercule-Louis Turinetti], va portar la notícia que el Papa havia reconegut Carles III com a rei
d’Espanya. Gènova, 4 de novembre, les cartes del marquès de Prié amb el reconeixement del
rei Carles III fet pel Papa van arribar a aquesta ciutat. Barcelona, 13 de novembre, un
contingent de tropes angleses comandades pel general Stanhope va desembarcar a Tarragona.
Els habitants de la zona d’Olot van atacar els francesos quan es retiraven d’aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1095.

Gazeta de Barcelona, publicada a 28 de noviembre de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 27
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 d’octubre de

1709, la Cort imperial va celebrar el 24 aniversari del rei Carles III el dia primer de mes, amb
una gran ostentació. Cracòvia, 3 d’octubre, l’exèrcit del tsar [Pere I] de Rússia es trobava prop
de Varsòvia. París, 20 d’octubre, un correu va portar la notícia que la ciutat de Mons resistia el
setge de l’exèrcit aliat. Roma, 19 d’octubre, el Papa va ordenar l’excomunió a totes les
persones fessin córrer un manifest que els ambaixadors de Felip V van publicar contra el
reconeixement de Carles III com a rei d’Espanya. Milà, 6 de novembre, un correu
extraordinari del príncep Eugeni de Savoia va portar la notícia de la rendició de Mons, el dia
21 d’octubre. Barcelona, 27 de novembre, la flota anglo-holandesa va arribar de Gènova
portant el breu que contenia el reconeixement de Carles III per part del Papa, cosa que fou
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celebrada amb un Te Deum a l’església de Santa Maria del Mar, amb l’assistència del rei.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden missales, breviarios y oficios de Nuestra

Señora”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EXEMPLARS: BPP, 11820

1096.

Gazeta de Barcelona, publicada a 24 de deziembre de 1709

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 28
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 d’octubre de

1709, el comte de [Sigbert von] Heister avançava amb l’exèrcit imperial cap a Estrigonia
[Esztergom], mentre que els rebels hongaresos s’havien fet forts a Neuhäusel. París, 10 de
novembre, la cort francesa va fer balanç de les pèrdues a la batalla de “Tanayeres”
[Taisnières-Malaplaquet] el mes de setembre, que eren més de 18.000 soldats morts, 23.000
ferits i 10.000 presoners. Davant d’això, el rei Lluís XIV va ordenar a les parròquies de tot
França d’aportar una lleva de 16.000 homes. Roma, 10 de novembre, es va celebrar amb gran
ostentació la festa de sant Carles, en honor al rei catòlic. Barcelona, 23 de desembre, el rei
Carles III va assistir a un ofici celebrat a la catedral i a una processó celebrades el dia 8 de
desembre, dia de sant Carles. L’exèrcit aliat va ocupar el pont de Montsó, per tal de facilitar el
pas cap a la zona del Cinca.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1097.

Sentencia práctica de regulares galhispanos a favor de los imperiales, confirmada con
la práctica authoridad suprema de los soberanos, copiada por el mínimo de los
menores imperiales, promulgada por un buen vassallo de su Rey y Señor Carlos III
(Dios le prospere)

IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1709
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 86 pàgines, 4º.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de l’arxiduc Carles
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d’Àustria com a rei d’Espanya, utilitzant principalment arguments teològics i eclesiàstics.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en casa Francisco Avinyó, librero, en la calle de la

Libreria”.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-2106-43
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-57/5/2-2; BC, F.Bon. 602; AHCB, B 1709 8º op. 20

1098.

Sucinta relación de quanto ha sucedido en toda la Europa en el año passado de 1709
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: compendi que resumeix els fets més importants ocorreguts a Europa al

llarg de l’any 1709, centrat principalment en la situació de la guerra al nord d’Europa, a
Polònia, Hongria, la regió del Rin, Flandes i Itàlia. Destaca l’acord que el marquès de Prié
[Hercule-Louis Turinetti], ambaixador imperial a Roma, va aconseguir amb el Vaticà pel
reconeixement de Carles III com a rei d’Espanya. De la guerra a la península destacava la
capitulació d’Alacant en favor dels borbònics, l’aixecament del setge que aquests havien posat
a Benasque i la presa de Balaguer per part de l’exèrcit aliat, comandat pel comte
d’Starhemberg. Inclou també un text valoratiu, amb el títol de “Reflexiones sobre lo sucedido
hasta el año presente de 1710”, en el que l’autor, en vista als esdeveniments ocorreguts durant
l’any 1709, analitzava les possibilitats que s’aconseguís un acord de pau.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 604
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1710 8º op. 9; UPF, ZX1710. S83

1099.

Gazeta de Barcelona, publicada a 13 de enero de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió. Guerra de la Independència d’Hongria
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’1.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Torun, 5 de novembre

de 1709, el rei August de Polònia rebia a diari la noblesa polonesa que anava a rendir-li
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fidelitat. Els ministres demanaven al tsar [Pere I] de Rússia la retirada del seu exèrcit i la
restitució dels béns pertanyents als polonesos. Viena, 23 de novembre, l’Emperador va fer
publicar un edicte a Hongria instant als rebels a acceptar la seva clemència. La Haia, 17 de
novembre, el mal temps va impedir al duc de Marlborough tornar a Anglaterra. Brussel·les, 18
de novembre, la frontera de Flandes estava en calma després que els exèrcits aliat i francès
haguessin entrat als quarters d’hivern. Barcelona, 12 de gener de 1710, el rei Carles III va
sortir de la ciutat el dia 8 de gener per visitar Girona i altres viles de l’interior.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden los siguientes libros: el Catecismo y
explicación de la Doctrina Christiana en lengua castellana, compuesto por el P. Gerónimo de
Ripalda; el Thesaurus Secretorum, Musitani Opera Médica, Willis Opera Media, Speculum
Parochoram, Tesoro de tres lenguas, Biblioteca Mansi, Tertulianus Predicans, la vida y hechos
del Señor Emperador Leopoldo, en láminas y sin ellas, Luz de Verdades Católicas,
Interrogaciones ad Casus Concientia, las Obras Morales de los Salmanticenses, las obras de
Barzia y el Fuero de la Conciencia, addisionado de su autor, y missales, breviarios y diurnos,
romanos de nueva impressión, con todos los Santos nuevos, etc.”
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1100.

Gazeta de Barcelona, publicada a 5 de febrero de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 2. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de deziembre

1709, la Cort imperial esperava l’arribada del príncep de Savoia, amb notícies de les
negociacions de La Haia. Cracòvia, 27 de novembre, la pesta s’escampava per Danzig, on
havien mort més de 20.000 persones. Londres, 22 de novembre, va arribar el duc de
Marlborough procedent de La Haia i va donar compte a la reina de l’estat de les negociacions
de pau. La Haia, 30 de novembre, el príncep Eugeni de Savoia va partir cap a Viena el dia 23
de novembre, passant abans per Düsseldorf per tractar amb l’elector del Palatinat
l’aixecament d’una lleva. Balaguer, 28 de gener de 1710, els fusellers enviats pel comte de
Tattempach a la frontera francesa van interceptar una companyia de granaders de l’exèrcit
borbònic que anava a socórrer el castell d’Ainsa. Barcelona, 5 de febrer, el rei Carles III va
tornar del seu viatge a Girona el dia 31 de gener. Uns vaixells de guerra anglesos arribats de
Gènova van portar notícies sobre la salut del Papa i també de l’estat de les negociacions de
pau de La Haia.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende el Gran Piscatore de Sarraval, traducido de
italiano en español, a real de ardites”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
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1101.

Diario del viage del Rey nuestro Señor (Dios le guarde) que executó para Gerona y
otras partes del Principado, aviendo salido de Barcelona a 8 de enero 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, de forma manuscrita, amb el 16.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del viatge que el rei Carles III va fer per
diverses ciutats del Principat del 8 al 31 de gener de 1710. L’endemà de sortir de Barcelona el
rei va arribar a Hostalric i el dia següent va continuar fins a Llagostera, on es va quedar fins el
dia 14, dedicant uns dies a sortir de cacera. El dia 15 de gener fou rebut a Girona, on es van
celebrar diversos actes en el seu en honor. Posteriorment el rei va partir en direcció cap a Vic
el 19 de gener. Al llarg dels dies següents Carles III va fer nit a Hostalric, Cardedeu i a
Centelles. El dia 22 de gener va arribar a Vic, on hi restà una setmana, participant en
nombrosos actes, principalment misses, curses de braus i focs d’artifici. El rei va partir de Vic
el dia 29 de gener, fent nit de nou a Centelles. L’endemà va viatjar cap a Granollers i el dia 31
de gener arribava a Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.3023
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1710 8º op.2; ACA, Generalitat, Sèrie V, 226 (2 exemplars)

1102.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 14 de março de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 4. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de gener de

1710, la Cort imperial va assistir a un ofici al monestir de carmelites descalces de la ciutat.
Brussel·les, 10 de gener, es va publicar un ordre per fer un recompte dels cavalls que hi havia
a la ciutat. La Haia, 10 de gener, el general Stanhope va passar per aquesta ciutat camí de
Londres, per després tornar a Catalunya. Amsterdam, 9 de gener, segons notícies de Cadis, un
vaixell francès procedent d’Amèrica va partir d’aquell port sense descarregar la mercaderia
que portava per Castella perquè pretenien fer-li pagar els drets del quals els francesos estaven
eximits. París, 6 de gener, l’exèrcit francès havia reforçat les places de la frontera de Flandes.
Barcelona, 12 de març, el rei Carles III va fer diversos nomenaments per omplir les vacants de
diversos arquebisbats d’Itàlia.
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LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1103.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 28 de março de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 5. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 10 de gener

de 1710, el Parlament britànic va aprovar el lliurament a la reina de més de 6 milions de
lliures esterlines per continuar la guerra. París, 11 de gener, segons cartes de Madrid, un
Consell reial celebrat amb la presència del rei Felip V va acordar demanar a Lluís XIV que
enviés el duc de Berwick a comandar l’exèrcit borbònic a Catalunya. Viena, 29 de gener, els
regiments de cavalleria imperials que es trobaven a Baviera van rebre ordre de dirigir-se al
Rin, on els francesos s’estaven reforçant. Ulldemolins, 22 de maig, l’exèrcit borbònic patia
moltes desercions com a resultat, segons la notícia, de la manca d’aliments. Barcelona, 28 de
març, un contingent de 15 voluntaris de la cavalleria aliada va fer presoner Miquel Pons,
general borbònic, prop de Barbastre. Uns vaixells arribats de Gènova van portar a Barcelona
el comte de Sinzendorf, que tornava de Viena, i també un carregament de blat que el general
Stanhope va comprar a Gènova per abastir l’exèrcit.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1104.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 19 de abril de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Numerada, de forma manuscrita, amb el 6.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Constantinoble, 24 de

febrer de 1710, el tsar [Pere I] de Rússia va signar un tractat de pau amb els turcs. Varsòvia,
16 de febrer, el rei de Polònia va rebre la notícia que l’exèrcit rus havia ocupat la plaça
d’Elbing [Elblag], que era en poder de Suècia. Brussel·les, 20 de febrer, un correu francès
amb destí a La Haia va portar la notícia que els plenipotenciaris del rei Lluís XIV es
disposaven a partir de Versalles cap a aquella ciutat. La Haia, 21 de febrer, molts ambaixadors
estrangers van llogar cases en aquesta ciutat, cosa que feia pensar que es reprendrien les

646
negociacions de pau. Viena, 26 de febrer, la ciutat de Buda acollia gent de la rodalia de Pest
que fugia de les atrocitats comeses pels soldats suecs i polonesos. Roma, 1 de març, el dia de
la Purificació una gran multitud es va congregar a la plaça de Sant Pere del Vaticà per veure el
Papa, però aquest no va aparèixer. Barcelona, 15 d’abril, l’exèrcit aliat portava a terme
algunes accions prop de Saragossa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1105.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 29 de abril 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de vuit

puntes a l’encapçalament. Numerada amb el 7. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom
de la ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: resum de notícies de diferents ciutats d’Europa. Colònia, 9 de març de

1710, a la ciutat de Westfàlia es portaven a terme els preparatius per celebrar una dieta. París,
3 de març, els nuncis del Papa van felicitar el rei Lluís XIV pel naixement del segon fill [futur
Lluís XV] del duc de Borgonya [Lluís, Delfí de França]. Les negociacions de pau van
provocar molta indecisió en la Cort de Madrid sobre com continuar la campanya a la
península. Lille, 5 de març, en aquesta ciutat circulava el rumor que el rei Lluís XIV havia
signat els preliminars dels acords de pau. Brussel·les, 7 de març, un general de l’exèrcit de
Felip V va arribar a Namur, cosa que feia pensar que aquesta ciutat seria lliurada als aliats, tal
i com es discutia en el tractat de pau. Viena, 22 de març, el dia de sant Josep es va celebrar
una gran festa a la Cort en honor de l’Emperador. Barcelona, 29 d’abril, la flota aliada va
sortir del port de la ciutat el dia 27 d’abril en direcció a llevant. Carles III va nomenar el
comte de Fuentes [Jorge de Heredia] com a virrei de Sardenya.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1106.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 21 de mayo de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 8. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 11 de març, el
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Parlament britànic va determinar que els francesos no poguessin heretar els béns dels parents
que tenien a Anglaterra, de la mateixa manera que França impedia als anglesos heretar de
familiars morts en territori francès. París, 14 de març, l’exèrcit francès tenia dificultat en
aturar l’avenç dels aliats a les fronteres de França i es creia que la única solució era concloure
els tractats de pau que es negociaven a Holanda. La Haia, 18 de març, els plenipotenciaris del
rei Lluís XIV de França van proposar la signatura d’una pau amb els aliats deixant de banda a
Espanya. Viena, 2 d’abril, el príncep Eugeni de Savoia va partir de la cort imperial el dia 26
de març en direcció als Països Baixos. Barcelona, 21 de maig, un centenar de fusellers del
regiment de Josep Furriol van foragitar un contingent de cavalleria que havia ocupat Flix.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1107.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 18 de junio de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’11. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de maig de

1710, el general [Sigbert von] Heister va rebre l’ordre de construir ponts sobre el riu Danubi a
Estrigonia [Esztergom] i a “Comorra” [probablement Komárno] per transportar reforços a
Hongria. La Haia, 13 de maig, els ambaixadors francesos van tornar a Versalles per informar
al rei Lluís XIV de les negociacions de pau. Barcelona, 17 de juny, la reina, que era a Horta,
va tornar al palau de Barcelona, on va ser rebuda amb salves d’artilleria. El dia 10 de juny el
general Rafael Nebot va ocupar la vila de Móra. El dia 8 de juny el rei Carles III es va posar
al front de l’exèrcit al front del Segre i al llarg dels dies següents va dirigir les operacions per
impedir l’avanç de l’exèrcit borbònic. El dia 13 de juny els aliats, amb el rei al capdavant, va
obligar els borbònics a retirar-se quan avançaven cap a Linyola.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1108.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 26 de junio de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 12. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 de maig de
1710, l’Emperador i la noblesa va participar en una processó des del convent de pares
agustins descalços fins a la catedral de Sant Esteve. Londres, 17 de maig, tres “príncipes de la
América situada entre la Canada y Nueva Inglaterra” van viatjar a Londres per signar una
aliança amb Anglaterra contra els francesos del Canadà. París, 19 de maig, el duc de Berwick
va ser enviat al Delfinat am un exèrcit de 15.000 homes. Barcelona, 25 de juny, les cartes del
front informaven que el rei gaudia de bona salut, “no obstante de estar tostado de el sol por el
continuo trabajo de querer andar por si mesmo en medio de sus tropas”. La reina va nomenar
vuit cavallers per anar a fer front l’exèrcit borbònic que s’apropava a Calaf.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1109.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 5 de julio de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 13. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 31 de maig de
1710, l’exèrcit imperial va reforçar el setge de Neuhäusel, a Hongria. La Haia, 27 de maig,
després de rebre un correu del rei Lluís XIV, els plenipotenciaris francesos van demanar la
represa de les negociacions. Londres, 23 de maig, va morir George Churchill, germà del duc
de Marlborough. París, 3 de juny, la calamitat que es patia a tot França feia necessària la
signatura d’una pau. Barcelona, 5 de juliol, la flota aliada va desembarcar a Sardenya. Segons
notícies del camp de Balaguer, els dos exèrcits mantenien les posicions sense enfrontar-se.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase como en breve saldrá la carta que embió el señor
cardenal de Bullón al rey Christianíssimo”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1110.

Relación distinta de todo lo que ha sucedido en la invasión de franceses sobre
Zerdeña este año de 1710, siendo virrey y capitán general el Excelentíssimo Señor
Conde de Fuentes
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Càller, Sardenya, el 22 de juny de 1710, que narrava

l’intent fallit de l’exèrcit borbònic de conquerir aquesta illa. A començament d’any els
francesos van preparar una flota al port de Gènova amb l’objectiu d’envair Sardenya, però
l’arribada de l’armada aliada al Mediterrani els va complicar l’operació. Amb tot, els
borbònics van emprendre l’acció i van posar setge a la plaça de Terranova [Tortoli]. El
sergent major Antoni Nebot, que comandava la guarnició, va avenir-se a iniciar una
negociació de capitulació, però la sobtada arribada de la flota aliada, amb sis vaixells de
guerra, va frustrar els plans dels francesos.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1710 8º op. 7
ALTRES EDICIONS: Càller, imprenta del Real Convento de la V.S. de Buenayre. AHCB, A 8º op.

166

1111.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 12 de julio de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 14. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de juny de

1710, la Dieta imperial treballava per recaptar un milió d’escuts i 300.000 florins per les
despeses de la guerra. La Haia, 6 de juny, segons l’informe d’un enginyer, la guarnició de
Douai [ciutat de Pas de Calais] només podria resistir el setge fins el dia 15 d’aquell mes.
Londres, 2 de juny, els exèrcits francès i aliat a Flandes es mantenien a les seves línies. París,
12 de juny, les notícies confirmaven que Douai no podria resistir gaire, cosa que es
considerava una gran pèrdua per a França. Barcelona, 11 de juliol, les cartes de Gènova
informaven que havien arribat a aquell port les galeres que havien intentat desembarcar a
Sardenya, amb molt males condicions per culpa de les tempestes. Segons notícies de la
“frontera”, el dia 25 de juny es van signar les capitulacions de Douai.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Dónde se venden missales, breviarios, diurnos, con todos

los Santos nuevos, el Fuero de la Conciencia con sus addiciones, Luz de Verdades Católicas,
Thesoro de tres lenguas, el Despertador Christiano, Gritos del Purgatorio, Gritos del Infierno,
el Curso Moral Salmanticense, el Cathecismo Pastoral del Ilustríssimo y Reverendíssimo
Señor Arçobispo de Tarragona, la Corte Santa, las Empresas de Saavedra, etc.”
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1112.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 28 de julio de 1710
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de juny de

1710, l’exèrcit francès es mantenia en situació defensiva a l’Alt Rin, ja que havia hagut
d’enviar un destacament per reforçar el front de Flandes. La Haia, 20 de juny, l’exèrcit aliat va
impedir els francesos ocupar la vila de Pont-a-Vendin [Pas de Calais] i tallar al comunicació
amb Lille. Londres, 16 de juny, la ciutat de Riga, a Lituània, era a punt de caure a mans de
l’exèrcit rus. Barcelona, 28 de juliol, els miquelets catalans van impedir l’exèrcit borbònic
avançar cap a Calaf. Un vaixell que va sortir del port de Cubelles va capturar una fragata
francesa que s’havia apropat a la costa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1113.

Relación distinta del combate en que el día 27 de julio fue deshecha la cavallería del
enemigo y puesta en confusa fuga con todo su exército por parte de nuestra cavallería
cerca de Almenara
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla d’Almenar
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va tenir lloc prop d’Almenar, el 27 de juliol
de 1710. El dia 26 uns espies van informar el rei Carles III que l’exèrcit borbònic es trobava a
Lleida. Aquell mateix dia, el rei va ordenar les seves tropes passar el Segre a l’alçada de
Balaguer i dirigir-se en direcció a Almenar, on l’endemà va trobar-se amb l’enemic. A les 7 de
la tarda del dia 27 de juliol l’exèrcit aliat va atacar els borbònics, obligant-los a dispersar-se.
Segons la notícia, els aliats van perdre uns 400 homes, mentre que els borbònics van tenir
unes 1.500 baixes, a més de nombrosos oficials fets presoners, entre els que destacava el
general Verboom.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820
ALTRES EDICIONS: segons el peu d’impremta, Miquel Cerdà i Antich reeditava aquesta relació a

Mallorca. Antonio Pedrozo Galrao va publicar també una relació sobre la Batalla d’Almenar a
Lisboa, amb el títol Relaçam da batalha que se deu entre os dous exercitos de Catalunha & e
Castella em 27 de julho passado junto a Almenara. Publicada em 30 de agosto de 1710. BC,
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F.Bon. 7533.

1114.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 13 de agosto de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla d’Almenar
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 16. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de juliol de

1710, davant els rumors que els francesos volien posar setge a Landau, es va reforçar la
guarnició d’aquesta ciutat amb 6.000 soldats. Londres, 9 de juliol, la cambra dels Comuns va
resoldre assignar a la reina els subsidis dels següents 12 mesos. La Haia, 2 de juliol, la
guarnició francesa que ocupava Douai, formada per 5.000 homes, va abandonar aquesta plaça
després de signar-se la capitulació. Barcelona, 13 d’agost, el comte d’Altam va arribar a la
ciutat el 29 de juliol, a les onze del matí, amb la notícia de la victòria de l’exèrcit de Carles III
a la Batalla d’Almenar. Al llarg dels dies següents es van celebrar diversos actes religiosos a
Barcelona per aquesta victòria. Després de la Batalla d’Almenar, l’exèrcit aliat va ocupar
Barbastre i Sariñena.
APUNT HISTÒRIC: els consellers de Barcelona varen rebre la notícia de la victòria a la Batalla

d’Almenar el 29 de juliol de 1710, a través d’una carta del marquès d’Erendazu, de part de la
reina Elisabet Cristina de Brunswick. DACB, vol.27, 1710-1711, p.29.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EDICIONS: existeix una edició d’aquesta Gazeta de Barcelona feta a Palma per

l’impressor mallorquí Miquel Cerdà i Antich. BPP, 11820.
NOTA: Francesc de Castellví reprodueix una relació sobre la batalla d’Almenar enviada a

Barcelona, datada al campament de l’exèrcit aliat a les 5 del matí del 28 de juliol de 1710.
Francesc de CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, op.cit., vol.3, p.165)

1115.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 19 de agosto de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 17. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
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ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 30 de juliol de
1710, el malestar creixia a França davant les calamitats provocades per la guerra. Els
plenipotenciaris francesos van tornar d’Holanda sense esperances d’aconseguir la pau i amb el
missatge que no hi hauria cap proposta en aquest sentit fins que Carles III no fos al tron
d’Espanya. Barcelona, 19 d’agost, l’exèrcit aliat avançava per Aragó, obligant els borbònics a
replegar-se. El dia 12 d’agost van posar bloqueig a Montsó i l’endemà van exigir la
capitulació de la guarnició de Fraga. Posteriorment, van avançar cap a Candasnos i Bujaraloz.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se venden las cartas que ha escrito a su Santidad y al

Sacro Colegio el señor cardenal de Bullón”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1116.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 27 de agosto de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Saragossa
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 18. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de juliol de

1710, els rebels hongaresos de Neuhäusel [Nové Zámky] tenien molta dificultat per resistir el
setge de les tropes imperials. La Haia, 5 de juliol, cinc vaixells carregats amb artilleria van
arribar a Gant per a l’exèrcit aliat. Barcelona, 27 d’agost, el general Rafael Nebot va informar
per carta que el dia 19 d’agost havia pres el castell de Miravet. Segons cartes de Girona del
dia 21 d’agost, un cos del sometent format per 10.000 homes va obligar l’exèrcit borbònic
comandat pel duc de Noailles a retirar-se de Morellàs cap al Boló. El dia 20 d’agost, l’exèrcit
de Carles III va derrotar els borbònics prop de Saragossa [Batalla de Saragossa].
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1117.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 3 de setiembre de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
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ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juliol de
1710, la família imperial va assistir a una missa a la catedral de Sant Esteve per celebrar la
presa de la ciutat francesa de Douai [Pas de Calais]. La Haia, 16 d’agost, els ambaixadors
francesos van rebre com a resposta a les peticions de pau que no hi hauria negociació fins que
Carles III es trobés en possessió de la monarquia espanyola. Barcelona, 3 de setembre, el dia
de sant Agustí es va celebrar l’aniversari de la reina. Segons notícies del campament de
l’exèrcit aliat a Saragossa, el rei Carles III va restituir els furs als aragonesos. De la frontera
francesa arribaven notícies que després de fracassar en l’intent d’entrar al Principat amb el seu
exèrcit, el duc de Noailles exigia grans tributs als rossellonesos.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1118.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 10 de setiembre de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 20. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 de juliol de

1710, la Cort imperial va celebrar el 33 aniversari de l’Emperador, el 26 de juliol. La Haia, 4
d’agost, els representants de les potències aliades van examinar una carta enviada pels
plenipotenciaris francesos i van fer públiques les raons per refusar les pretensions del rei Lluís
XIV de França. Barcelona, 10 de setembre, les cartes del rei Carles III que rebia la reina
informaven que l’exèrcit aliat avançava a Aragó, trobant-se el dia 5 de setembre a Calataiud.
Segons la notícia, un gran nombre de pobles havien prestat obediència al rei Carles III.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1119.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 16 de setiembre de 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data. Numerada, amb el 21
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 d’agost de

1710, els rebels hongaresos de Neuhäusel [Nové Zámky] resistien el setge de l’exèrcit
imperial. Londres, 12 d’agost, segons notícies de Flandes, l’exèrcit aliat anava guanyant
terreny, mentre el mariscal de Villars procurava evitar la batalla. La Haia, 8 d’agost, els
representants de les potències aliades van fer pública una carta enviada per l’abat [Melchior]
de Polignac, plenipotenciari del rei Lluís XIV, al gran pensionari d’Holanda, [Anthoine]
Heinsius, per mostrar les maniobres de França per pertorbar la pau a Europa. París, 17
d’agost, el mariscal de Villars i la resta de generals francesos tenien ordre d’evitar la batalla
tant a Flandes com a Alsàcia, conscients que en cas de perdre tot França cauria en mans dels
aliats. Barcelona, 15 de setembre, l’exèrcit de Carles III va sortir de Calataiud el 7 de
setembre i va entrar a Castella, en direcció a Sigüenza i Medinaceli.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende el libro intitulado Después de Dios la

primera obligación y gloza de órdenes militares”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º

1120.

Gazeta de Barcelona, publicada dia 21 de noviembre de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 28. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 d’octubre de
1710, la Cort imperial estava de dol per la mort de la duquessa de Mòdena [Carlota de
Brunswick-Lüneburg], germana de l’Emperadriu. Londres, 30 de setembre, uns vaixells de
l’illa de Jersey van capturar sis embarcacions de transport que portaven provisions per les
guarnicions franceses. París, 15 d’octubre, els correus procedents d’Espanya informaven de la
mala situació de l’exèrcit de les Dues Corones. Barcelona, 20 de novembre, el rei Carles III va
fer entrada a Madrid i va fer celebrar un Te Deum a l’església d’Atocha, el 28 de setembre.
Segons la notícia, l’aniversari del rei fou celebrat a Madrid amb lluminàries i altres actes. Va
morir a Barcelona Josep Llinàs, arquebisbe de Tarragona.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Donde se vende la séptima y última impressión del Fuero de
la Conciencia y Compendio Moral Salmanticense, nuevamente enmendada y formalmente
corregida, colocado en sus lugares lo añadido por su autor con estos señales ¶ *, los quales no
se hallan en ninguna de las impressiones que hasta ahora se han dado al público en esta
ciudad”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/1-28
ALTRES EXEMPLARS: BPP, 11820
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1121.

Relación hecha por el general mayor conde de Amilton de la marcha de la armada del
Rey nuestro Señor (Dios le guarde) y de sus Altos Aliados después de la salida de
Chinchón hasta el día de la milagrosa batalla que se consiguió en Brihuega el día 10
de deziembre 1710

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Villaviciosa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia redactada a partir de la relació que el general [George]
Hamilton va enviar al rei Carles III per informar-lo de la victòria en la Batalla de Villaviciosa,
en la que l’exèrcit aliat, comandat pel comte d’Staremberg, va derrotar les tropes borbòniques,
dirigides pel rei Felip V en persona i pel duc de Vendôme, el 10 de desembre de 1710. Segons
l’autor, els borbònics comptaven amb 32 batallons i 80 esquadrons, mentre que l’exèrcit aliat
estava format per 27 batallons i 29 esquadrons. Els borbònics van perdre entre 8.000 i 9.000
soldats i els aliats uns 2.000.
APUNT HISTÒRIC: el resultat de la Batalla de Villaviciosa fou incert, ja que cada bàndol va
acabar per atribuir-se la victòria. Sobre el desenllaç d’aquesta batalla vegeu: Rafael ALBERTÍ,
L’Onze de setembre, op.cit., p.94-95.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1710 8º op. 8

1122.

Copia de la carta que el señor mariscal conde Guido de Starhemberg escrivió en 15 de
deziembre de este año de 1710 al Rey nuestro Señor (Dios le guarde) y llegó a
Barcelona el día 18, relacionando la gloriosa batalla que en el día 10 de deziembre
consiguieron sus reales armas y de sus altos aliados en el campo de Alcarria, entre
Cifuentes y Brihuega

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: Guidobald von Starhemberg
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Villaviciosa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Tipus diferents dels habituals.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de la carta que el general Starhemberg va enviar al rei
Carles III, datada el 15 de desembre de 1710, per explicar-li la victòria que el seu exèrcit
havia aconseguit contra els borbònics a la Batalla de Villaviciosa, entre les poblacions de
Brihuega i Cifuentes, prop de Guadalajara, el dia 10 de desembre. Inclou molts detalls sobre
la composició de les tropes.
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APUNT HISTÒRIC: els consellers de Barcelona van ser informats del resultat de la Batalla de
Villaviciosa el dia 17 de desembre de 1710 a través d’una carta enviada pel rei Carles III.
DACB, vol.XXVII, 1710-1711, p.60.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.3019
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2339; BUB, B-65/4/1-26; AHCB, B 1710 8º op.1
ALTRES EDICIONS: segons el peu d’impremta, aquesta carta fou impresa també a Mallorca per

Miquel Cerdà i Antich.

1123.

Relación sucinta de quanto ha sucedido en la Europa en el año passado de 1710
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: compendi que resumia els principals esdeveniments de la Guerra de

Successió ocorreguts durant l’any 1710. A grans trets, explicava els motius del fracàs de les
converses de pau, sobretot, segons la notícia, pel desacord en la sortida del duc d’Anjou
d’Espanya.
OBSERVACIONS: indica que fou traduït d’un altre imprès en italià
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 617
ALTRES EXEMPLARS: BUB, XVIII-2106-29; AHCB, B 1711 8º op. 13

1124.

Gazeta de Barcelona, publicada a 11 de abril 1711. Y en Mallorca a 22 del dicho
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de vuit puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 de febrer de

1711, la Cort imperial va accelerar l’aixecament de lleves per completar la formació de tots
els exèrcits de cara a la nova campanya. Londres, 2 de febrer, el govern va pagar una lletra de
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8.000 lliures, remesa pel general Stanhope, pel manteniment de les tropes a Espanya. París, 3
de març, un capità de l’armada va arribar procedent de Marsella amb cartes de Constantinoble
que confirmaven la declaració de guerra dels turcs contra Rússia. Barcelona, 10 d’abril, els
reis van visitar diverses esglésies de la ciutat durant la Setmana Santa. El 31 de març va
arribar al port l’armada anglesa, comandada per l’almirall [John] Jennings, formada per 61
vaixells.
OBSERVACIONS: segons el peu d’impremta, Miquel Cerdà i Antich va publicar aquesta gaseta a

Mallorca.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1125.

Resumen o compendio de los hechos del Sereníssimo príncipe Eugenio de Saboya en
que se da noticia de todas las derrotas de los exércitos, sitios y tomas de plaças y
castillos, conquistas de provincias y reynos y successivamente todos los accidentes
acaecidos en mas de veinte y ocho campañas de sangrienta guerra, comprehendiendo
las diez últimas de la presente

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 274 pàgines, 8º.
RESUM DEL CONTINGUT: compendi que resumeix les principals gestes militars portades a terme
pel príncep Eugeni de Savoia al capdavant de l’exèrcit imperial des del setge i ocupació de
Buda l’any 1686. Inclou, a l’inici, una dedicatòria de l’impressor a Sant Eugeni, màrtir,
primer bisbe de Toledo, i onomàstic del príncep Eugeni de Savoia. Inclou la censura o
aprovació de Antonio Azcarate y Ledesma, examinador de la nunciatura d’Espanya, en nom
de Joseph Rifós, vicari general del bisbat de Barcelona. Imprimatur datat el 29 de juliol de
1711. Inclou també la supervisió signada per Plàcid de Copons, jutge de la Reial Audiència,
en nom del canceller Llorenç Tomas, amb imprimatur de 27 de juliol de 1711.
OBSERVACIONS: inscripció manuscrita en portada, “es de la libraria del convento de

S.Catharina, orden de Predicadores, de Barcelona”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-57/7/20
ALTRES EXEMPLARS: BPEB, 92(Eng) Fig; BMVB, SL 1505

1126.

Noticia del campo de Bac, a Benchevil y Oisy, y toma de las celebradas lineas de
Arrás

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, trencament de la “Línia de Non Plus Ultra”.
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada el 5 d’agost de 1711 que narrava els moviments de
l’exèrcit aliat, comandat pel duc de Marlborough, en territori francès. Un cos de 12 batallons,
dirigit pels generals Hompesch, Cadogan i Murray va ocupar el pont de “Bac” [Aubencheulau-Bac], mentre Marlborough, situat a l’avantguarda de l’exèrcit amb 50 esquadrons,
avançava cap a les línies franceses, situades a Arràs [Pas de Calais]. Segons la notícia, la
maniobra es va realitzar amb tanta precisió i discreció que va agafar completament per
sorpresa l’exèrcit francès que comandava el mariscal de Villars. Els francesos, en veure els
aliats col·locats en forma de batalla, es van rendir sense necessitat de disparar un sol tret,
mentre Villars aconseguia fugir.
APUNT HISTÒRIC: amb aquesta acció, Marlborough va aconseguir traspassar el que Villars havia

anomenat la “Línia de Non Plus Ultra”, un sistema defensiu pensat per impedir als aliats
envair França. John A. LYNN, The Wars of Louis XIV…, op.cit., p.343.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende el resumen o compendio de los hechos del

Sereníssimo Señor Príncipe Eugenio de Saboya”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 641

1127.

Còpia de la Real carta manada escríurer per la S.C. y Real Magestat del Rey nostre
Senyor (que Déu guarde) al Excel·lentíssim y Fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya, als 6 de setembre de 1711
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta, datada a Barcelona el 6 de setembre de 1711
en la que el rei Carles III informava als diputats de la Generalitat que la mort del seu germà,
l’emperador Josep I, l’obligava a marxar cap a Alemanya. Els comunicava, però, que la reina
Elisabet Cristina de Brunswick es quedaria a Barcelona.
OBSERVACIONS: indica que fou impresa “per manament del Excel·lentíssim y Fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya”
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.643
ALTRES EXEMPLARS: BC, 2-V-C1/38; BUB, B-54/1/1-27; BUB, XVII-8907-82; UPF,
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ZX1626/1713 .D57
ALTRES EDICIONS: existeix una versió de la mateixa carta adreçada al Consell de Cent, impresa
per Joan Pau Martí amb el títol Còpia de la Real carta escrita per la S.C. y Real Magestat del
Rey nostre Senyor (que Déu guarde) al Excel·lentíssim Consistori dels Senyors Concellers de
la Ciutat de Barcelona. BUB, C-240/1/3-15; BUB, 2-V-C1/35; BMVB, 2 “D” XVIII/716

1128.

Relación del viage marítimo de la Magestad del Rey nuestro Señor Carlos III (que
Dios guarde) desde el día 27 de setiembre 1711 que salió de Barcelona hasta su arribo
a Génova

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del viatge que el rei Carles III va fer de

Barcelona a Gènova, de camí cap a Frankfurt, on havia de ser coronat Emperador. Segons la
notícia, Carles III va partir de Barcelona el dia 27 de setembre de 1711 amb l’armada angloholandesa que comandava l’almirall [John] Jennings. En el moment que el rei va pujar a bord,
tota l’artilleria de la ciutat va disparar tres salves, que foren respostes pels 30 vaixells de
guerra de l’armada. En el moment de partir, els vaixells van disparar unes altres 21 salves.
Durant els dies posteriors, la flota va navegar pel Mediterrani, passant a la vista de Mallorca,
amb rumb cap a Sardenya i Còrsega, passant després prop de Toló i d’Antíbol. El dia 7
d’octubre, l’armada va arribar al port de Final [Finale Ligure], d’es don el rei va dirigir-se a
Gènova i d’allà va prendre el camí de Milà per terra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B. 1711 8º op.14
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon 637

1129.

Relación copiada de la gazeta de Milán, su fecha día 21 de octubre, publicada en
Barcelona a 7 de noviembre 1711

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Exemplar amb numeració manuscrita a les pàgines primera i tercera, amb el
252 i el 253.
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RESUM DEL CONTINGUT: notícia que informava de l’arribada del rei Carles III a Milà, el dia 13

d’octubre de 1711, i dels actes que es van celebrar en aquesta ciutat per rebre’l. Segons
informacions procedents de Gènova, a Milà es va saber que el rei havia sortit de “la corte de
Barcelona” el dia 27 del mes de setembre, acompanyat de la flota anglo-holandesa.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1711 8º op.11

1130.

Continuación del itinerario de la Sacra, Católica, Real y Cesárea Magestad de
nuestro Señor (que Dios guarde) Carlos VI, emperador de Alemania, rey de España,
Ungría, Bohemia, etc.
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari d’una part del viatge del rei Carles III cap a

Alemanya, on havia de ser coronat Emperador. El rei va arribar en vaixell a Gènova el dia 11
d’octubre de 1711, des d’on va continuar el viatge per terra. La tarda del 13 d’octubre va
arribar a Milà, on es va quedar fins el dia 30 d’octubre, període durant el qual va visitar la
catedral i altres esglésies. De Milà va emprendre el viatge en direcció al Palatinat. La relació
explica l’arribada de les comitives de diversos països al castell de Neuburg, com les del rei de
Polònia, Venècia, Gènova i altres.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1711 8º op. 4
ALTRES EXEMPLARS: BM, F 3 8º 26

1131.

Formalidades que se observan en la elección del señor Emperador
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: explicació del procediment emprat a l’Imperi romanogermànic per a

l’elecció i nomenament de l’Emperador. Inclou una llista dels emperadors de la casa d’Àustria
des de Rodolf d’Habsburg, que fou elegit a Frankfurt el 1273, fins a Carles III. Inclou la
narració de la cerimònia i els actes de l’elecció de Carles III com a emperador, amb el nom de
Carles VI, que va tenir lloc el 12 d’octubre de 1711.
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LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/22-14
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/1-34; BUB, B-45/3/21-10; BC, F.Bon 640; AHCB, B 1711
8º op. 6; ICAB, R-175 A 2266; BM, F 38 8º 7

1132.

Còpia de la Real carta escrita per la S.C.C. y Real Magestat del Rey nostre Senyor
(que Déu guarde) al Excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la ciutat de
Barcelona

IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1711
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

historiada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del rei Carles III, datada a Cremona el dia 11

de novembre de 1711, en la que informava als consellers de la ciutat de Barcelona de la seva
intenció de no acceptar les proposicions contràries als seus interessos fetes per França en el
marc de les negociacions de pau i que es mostrava decidit a continuar la guerra i a
proporcionar a Catalunya tot l’ajut econòmic i militar necessari.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/1/3-14
ALTRES EXEMPLARS: UPF, ZX1711 .C672
ALTRES EDICIONS: existeix una versió de la mateixa carta adreçada als diputats i oïdors de

comptes de la Diputació del General, impresa per Figueró amb el títol Còpia de la Augusta
Real carta manada escríurer per la S.C. Real y Cesárea Magestat del Senyor don Carlos
Tercer, Emperador de Romans, nostre Rey y Senyor (que Déu guarde) al Excel·lentíssim y
Fidelíssim consistori dels senyors deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya,
als 11 de nohembre 1711 desde la ciutat de Cremona. BUB, B-54/1/1-28; BC, 2-V-C1/34;
UPF, ZX1626/1713.D57; ABEV, Varis 244, 17. La Diputació del General va pagar 17 lliures,
14 sous i 8 diners a Rafael Figueró per la impressió d’aquesta carta. ACA, Generalitat,
Registre de dates extraordinàries, trienni de 1710, Sèrie G, 46/44, f.26.
NOTA: segons Castellví aquestes cartes foren impreses a Barcelona el dia 27 de novembre.
Francesc de CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, op.cit., vol.3, p.298.

1133.

Gazeta de Barcelona, publicada a 10 de noviembre 1711

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de vuit

puntes a l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de
procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, [data il·legible],

la Cort imperial va celebrar el 27 aniversari del rei Carles III. La Haia, 5 d’octubre de 1711,
els contratistes encarregats d’enviar 900.000 racions de civada i palla a l’exèrcit aliat n’havien
enviat ja gairebé la meitat. París, 24 d’octubre, un correu enviat per l’elector de Treveris va
portar la notícia que el rei Carles III havia estat proclamat Emperador. Barcelona, 10 de
novembre, va retornar la faluga enviada a Gènova per saber sobre la salut del rei. La faluga va
desembarcar un correu a Mataró que va portar cartes per a la reina que informaven de
l’arribada del rei a aquella república el 7 d’octubre. Tot seguit es va celebrar un Te Deum. A
través de la gaseta de Milà es va tenir notícia de l’elecció de l’Emperador feta el 12 d’octubre.
OBSERVACIONS: el mal estat de l’exemplar no permet veure la numeració.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1134.

Gazeta de Barcelona, publicada a 14 de deziembre 1711
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament. Numerada amb l’11. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de novembre

de 1711, la Cort imperial va celebrar l’aniversari de Marianna de Neuburg, reina vídua
d’Espanya. Londres, 1 de novembre, la reina va rebre la notícia de la pèrdua d’uns quants
vaixells de la flota anglesa al Quebec, mentre que un segon correu va informar que el general
Nicholson es dirigia a atacar el fort francès de Montreal. Barcelona, 13 de desembre, la reina
va assistir a un ofici a l’església de Santa Maria del Mar el dia de la Immaculada. El comte
d’Starhemberg va ordenar l’enviament d’un contingent de reforç al castell de Cardona, que,
segons la notícia, es defensava amb molt valor del setge borbònic.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1135.

Relación del feliz sucesso que han conseguido las armas del Rey nuestro Señor (que
Dios guarde) y de sus Altos Aliados en el socorro del castillo de Cardona
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Cardona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines amb numeració manuscrita, de la 256 a la 259.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la defensa del castell de Cardona del setge de l’exèrcit

borbònic. Després de l’orde donada pel general [Guido] Starhemberg el dia 18 [desembre de
1711], un destacament format per tropes de diferents cossos, entre els quals hi havia els
fusellers i voluntaris manats pel coronel Rafael Nebot, va arribar a Cardona el dia 21
[desembre]. L’exèrcit borbònic, comandat pel tinent general Pathé, estava format per quatre
batallons i 12 companyies de granaders. Segons la notícia, el resultat de l’enfrontament fou
favorable a l’exèrcit aliat, que va obligar els borbònics a aixecar el setge de Cardona. Els
borbònics van perdre més de 2.000 homes en aquesta batalla, mentre que els aliats només van
tenir unes 200 baixes.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B. 1711 8º op.12
ALTRES EXEMPLARS: BUB, XVIII-2106-30; UPF, ZX1711.R45; BPP, 11820

1136.

Breve y sucinta recopilación de los sucessos generales de Europa en el año de 1711,
publicada en Olanda en últimos del mismo año e impressa nuevamente en Barcelona,
año de 1712

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Gran Guerra del Nord, Guerra d’Hongria
TIPOLOGIA: compendi
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: resum dels principals esdeveniments ocorreguts a Europa durant l’any
1711, centrat principalment en l’estat de la guerra de l’exèrcit imperial contra els rebels
independentistes a Hongria, la Gran Guerra del Nord i la situació de la Guerra de Successió a
Flandes i a Espanya. La notícia recull les principals accions bèl·liques ocorregudes a la
península durant l’any. De Catalunya en destaca el fracàs del duc de Vendôme, mariscal de
l’exèrcit francès, de conquerir el castell de Cardona.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/1-21
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 650; AHCB, B 1712 8º op.3; UPF, ZX1712.B74

1137.

Representación del Consejo de Estado de Olanda a los Estados Generales, sus
soberanos, sobre el estado ordinario y extraordinario de la guerra, escrita en el Haya
a 13 de noviembre del año passado de 1711, en la qual se declara con muy sólidas
razones la indispensable necessidad de continuar la guerra, las conocidas
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conveniencias que resultarán de su continuación y los evidentes daños que deven
temerse de lo contrario. Traducida de francés en español y publicada en Barcelona
este presente año de 1712
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Conté unes inscripcions manuscrites: “Noembre 13 de 1711” i “Nº 24”.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial que inclou la transcripció de la proposició que el Consell

d’Estat d’Holanda va fer als Estats Generals de les Províncies Unides recomanant la
continuació de la guerra contra França i Espanya.
OBSERVACIONS: indica que fou traduït del francès al castellà
LOCALITZACIÓ: BC,16-III-5/44
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 647; AHCB, B 1712 8º op. 14

1138.

Reflexiones sobre la presente negociación de paz, hechas por un verdadero inglés en
últimos del año 1711, traducidas del inglés en francés y del francés en español,
publicadas en Barcelona este presente año de 1712
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet propagandístic austriacista en el que l’autor, anònim, feia un
repàs dels esdeveniments que havien portat a la guerra, les diferents circumstàncies que
s’havien produït durant aquesta i, sobretot, defensava la necessitat que la guerra continués.
L’autor advertia, en aquest sentit, dels perills que comportava deixar Espanya a mans del “duc
d’Anjou”.
OBSERVACIONS: inclou una introducció amb el títol “El impressor al lector”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2165
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2340; BUB, C-239/3/10-3; BUB, B-55/4/3; AHCB, B 1712 8º

op. 13
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1139.

Gazeta de Barcelona, publicada [10] de febrero 1712

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament. Numerada amb el 4. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de desembre
de 1711, tot i que corrien veus que l’Emperador havia estat coronat a Frankfurt el dia 22 de
desembre, no s’havia permès fer cap celebració perquè la notícia encara no havia estat
confirmada. La Haia, 24 de desembre, es va fer pública una carta del rei Carles III, datada a
Milà el 8 de novembre de 1711, en la que instava als Estats Generals a fer tot el possible per
obligar la reina d’Anglaterra a no admetre les propostes de pau de França i continuar la
guerra, sobretot a Catalunya. Inclou la transcripció íntegra de la carta. Barcelona, 6 de febrer,
la reina va rebre un ambaixador del rei de Portugal.
OBSERVACIONS: el dia del mes ha estat deduït de la seqüència del calendari, ja que el mal estat
de l’exemplar no el permet llegir. Inclou publicitat: “Donde se vende el [...] intitulado La
Europa esclava”.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1140.

Cartas dadas y representaciones hechas a los Estados Generales y Reyna de la Gran
Bretaña en orden a los tratados de paz

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: emperador Carles VI, reina Anna d’Anglaterra i altres
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de diferents cartes relacionades amb les negociacions de la

pau per posar fi a la Guerra de Successió. En primer lloc, una carta enviada pel rei Carles III,
datada a Milà el 8 de novembre de 1711, als Estats Generals de les Províncies Unides, en la
que, a grans trets, els instava a no acceptar les proposicions fetes per Lluís XIV en les
preliminars de la pau i a continuar la guerra. A continuació hi ha el resum del contingut d’un
memorial enviat pel príncep de Hannover a la reina Anna d’Anglaterra, datat a Londres el 21
de novembre [calendari vell] i 9 de desembre [calendari nou] de 1711, que inclou les seves
propostes de pau. A continuació hi ha les opinions expressades per alguns parlamentaris a la
reina Anna d’Anglaterra, a final del mes de desembre [1711]. Destaca el parer del comte de
Nottingham, el primer a parlar, que era del parer de no fer la pau amb França fins que no fos
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restituïda completament la monarquia espanyola a la Casa d’Àustria. Finalment, inclou la
transcripció d’un missatge adreçat per la reina d’Anglaterra a la cambra dels Lords, el 18 de
desembre [1711], en la que els informava que havia acordat amb els aliats la conveniència de
negociar la pau i que vetllaria per conservar les lleis d’Anglaterra i la successió en la casa de
Hannover.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/1-20
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1712 8º op. 4

1141.

Gazeta de Barcelona, publicada a 17 de febrero 1712
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 5. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de gener de

1712, l’emperadriu Guillema Amàlia va rebre la salutació de tota la Cort, ambaixadors
estrangers i prínceps el dia primer de l’any. Londres, 29 de desembre de 1711, el Parlament va
atorgar un subsidi a la reina d’Anglaterra per als exèrcits de mar i terra. La reina va respondre
a una petició feta pels Comuns que no dubtessin que faria tot el possible per prendre Espanya
i Amèrica als Borbons. La Haia, 12 de gener, la Cort anglesa va enviar a França els passaports
dels seus ambaixadors a les negociacions de pau, amb el pacte que el rei Lluís XIV no
demanaria que fossin admesos plenipotenciaris de Felip V i dels electors de Colònia i Baviera.
Barcelona, 17 de febrer, inclou la llista de mercès atorgades pel rei Carles III a diversos
nobles arran de la seva coronació com a Emperador.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/4/1-27

1142.

Memorial del Sereníssimo príncipe Eugenio de Saboya presentado a la Corte de la
Gran Bretaña sobre la presente coyuntura
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: Eugeni de Savoia
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra historiada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta del príncep Eugeni de Savoia, datada a
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Londres el 18 de febrer de 1712, en la que responia a dues cartes que li havia enviat la Cort
anglesa. A grans trets, la reina d’Anglaterra i el seu govern volien saber quins eren els mitjans
que l’emperador Carles VI volia destinar a la guerra en aquell moment, principalment al front
d’Espanya. Segons el príncep de Savoia, l’Emperador oferia 30.000 soldats i assumir la quarta
part dels quatre milions d’escuts en que s’estimava la despesa de la guerra.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1712 8º op. 8

1143.

Relación distincta y breve en la qual se refiere un portentoso milagro que obró Dios
por medio del glorioso S. Nicolás de Tolentino. Sucedió en el estado de Mantua, en el
diócessis de Cremona, en una villa nombrada Viadana, resucitando una niña de dos
años y tres meses, cayda y ahogada en un profundo poço, a 23 de junio del año 1711

IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: fenòmens sobrenaturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Portada orlada. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies.

Inclou subtítol: “Vino la presente relación impressa en lengua italiana y se ha traducido
fielmente en idioma español, en la Excellentíssima ciudad de Barcelona, reimpressa con las
devidas aprobaciones y licencias de los superiores”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un suposat miracle que va tenir lloc a la localitat italiana de

Viadana, prop de Cremona, el 23 de juny de 1711. Entre les cinc i les sis de la tarda, una nena
anomenada Bàrbara, de dos anys i tres mesos, filla d’un tal Pedro Agatzi, va caure dins d’un
pou proper a l’hort del convent dels pares agustins. Veient que s’afogava, la persona que
acompanyava la nena va implorar l’ajut de sant Nicolau de Tolentino. En sentir els crits, uns
homes que passaven van aconseguir treure la nena del pou, però ja era morta. Aleshores, la
mare va fer portar un pa beneït de Sant Nicolas i el va posar a la boca de la nena i aquesta va
tornar a la vida. Després d’escoltar els testimonis, el miracle fou aprovat pel bisbe de
Cremona el febrer de 1712.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/2/25-19

1144.

Gazeta de Barcelona, publicada a 18 de março 1712

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies. Creu de vuit

puntes a l’encapçalament. Numerada amb el 7. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom
de la ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 de febrer de

1712, l’emperador Carles VI fou rebut a la Cort el dia 26 de gener, on es van fer tres dies de
celebracions. Londres, 30 de gener, el príncep Eugeni de Savoia va arribar a aquesta ciutat i
fou rebut per la reina Anna. L’Haia, 5 de febrer, els Estats Generals, en una trobada feta el
primer de mes, van explicar els avenços fets al Congrés d’Utrecht als enviats de l’Emperador,
del rei de Portugal i del rei de Prússia. Utrecht, 31 de gener, els plenipotenciaris enviats per
negociar la pau van fer entrada solemne en aquesta ciutat. Barcelona, 17 de març, el seguici
de la reina va coincidir a la Rambla amb uns religiosos que portaven el Sant Sacrament a un
malalt i la reina va manar acompanyar-lo fins a casa del malalti i després a l’església de Santa
Maria del Pi.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende la recopilación de los sucessos de Europa

del año 1711”.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820

1145.

Gazeta de Barcelona, publicada a 15 de abril de 1712
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 10. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de març de
1712, l’Emperador va transmetre a la dieta de Ratisbona les proposicions que França havia
presentat al congrés de pau que es celebrava a Utrecht, juntament amb les pretensions
imperials sobre la monarquia espanyola. Londres, 12 de març, la cambra dels Lords va
comunicar als Comuns que havien aprovat el document de tolerància del bisbat d’Escòcia. La
Haia, 18 de març, inclou la transcripció d’una carta escrita per un capità amb informació de la
situació del setge d’Arràs [Pas de Calais]. Utrecht, 6 de març, inclou les condicions de pau
presentades pels aliats al rei de França.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Donde se vende el Espíritu de Francia y Máximas de Luís

XIV”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B.1712 8º op.7
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/1-30

1146.

Còpia de la Real carta escrita per la S.C.C y Real Magestat de la Reyna nostra
Senyora (que Déu guarde) al Excel·lentíssim Consistori dels Senyors Concellers de la
ciutat de Barcelona
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IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1712
AUTOR: Elisabet Cristina de Brunswick
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la ciutat de Barcelona en portada. Caplletra

historiada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta de la reina Elisabet Cristina de Brunswick,
datada a Barcelona el 19 de juny de 1712, adreçada als consellers de la ciutat de Barcelona
per informar-los que havia rebut al mateix temps les notícies de la coronació del rei Carles III
com a Emperador, feta a Frankfurt el dia 22 de desembre de 1712, i com a rei d’Hongria, feta
el 22 de maig. Segons la reina, aquestes darreres notícies havien arribat més tard perquè “se
extraviaron con la prisión y captividad de la persona que venia a anunciar tamaña celebridad”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/1/3-17
NOTA: existeix una còpia de la mateixa carta enviada a la Generalitat, impresa per Rafael
Figueró amb el títol Còpia de la Real Carta escrita per la S.C.C. y Real Magestat de la Reyna
nostra Senyora (que Déu guarde) al Excel·lentíssim y Fidelíssim Consistori dels Senyors
Deputats y Oydors de Comptes del General de Cathalunya a 19 de juny de 1712. BUB, B54/1/1-25; BC, 2-V-C1/31; BLM, R.987

1147.

Còpia de la Real carta escrita per la S.C.C. y Real Magestat del Rey nostre Senyor
(que Déu guarde) al Excel·lentíssim y Fidelíssim consistori dels senyors deputats y
oydors de comptes del General de Cathalunya a 31 de desembre 1711

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: Carles III
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta, datada a Frankfurt el 31 de desembre de 1711,
enviada pel rei Carles III als diputats de la Generalitat de Catalunya en la que els comunicava
que el dia 22 de desembre havia sigut coronat emperador de l’Imperi romanogermànic. El rei
els assegurava, però, que el seu primer objectiu era recuperar els seus dominis a Espanya i que
per això no escatimaria esforços per enviar ajut per al seu exèrcit a Catalunya.
LOCALITZACIÓ: BC, 2-V-C1/36
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-54/1/1-29
ALTRES EDICIONS: existeix una versió de la mateixa carta adreçada als consellers de Barcelona,

impresa per Joan Pau Martí amb el títol Còpia de la Real carta escrita per la S.C.C. y Real
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Magestat del Rey nostre Senyor (que Déu guarde) al Excel·lentíssim consistori dels senyors
concellers de la ciutat de Barcelona. BUB, C-240/1/3-16
NOTA: la Diputació del General va encarregar a Rafael Figueró la impressió de 2.000 còpies

d’aquesta carta. ACA, Generalitat, Esborrany de Deliberacions, 1710-1713, Sèrie General
(N), 386, f.300, 21 de juny de 1712. Els diputats van rebre el duplicat d’aquesta carta de ma
de la reina el 19 de juny, ja que “la primera se havia extraviat”. Per aquesta impressió Figueró
va cobrar 35 lliures, 7 sous i 4 diners. ACA, Generalitat, Registre de dates extraordinàries del
trienni de 1710, Sèrie G, 46/44, f.26.

1148.

Exacta relación de todo lo que se observa y executa en la elección de Emperador o
Rey de Romanos, como assí mesmo de lo que se observó y executó en la de su Mag. C.
y C. Carlos Sexto hasta el fin de su coronación
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1711]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 70 pàgines, 12º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Inclou subtítol: “Donde

se hallarán también la tabla y orden como los electores y sus plenipotenciarios han votado
últimamente. Con la mesa del banquete, que avia después de la coronación. Dióse en alemán a
la luz pública en la imperial ciudad de Francfort”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració del procediment utilitzat a l’Imperi romanogermànic per a

l’elecció de l’Emperador. Inclou una relació sobre la cerimònia de coronació de l’emperador
Carles VI, celebrada a Frankfurt, titulada “La solemne entrada y coronación de su Magestad
Cesárea Carlos Sexto en la imperial ciudad de Francfort, en 19 de deziembre de 1711”, que
descriu amb detall els actes i la composició de la comitiva. Conté un full doblat a l’interior
amb l’organització, l’ordre de la votació i la disposició de les taules del banquet.
OBSERVACIONS: tot i que segons el peu d’impremta aquesta relació fou publicada l’any 1711, el

més probable és que fos a partir de juny de 1712, quan la reina Elisabet Cristina va rebre la
carta de l’Emperador que li notificava la seva coronació.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1711 12º op. 1

1149.

Recibimiento solemne e introducción del Augustíssimo Señor Emperador de Romanos
Carlos VI, Rey de las Españas, de Ungría, etc., en el castillo de Posonia, hecha de los
señores Estados y magnates de Ungría en el arribo de su Magestad C.C. a aquella
ciudad para la dieta del Reyno y su coronación
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, coronació de l’emperador Carles VI
TIPOLOGIA: relació
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’arribada de l’emperador Carles VI a Posonia [Presburg o

Bratislava], el 19 de maig de 1712, per celebrar la Dieta que l’havia de coronar com a rei
d’Hongria. L’Emperador fou rebut amb una gran celebració i a continuació es va fer un sopar
de gala en el seu honor. Inclou un dibuix per mostrar la col·locació dels comensals en la taula
principal.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 646
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1712 8º op. 12; BM, F 32 8º 2

1150.

Relación individual de lo que se ha executado en Roma para proceder a la
canonización de los quatro santos, San Pio Quinto, pontífice, del orden de
Predicadores; San Andrés Avellino, de los clérigos regulares (orden de San Cayetano);
San Félix Cantalício, lego professo, del orden de los menores de San Francisco
capuchino; y S.Cathalina de Bolonia, del orden de Santa Clara, empeçando desde la
publicación de Decretos Generales hasta la terminación de la función solemne, hecha
día de la S.S. Trinidad, 22 de mayo de 1712, en la basílica de San Pedro, con la
descripción de todo el aparato y de quanto se trató en el consistorio secreto, público y
semipúblico por la Santidad de N. Bmo. P. y Papa Clemente Undézimo

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1712
AUTOR: anònim
TEMA: canonització de Pius V, sant Andreu Avel·lí, sant Fèlix Cantalici i santa Caterina de

Bolonya.
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes celebrats a Roma amb motiu de les canonitzacions
del papa Pius V, de sant Andreu Avel·lí, sant Fèlix Cantalici i de santa Caterina de Bolonya, el
22 de maig de 1712. Inclou les deliberacions dels consistoris que prèviament van estudiar els
mèrits dels candidats.
OBSERVACIONS: indica que fou traduïda de l’italià al castellà
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/7/26-23
ALTRES EXEMPLARS: BM, F 10 12º 10

1151.

Rota délphica, definitiva resolución de vagantes papeles, noticia universal desta
centuria de MDCC con desengaño común para los que desean la salud eterna,
defensa de la ley contra deslenguados y mudos, desquite de la patria común,
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Barcelona, y de la Augustíssima, Imperial y Católica Magestad de Carlos el III (en
griego), autorizado por el apóstol valenciano San Vicente Ferrer
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de Carles III com a rei
d’Espanya. L’autor utilitza el recurs d’un tribunal imaginari que jutjava alguns manifestos
publicats pels borbònics com, per exemple, “Exhortació cathòlica dirigida a la Nació
Cathalana”, “Escudo de Phidias, mordaza de Némesis...” i el “Despertador Christià y Polítich
de un pagès de la vegueria de Besalú...”.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Véndese en la mesma imprenta, en la plaça de San Jayme”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 651
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1712 8º op.15
NOTA: existeix una versió manuscrita. AHCB, Ms. A-27

1152.

La fee y la esperanza, el austro contra Aquilón, cordial para débiles y desmayados y
confortante para frenéticos y delirados
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1712
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet austriacista que defensava la legitimitat de l’arxiduc Carles

d’Àustria com a rei d’Espanya.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-55/4/3

1153.

Pronóstico y almanac universal sobre el año de 1713, compuesto por el Gran
Piscatore de Sarraval, venido de Milán y traducido de italiano en español, fiel y
verdaderamente, en esta ciudad de Barcelona
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
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AUTOR: Gran Piscatore de Sarraval
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 64 pàgines, 16º.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic sobre l’any 1713. Inclou el “Discurso general sobre el año de

1713”, que conté prediccions de caràcter polític per al nou any. El pronòstic, en aquest sentit,
augurava que alguns països trencarien els tractats de pau i que hi hauria més guerres. Inclou
també un horòscop, sota el títol de “Instrucción de los países, provincias, ciudades y otros
lugares particulares que están sugetos al dominio de los doze signos celestes”.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en su misma casa, a los Algodoneros, a veinte y
quatro dineros”.
LOCALITZACIÓ: BC, 7-IV-40/5

1154.

Gazeta de Barcelona, publicada a 17 de febrero de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, caplletra sense ornamentar, a dues línies; creu de vuit puntes

a l’encapçalament. Numerada amb el 5. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de gener de
1713, un ambaixador imperial fou enviat a Portugal per felicitar el rei [Joan V] pel naixement
del príncep Pere. La cort imperial va amenaçar amb expulsar els jueus sinó feien un donatiu.
Londres, 28 de desembre, el general Mckartney va fugir cap a Holanda en un vaixell,
subornant els mariners. El marquès de Monteleón, enviat del rei Felip V, es va reunir amb
diversos ministres. La Haia, 3 de gener, el comte de Sinzendorf va partir d’aquesta ciutat en
direcció a Utrecht. París, 10 de febrer, per cartes arribades de Londres es va saber que els
ministres anglesos havien rebut el marquès de Monteleón. Barcelona, 16 de febrer, la reina va
assistir a les festes celebrades el dia 12 de febrer en honor de Santa Eulàlia, patrona de la
ciutat. El duc de Nájera, tinent general de l’armada, fou enterrat al convent de Sant Francesc.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende La filosofía moral del conde y cavallero
gran cruz don Manuel Tesauro, que en esta quarta impressión (reconocido el original del
autor) se le han añadido periodos que faltavan y índice y se ha ajustado la traducción a la
propriedad italiana el Gran Piscatore de Sarraval, missales y breviarios. Y los Suspiros de la
Europa, a vista de el proyecto de paz, venidos de la Haya”.
LOCALITZACIÓ: BPP, 11820
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1155.

Copia de carta escrita de un verdadero castellano a la corte de Viena a un ministro
IMPREMTA: no identificada
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta escrita per un personatge anònim, que es presentava com un

“verdadero castellano”, datada a Barcelona el 8 de juliol de 1713, adreçada a un suposat
ministre de la cort imperial a Viena. L’autor explicava les circumstàncies que havien envoltat
l’execució del Tractat d’Evacuació i informava el seu destinatari de la resolució presa per la
Junta General de Braços [el 6 de juliol de 1713] de continuar la guerra. L’autor considerava
que aquesta decisió “haze invencibles los animos de esta siempre heroica Nación” i més
endavant confessava que li hauria agradat una actitud semblant a Castella: “llevado del ardor
de castellano verdadero, que quisiera a exemplo de la gloria de la invencible Nación Catalana,
ver a la mia en la misma heroyca disposición de unidamente sacudirse el vergonçoso yugo
que padece”.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/21-13
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2341; BC, F.Bon. 9010; AHCB, R SD 8º; BPEB, 946.71 “17”

Con

1156.

Gazeta de Barcelona, publicada a 31 de julio de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari dels esdeveniments ocorreguts a Barcelona
del 23 al 29 de juliol de 1713. Conté una referència a la convocatòria de la Junta General de
Braços, que el dia 6 de juliol va prendre la resolució de continuar la guerra. El dia 25 de juliol
l’exèrcit borbònic va arribar davant de Barcelona. Inclou la transcripció de la carta, datada el
29 de juliol, que el duc de Pòpoli, general de l’exèrcit de les dues Corones, va enviar a la
ciutat per instar a la seva rendició i la resposta que va rebre el mateix dia. Inclou també una
notícia de París, del 12 de juliol, la qual assegurava, segons informacions rebudes de Madrid,
que Catalunya estava tota rendida i que s’havia disposat un nou govern per establir els
privilegis al mateix nivell que els d’Aragó i València.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 661
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1157.

Gazeta de Barcelona, publicada a 11 de agosto de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 29 de juliol al 9
d’agost de 1713. Explica els preparatius que feia l’exèrcit borbònic per prendre posició davant
les muralles de la ciutat. El dia 7 d’agost el general Villarroel va ordenar la detenció del
sergent major Manuel Eguiluz, acusat de traïció. Inclou la transcripció de la carta que Antoni
Berenguer, diputat militar, va enviar a Villarroel el dia 9 d’agost des d’Arenys de Mar per
informar-lo que havia desembarcat en aquesta vila i que iniciava la missió que se li havia
encomanat de reclutar soldats arreu del país per defensar Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 662
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1158.

Continuación del diario del sitio de Barcelona, publicada a 18 de agosto de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 10 al 16 d’agost

de 1713. Els defensors de Barcelona van col·locar algunes peces d’artilleria al convent dels
Caputxins, fora de les muralles, per disparar contra els cordons enemics. Conté la transcripció
d’un article del tractat de pau signat a Londres entre Anglaterra i “el señor duque de Anjou” el
14 de maig, segons el qual el rei Felip V, per complaure a la reina d’Anglaterra, concedia als
catalans els mateixos privilegis que tenia Castella. Inclou també una informació de Manresa,
segons la qual l’exèrcit borbònic havia incendiat aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 663
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ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1159.

Continuación de el diario de el sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça
día 25 de agosto de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 17 al 23 d’agost

de 1713. Inclou, al principi, la transcripció de les cartes que es van intercanviar Jaume
Circuns i Antonio Illioni, comissaris de bescanvis d’ambdós exèrcits. Davant la negativa del
duc de Pòpoli a reconèixer els presoners catalans com a presoners de guerra, sinó com a
delinqüents que calia executar, Circuns anunciava que la ciutat de Barcelona tractaria els
presoners de l’exèrcit borbònic de la mateixa manera, penjant-los a la forca dalt les muralles.
Seguint aquesta resolució, el dia 19 d’agost el general Villarroel va ordenar la col·locació
d’algunes forques a la vista de l’enemic. Els dies 20, 21 i 22 d’agost els defensors de
Barcelona van fer algunes sortides per incomodar els assetjants.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Donde se vende un papel cuyo título es Prontuario de las
voces peculiares que se usan en el exercicio y disciplina militar. Vale 18 dineros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 664
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1160.

Respuesta de un aragonés a un amigo suyo en Barcelona sobre la defensa de Cataluña
resuelta por sus Braços en 6 de julio de 1713
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: pamflet
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 36 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta enviada per un personatge anònim, que s’identificava com a

aragonès, datada el 20 d’agost de 1713, adreçada a un suposat amic seu de Barcelona, en
resposta a una carta que aquest li havia enviat el 10 de juliol anterior, juntament amb l’imprès
que contenia la resolució presa per la Junta General de Braços el dia 6 d’aquell mes. L’autor
deia que es compadia del Principat, perquè allò, segons ell, suposava la seva “universal
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ruïna”, però a la vegada es mostrava consolat perquè considerava que allò era potser el que la
providència havia decidit per a “libertar este desgraciado vezino Reyno y otros tan
lastimosamente oprimidos”. L’autor adjuntava un memorial, que figura a continuació, en el
que valorava els motius que, al seu parer, havien tingut els catalans per prendre aquella
decisió. En aquest sentit, l’autor desplegava la seva argumentació en base a factors religiosos,
legals, patriòtics, d’honor, de temor i d’esperança.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de la impremta de Joan Pau

Martí per la publicitat, “Véndese en la plaça de San Jayme, en casa Juan Pablo Martí,
mercadel de libros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.12771
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9009; AHCB, B 1713 8º op.5

1161.

Continuación de el diario de el sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça
día 2 de setiembre de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 24 al 30 d’agost

de 1713. L’exèrcit borbònic va col·locar una bateria de canons a Sants per tal d’impedir que
l’artilleria catalana disparés des de la Creu Coberta i a la vegada per fer foc contra el castell
de Montjuïc. Segons la notícia, des de l’inici del setge l’artilleria de Montjuïc i dels baluards
havia mantingut les línies borbòniques a ratlla, impedint-los avançar. El diari assegurava, a
més, segons notícies arribades d’Itàlia, que l’Emperador havia ordenat l’enviament d’ajut a
Barcelona.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Donde se vende un papel cuyo título es Prontuario de las

voces peculiares que se usan en el exercicio y disciplina militar. Vale 18 dineros”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 665
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1162.

Continuación de el diario de el sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça
día 11 de setiembre de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 31 d’agost al 7

de setembre de 1713. L’artilleria borbònica continuava disparant des de Sants i Gràcia contra
els convents de Caputxins i de Santa Madrona i rebia la resposta des de Montjuïc. El dia 2 de
setembre el marquès del Poal, el general Martí i el coronel Sebastià Dalmau van sortir de
Barcelona per mar i es van dirigir a Terrassa. Des d’allà, amb l’ajut dels regiments del general
Nebot i d’Ermengol Amill van atacar un destacament borbònic a coll Cardús. El dia 6 de
setembre el destacament que defensava el convent de Santa Madrona, a les ordres del marquès
de las Navas, va llançar un atac contra les línies borbòniques, causant-los, segons la notícia,
una seixantena de morts.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 666
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9603; AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71

“17” Con

1163.

Continuación de el diario de el sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça
día 16 de setiembre de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 8 al 14 de

setembre de 1713. L’artilleria borbònica disparava contínuament contra el convent de Santa
Madrona, mentre que la de Montjuïc intentava impedir els treballs de fortificació que els
borbònics feien al peu de la muntanya. El 10 de setembre els borbònics van atacar el convent
de Santa Madrona per tres fronts i la guarnició, formada per uns 250 homes, no va poder
resistir i va haver d’abandonar-lo. El dia 13 un vaixell que va sortir del port de Barcelona va
aconseguir capturar un llondro amb 240 quintars de pólvora dels enemics.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 667
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1164.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 27
de setiembre de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 15 al 24 de
setembre de 1713. Continuava l’intercanvi de foc d’artilleria entre els cordons borbònics i les
bateries de Barcelona i de Montjuïc. El dia 21 de setembre un contingent de 2.000 soldats
borbònics va avançar cap a Montjuïc, però foren rebutjats. El dia 24 els consellers de
Barcelona, a instància del general Villarroel, van acordar donar una quantitat de diners i
llibertat als desertors que entressin a la ciutat amb les armes, oferint-los la possibilitat de
passar-se de bàndol. Amb aquest objectiu, foren escampades unes octavetes en les línies
enemigues. Aquell dia, festa de la Mercè, es va celebrar un ofici en aquesta església, amb la
participació del batalló de la Coronela que estava sota la seva invocació.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 668
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1165.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día 5
de octubre de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 25 de setembre

al 2 d’octubre de 1713. Continuava el foc d’artilleria des del castell de Montjuïc sobre els
cordons borbònics situats a Sants. Els assetjants, per la seva part, intentaven avançar posicions
sobre algunes de les masies situades fora de les muralles de Barcelona, com les de Clariana,
Minguella o Mercader. El dia 1 d’octubre es va celebrar a Barcelona el 28 aniversari de
l’Emperador Carles VI amb un banquet al que van assistir la noblesa i principals oficials de la
ciutat. L’artilleria va disparar tres salves.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 669
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1166.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, con otras noticias,
publicadas en esta plaça día 13 de octubre de 1713
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 3 al 9 d’octubre

de 1713. La nit del 6 d’octubre el general Villarroel va ordenar la sortida de quatre batallons
de la Coronela, assistits per tropes reglades de cavalleria i infanteria, per tal de cobrir un atac
als cordons borbònics des de l’exterior. En sortir el sol els coronels Ermengol Amill i Manel
Rau al capdavant d’uns 600 fusellers van atacar les posicions de l’exèrcit francès, que tot i la
ràpida resposta no va poder evitar que més de la meitat dels fusellers entressin a Barcelona.
La notícia informa també de les negociacions de pau entre els Estats Generals d’Holanda i
Espanya, assenyalant que aquestes no avançaven per bon camí per culpa de l’actitud
amenaçadora del duc d’Osuna [Francisco de Paula Téllez-Girón], representant del rei Felip V.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 670
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1167.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 23
de octubre de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 10 al 19

d’octubre de 1713. Les activitats dels defensors de Barcelona es limitaven en aquells dies a
llençar atacs a petita escala contra els cordons borbònics, amb l’objectiu d’entorpir la
construcció de trinxeres. Mentrestant, l’artilleria de Montjuïc disparava contra la cavalleria
que transitava entre els quarters enemics. Altres petits enfrontaments es produïen en les
posicions situades a les masies properes a les muralles de Barcelona, que eren perdudes i
recuperades en qüestió d’hores. El dia 19 d’octubre, aprofitant que una crescuda del riu
Llobregat havia deixat incomunicada la guarnició borbònica que havia ocupat can Navarro, el
general Villarroel va ordenar un atac. Aquesta acció, segons la notícia, va causar unes 200
baixes en les files borbòniques, entre morts i ferits.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 671
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con
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1168.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 30
de octubre de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 12.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 20 al 28

d’octubre de 1713. L’exèrcit borbònic havia aconseguit avançar els treballs de construcció
d’una línia de circumval·lació des de la part de la desembocadura del riu Besòs fins a Sants.
El dia 22 d’octubre els assetjants van llançar un atac per ocupar can Lleviol, però foren
rebutjats pels defensors de Barcelona. El 27 d’octubre va entrar al port de Barcelona un
comboi de 25 vaixells que portava provisions i munició de Mallorca. Segons la notícia, al
llarg de la setmana havien entrat a la ciutat un total de 86 desertors, que van cobrar els diners
promesos.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 672
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1169.

Despertador de Cathalunya, per desterro de la ignorància, antídoto contra la malícia,
foment a la paciència y remey a la pusil·lanimitat, en públich manifest de las lleys y
privilegis de Cathalunya, que li fan precisa la plausible resolució de la defensa, baix lo
amable domini de la Magestat C. del Rey y Emperador nostre Senyor (que Déu
guarde) ab los relevants motius que asseguran lo més felices successos y ab las
conclohents rahons que desvaneixen los sofístichs arguments de quants han sol·licitat
al·lucinar a la ingènua y constant fidelitat catalana

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 90 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: justificació de les raons per les quals la Junta de Braços va decidir no
acceptar els acords presos en el Tractat d’Utrecht referents a la Monarquia Hispànica,
resolent, d’aquesta manera, continuar la guerra contra els Borbons. Argumenta també perquè
inicialment els catalans havien jurat fidelitat a Felip V i els motius que després els van portar
a apostar per l’arxiduc Carles d’Àustria.
LOCALITZACIÓ: BUB, B/45/3/8-3
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ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-239/4/22-4; BUB, C-240/6/10-6; BC, F.Bon. 656; BC, 1-II-74;

BC, P.P. 611; AHCB, B 1713 8º op. 3; BB, Patrimoni, *N 23-II-6; BLM, R. 299; BMVB, 2
“B” XVIII/627.
ALTRES EDICIONS: es conserva una edició en italià, impresa el 1714 a Nàpols per Felice Mosca
amb el títol Suegliarino di Catalogna, per bando dell’ignoranza, antidotto contro la malitia,
fomento alla patienza e rimedio alla pusillanimita, in publico manifesto delle leggi e privilegii
di Catalogna, che gli rendono necessaria a la plaudibile risoluzione della difesa, sotto
l’amabile dominio della Maestá Cattolica del Ré, etc., Imperatore nostro Signore (che Dio
guardi), con li relevanti motivi che promettono li piú felici successi e con le conchiudenti
raggioni che rendono vani li sofistici argumenti di quanti hanno tentato d’oscurare l’ingenua
e constante fidelitá catalana. Di ordine dell’Eccellentissimi e fedelissimi Signori Deputati &
Uditori di conti. Tradotto dall’idioma catalana nella italiana favelia, BM; D VII 12º 21. La
traducció del Despertador de Catalunya a l’italià fou feta per Francesc Solanes. Joaquim
ALBAREDA, Escrits polítics del segle XVIII, Tom I, Despertador de Catalunya i altres textos,
Barcelona-Vic, IUHJVV-Eumo, 1996, p.16.
NOTA: el Despertador de Cathalunya es venia a casa de Rafael Figueró per set sous, tal i com
s’anunciava al Diario del sitio: “Donde se vende un papel intitulado Despertador de
Cathalunya, per desterro de la ignorància, etc, a 7 sueldos”. Continuación del diario del sitio
y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día 11 de noviembre de 1713. BC, F.Bon.
673

1170.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día
11 de noviembre de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 13.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 29 d’octubre al 7

de novembre. El 30 d’octubre el regiment de la infanteria alemanya va assistir a una
benedicció de banderes i a una missa a la catedral. Mentrestant, continuaven les petites
accions dels defensors contra les posicions enemigues, per tal de dificultar els seus treballs.
Els dies 3 i 4 de novembre es va celebrar la festa de Sant Carles Borromeo amb una processó
a la que van assistir els consellers i demés autoritats. El 6 de novembre el batalló de la
Coronela que estava sota invocació de Sant Sever va formar davant la catedral, on tingué lloc
una missa solemne amb la presència del conseller en cap.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Donde se vende un papel intitulado Despertador de

Cathalunya, per desterro de la ignorància, etc, a 7 sueldos”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 673
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ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1171.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día
17 de noviembre 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 14.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 8 al 15 de

novembre de 1713. El dia 9 de novembre els fusellers d’un i altre bàndol van intercanviar
molts trets per la part del convent de caputxins i de Gràcia. Aquell dia va començar un
novenari de rogatives, amb l’assistència del portantveus del governador i altres autoritats. Els
dies 11 i 12 de novembre hi hagué una aturada de les hostilitats entre catalans i francesos.
Alguns oficials i soldats d’ambdós bàndols van tenir una trobada amigable prop del convent
dels caputxins. Segons la notícia, els soldats castellans, en veure-ho, van disparar
indiscriminadament i van matar-ne un de francès i ferir-ne uns quants més. El dia 15 les
fragates catalanes van capturar tres llondros borbònics carregats de palla.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “En donde se hallará el Despertador de Cathaluña, para
destierro de la ignorancia, que contiene las principales Constituciones y privilegios de el
Principado, con los relevantes motivos que justifican la resolución de su defensa, a siete
sueldos”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 674
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1172.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 27
de noviembre de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 16 al 23 de
novembre de 1713. Uns desertors que van entrar a Barcelona el dia 17 de novembre van
confirmar que l’exèrcit borbònic havia intentat sense èxit conquerir el castell de Cardona. El
duc de Pòpoli va ordenar penjar cinc soldats valons que havien desertat i que posteriorment
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havien tornat al bàndol borbònic. El general Villarroel va publicar un ban prohibint tota
comunicació amb els francesos, sota pena de mort. El 20 de novembre Villarroel va rebre una
carta del marquès del Poal des de Cardona en la que l’informava que la vigília de Tots Sants la
guarnició va rebutjar l’assalt de l’exèrcit borbònic. El dia 23 van entrar al port alguns vaixells
carregats de provisions.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “En donde se hallará el Despertador de Cathaluña, para

destierro de la ignorancia, que contiene las principales Constituciones y privilegios de el
Principado, con los relevantes motivos que justifican la resolución de su defensa, a siete
sueldos, y los Libros de los Sermones, que don Benito Viñals de la Torre, archipreste de Ager,
etc., el arcediano y canónigo de esta Santa Iglesia doctor Juan Bach y don Yvo Cassañes,
canónigo de la Santa Iglésia de Vique, etc., predicaron a la C. Magestad de la Emperatriz y
Reyna nuestra Señora (que Dios guarde)”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 675
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1173.

Individual relación de quanto ha ocurrido en Cardona y sus vezindades desde los
últimos de octubre hasta los últimos de noviembre de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de l’intent de l’exèrcit de Felip V de
conquerir el castell de Cardona, governat per Manuel Desvalls. El dia 30 d’octubre de 1713
l’exèrcit borbònic, format per uns 2.000 soldats, va arribar a la vista de Cardona. L’endemà,
amb l’ajut d’escales, els borbònics van intentar assaltar el castell , però foren rebutjats pels
defensors. Segons la notícia, les tropes borbòniques van partir cap a Barcelona al cap de cinc
dies, havent patit 300 morts i 800 ferits. El dia 2 de novembre l’artilleria de Cardona va
disparar una salva per celebrar aquesta victòria i també per la notícia que al port de Barcelona
havia entrat un comboi de provisions procedent de Mallorca.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; BC, F.Bon. 658; BPEB, 946.71 “17” Con

1174.

Continuación de el diario del sitio y defensa de Barcelona, con otras noticias de
diferentes partes, publicadas en esta plaça día 11 de deziembre de 1713
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713

685
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 16.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 24 de novembre

al 7 de desembre de 1713. Assetjants i assetjadors intercanviaven foc d’artilleria, mentre els
primers feien algunes petites incursions contra els cordons borbònics. El dia 28 de novembre
es va iniciar un altre novenari de rogatives. El dia 29 de novembre el general Villarroel va
rebre una altra carta del marquès del Poal des de Cardona en la que assegurava que algunes
poblacions properes, com Manresa, Solsona i Berga, havien donat obediència al rei Carles III.
El dia 30 de novembre, dia de Sant Andreu, es va fer, com de costum, extracció de consellers,
de la qual sortí elegit conseller en cap Rafael Casanova. El dia 7 de novembre va entrar al port
un vaixell holandès amb mercaderies de tota mena. Segons notícies impreses i manuscrites de
la Haia es va saber que hi havia diferències notables en les negociacions entre Espanya i els
Estats Generals.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 676
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1175.

Continuación del diario de el sitio y defensa de Barcelona, con otras noticias de
diferentes partes, publicadas en esta plaça día 22 de deziembre de 1713

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 17.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 8 al 17 de

desembre de 1713. El dia 8 de desembre es va celebrar la festa de la Immaculada, amb la
participació del batalló de la Coronela que estava sota la seva invocació. El batalló va desfilar
des de la catedral fins a la plaça del Born, formant davant la piràmide erigida en honor
d’aquesta santa. El dia 11 de novembre uns desertors van assegurar que l’exèrcit francès es
retirava cap a Girona. Una faluga que va arribar d’Itàlia el dia 16 de novembre va portar
algunes cartes amb notícies de Viena i altres llocs. Així, es va saber que l’exèrcit francès havia
posat setge a la ciutat alemanya de Friburg.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 677
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con
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1176.

Crisol de fidelidad, manifestación que haze el Principado de Cathaluña de las causas
de alta congruencia que le han obligado a tomar las armas para defender su libertad
y por mantenerse debaxo de la soberana dominación del muy alto y muy poderoso
Príncipe y Señor Don Carlos de Austria, Tercero de este preexcelso nombre en la
Monarquía de España, y oy Sexto Emperador de Romanos, siempre Augusto
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1713
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 60 pàgines, 4º. Escut de la Diputació del General en la pàgina 3. Caplletra

sense ornamentar.
RESUM DEL CONTINGUT: justificació de les raons que van portar als catalans a continuar la

guerra contra Felip V després de la signatura dels tractats d’Utrecht i d’Evacuació, amb un
repàs dels fets més significatius de la Guerra de Successió a la península. Inclou, entre altres
textos, la transcripció dels articles del Tractat d’Evacuació, l’ultimàtum donat pel duc de
Pòpoli a la ciutat de Barcelona el 29 de juliol de 1713 i la resposta de la ciutat.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/21-18
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 9008; BC, Res 771-8; AHCB, B 1713 8º op. 2; BB, Patrimoni,

*N 19-I-1.6; ICAB, C.XVIII.1/3; ABEV, Varis 61, 249; ACA, Generalitat, sèrie V, 226 (2
exemplars, un dels quals incomplert)

1177.

Copia de carta que de orden del Excelentíssimo Señor general comandante don
Antonio de Villarroel escrivió don frey Joseph Circuns, comissario de canges en
interin de este exército, al que lo es del enemigo en las tropas francesas, monsieur de
Rives
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: Josep Circuns, comissari de bescanvis
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta de Josep Circuns, comissari de bescanvis de
l’exèrcit català, datada a Barcelona el 2 de gener de 1714, adreçada a “monsieur de Rives”, el
seu homòleg de l’exèrcit francès. El comissari, en resposta a una queixa dels francesos,
assegurava que el general Villarroel no sabia res de l’espia que anava a Cardona que els
francesos deien haver capturat. Circuns responia també a les queixes dels francesos per la
detenció de “monsieur de Fargues”, coronel de l’exèrcit francès, al qui havien pres totes les
pertinences.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Rafael Figueró perquè era
l’impressor que s’ocupava d’imprimir els papers oficials durant el setge de Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 704
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; BPEB, 946.71”17” Con

1178.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día 3
de enero de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 18.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 18 al 31 de
desembre de 1713. Continuava l’intercanvi de foc d’artilleria entre els dos bàndols. El dia 23
de desembre els borbònics van intentar sorprendre les defenses que els catalans tenien a la
falda de Montjuïc, però els fusellers del regiment del coronel Ermengol Amill van refusar
l’atac. El dia 28 de desembre uns civils van aconseguir entrar a Barcelona un miler de cabres
que havien pres als borbònics. Aquests, segons la notícia, enrabiats, van carregar contra un
altre grup de paisans que recollien herba prop dels cordons, matant dones i nens. La gaseta
informava també que els borbònics havien exigit un nou impost a la població [les anomenades
“quinzenades”]. Entre les notícies arribades de fora, destaca que a Castella s’havia imposat un
fort tribut per les despeses de la guerra i que l’Emperador negociava la pau amb França. En
aquest sentit, la gaseta anunciava la publicació d’un edicte de l’Emperador, extret del
“Mercurio de Olanda”.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Donde se halla la Cartilla militar para la Cavalleria y las
Ordenanças y reglamento Real de todas las tropas”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 678
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1179.

Copia de el edicto que de orden de el Señor Emperador y Rey Católico se publicó en
el Imperio, despachado y firmado en Viena, día 8 de julio de 1713, sacada y
traducida de el Mercurio olandés del mes de octubre de 1713, impresso en el Haya

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: Carles VI, emperador romanogermànic
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’un edicte de l’emperador Carles VI, datat a Viena el 8 de

juliol de 1713, extret, segons indica, d’una gaseta holandesa publicada el mes d’octubre. En
aquest edicte l’emperador ratificava les disposicions preses per Leopold I, el seu pare, el 1702
i 1703, contra França, prohibint la circulació de ciutadans francesos, el comerç i la
correspondència procedent d’aquest país.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/21-16
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 2342; AHCB, R SD 8º; BPEB, 946.71”17” Con

1180.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día
16 de enero de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, de l’1 a l’11 de

gener de 1714. El dia primer de gener van sortir del port dues fragates i altres vaixells armats
en les que hi anaven el coronel Sebastià Dalmau i altres oficials, fent pensar als borbònics que
els catalans pretenien desembarcar tropes cap a la banda de Tarragona. Aquella tarda, en mig
de la confusió, va partir un comboi de carrega cap a Mallorca. El dia 3 de gener, els vaixells
en que anava Dalmau van tornar amb un carregament de bestiar que havien agafat a Salou. El
dia 11 de gener una quarantena de fusellers van aconseguir portar 200 ovelles de Sant Boi de
Llobregat.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “El Crisol de Fidelidad se vende en casa Juan Veguer,
librero, a la Plaça Nueva”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 679
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1181.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 24
de enero de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
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TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 20.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 12 al 21 de
gener de 1714. El dia 12 de gener els fusellers catalans van sortir del convent de Santa
Madrona i van atacar les defenses que l’exèrcit borbònic havia construït prop d’allà. Els dies
14 i 15 de gener els fusellers van atacar les posicions que els borbònics tenien a can Regàs. El
dia 17 va arribar notícia que a la plana de Vic hi havia un gran moviment de gent avalotada
[protesta contra les “quinzenades”]. El dia 21 de gener van arribar uns altres dos desertors,
que, segons la noticia, incrementaven fins a 99 la xifra total des de començament d’any.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “El Crisol de Fidelidad se vende en casa Juan Veguer,

librero, a la Plaça Nueva”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 680
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1182.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 3
de febrero de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 21.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 22 al 31 de
gener de 1714. Les bateries de Montjuïc i de Barcelona seguien intercanviant foc amb les
posicions borbòniques, sobretot per la part de Gràcia i can Navarro. El 26 de gener, després de
mitjanit, el general Villarroel va ordenar la sortida de diversos regiments, amb l’objectiu de
provocar una alarma general en els cordons borbònics. El dia 29 de gener van arribar algunes
cartes a la ciutat, segons les quals la matinada del 14 de gener un grup de voluntaris de
Viladrau, Sant Hilari, Espinelves i altres poblacions properes havien preparat un parany a un
regiment de l’exèrcit borbònic que havia fet nit a Arbúcies, del qual van fer presoners 200
soldats i 72 oficials.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 681
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1183.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 26
de febrero de 1714
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 22.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, de l’1 al 9 de febrer

de 1714. El dia primer de febrer va passar per davant del port una flota francesa, formada per
uns 35 vaixells, la majoria de transport. El dia 2, a les dues de la nit, els fusellers catalans van
fer una sortida fins als cordons enemics, cobrint la línia des del mas Guinardó fins a Gràcia.
El dia 6, a les quatre de la matinada, van repetir una operació semblant, aquesta vegada per la
banda de Sants i la falda de Montjuïc. El 8 de gener va arribar al port un bergantí amb
provisions de Mallorca.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 682
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1184.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 28
de febrero de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 23
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 10 al 22 de

febrer de 1714. L’exèrcit borbònic prosseguia amb la construcció de trinxeres prop de la falda
de Montjuïc, mentre els fusellers i voluntaris catalans feien petites incursions en els cordons
enemics, sobretot prop del convent dels Caputxins. Un llaüt que va arribar el dia 19 de febrer
va informar que l’exèrcit borbònic havia saquejat i cremat algunes cases a Sant Pol de Mar.
Les tropes del coronel Ermengol Amill van atacar-los per la reraguarda quan ja marxaven,
causant-los algunes baixes. La matinada del 22 de febrer, el regiment de Sant Miquel va fer
una sortida per la part de Sants, amb el resultat d’uns quants morts en els dos bàndols.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 683
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ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1185.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día 7
de março 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 24.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 23 al 28 de

febrer de 1714. Els defensors de Barcelona feien sortides nocturnes, per tal d’incomodar i
crear confusió en els cordons borbònics. La nit del 24 de febrer una fragata i algunes barques
petites van sortir del port de Barcelona amb l’objectiu d’atacar per sorpresa el moll que
l’exèrcit borbònic tenia prop de la desembocadura de riu Llobregat. Els catalans van
aconseguir capturar dos vaixells de guerra i 13 embarcacions carregades amb municions, gra i
peces de vestir. La gaseta informa també de la revolta que s’havia produït en alguns pobles de
Catalunya contra els tributs imposats per les autoritats borbòniques [revolta de les
quinzenades].
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 684
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1186.

Individual verdadera relación de lo sucedido a vista de el muelle de Barcelona, día y
noche de el apóstol san Mathías de este año de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un episodi bèl·lic que va tenir lloc la nit de Sant Maties [24

de febrer] de 1714 davant del port de Barcelona. Les fragates del coronel Sebastià Dalmau i
del capità Antonio Martínez, amb l’ajut de 14 embarcacions menors, van atacar la flota
franco-espanyola que acordonava el port. Els catalans van agafar per sorpresa els enemics i,
segons la notícia, van aconseguir capturar dos vaixells de guerra i 13 vaixells de transport,
carregats de municions i de farina, peix i altres provisions.
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OBSERVACIONS: consta que fou “impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, B 1714 8º op. 6; BC, F.Bon. 3047 (i 3 exemplars
més); BPEB, 946.71 “17” Con

1187.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día
22 de março 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 25.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 1 al 18 de març

de 1714. Continuava l’intercanvi de foc d’artilleria, sobretot per la part de Gràcia i de can
Navarro. El 2 de març uns desertors fel bàndol borbònic van informar de la mort de la reina
Maria Lluïsa de Savoia, esposa de Felip V. El dia 11 de març el duc de Pòpoli va enviar un
tambor amb diners pel manteniment dels presoners borbònics que eren a Barcelona, però el
general Villarroel no el va voler admetre, acusant Pòpoli de deixar morir de gana els presoners
austriacistes i de no complir l’estil de la guerra pel que feia als presoners. El dies 15 i 18 de
març el batalló de la Coronela que estava sota invocació de Santa Madrona va celebrar la festa
d’aquesta santa amb una solemne processó.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 685
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1188.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 17
de abril de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 26.

693
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 19 de març al 8

d’abril. El 19 de març va arribar una carta del coronel Ermengol Amill en que informava que
uns 200 voluntaris catalans havien atacat l’exèrcit francès prop de Berga, causant-li unes 200
baixes. El 26 de març una partida de soldats borbònics va intentar ocupar sense èxit les
posicions que els defensors de Barcelona tenien a can Mercader, fora muralles. Els dies 29 i
31 de març van entrar al port uns quants vaixells de càrrega que portaven provisions de
Mallorca. El dia 3 d’abril l’exèrcit borbònic va iniciar el foc de morter sobre Barcelona des
d’una bateria que havien instal·lat a les cases del Clot. Aquella nit van caure 73 bombes dins
la ciutat, causant danys en alguns edificis. Per impedir l’acció dels morters, el general
Villarroel va ordenar la col·locació de quatre canons a la Creu Coberta, protegida per tres
companyies de la Coronela.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 686
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1189.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día
21 de abril de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 27.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 9 al 15 d’abril de

1714. La bateria de canons instal·lada a la Creu Coberta va disparar durant uns dies contra els
cordons borbònics, mentre les companyies de la Coronela feien torns per protegir-la. El 9
d’abril van arribar cartes del marquès del Poal en les que informava de les seves accions
contra els borbònics al rerepaís. El dia 14 d’abril, veient que els borbònics havien tret els
morters del Clot, els defensors de Barcelona van retirar també l’artilleria de la Creu Coberta.
El dia 15 d’abril van arribar notícies d’Itàlia, segons les quals l’Emperador havia declarat la
guerra al duc de Savoia.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 687
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1190.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 26
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de abril 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 28.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 16 al 23 d’abril

de 1714. Els dos bàndols intercanviaven foc per impedir que uns i altres recollissin farratge
pels cavalls en els prats situats davant la ciutat. El dia 16 d’abril un grup de voluntaris va
atacar els cordons borbònics per la reraguarda per la part d’Horta. La nit del 22 d’abril van
entrar al port dues fragates en les que hi viatjava un enviat del virrei de Mallorca que portava
unes cartes de l’Emperador i de l’Emperadriu. Les cartes, adreçades als consellers de
Barcelona, diputats de la Generalitat i Braç Militar, informaven de la conclusió de la pau de
Rastatt entre Àustria i França i donaven a entendre que la cort imperial enviaria ajut militar a
Barcelona. La ciutat va celebrar aquesta notícia amb un Te Deum, lluminàries i una salva
d’artilleria. Inclou la transcripció de les sis cartes.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 688
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1191.

Las molt afavoridas cartas de las S.C.C y Reals Magestats del Rey y Reyna, nostres
Senyors (que Déu guart) als Excel·lentíssims y Fidelíssims senyors deputats y oydors
de comptes del General del Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: Carles III i Elisabet Cristina de Brunswick
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: català i castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Escut de la Diputació del General en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de dues cartes, datades a Viena el 28 de març de 1714,

enviades pel rei Carles III i la reina Elisabet Cristina de Brunswick als diputats de la
Generalitat de Catalunya per informar-los que el dia 6 de març s’havia signat a Rastatt la pau
amb França. De la carta del rei se’n desprenia que els Àustries no havien renunciat al seus
drets sobre el regne d’Espanya i que proporcionarien als catalans l’assistència necessària per
alliberar-los del setge. La reina, en la seva carta, agraïa als diputats la fidelitat mostrada per
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aquests en unes cartes que li havien enviat l’any anterior i assegurava que l’emperador tenia
molt present les demandes d’ajut fetes pels catalans.
OBSERVACIONS: indica que foren “estampadas de manament dels Excellentíssims y Fidelíssims

Senyors Deputats y Oydors de Comptes”
LOCALITZACIÓ: BC, 2-V-C1/40
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon 4679, BC, F.Bon 710; BC, F.Bon 3147; BUB, C-240/1/3-21;

BUB, B-54/1/1-45; BUB, XVII-8907-85; BMVB, 1 “C” XVII/334; ACA, Generalitat, sèrie V,
219/43 (15 exemplars)
ALTRES EDICIONS: existeix una versió de les mateixes cartes adreçades al Braç Militar, impresa
per Rafael Figueró, amb el títol Cartas escritas per las S.C.C. y Reals Magestats del Rey y
Reyna, nostres Senyors (que Déu guarde) als Excel·lentíssims y Fidelíssims senyors Protector
y Bras Militar del Principat de Cathalunya. BUB, C-240/1/3-19; BUB, B-54/1/1-46. D’igual
forma, existeix una versió adreçada als consellers de la Ciutat de Barcelona, impresa per Joan
Pau Martí amb el títol Còpia de las Reals Cartas escritas per las S.C.C. y Reals Magestats del
Rey y la Reyna nostres senyors (que Déu guarde) al Excel·lentíssim consistori dels senyors
concellers de la ciutat de Barcelona als 28 de mars 1714. BUB, C-240/1/3-20; BUB, B54/1/1-47; BC, F.Bon. 3145
NOTA: segons Francesc de Castellví (Narraciones Históricas, vol.4, 41) les cartes van arribar a
Barcelona el dia 23 d’abril de 1714 passades les nou de la nit i l’endemà a la matinada ja es
van començar a repartir impreses. La nit del 24 d’abril un vaixell va sortir de Barcelona amb
1.000 exemplars per escampar per tot Catalunya.

1192.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça día 9
de mayo 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 29.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 24 al 30 d’abril

de 1714. El 24 d’abril van continuar les celebracions per l’arribada de les cartes imperials.
Aquella tarda el coronel Sebastià Dalmau va apropar-se a les línies que ocupava l’exèrcit
francès per informar-los de l’arribada de les cartes i comminar-los al cessament de les
hostilitats entre catalans i francesos. El dia 25 d’abril es va fer pública a Barcelona una carta
que els consellers havien enviat a tot el Principat el dia 13 d’abril per instar als catalans a la
defensa del país. Inclou la transcripció de la carta. El 26 d’abril van arribar cartes del coronel
Ermengol Amill en les que informava que les tropes comandades pel marquès del Poal havien
lliurat un combat contra els borbònics prop de Sant Llorenç Savall.
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OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 689
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1193.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 7
de junio de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 30.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, de l’1 al 8 de maig

de 1714. El dia 2 de maig l’exèrcit borbònic va reiniciar el foc de morter des del Clot, causant
danys en algunes cases de Barcelona. Aquell dia el coronel Monteil, de l’exèrcit francès, va
enviar una carta amb un agraïment del marquès de Guerchy, comandant de les tropes
franceses, al general Villarroel, per haver-los informat de la signatura de la pau de Rastatt. El
dia 4 de maig el coronel Sebastià Dalmau va fer una altra visita a les línies dels francesos amb
la resposta de Villarroel a Guerchy, en les que l’instava, d’acord amb la pau de Rastatt, a
suspendre les hostilitats contra els catalans.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 690
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1194.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 8
de junio de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 31.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 9 al 25 de maig

697
de 1714. El 9 de maig les tropes del marquès del Poal van derrotar un destacament borbònic
que s’havia refugiat a can Magarola, entre Esparraguera i Abrera. El dia 10 va entrar al port
un comboi de set vaixells carregats de blat procedent de Mallorca. L’11 de maig el
bombardeig borbònic va causar danys en alguns edificis, principalment esglésies. El 12 de
maig el general Villarroel va ordenar la col·locació d’una bateria al convent dels Caputxins,
des d’on durant uns dies va disparar contra can Lleviol, amb la intenció d’enderrocar aquesta
casa i impedir que fos utilitzada com a defensa per l’exèrcit borbònic.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 691
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1195.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 9
de junio de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 32.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 16 al 19 de maig

de 1714. El 16 de maig l’artilleria borbònica va castigar amb força el convent dels Caputxins
amb deu canons. Aquell dia els consellers de Barcelona es van reunir amb la plana major
militar, encapçalada pel general Villarroel, per tal demanar l’opinió dels generals i coronels
sobre l’estat de la guerra i que aquesta opinió fos enviada a Viena per a coneixement de
l’Emperador. En aquest sentit, els militars van mantenir-se ferms en la conveniència de
continuar la defensa de Barcelona. La nit del 17 de maig els borbònics van aconseguir ocupar
el convent dels Caputxins, des d’on l’endemà van començar a disparar foc d’artilleria contra
el convent de Jesús.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 692
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con; ACA,
Generalitat, Sèrie V, 219/44

1196.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaza a 10
de junio de 1714
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 33.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 20 al 26 de maig

de 1714. Després d’ocupar el convent dels Caputxins, l’exèrcit borbònic va iniciar els treballs
d’aplanar el terreny per col·locar bateries de canons i avançar les seves línies. El 22 de maig
va explotar un magatzem on l’exèrcit borbònic guardava barrils de pólvora i municions. El 23
de maig van arribar notícies de Mallorca i de Gènova segons les quals a Nàpols es preparava
una expedició per socórrer Barcelona. Aquella nit, l’artilleria borbònica va començar a
bombardejar la ciutat amb foc de morter des del convent de Caputxins, causant un gran dany a
molts edificis. Una bomba va caure sobre la impremta de Rafael Figueró, que es va cremar
completament.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 693
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1197.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 11
de junio de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 34.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 27 al 31 de maig

de 1714. El 29 de maig l’exèrcit borbònic va avançar fins a tres vegades sobre el convent de
Jesús, però foren rebutjats. L’endemà, una bateria de cinc canons va començar a disparar
contra aquest convent. Aquell dia es va publicar un ban de Francesc de Sayol, portantveus del
governador, datat a Barcelona el 30 de maig, en el que s’ordenava la confiscació dels béns
d’aquells que s’havien passat al bàndol borbònic per tal de finançar la reparació dels estralls
que causaven les bombes. Inclou la transcripció d’aquest edicte, traduït del català al castellà.
Durant els dies següents va continuar el foc de morter sobre Barcelona des de les bateries
borbòniques situades prop del convent de Caputxins.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo
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Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 694
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con; ACA,
Generalitat, Sèrie V, 219/44

1198.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaza a 17
de junio de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 35.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, de l’1 al 9 de juny

de 1714. El dia primer de juny van entrar al port dos xabecs amb provisions procedents de
Mallorca, que van confirmar la formació d’una expedició de socors a Nàpols. A 4 de juny es
calculava que havien caigut fins a 7.000 bombes dins de Barcelona. El general d’artilleria
Joan Baptista Basset va reforçar les bateries del baluard de Tallers per intentar contrarestar els
morters borbònics. El 8 de juny uns altres vaixells de càrrega arribats de Mallorca van
assegurar que corrien veus de la prompta arribada del socors de Nàpols. El dia 9 les bombes
van causar danys importants a l’església de Santa Maria del Pi.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 695
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1199.

Noticias generales de Europa, publicadas en Barcelona dia 22 de junio de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la ciutat de procedència i la
data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, del [ilegible]
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d’abril al 9 de maig, la còpia de la ratificació del Tractat de Rastatt, signada el dia 6 d’abril, va
arribar a la cort imperial el dia 11. El diumenge següent, es va celebrar un Te Deum a la
catedral de Sant Esteve i una salva d’artilleria en acció de gràcies. Londres, del 3 al 20 d’abril,
la cambra dels Lords va tractar el cas dels catalans el dia 30 de març, insistint en el perquè
Anglaterra havia abandonat el Principat. Després de la discussió, es va resoldre presentar un
memorial a la reina Anna d’Anglaterra en favor dels catalans. Inclou la transcripció de la
resposta de la reina, assegurant que en la pau amb Espanya ja va tenir en compte les llibertats
dels catalans. París, del 6 al 29 d’abril, la cort francesa va celebrar la pau signada amb
l’Emperador romanogermànic. Segons la notícia, a França va causar sorpresa que el govern de
Madrid no acceptés el duc de Berwick com a comandant de l’exèrcit a Catalunya. Berna, 9 de
maig, segons notícies de Nàpols del 10 d’abril, en aquesta ciutat s’estaven embarcant
municions i provisions amb destinació a Barcelona.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 709
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1714 8º op. 7

1200.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 26
de junio de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 36.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 10 al 17 de juny
de 1714. El 10 de juny els defensors de la ciutat van atacar les posicions borbòniques de la
falda de Montjuïc i van capturar una trentena de cavalls. El 14 de juny va arribar un xabec de
Mallorca que portava cartes de Viena i de Milà, segons les quals el comboi que es preparava a
Nàpols per enviar a Barcelona estava format per 17 vaixells de guerra i 6.000 soldats
alemanys. L’endemà dues fragates procedents de Mallorca van confirmar aquesta notícia. El
17 de juny el marquès de Guerchy va sol·licitar un intercanvi de presoners, seguint el bon estil
de la guerra.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 696
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con
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1201.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaza a 29
de junio de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 37.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 18 al 25 de juny
de 1714. Per uns impresos de Madrid es va saber que a la cort espanyola hi havia un debat
molt encès en relació a un suposat abandó dels interessos de Felip V per part del rei Lluís XIV
de França. Inclou la transcripció de la resposta que el general Villarroel, amb data del 20 de
juny, va donar al marquès de Guerchy sobre l’intercanvi de presoners de guerra. El 24 de juny
foren detinguts nou soldats alemanys que planejaven desertar.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 697
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con; ACA,
Generalitat, Sèrie V, 219/44 (2 exemplars)

1202.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaza a 9
de julio de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 38.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 26 de juny al 6

de juliol de 1714. El marquès de Guerchy, en carta del 23 de juny, va respondre al general
Villarroel que havia rebut la memòria sobre els presoners de guerra i que les qüestions sobre
el bon estil de la guerra les hauria de discutir amb el duc de Berwick, que era de camí cap a
Barcelona per fer-se càrrec de l’exèrcit de les dues Corones. Inclou la transcripció de la
resposta de Villarroel que, assabentat de l’arribada de Berwick, assegurava que faria tot el
possible per defensar-se i fer-se digne de la consideració de tan gran militar. En la mateixa
carta, datada el 26 de juny, Villarroel sol·licitava l’alliberament de l’esposa del general
Moragues. Durant els dies següents va prosseguir l’intens intercanvi de foc d’artilleria per les
dues parts.
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OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 698
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1203.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaza a 20
de julio de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 39.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 7 al 16 de juliol

de 1714. El 9 de juliol va entrar al port un comboi procedent de Mallorca format per una
trentena de vaixells, que transportaven gran quantitat de provisions i municions. Amb tot,
algunes embarcacions foren capturades per l’armada francesa. El 12 de juliol Jaume Circuns,
comissari de bescanvis, va enviar una carta al comandant de la flota francesa, en la que li
demanava que, en virtut dels acords presos a Rastatt entre França i Àustria, les embarcacions
capturades fossin alliberades. El 13 de juliol el general Villarroel va ordenar una sortida per
destorbar els treballs de la línia paral·lela que construïa l’exèrcit borbònic. Inclou la
transcripció d’una altra carta de Jaume Circuns queixant-se dels mètodes del duc de Berwick
en relació als presoners de guerra. El 16 de juliol van desertar el general Josep Antoni Martí i
uns quants oficials d’alta graduació.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 699
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 11081; AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71

“17” Con; ACA, Generalitat, Sèrie V, 219/44 (19 exemplars)

1204.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaza a 3
de agosto de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta

703
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 40.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 17 al 25 de juliol
de 1714. Els dies 17 i 19 de juny van entrar alguns vaixells de càrrega procedents de Mallorca
amb notícies que continuaven assegurant que es preparava una expedició de socors a Nàpols.
El 21 de juliol es va publicar un ban del general Villarroel ordenant el general Josep Antoni
Martí i els altres oficials que havien desertat de presentar-se en el termini de vuit dies, sota
pena de ser condemnats per rebel·lia. El 22 de juliol va desembarcar un oficial de dos vaixells
de guerra anglesos que havien ancorat davant de Barcelona. L’endemà els consellers de
Barcelona van publicar un pregó en el que es prohibia als mariners catalans, sota pena de
mort, atacar els vaixells anglesos.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 700
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1205.

Còpia de una carta escrita per lo Il·lustre Marquès del Poal als Magnífichs Senyors
priors, cònsols y proms dels col·legis y confrarias de la Excelentíssima ciutat de
Barcelona

IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1714
AUTOR: Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º. Caplletra sense ornamentar, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta escrita per Antoni Desvalls, marquès del Poal,

datada a Borredà el 3 d’agost de 1714, adreçada als priors i cònsols dels col·legis i confraries
de Barcelona, en la que els informava que fins al moment no havia aconseguit arrossegar el
rerepaís a prendre les armes per acudir a la defensa de la capital catalana, assetjada per
l’exèrcit de les dues Corones. El marquès ho atribuïa a quatre possibles factors: a la
persuassió d’alguns “bastarts patricios”, a la manca de fe per “nostras pocas forças”, al temor
“del inusat rigor del enemich” o perquè no havia arribat l’hora en què la “providència del
Altíssim” així ho volgués. Desvalls anunciava que “sense mes tardansa” es posava en marxa
cap a Barcelona amb el seu exèrcit per contribuir a la seva defensa. A continuació, hi ha la
transcripció d’una altra carta escrita pel marquès, datada a Borredà el dia 4 d’agost de 1714,
adreçada a totes les ciutats i pobles de Catalunya, en la que instava tothom a prendre les armes
i seguir-lo cap a Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 12212
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ALTRES EXEMPLARS: ACA, Generalitat, Sèrie V, 226

1206.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 10
de agosto de 1714
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 41.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 26 de juliol a l’1

d’agost. A pesar del foc d’artilleria de la ciutat per impedir-ho, l’exèrcit borbònic va
aconseguir avançar els treballs de construcció de la línia paral·lela. El 28 de juliol es va
publicar un pregó mobilitzant a tots els homes majors de 14 anys per a la defensa de la ciutat.
La nit del 29 de juliol un oficial enviat pel coronel Ermengol Amill va portar notícies sobre
algunes accions que els catalans havien fet contra les tropes borbòniques prop d’Hostalric i
altres indrets. El 30 de juliol els consellers de Barcelona van enviar una carta adreçada a tots
els pobles del Principat instant a la població a acudir en defensa de Barcelona. Inclou la
transcripció de la carta.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo
Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 701
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1207.

Carta escrita per lo fervorós zel de un verdader cathalà que desde son retiro clama ab
entranyable amor, desitjant estampar la veritat en lo íntim dels cors cathalans per
facilitar la gloriosa victòria que ab la divina assistència se deuhen tots promètrer de
sos enemichs
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta escrita per un personatge anònim, que deia viure en un poble

apartat de Barcelona, datada a 5 d’agost de 1714, adreçada als catalans en general. L’autor,
afegint-se a la crida feta pels consellers de Barcelona en una carta circular feta pública el 30
de juliol, animava als catalans a anar a socórrer la capital i advertia de la falsedat de les veus
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que feien córrer els borbònics, que asseguraven que la defensa era impossible, que no
arribaria ajut exterior i que la guerra l’havien buscada només uns quants.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que es obra de Rafael Figueró per les

similituds amb altres notícies publicades per aquest impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/21
NOTA: la carta circular publicada pels consellers de Barcelona el 30 de juliol de 1714 fou

reproduïda en el número del Diario del sitio y defensa de Barcelona del 10 d’agost. BC,
F.Bon. 701.

1208.

Noticias particulares de las operaciones del marqués del Poal y coronel Don
Armengol Amill tenidas en Barcelona, día 18 de agosto, y publicadas el 19, de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: Antoni Desvalls, marquès del Poal
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Batalla de Talamanca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels moviments de les tropes comandades per Antoni

Desvalls, marqués del Poal, i pel coronel Ermengol Amill en diferents punts del Principat i, en
concret, de la victòria a la batalla de Talamanca, el 13 d’agost de 1714. Explica que l’exèrcit
català va derrotar les tropes filipistes, comandades per “Ballejo”, Montemar y González,
obligant-les a refugiar-se a Sabadell. En aquesta operació, segons la notícia, els filipistes van
perdre, entre morts, ferits i presoners, més de 800 homes, mentre que els austriacistes van
tenir 120 baixes. Informa que el marqués del Poal i el coronel Amill havien aplegat uns 6.000
soldats i 600 efectius de cavalleria amb els quals es disposaven a dirigir-se a Barcelona,
juntament amb 2.000 homes que hi havia a Sant Celoni amb el “Sargento Mayor Alemán”.
OBSERVACIONS: indica que fou impresa “por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.3049
ALTRES EXEMPLARS: BPEB, 946.71”17” Con

1209.

Continuación del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça a 23
de agosto de 1714

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
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TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 42.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari del setge de Barcelona, del 2 al 8 d’agost de
1714. Els defensors de Barcelona concentraven els seus esforços en la construcció d’una
talladura per tal de prevenir l’assalt de l’exèrcit borbònic a través de les bretxes que l’artilleria
havia obert a les muralles. El 3 d’agost els consellers de Barcelona van publicar un ban instant
els habitants de la ciutat a la defensa de les llibertats i les lleis catalanes. Els dies 6, 7 i 8
d’agost l’artilleria borbònica va disparar contra el baluard de Santa Clara i el Portal Nou amb
unes noves bateries formades per 22 canons.
OBSERVACIONS: indica que fou “Impressa por mandamiento del Excelentíssimo y Fidelíssimo

Consistorio”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 702
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, R SD 8º; AHCB, R SD 8º (2); BPEB, 946.71 “17” Con

1210.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 22 de setiembre de 1714
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a dues línes. Numerada, amb

l’1. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Londres, 17 d’agost de

1714, després de la mort de la reina Anna, va tenir lloc en aquesta ciutat la proclamació del
nou rei, Jordi I. D’igual forma, es va donar ordre als regnes d’Irlanda i Escòcia per fer el
mateix. La Haia, 23 d’agost, un emissari anglès va passar per aquesta ciutat de camí cap a
Hannover per informar de la proclamació del rei Jordi. Baden, 11 d’agost, els plenipotenciaris
de França i Àustria es van reunir amb l’elector de Baviera per tractar sobre la restitució de
béns confiscats durant la guerra. Barcelona, 22 de setembre, l’exèrcit del rei Felip V va ocupar
la ciutat el dia 11 d’aquell mes, entrant per diferents punts de la muralla. L’endemà foren
nomenats els nous administradors. El duc de Berwick va fer entrada a la ciutat el dia 18. Va
arribar també notícia de la rendició del castell de Cardona.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. "Adviértese como se imprimirá relación a parte de lo
sucedido en la entrada de las armas de su Magestad en la ciudad desde el dia 11 hasta el 21
del corriente". Josep Texidó apareix en el peu d’impremta com a "Impressor del Rey nuestro
Señor".
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3050
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1211.

Relación distincta de lo sucedido en la entrada de las armas de su Magestad en
Barcelona, desde 11 hasta 19 del corriente

IMPREMTA: Joseph Texidó
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, setge de Barcelona
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 2.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la caiguda de Barcelona en mans de l’exèrcit borbònic el
dia 11 de setembre de 1714. L’assalt final es va iniciar en despuntar el dia i, segons la notícia,
a la primera envestida els assaltants van aconseguir ocupar les fortificacions i talladures. Els
defensors van rendir-se cap a migdia. El duc de Berwick va concedir el respecte a les vides i
els catalans van lliurar les armes amb “suma uniformidad y quietud”. Un cop restituïda la
ciutat a l’obediència de Felip V, fou establerta una junta de govern, encapçalada per José
Patiño, i una administració, formada per 16 persones. El duc de Berwick va fer entrada
pública a la ciutat el dia 18 de setembre, a les quatre de la tarda, pel portal de Sant Antoni.
Segons la notícia, el mariscal va avançar fins a la catedral enmig d’una gran aclamació.
OBSERVACIONS: el peu d’impremta assenyala Josep Texidó com a “impressor del Rey”.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 144

1212.

Manifestación de muchos y relevantes servicios con que la Real villa de Berga ha
servido a la Sacra, Católica y Real Magestad de su legítimo Rey y Señor D.Felipe
Quinto (que Dios guarde)

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º. Escut de la vila de Berga en portada. Caplletra

ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: memorial publicat per ordre dels consellers de la vila de Berga amb

l’objectiu de mostrar la suposada fidelitat que aquesta vila havia mostrat a Felip V durant la
Guerra de Successió. Conté una narració dels principals fets que van tenir lloc a Berga de
1704 a 1714, explicats des d’una perspectiva borbònica.
OBSERVACIONS: conté la petició de llicència d’impressió per part de les autoritats de Berga, el

vistiplau de Pedro de Cardona, relator, i l’imprimatur, concedit per la Junta de govern, signat
per Josep de Marimon, datat a Barcelona el 31 d’octubre de 1714.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 714
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ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 12773

1213.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 28 de noviembre de 1714
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’11.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 d’octubre de
1714, la “archiduquesa” [emperadriu Elisabet Cristina de Brunswick] fou coronada reina
d’Hongria a Presburg [Bratislava]. Venècia, 20 d’octubre, per cartes de Dalmàcia es va saber
que els baixàs turcs d’Albània, Bòsnia i Herzegovina s’havien unit per atacar Montenegro.
Londres, 26 d’octubre, davant la perspectiva de la dissolució del Parlament després de la
coronació del nou rei, els tories maniobraven per aconseguir més diputats en les eleccions.
Brussel·les, 29 d’octubre, es van suspendre temporalment les negociacions que els enviats
d’Holanda i del “señor Archiduque” [l’Emperador Carles VI] portaven a terme a Anvers. La
Haia, 1 de novembre, la família de la princesa de Gal·les va retornar a Hannover sense viatjar
a Anglaterra. París, 3 de novembre, el rei Lluís XIV va assistir a una missa al castell de
Versalles el 31 d’octubre, vigília de Tots Sants. Madrid, 17 de novembre, la reina d’Espanya
[Isabel de Farnesio] va arribar a Marsella el 27 d’octubre, procedent del port d’Antíbol, en el
seu viatge cap a Madrid. La setmana anterior foren publicades les paus amb Holanda.
Barcelona, 28 de novembre, un vaixell arribat de Mallorca va informar que els mallorquins,
veient el que havia passat a Barcelona, demanaven al virrei que per evitar mals majors donés
obediència al rei Felip V. El dia 27 de novembre es va publicar a Barcelona les paus i lliure
comerç d’Espanya amb Holanda.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 713

1214.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 29 de deziembre 1714
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 de novembre

de 1714, l’ambaixador suec a la cort imperial va rebre una carta del rei de Suècia amb l’ordre
d’excusar-se davant del “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] per no haver-li demanat
permís per passar pels seus dominis. Venècia, 17 de novembre, totes les informacions que
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arribaven a la República confirmaven que els turcs estaven aplegant armament marítim i
terrestre, cosa que feia pensar que planejaven un atac contra alguna potència cristiana.
Londres, 20 de novembre, un enfrontament entre els wigs i els tories a Bristol va causar uns
quants morts. La Haia, 29 de novembre, els ambaixadors van partir de nou en direcció a
Anvers per prosseguir les negociacions de pau. París, 4 de desembre, el rei Lluís XIV va rebre
el duc de Berwick, que acabava d’arribar d’Espanya. Saragossa, 18 de desembre, va tenir lloc
la consagració dels bisbes d’Urgell i de Barbastre, Simón de Guinda i Pedro Graner, a
l’església dels jesuïtes. Barcelona, 29 de desembre, per via de València es va saber que el
Vaticà havia decretat la canonització del jesuïta polonès Estanislau Kostka.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 708

1215.

Capítulos de la paz y tratado de comercio que concluyeron en Utrecht, por sus
embaxadores extraordinarios y plenipotenciarios, el Rey n. Señor (que Dios guarde) y
los Estados Generales de las Provincias Unidas a los 26 de junio de 1714

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1714
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de Successió, Tractat d’Utrecht
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Text a dues columnes.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 39 articles que contenien les condicions del tractat de
pau acordat entre Espanya i Holanda per posar fi a les seves disputes en el marc de la Guerra
de Successió i resoldre les seves diferències particulars. El tractat fou signat el 26 de juny de
1714 a Utrecht pel duc d’Osuna i el marquès de Monteleón, plenipotenciaris del rei Felip V, i
els representants dels Estats Generals. El tractat recull, principalment, qüestions relatives al
comerç i a la circulació de persones i vaixells.
OBSERVACIONS: any d’impressió deduït del contingut. Imprès per Josep Texidó amb
posterioritat a la fi del setge de Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3044
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.11049; BC, F.Bon. 705; AHCB, B 1714 8º op. 1

1216.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 3 de enero 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Numerada, amb l’1. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de novembre

de 1714, el rei de Suècia era a punt d’arribar a Transilvània. Roma, 16 de novembre, el Papa
havia retornat al Vaticà. Venècia, 21 de novembre, el proveïdor general de la República va
visitar les places situades a les illes. Londres, 27 de novembre, el dia de la coronació del nou
rei hi va haver desordres en nombroses ciutats angleses. La Haia, 6 de desembre, un
representant del rei de Suècia va comunicar als Estats Generals l’arribada del monarca a
Stralsund. Madrid, 22 de desembre, el rei Felip V va fer nomenament dels ministres i
consellers de diversos consells. Barcelona, 3 de gener de 1715, segons notícies de l’Aragó la
reina d’Espanya [Isabel de Farnesio] havia arribat a Tudela, prosseguint el seu viatge cap a la
Cort. Al port de Barcelona es preparava una expedició per conquerir Mallorca.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 717
ALTRES EDICIONS: la notícia de Viena va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del martes
18 de diziembre de 1714, amb data de 17 de novembre.

1217.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 10 de enero 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 2. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 de novembre

de 1714, els estats de la baixa Àustria es van reunir a la Cort imperial. Venècia, 28 de
novembre, la República havia resolt reforçar l’armada naval. Hamburg, 7 de desembre, el rei
de Prússia va ordenar l’aixecament de noves lleves de soldats després de saber que el rei de
Suècia havia arribat a Stralsund. Madrid, 29 de desembre, el rei Felip V va sortir de Madrid en
direcció a Guadalajara, on el dia 25 de desembre va rebre a la reina. Barcelona, 9 de gener de
1715, en el marc dels preparatius de l’expedició de Mallorca es va ordenar que el dia 12 de
gener fossin disponibles tots els vaixells de càrrega.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 718

1218.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 17 de enero 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
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TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 3. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 de novembre

de 1714, l’arribada del general Stanhope, ministre d’Estat britànic, a la cort imperial va
comportar la convocatòria d’un consell extraordinari al que hi va assistir “el señor
Archiduque” [l’Emperador Carles VI]. Roma, 28 de novembre, el príncep Alexandre Sobieski
va decidir ingressar a l’orde dels frares caputxins abans de morir. Venècia, 4 de desembre, el
Senat va fer pública una ordenança prohibint l’extracció d’or i de plata. La Haia, 20 de
desembre, els Estats Generals van nomenar un enviat extraordinari a la cort britànica. París,
22 de desembre, el rei d’Anglaterra va rebre un enviat del landgravi de Hessen-Kassel.
Madrid, 5 de gener de 1715, es van repetir les lluminàries per l’arribada de la reina Isabel de
Farnesio. Barcelona, 16 de gener, continuaven arribant a aquest port les embarcacions que
havien de servir pel transport en la campanya de Mallorca. Es van empresonar alguns
castellans, aragonesos i valencians que no havien obeït l’ordre d’abandonar els dominis del
rei.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 719
ALTRES EDICIONS: la notícia de Viena va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del martes
1 de enero de 1715.

1219.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 23 de enero 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 4. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de desembre
de 1714, els estats de la Baixa Àustria van rebre una proposició per fer un donatiu
extraordinari. Roma, 4 de desembre, el Papa va donar audiència a l’ambaixador de Viena.
Venècia, 8 de desembre, el dux [Giovanni II Cornaro] prosseguia els preparatius per a la
guerra contra els turcs. Hamburg, 18 de desembre, es va celebrar l’anunci de la pau entre
França i l’Imperi romanogermànic. Londres, 17 de desembre, un enviat de l’Emperador va ser
rebut pel rei Jordi I d’Anglaterra. París, 29 de desembre, les tropes de l’elector de Baviera
avançaven des de Luxemburg en direcció al Rin. Madrid, 12 de gener de 1715, el rei i la reina
prosseguien les visites i es divertien de cacera al palau del Pardo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 720
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ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena i París van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid,
del martes 8 de enero de 1715.

1220.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 30 de enero 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 5. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de desembre
de 1714, un correu arribat d’Anvers va informar de la suspensió de les negociacions amb els
Estats Generals pel Tractat de la Barrera. Venècia, 15 de desembre, segons informacions
portades per diverses embarcacions, els turcs estaven fent grans preparatius de guerra al
Llevant. Hamburg, 24 de desembre, el rei de Suècia va rebre el príncep hereditari de HessenKassel. Londres, 21 de desembre, l’ambaixador de Holstein va demanar ajut al rei
d’Anglaterra per la invasió de l’exèrcit de Dinamarca. París, 5 de gener de 1715, els cavallers
de l’orde de Malta es van reunir per tractar l’amenaça dels turcs. Madrid, 19 de gener, corrien
veus que els reis es traslladarien a viure al palau del Retiro. Barcelona, 30 de gener, les tropes
i els vaixells de càrrega destinats a l’expedició de Mallorca continuaven aplegant-se al port de
la ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 721
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Londres i la Haia van aparèixer publicades a la Gaceta
de Madrid, del martes 15 de enero de 1715.

1221.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 6 de enero 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 6. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 de desembre
de 1714, el consell d’Estat, amb l’assistència del “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI],
es va reunir dues vegades per tractar les proposicions presentades pel general Stanhope, enviat
del rei d’Anglaterra. Roma, 18 de desembre, els cardenals van assistir a una celebració anual a
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l’església de Sant Joan de Letran. Venècia, 25 de desembre, el Senat va nomenar Fabio
Buonvicino com a capità de l’armada naval. Hamburg, 31 de desembre, l’exèrcit danès que
havia ocupat Holstein continuava fortificant les places. Londres, 28 de desembre, el comte de
Peterborough va partir en direcció a Itàlia. París, 8 de gener de 1715, un ambaixador de Pèrsia
va arribar a la cort francesa per tractar un acord comercial. Madrid, 26 de gener, els reis es
van traslladar a viure al palau del Retiro. Barcelona, 6 de febrer, les embarcacions de transport
destinades a la campanya de Mallorca van ser repartides en altres ports perquè ja no cabien al
de Barcelona.
OBSERVACIONS: existeix un error en el títol, hauria de dir febrer en lloc de gener.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 722
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena i de Londres van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 22 de enero de 1715.

1222.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 13 de febrero 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 7. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de gener de
1715, l’Imperi Otomà va declarar formalment la guerra a la República de Venècia. Venècia,
29 de novembre de 1714, segons cartes arribades de Constantinoble, els turcs continuaven
reforçant el seu exèrcit. Hamburg, 11 de gener de 1715, el landgravi de Hessen-Kassel va
partir d’aquesta ciutat. Londres, 31 de desembre de 1714, el duc de Sommerset va fer una
reforma dels oficials, excloent els que servien al partit dels tories. La Haia, 16 de gener de
1715, el general Stanhope es va reunir amb diferents ministres, després de retornar de la Cort
imperial. París, 23 de gener, segons cartes de Londres, el general Stanhope havia arribat a la
Cort anglesa. Barcelona, 13 de febrer, la princesa de Piombino [Hipòlita I] va passar per
aquesta ciutat, camí de Roma. Es va publicar la butlla de la Santa Croada a la catedral.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 723
ALTRES EDICIONS: la notícia de Londres va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 29 de enero de 1715.

1223.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 20 de febrero 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 8. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de gener de

1715, l’ambaixador de Venècia es va reunir amb el “señor Archiduque” [l’emperador Carles
VI] per informar-lo de la declaració de guerra feta pels turcs. Venècia, 12 de gener, la
República preparava l’expedició cap a Llevant per combatre els turcs. Hamburg, 15 de gener,
el príncep hereditari de Hessen-Kassel havia sortit d’Stralsund en direcció a Estocolm.
Londres, 18 de gener, el general Stanhope fou rebut pel rei d’Anglaterra després del seu retorn
de Viena. La Haia, 23 de gener, les tropes alemanyes van prendre possessió de la plaça de
Luxemburg, després de l’evacuació dels holandesos. Madrid, 9 de febrer, segons cartes
arribades de París s’havia signat la pau entre Espanya i Portugal. Barcelona, 20 de febrer, amb
l’arribada de la flota espanyola al port tot era a punt per l’inici de l’expedició de Mallorca.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 724

1224.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 27 de febrero 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 9. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de gener de

1715, l’ambaixador de Venècia va demanar ajut a l’Imperi per la guerra contra els turcs.
Constantinoble, 11 de gener, l’ambaixador i els mercaders venecians van rebre l’ordre
d’abandonar aquesta ciutat. Venècia, 19 de gener, un contingent de tropes veteranes es va
embarcar a Lido per dirigir-se a Dalmàcia. Hamburg, 15 de gener, el landgrave de HessenKassel es va reunir amb el rei de Suècia a Stralsund. Londres, 25 de gener, l’ambaixador de
Sicília es va reunir amb el rei d’Anglaterra i tot seguit va partir cap a França. La Haia, 30 de
gener, l’exèrcit alemany va ocupar Friburg. Madrid, 12 de febrer, el rei Felip V va signar un
decret renovant l’ordre donada als tribunals de vetllar per l’administració de la justícia. Inclou
la transcripció del decret, datat al palau del Retiro el 10 de febrer de 1715. Barcelona, 27 de
febrer, el marquès de Gavarret va arribar al port el dia 17 de febrer amb set vaixells de guerra
procedents de Cartagena i tot seguit va partir tota la flota de l’expedició de Mallorca.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 725
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1225.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 6 de março 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 10. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de gener de
1715, a la Cort imperial s’esperava l’arribada d’un ambaixador de l’Imperi Otomà per tractar
sobre la guerra contra Venècia. Venècia 26 de gener, segons notícies arribades del Llevant, els
turcs continuaven reforçant els seus exèrcits. Hamburg, 1 de febrer, l’ambaixador de Prússia
va arribar a Berlín per informar al rei de la reunió que havia mantingut amb el rei de Suècia.
Londres, 1 de febrer, es va fer publica la convocatòria del nou Parlament, prevista pel dia 28
de març. La Haia, 6 de febrer, es donava per cert que s’havia signat el tractat de pau entre
Espanya i Portugal, amb la mediació del rei de França. Madrid, 19 de febrer, es van celebrar
les honres per la reina [Maria Lluïsa de Savoia] a la capella reial, els dies 13 i 14 de febrer.
Barcelona, 6 de març, el rei Felip V va fer nomenament dels càrrecs de govern de les
principals ciutats de Catalunya.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese que en la misma imprenta se imprime el
Almanac del Gran Piscatore de Sarrabal, con los años de los nacimientos de los príncipes de
Europa”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 726

1226.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 13 de março 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’11. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de febrer de

1715, un correu de l’Alt Palatinat va portar la notícia que els palatins no havien permès els
bavaresos prendre possessió del seu territori, incomplint el tractat de pau. Venècia, 2 de febrer,
l’armada de la República de Venècia va equipar 36 vaixells de guerra, 30 galeres i un exèrcit
de 24.000 soldats per a la guerra contra els turcs. Londres, 8 de febrer, els wigs partien amb
avantatge per guanyar les eleccions de diputats del nou Parlament. La Haia, 13 de febrer,
segons notícies d’Utrecht, el duc d’Osuna i els plenipotenciaris del rei de Portugal havien
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firmat el tractat de pau. Madrid, 26 de febrer, el rei va nomenar ministre d’Estat al cardenal
[Francesco] del Giudice. Inclou la llista dels nous càrrecs de govern nomenats pel rei a
l’Aragó, València, Castella i altres llocs, així com també les vegueries de Catalunya.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Hállase en la misma imprenta el Piscatore de Sarrabal”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 727

1227.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 20 de março de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 12. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de febrer de

1715, la Cort imperial seguia tractant la qüestió de la guerra entre els turcs i venecians.
Venècia, 9 de febrer, van partir els ambaixadors extraordinaris enviats a Viena. Gènova, 4 de
febrer, l’armada veneciana no havia pogut sortir en direcció a Llevant per culpa del mal
temps. París, 18 de febrer, el marquès de Castelnovo, ambaixador espanyol a Holanda, va
enviar un correu informant de la signatura del tractat de pau entre Espanya i Portugal. Madrid,
5 de març, la cort espanyola va celebrar el carnestoltes. El rei Felip V va nomenar nous bisbes
per a algunes ciutats. Un correu extraordinari enviat des d’Utrecht pel duc d’Osuna va portar
els documents signats del tractat de pau entre Espanya i Portugal.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se hallará en la misma imprenta el Piscatore de Sarrabal de

Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 728
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 5 de março de 1715.

1228.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 27 de março de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 13. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
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ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de febrer de
1715, les informacions que parlaven d’un brot de pesta van resultar ser infundades, de manera
que es va iniciar el Carnestoltes amb la representació d’una òpera. Venècia, 12 de febrer, el
capità general Delfino es trobava a Nàpols de Romania [Nàuplia] amb la flota, esperant els
combois de reforç. Hamburg, 19 de febrer, segons notícies de Berlín, les tropes prussianes es
dirigien cap a Stuttgart. París, 5 de febrer, després de saber-se que l’elector palatí no havia
lliurat la possessió del Palatinat Superior als bavaresos es va suspendre també el lliurament
del fort de Kell als alemanys. Barcelona, 27 de setembre [i.e. març], el general Moragues fou
capturat quan intentava embarcar-se a la platja de Sant Bertran.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “En la mesma imprenta se allará el Gran Piscatore de
Sarraval, de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 729
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 12 de março de 1715.

1229.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 1 de abril de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 14. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de febrer de
1715, l’elector de Baviera va enviar una carta al “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI],
agraint-li el tracte donat als seus fills. Venècia, 23 de febrer, continuaven els preparatius per
enviar reforços a les places de la Morea i províncies de Llevant. Hamburg, 28 de febrer, el
desacord que havia sorgit a la Baixa Alemanya feia témer el reinici d’un conflicte. Londres, 1
de març, algunes irregularitats feien preveure que hi hauria una petició d’anul·lar les eleccions
de diputats, per no haver-se fet de conformitat amb les lleis. Madrid, 19 de març, els reis
assistien als actes religiosos de Quaresma. Barcelona, 2 d’abril, el general Moragues fou
executat el dia 27 de març, trossejat i el seu cap exposat en una gàbia sobre el portal de Mar.
Un capità de voluntaris i un trompeta, que intentaven fugir amb ell, foren penjats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 730
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 19 de março de 1715.
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1230.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 10 de abril 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de març de

1715, l’ambaixador turc que es dirigia a la Cort imperial fou retingut a la frontera. Venècia, 2
de març, segons cartes procedents de Constantinoble els governants turcs estaven enfrontats.
Roma, 23 de febrer, el Papa va publicar una butlla revocant els privilegis concedits per la
Santa Seu als reis de Sicília. Londres, 8 de març, els enviats extraordinaris d’Holanda foren
rebuts pel rei Jordi d’Anglaterra i es van prendre alguns acords comercials. Madrid, 30 de
març, el rei Felip V va acomiadar el seu confessor, el pare Rubinet, i el va substituir pel
jesuïta Claudio Malboan.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se hallará en la misma imprenta el Piscatore de Sarrabal, de

Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 731
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 26 de março de 1715.

1231.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 17 de abril de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada amb el 16. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Roma, 2 de març de
1715, la butlla papal que abolia els privilegis concedits per la Santa Seu al regne de Sicília fou
fixada en llocs públics. Una cinquantena de religiosos d’aquell regne van arribar al port de
Civitavecchia amb la intenció de presentar un memorial als cardenals. Viena, 9 de març, el
representant de la Cort imperial a Constantinoble va informar que no havia aconseguit que els
turcs desistissin de fer la guerra contra els venecians. Hamburg, 15 de març, segons notícies
de la Pomerània els suecs havien reforçat la guarnició de Wismar. La Haia, 20 de març, els
Estats Generals van ordenar la formació d’una esquadra de vaixells de guerra per assegurar la
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navegació del mar Bàltic. Madrid, 2 d’abril, el rei Felip V va ordenar l’anul·lació de les
competències del fiscal general del Consell de Castella i al cardenal Giudice tornar a exercir
el seu càrrec d’inquisidor general. Inclou la transcripció del decret, signat el 28 de març de
1715.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Se hallará en la misma imprenta el Piscatore de Sarrabal de

Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 732
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 2 de abril de 1715.

1232.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 25 de abril de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 17. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de març de

1715, la cort imperial va celebrar un consell secret per tractar les dues guerres que
amenaçaven Europa, principalment la que els turcs havien declarat als venecians i la que
afectava al Nord i part d’Alemanya. Hamburg, 22 de març, el correu entre Suècia i Holanda
havia quedat prohibit després que algunes cartes fossin interceptades. Gènova, 14 de març, la
República de Venècia continuava fent gran esforç per preparar els vaixells que havien de
portar tropes a Morea. Venècia, 16 de març, el proveïdor de l’armada va partir amb 5 galeres i
altres embarcacions en direcció al Llevant. Londres, 22 de març, corrien veus que la Cort
anglesa enviaria el duc de Marlborough a Viena per negociar el tractat de la Barrera. La Haia,
27 de març, s’esperava l’arribada del general [William] Cadogan de tornada de Viena, on
havia anat per parlar del tractat de la Barrera. París, 25 de març, l’elector de Baviera va
retornar als seus estats, després de l’evacuació de les tropes alemanyes. Madrid, 9 d’abril, la
reina Isabel es recuperava d’una malaltia i sortia a passejar pel Retiro.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 733
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 9 de abril de 1715.

1233.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 1 de mayo de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715

720
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 18. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de mar de
1715, segons notícies procedents de l’imperi otomà, els vaixells turcs que es trobaven als
ports d’Esmirna, Alexandria, Rodes i Xipre tenien ordre de dirigir-se a la illa de Chio [Quios]
i després passar a Càndia [Creta], el lloc assenyalat per reunir tota la flota, que se suposava
seria d’uns 200 vaixells. Gènova, 21 de març, segons cartes de Venècia, les galeres
comandades pel noble Marcos Loredano havien sortit en direcció a Llevant. Venècia, 23 de
març, els turcs havien establert la illa de Càndia [Creta] com a punt de reunió de tota la flota.
Londres, 24 de març, els ambaixadors holandesos van fer entrada pública a la capital
britànica, amb gran ostentació. París, 1 d’abril, l’ambaixador portuguès va agrair al rei de
França la seva mediació en les negociacions de pau entre Espanya i Portugal. Madrid, 16
d’abril, el rei Felip V va assistir a la missa del diumenge de Rams a l’església de Sant
Jerónimo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 734
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 16 de abril de 1715.

1234.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 8 de mayo de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 de març de
1715, el rei d’Anglaterra i els Estats Generals estaven disposats a acceptar les condicions
aconseguides pel general [William] Cadogan. Gènova, 29 de març, una barca arribada de
Messina va portar la notícia d’un violent terratrèmol que hi havia hagut a Sicília. Venècia, 30
de març, el general Delfino havia arribat a Modònia, a Messènia, on va deixar reforços, i tot
seguit es va dirigir a Corfú. Londres, 29 de març, els ambaixadors holandesos foren rebuts pel
rei d’Anglaterra. Va morir el bisbe de Salisbury. Als 19 rebels condemnats a mort a Dublín els
fou commutada la pena per la de desterrament, amb l’excepció del capità Dovay, que fou
executat. Madrid, 23 d’abril, els reis van assistir a les celebracions de Setmana Santa a
l’església de San Jerónimo. Un correu arribat d’Utrecht va portar la ratificació del tractat de
pau entre Espanya i Portugal, la qual fou feta publica i celebrada amb tres dies de lluminàries.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 735
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 23 de abril de 1715.

1235.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 15 de mayo de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 20. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 d’abril de

1715, un comissari va partir cap a la frontera amb l’imperi otomà per rebre l’enviat turc i
acompanyar-lo a la Cort. Hamburg, 8 d’abril, el rei de Dinamarca viatjava a Holstein, on hi
havia quatre regiments noruecs. La Haia, el governador de Calais va facilitar cavalls al
vescomte [Henry St.John] de Bolingbroke. París, 15 d’abril, van iniciar-se els treballs per
reparar el canal de Mardyck [Pas de Calais], que havia resultat malmès arran d’un fort
temporal. Madrid, 30 d’abril, una indisposició de la reina va obligar a posposar la celebració
de la jornada d’Aranjuez. Barcelona, 15 de maig, es va publicar la pau amb Portugal i a
continuació es van fer tres dies de celebracions. El capità general de Catalunya, [Alberto
Octavio] de T’Serclaes, va ordenar la anul·lació dels títols atorgats per l’arxiduc Carles
d’Àustria. Inclou la transcripció del decret, datat a Barcelona el 5 de maig de 1715.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende la clara Demostración de como fué Maria

Santíssima concebida en gracia, sin sombra de la común culpa original”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 736
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 30 de abril de 1715.

1236.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 22 de mayo de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 21. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 d’abril de

1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] s’havia recuperat d’una malaltia.
Hamburg, 11 d’abril, el rei de Suècia va passar revista a les tropes a Damgarten. Gènova, 12
d’abril, els cavallers maltesos que s’embarcaven per anar a Malta van precisar d’un segon
vaixell de més capacitat. Londres, 12 d’abril, els Comuns van presentar els comptes dels
diners que es devien a l’exèrcit. París, 22 d’abril, es va fer públic el projecte sobre les obres
del canal de Mardyck [Pas de Calais]. Madrid, 7 de maig, el rei va assistir a un ofici a
l’església de San Jerónimo el dia de Sant Felip. Barcelona, 22 de maig, es van provar uns
canons que s’havien fabricat a la ciutat.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se vende la clara Demostración de como fue Maria

Santíssima concebida en gracia sin sombra de la común culpa original”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 737
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 7 de mayo de 1715.

1237.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 29 de mayo de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 22. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 d’abril de

1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] assistia als consells que es celebraven
per tractar sobre la guerra del Nord. Hamburg, 26 d’abril, l’exèrcit suec que havia reclutat
homes en aquesta ciutat no tenia mitjans per enviar-los a Pomerània. Gènova, 19 d’abril, tres
vaixells turcs que van desembarcar prop de Final [Finale Lugure] van fer uns 40 esclaus. Una
tartrana arribada de Catalunya va informar que dos vaixells corsaris algerians havien
naufragat en una tempesta. Venècia, 20 d’abril, segons cartes de Llevant, el sultà dels turcs
havia demanat una contribució econòmica als seus baixàs. Londres, 23 d’abril, els Comuns
van demanar al rei les instruccions que contenia la pau que es va signar a la Haia i a
Geertruidenberg el 1709. París, 29 d’abril, la reina vídua d’Anglaterra va viatjar a la Lorena
per prendre aigües medicinals. Madrid, 14 de maig, la caserna de Vélez, a Ceuta, es va
incendiar fortuïtament. Barcelona, 29 de maig, va morir el marquès de Castellvell [Josep
Amat i de Planella].
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 738
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 14 de mayo de 1715.
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1238.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 4 de junio de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 23. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’abril de
1715, segons cartes de Constantinoble el sultà havia instal·lat la cort en aquesta ciutat per
esperar que tot el seu exèrcit estigués preparat. Hamburg, 3 de maig, les armades de Suècia i
de Dinamarca van protagonitzar una batalla naval el 24 d’abril, amb victòria danesa. Gènova,
27 d’abril, un vaixell de Malta va carregar cavallers i diners de l’orde en aquest port. Venècia,
28 d’abril, el comboi que havia sortit d’aquest port va arribar a Istria, al mar Adriàtic. La
Haia, 8 de maig, el baró [Juan Guillermo] Ripperdá, ambaixador holandès a Espanya, va
partir en direcció a Brussel·les el dia 23 d’abril. París, 11 de maig, el rei Lluís XIV va
traslladar-se a Marly. Madrid, 21 de maig, el rei Felip V va nomenar mariscal de camp a
Francisco Ribadeo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 739
ALTRES EDICIONS: la noticia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 21 de mayo de 1715.

1239.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 8 de junio de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 24. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de maig de

1715, els membres de la cort imperial van partir cap a Laxenburg per passar la primavera.
Hamburg, 10 de maig, l’armada sueca va reparar els danys que va rebre en el combat del 24
d’abril. Venècia, 4 de maig, la República va construir un nou vaixell de guerra, amb 70
canons. Londres, 10 de maig, els 21 diputats que havien format tres juntes van comunicar els
resultats a la cambra baixa. París, 18 de maig, un vaixell de guerra anglès va entrar al port de
Toló amb un corsari algerià, en el qual hi havia 32 esclaus espanyols, que foren alliberats.
Barcelona, 8 de juny, el rei Felip V va nomenar conseller d’Estat al príncep de T’Serclaes.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 740

1240.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 15 de junio de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 25. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de mayo de

1715, l’elector de Treveris va arribar el dia 7 de maig a Laxenburg per tractar temes
relacionats amb la guerra. Hamburg, 17 de maig, el rei de Dinamarca va arribar a Gottorp el
dia 13 i va ordenar les seves tropes marxar cap a la Pomerània. Gènova, 7 de maig, dues
galeres havien de transportar el governador de Còrsega cap a aquesta illa. Venècia, 11 de
maig, a l’església de Sant Marc es van celebrar tres dies de rogatives per la guerra. Londres,
17 de maig, el secretari d’Estat, Stanhope va lliurar la documentació de la pau negociada a
Geertruidenberg als Comuns. La Haia, 22 de maig, l’ambaixador del tsar va partir cap a
Anglaterra després d’haver-se entrevistat amb diputats dels Estats Generals. Madrid, 28 de
maig, el rei Felip V va nomenar “caballerizo mayor” al duc de la Mirandola. Barcelona, 15 de
juny, l’exèrcit que havia de participar en l’expedició de Mallorca, format per 24 batallons i 10
esquadrons, va sortir d’aquest port el dia 11 de juny, a bord de 17 vaixells de guerra, 6 galeres
i fins a 200 embarcacions de transport.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 741
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 28 de mayo de 1715.

1241.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 22 de junio de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Conquesta de

Mallorca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 26. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de maig de

1715, el príncep Eugeni [de Savoia] es va entrevistar amb un representant dels turcs.
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Hamburg, 24 de maig, el rei de Prússia va enviar un ambaixador a Suècia amb una sèrie de
condicions per la pau. Venècia, 18 de maig, el Senat va aprovar la declaració de guerra contra
els turcs. París, 1 de juny, els heretges que seguien practicant la seva religió de forma
encoberta eren perseguits. Barcelona, 22 de juny, recull en forma de diari les notícies de
l’expedició a Mallorca, des del dia 11 de juny que la flota va sortir de Barcelona. El dia 13
l’expedició va arribar a Santa Ponça, però des de terra van impedir el desembarcament
disparant dues bateries de canons. La flota es va traslladar cap a l’est i va aconseguir
desembarcar sense oposició a cala Ferrera, prop de Portopetro, el dia 16 de juny.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 742
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 4 de junio de 1715.

1242.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 29 de junio de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Conquesta de Mallorca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 27. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de maig de

1715, l’enviat de l’Imperi turc va rebutjar participar en una nova conferència. Venècia, 25 de
maig, el senat va nomenar Pedro Grimani ambaixador a Viena, arran de la mort del seu
predecessor. Londres, 31 de maig, la cambra dels Comuns estudiava els subsidis que calia
donar a la família reial. La Haia, 5 de juny, la flota destinada al mar Bàltic, amb 21 vaixells de
guerra, va partir el dia primer de mes. París, 8 de juny, el rei Lluís XIV va retornar a Versalles
procedent de Marly. Madrid, 11 de juny, la flota procedent de Buenos Aires va arribar al port
de Cadis. Barcelona, 29 de juny, va sortir d’aquest port un comboi amb provisions amb
direcció a Mallorca. S’esperava l’arribada del duc de Verboom, a qui el rei Felip V havia
encomanat la construcció de la ciutadella. Segons notícies arribades de Mallorca, els dies 17 i
18 de juny es va continuar el desembarcament de les tropes i el dia 19 les tropes borbòniques,
comandades pel cavaller [François Bidal] d’Asfeld, van aconseguir la rendició d’Alcúdia,
després d’una breu resistència de la guarnició. Es preveia que el cavaller d’Asfeld partiria cap
a Palma, sense saber-se encara quina posició prendria aquesta ciutat.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 743
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 11 de junio de 1715.

1243.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 6 de julio de 1715

726
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Conquesta de

Mallorca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 28. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de juny de

1715, davant les informacions que els turcs es dirigien a atacar Venècia, el cort imperial va
reforçar les places de Transilvània i Hongria. Hamburg, 7 de juny, un correu va portar la
ratificació del tractat d’aliança entre Prússia i Dinamarca. Gènova, 25 de maig, un correu de
Madrid que anava a Roma va portar el nomenament al marquès de Villamayor com a
ambaixador a Torí. Venècia, 1 de juny, segons notícies de Corfú, l’armada turca havia sortit
dels Dardanels. Londres, 7 de juny, la princesa Elisabet Eleonor va arribar a Greenwich. París,
15 de juny, segons notícies de Malta, [Felipe] Vendôme, el Gran Prior, havia sigut nomenat
general en cap de l’exèrcit maltès. Madrid, 18 de juny, el rei Felip V va restablir el Consell de
Castella. Inclou la llista dels consellers nomenats. Barcelona, 6 de juliol, el cavaller [François
Bidal] d’Asfeld va arribar a Santa Maria, prop de Palma de Mallorca, i després de rebutjar les
propostes dels austriacistes, va iniciar els preparatius per assaltar la ciutat. El dia 4 de juliol va
arribar la notícia de la rendició de Palma, del fort de Cabrera i també d’Eivissa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 744
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 18 de junio de 1715.

1244.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 13 de julio de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Conquesta de Mallorca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 29. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de juny de
1715, la dieta dels estats d’Hongria va declarar la successió en favor de les arxiduquesses.
Hamburg, 14 de juny, la flota anglesa, comandada per l’almirall [John] Norris, va arribar al
port danès d’Elseneur el dia 10 de juny. Londres, 14 de juny, la Cort anglesa va celebrar el 56
aniversari del rei Jordi I. París, 22 de juny, l’equipatge del duc d’Osuna va arribar a aquesta
ciutat, de retorn a Madrid. Madrid, 25 de juny, el marquès de Mary va arribar a Aranjuez
procedent de Mallorca amb la notícia que el dia 11 la flota havia aconseguit desembarcar a
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cala Ferrera, prop de Portopetro. Barcelona, 13 de juliol, el príncep Pío [marquès de Castel
Rodrigo], nou capità general de Catalunya, va fer entrada a la ciutat el diumenge anterior. El
dia 9 de juny va rebre la benvinguda de la junta d’administradors. Després de l’assalt i
rendició de Palma, els dies 3 i 4 de juny, la guarnició austriacista va embarcar-se en direcció a
Sardenya.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 745
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 25 de junio de 1715.

1245.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 20 de julio de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita,

Conquesta de Mallorca.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 30. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de juny de

1715, la Cort imperial es va traslladar a Laxenburg. Hamburg, 21 de juny, el rei de Dinamarca
va passar revista general a l’exèrcit, format per 28.000 soldats. Venècia, 15 de juny, l’armada
veneciana havia arribat a Patras. Londres, 21 de juny, la cambra alta va debatre la qüestió de
l’empresonament dels conspiradors contra el rei. París, 29 de juny, l’ambaixador espanyol fou
rebut pel rei de França a Marly el dia 22 de juny. Madrid, 2 de juliol, un correu extraordinari
enviat de Barcelona a Aranjuez va portar al rei la notícia de la rendició d’Alcúdia, a Mallorca.
Barcelona, 20 de juliol, l’armada va de l’expedició de Mallorca va arribar de retorn al port de
Barcelona el dia 15 de juliol.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 746
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 2 de julio de 1715.

1246.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 27 de julio de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
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l’encapçalament. Numerada, amb el 31. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de juny de

1715, les tropes imperials continuaven reforçant Buda i les places de Transilvània. Londres,
28 de juny, la cambra dels Comuns va acusar del delicte d’altra traïció al vescomte
Bolingbroke [Henry St. John]. París, 29 de juny, la setmana anterior el senyor Monteils va
informar el rei Lluís XIV del desembarcament de la flota espanyola a Mallorca. Madrid, 9 de
juliol, es va fer públic a Aranjuez l’embaràs de la reina d’Espanya. Barcelona, 27 de juliol, el
bisbat de Barcelona va quedar vacant després de saber-se la notícia que el bisbe [Benet de
Sala] havia mort a Roma el dia 2 de juliol. La vigília de sant Jaume l’artilleria i vaixells van
fer una triple salva en honor del patró d’Espanya. Va iniciar-se les tasques de delineació de la
ciutadella i l’enderroc de les cases que estaven dins del límit.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 748
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 9 de julio de 1715.

1247.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 3 de agosto de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Conquesta de Mallorca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 32. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de juny de

1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a la processó de Corpus.
Hamburg, 5 de juliol, la flota danesa destinada atacar l’illa de Rügen va sortir del port de
Copenhaguen. Venècia, 29 de juny, segons cartes de Roma el Papa s’havia recuperat d’una
opressió al pit i havia pogut assistir a la processó del Corpus. Londres, 5 de juliol, foren
cessats alguns càrrecs del Tresor. La Haia, 10 de juliol, el marquès de Castelnovo, ambaixador
francès, va presentar un memorial als Estats Generals. Madrid, 16 de juliol, segons notícies de
Mallorca la ciutat de Palma havia estat lliurada a les tropes borbòniques. Barcelona, 3 d’agost,
es va celebrar el funeral de la marquesa de Los Vélez. A la plaça del Born i a l’església de
Santa Maria del Mar es va celebrar l’acte de degradació i lectura de la condemna a mort de
Ramon Moga, acusat de 8 homicidis.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 749
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 16 de julio de 1715.
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1248.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 10 de agosto de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Conquesta de

Mallorca
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 33. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de juny de

1715, l’enviat de l’Imperi turc sol·licitava poder retornar al seu país. Hamburg, 12 de juliol, el
tsar de Rússia tenia intenció de sortir amb una flota per atacar Suècia. Venècia, 6 de juliol, els
turcs es preparaven a Salònica per atacar els venecians. Londres, 12 de juliol, quatre
companyies de dragons van ser enviades a Manchester per calmar les revoltes. la Haia, 17 de
juliol, continuaven les conferències de pau de la guerra del Nord entre els representants de
França, Viena, Suècia i Hessen-Kassel. París, 20 de juliol, el marquès de Canis va arribar a la
cort francesa el dia 12 de juliol amb la notícia del sotmetiment complet de l’illa de Mallorca
al rei Felip V. Madrid, 23 de juliol, el marquès de las Bordas va portar al rei Felip V la notícia
de la rendició de Palma de Mallorca, Eivissa i Cabrera i de l’evacuació de les tropes
alemanyes cap a Sardenya. Barcelona, 10 d’agost, el marquès de Lede va arribar a la ciutat de
Palma, a Mallorca. Les tropes que no eren necessàries foren embarcades cap a Barcelona.
L’exèrcit francès, compost de 30 batallons, que encara eren a Catalunya, inclosos els tres
regiments de Barcelona, van rebre l’ordre de tornar a França per l’Empordà, en dues
columnes, la una pel coll del Pertús i l’altre pel coll de Banyuls.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Donde se hallará la Gazeta de Coria”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 750
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 23 de julio de 1715.

1249.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 17 de agosto de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 34. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de juliol de
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1715, foren investits quatre diputats de Saxonia. Venècia, 12 de juliol, la República va tancar
les fronteres per por a un contagi de pesta. Londres, 18 de juliol, es van reunir proves per
acusar de traïció als responsables de la revolta durant la celebració de la restitució del rei
Carles II. La Haia, 21 de juliol, el marquès de Miravel, nou ambaixador espanyol, va arribar a
aquesta ciutat, acompanyat del duc d’Osuna i de Luís de Acuña. París, 27 de juliol, els reis de
Sicília van passar uns dies Annecy, a França. Madrid, 30 de juliol, el rei Felip V va nomenar
grande de España el general de l’orde dels caputxins. Barcelona, 17 d’agost, el cavaller
[François Bidal] d’Asfeld va arribar a València.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 751
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 30 de julio de 1715.

1250.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 24 de agosto de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 35. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de juliol de

1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va rebre el comte Luc [Charles-François
de Vintimille], ambaixador de França. Hamburg, 26 de juliol, les flotes de Suècia i Dinamarca
van disparar-se alguns trets però no van entrar en batalla. Venècia, 20 de juliol, va partir un
comboi per reforçar l’armada veneciana al Llevant. Londres, 26 de juliol, els Comuns van
estudiar la documentació de l’acusació de traïció del comte d’Oxford [Robert Harley] i altres
imputats. La Haia, 31 de juliol, el nou ambaixador espanyol, Luis de Mirabal, fou rebut pel
president dels Estats Generals. Madrid, 6 d’agost, el rei Felip V va restituir el consell
d’Hisenda i els seus tribunals en la forma antiga, derogant el decret de 1713, i va nomenar per
president el bisbe de Cadis. Inclou la relació dels càrrecs nomenats per a aquests tribunals.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 752
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 6 de agosto de 1715.

1251.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 31 de agosto de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana

731
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 36. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de juliol de
1715, el príncep Eugeni de Savoia va tenir una reunió secreta amb un representant de l’Imperi
otomà. Hamburg, 30 de juliol, l’armada danesa va apoderar-se de l’illa de Ruden, al mar
Bàltic. Venècia, 26 de juliol, l’armada veneciana va deixar abastides les places de la Morea i
es va dirigir a l’Arxipèlag [illes Cíclades] per tal d’atacar el turcs. Londres, 30 de juliol, la
Companyia del Mar del Sur va fer un préstec de 800 lliures esterlines al govern britànic a un
sis per cent d’interès i per un termini de sis anys. París, 8 d’agost, el ministre d’Estat [Daniel]
Voysin va celebrar un consell per tractar de la casa dels Invàlids. Madrid, 13 d’agost, el rei
Felip V va assistir a les celebracions de Sant Ignasi organitzades per la Companyia de Jesús.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 753
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 13 de agosto de 1715.

1252.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 7 de setiembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 37. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 d’agost de

1715, els ambaixadors de la República de Venècia van fer l’entrada pública i van tenir la
primera audiència amb l’Emperador el dia 25 de juliol. Venècia, 3 d’agost, segons
informacions arribades de Corfú la flota turca havia resultat molt afectada per una tempesta.
Londres, 5 d’agost, a pesar de la protesta de molts membres del Parlament, el comte d’Oxford
[Robert Harley] fou empresonat a la Torre de Londres. La Haia, 9 d’agost, Luis de Mirabal
ambaixador espanyol, va ocupar l’anomenat Palau d’Espanya. París, 13 d’agost, es va rebre la
notícia de la mort del germà del duc de Lorena. Madrid, 23 d’agost, els reis van celebrar el dia
de l’Assumpció a l’església d’Atocha. Barcelona, 7 de setembre, va morir el príncep de
[Alberto Octavio] T’Serclaes de Tilly, als 79 anys.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 754
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 20 de agosto de 1715.
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1253.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 14 de setiembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 38. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 d’agost de

1715, els ambaixadors de la República de Venècia foren acomiadats de la cort imperial amb
tots els honors. Hamburg, 9 d’agost, les flotes navals de Suècia i Dinamarca van disputar una
batalla, amb victòria sueca [Batalla de Rügen]. Venècia, 6 d’agost, un vaixell anglès arribat de
Constantinoble va portar notícia que la flota turca era al golf d’Egina [golf Sarònic]. Londres,
12 d’agost, al comtat d’Strafford va haver-hi enfrontaments entre anglicans i presbiterians i
crema d’esglésies. La Haia, 15 d’agost, un representant de Suècia va informar de la victòria
de l’armada del seu país contra la de Dinamarca [Batalla de Rügen]. París, 24 d’agost, el rei
Lluís XIV va rebre un enviat del duc de Brusnswick. Madrid, 27 d’agost, el rei Felip V va
ordenar una nova composició del Consell de Guerra. Barcelona, 14 de setembre, es va
celebrar una festa amb motiu del primer aniversari de la restitució de la ciutat a l’obediència
de Felip V, amb la participació del regiment de Múrcia.
APUNT HISTÒRIC: la Batalla de Rügen fou, en realitat, una victòria estratègica de Dinamarca.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 755
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 27 de agosto de 1715.

1254.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 21 de setiembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 39. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’agost de
1715, l’ambaixador de Venècia va sol·licitar de nou ajut per la guerra contra els turcs.
Hamburg, 16 d’agost, les armades navals de Suècia i Dinamarca van disputar un combat el dia
8 d’agost [Batalla de Rügen]. Venècia, 10 d’agost, els turcs van intentar sense èxit assaltar
Corint. Londres, 16 d’agost, foren presentades les acusacions contra el vescomte [Henry St.
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John] Bolingbroke i el duc d’Ormond [James Butler]. La Haia, 21 d’agost, els
plenipotenciaris holandesos van partir cap a Anvers per concloure el Tractat de la Barrera.
París, 26 d’agost, el rei Lluís XIV va donar audiència a l’ambaixador de Pèrsia. Madrid, 3 de
setembre, l’estat de gestació de la reina evolucionava favorablement. Barcelona, 21 de
setembre, es va decretar dol per la notícia de la mort del rei Lluís XIV.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 756
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 3 de setiembre de 1715.

1255.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 28 de setiembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 40. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’agost de
1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a la celebració del dia de
l’Assumpció a l’església dels jesuïtes. Hamburg, 23 d’agost, les tropes de Hannover es
preparaven per ocupar els ducats de Bremen i Verden. Venècia, 17 d’agost, la República va
ordenar l’expulsió dels captaires estrangers per evitar la propagació de la pesta. Londres, 23
d’agost, a Escòcia i Irlanda es mobilitzaven soldats per prevenir noves revoltes. La Haia, 28
d’agost, un ambaixador d’Anglaterra va informar els Estats Generals de la possibilitat que el
“pretendiente” [James Stuart] a la corona britànica volgués envair aquell territori, sol·licitant
col·laboració en virtut dels tractats signats. París, 31 d’agost, la salut del rei Lluís XIV
s’agreujava i el dia 25 d’agost va rebre el viàtic. Madrid, 10 de setembre, va morir sor
Mariana de la Cruz y Austria, filla de l’infant cardenal Fernando, monja del convent de
Descalces de Madrid.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 757
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 10 de septiembre de 1715.

1256.

Sucinta relación de las cosas mas principales y circunstancias que sucedieron en el
Real palacio de Versallas en la enfermedad y exemplar muerte de Luis XIV, Rey
Christianíssimo de Francia, desde 24 de agosto hasta 2 de setiembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
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TEMA: mort de Lluís XIV, rei de França
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les circumstàncies de la mort del rei Lluís XIV de França,
l’any 1715. El dia 24 d’agost, veient que la seva malaltia empitjorava, el rei va manar cridar el
seu confessor. L’endemà, a les 7 de la tarda, el rei va rebre l’extremunció. En la seva agonia,
Lluís XIV va recomanar al seu besnét, el futur Lluís XV, que evités la guerra tant com fos
possible i procurés sempre mantenir la pau del regne. Tot seguit, va ordenar que fos
comunicat al duc [Felip] d’Orleans que havia estat nomenat regent de França durant la
minoria d’edat del seu successor. Lluís XIV va morir el dia 1 de setembre a un quart de nou
del matí. Immediatament, el duc d’Orleans va jurar fidelitat a Lluís XV i va assumir el
govern, partint l’endemà cap a Paris, on el Parlament el va declarar governador del regne. La
notícia inclou una breu biografia de Lluís XIV i també la descripció de l’estat en que es
trobava el seu cos quan fou obert. Segons la notícia, el rei fou enterrat al Panteó Reial [a Saint
Dennis], amb excepció del cor, que fou donat, a petició del difunt, als jesuïtes de París.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/5-14
ALTRES EXEMPLARS: BUB, Ms 1990 Imp 2

1257.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 5 de octubre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 41. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’agost de

1715, els senyals de l’embaràs de la “señora Archiduquesa” [l’Emperadriu] eren cada dia més
evidents, cosa que causava una gran alegria a la Cort imperial. Hamburg, 30 d’agost,
l’artilleria aliada iniciava els preparatius per atacar Stralsund. Venècia, 24 d’agost, el Senat va
nomenar dos nous proveïdors de l’exèrcit, per tal d’organitzar millor l’enviament de
provisions a l’exèrcit que era a Dalmàcia. Londres, 27 d’agost, els Comuns van llegir per
tercera vegada el memorial que els va presentar el president de la Junta secreta per inculpar el
vescomte [Henry St. John] Bolingbroke del delicte d’alta traïció. París, 7 de setembre, el rei
Lluís XIV va morir a Versalles el diumenge dia 1 de setembre, a l’edat de 77 anys. El dia 2 el
Parlament va nomenar regent el duc [Felip] d’Orleans durant la minoria d’edat del successor,
Lluís XV. Madrid, 10 [i.e.17] de setembre, un correu extraordinari enviat pel príncep de
“Chelamar” [Antonio del Giudice, príncep de Cellamare], ambaixador espanyol a París, va
arribar a la cort espanyola el dia 11 de setembre amb la notícia de la mort del rei Lluís XIV.

735
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se hallará en la mesma imprenta la Relación de la

Enfermedad y Muerte del Rey Christianíssimo Luix XIV”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 758
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 17 de septiembre de 1715.

1258.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 12 de octubre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 42. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 31 d’agost de
1715, es va celebrar l’aniversari de la “señora Archiduquesa” [l’emperadriu Elisabet Cristina]
el dia 28 d’agost, però no es va fer públic, com s’esperava, el seu embaràs. Hamburg, 4 de
setembre, uns metges van certificar que no hi havia epidèmia de pesta a la ciutat. Venècia, 31
d’agost, un vaixell anglès va portar la notícia que l’armada veneciana havia sortit a l’encontre
dels turcs. Londres, 6 de setembre, el duc d’Ormond [James Butler] va sol·licitar una pròrroga
del termini en què havia de lliurar-se a la justícia, però fou rebutjada. La Haia, 11 de setembre,
l’ambaixador francès va informar als regents holandesos de la mort del rei Lluís XIV. París,
14 de setembre, per desig del difunt rei, es van prorrogar les juntes del Parlament. El dia 9 de
setembre el rei Lluís XIV fou enterrat a Saint Dennis. Madrid, 24 de setembre, la cort
espanyola va celebrar l’aniversari de l’infant Fernando. El rei Felip V va fer una sèrie de
nomenaments d’oficis de cort.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 759
ALTRES EXEMPLARS: BMVB, 3 “C” XVIII/897
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 24 de septiembre de 1715.

1259.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 19 de octubre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
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CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 43. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de setembre
de 1715, es va enviar un correu al virrei de Nàpols ordenant-li enviar dos regiments a
Hongria. Hamburg, 13 de setembre, l’exèrcit va rebre artilleria pesada per atacar les tropes de
Suècia que defensaven l’illa de Rügen. Venècia, 7 de setembre, es va confirmar la notícia que
els turcs havien conquerit Nàpols de Romania [Nàuplia]. Londres, 16 de setembre, la Junta
secreta va informar als Comuns que ja estava preparada la acusació contra el comte
d’Strafford [Thomas Wentworth]. París, 28 de setembre, l’ambaixador d’Holanda va lliurar
una carta dels Estats Generals al rei Lluís XV. Madrid, 1 d’octubre, uns vaixells va partir del
port de Cadis per anar a rebre la flota que venia d’Amèrica. El rei Felip V va promocionar
alguns oficials de l’exèrcit.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 760
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 1 de octubre de 1715.

1260.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 25 de octubre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita

de 1715, Tercer Tractat de la Barrera
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 44. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de setembre

de 1715, la Cort imperial va celebrar el 33 aniversari de la reina Marianna de Portugal. Va
morir el comte [Otto Ernst Ehrenreich] d’Abensberg i Traun, general i conseller d’Estat.
Hamburg, 20 de setembre, la flota anglo-holandesa va arribar a Copenhaguen, de retorn del
mar Bàltic. Londres, 23 de setembre, un advocat del comte d’Oxford [Robert Harley] va
presentar la defensa a la cambra dels Lords. La Haia, 26 de setembre, els plenipotenciaris
holandesos van retornar d’Anvers i van informar els Estats Generals dels resultats de les
reunions del Tractat de la Barrera. París, 5 d’octubre, l’ambaixador del rei de Suècia va donar
el condol per la mort del rei Lluís XIV a la duquessa de Berry. Madrid, 8 d’octubre, el rei
Felip V va nomenar corregidor de Madrid al marquès del Vadillo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 761
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 8 de octubre de 1715.
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1261.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 2 de noviembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 45. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de setembre
de 1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a les celebracions que es
van fer el dia 15 de setembre per l’alliberament de Viena del setge de 1683. Hamburg, 27 de
setembre, després d’algunes dificultats per l’evacuació, era previst que les tropes de Hannover
prenguessin possessió dels ducats de Bremen i Verden el dia 14 d’octubre. Venècia, 21 de
setembre, un vaixell anglès va portar la notícia que el castell de Modona, a Messènia, es
defensava dels turcs però que el de Morea havia capitulat. Londres, 30 de setembre, el duc
d’Ormond [James Butler] i el vescomte de Bolingbroke [Henry St. John] foren privats dels
seus honors per no haver-se presentat davant la justícia. París, 12 d’octubre, el rei Lluís XV va
rebre en audiència a un representant de la Lorena, al nunci del Papa i altres. Madrid, 15
d’octubre, el rei Felip V va nomenar alguns oficis de la Guàrdia de Corps. Barcelona, 2 de
novembre, la noblesa i els oficials de l’exèrcit van celebrar l’aniversari de la reina, el dia 25
d’octubre. Foren executats a la plaça del Born els germans Pocurull i altres pagesos de Prades
per haver amagat una gran quantitat d’armes en una cova.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 762
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 15 de octubre de 1715.

1262.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 9 de noviembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 46. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 de setembre
de 1715, es va fer públic a totes les esglésies el jubileu concedit pel Papa per demanar ajut per
la guerra. Hamburg, 4 d’octubre, el rei August de Polònia va arribar a Dresden. Londres, 7
d’octubre, els “montañeses” [jacobites de les Highlands] havien acoseguit ocupar diverses
poblacions d’Escòcia. París, 19 d’octubre, els enviats de Brunswich-Wolfenbutel, de Lorena,
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d’Hamburg i altres van tenir audiència amb el rei Lluís XV a la Cort francesa. Madrid, 22
d’octubre, el rei Felip V va assistir als actes de les Quaranta Hores a l’església de San
Jerónimo. Barcelona, 9 de novembre, sis desertors foren executats el dia 4 de novembre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 763
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 22 de octubre de 1715.

1263.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 16 de noviembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 47. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 d’octubre de

1715, es va celebrar una processó general per iniciar el jubileu concedit pel Papa. Hamburg,
11 d’octubre, el rei August de Polònia va partir de Dresden amb la intenció de viatjar a la
Pomerània. Londres, 14 d’octubre, el comte de Nottingham [Daniel Finch], president del
Consell, va intentar convèncer el [Edward] Harvey [of Coombe], parent seu, que donés els
noms dels còmplices de la conspiració a canvi del perdó reial, cosa que aquest va rebutjar.
París, 26 d’octubre, es va celebrar una missa solemne a l’abadia de Saint Dennis per l’ànima
del difunt rei Lluís XIV. Madrid, 22 [i.e.27] d’octubre, la cort va celebrar l’aniversari de la
reina, el dia 25 d’octubre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 764
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 29 de octubre de 1715.

1264.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 23 de noviembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 48. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 d’octubre de

1715, el comte de Luc [Charles François de Vintimille], ambaixador francès, va comunicar al
“señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] la mort del rei Lluís XIV i va lliurar-li unes
cartes del rei Lluís XV i del duc [Felip] d’Orleans. Hamburg, 18 d’octubre, les tropes de
Hannover van prendre possessió dels ducats de Bremen i Verden. Venècia, 12 d’octubre, un
comboi de provisions estava preparat per partir cap a Corfú. Londres, 18 d’octubre, la justícia
britànica continuava interrogant i empresonant als sospitosos d’haver participat en la
conspiració. Es va reforçar la seguretat de la ciutat amb tres nous regiments de l’exèrcit. París,
28 d’octubre, es va fer pública una declaració del rei Lluís XV atorgant al duc d’Orleans
poder sobre les rendes de la Corona durant la seva minoria d’edat. Madrid, 5 de novembre, els
reis van assistir a les celebracions de Tots Sants a l’església de San Jerónimo. Barcelona, 23
de novembre, la noblesa i l’exèrcit van celebrar el dia de Santa Isabel, sant de la reina. Va
arribar a la ciutat l’inquisidor Marcelo Santos per reinstaurar el Tribunal de la Inquisició, tal i
com era abans de l’arribada de l’arxiduc Carles d’Àustria.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 765
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 5 de noviembre de 1715.

1265.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 30 de noviembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 49. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 d’octubre de
1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a la processó anual per
celebrar la victòria a la batalla de Lepant, el dia 6 d’octubre. Hamburg, 27 d’octubre, un
consell de guerra, presidit pel rei de Prússia, va acordar posar setge a la ciutat d’Stralsund i
iniciar l’excavació de trinxeres. Venècia, 19 d’octubre, una faluga procedent de Dalmàcia va
portar cartes pel Senat en les que s’informava que la flota turca havia rebut ordre de dirigir-se
a Albània. Londres, 22 d’octubre, el govern britànic va atorgar càrrecs i oficis a persones
afectes, substituïnt els partidaris del partit contrari. Els que es negaven a prestar el jurament
eren empresonats. París, 2 de novembre, els diputats del parlament de Dijon i de Tolosa van
ser rebuts pel rei Lluís XV, a qui van jurar obediència i demanar la conservació dels seus
privilegis. Madrid, 12 de novembre, el rei Felip V va assistir a diverses cerimònies a l’església
de San Jerónimo. Barcelona, 30 de novembre, després de celebrar-se diverses rogatives
públiques per demanar pluja i va haver un fort temporal. Amb tot, els vaixells del port no van
patir cap dany.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 766
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ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 12 de noviembre de 1715.

1266.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 7 de deziembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 50. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 d’octubre de
1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a un consell d’Estat.
Hamburg, 29 d’octubre, el rei August de Polònia va viatjar a Berlín i va visitar d’incògnit
l’exèrcit aliat, acompanyat del príncep de Brandemburg. Londres, 29 d’octubre, el govern
britànic prenia precaucions per evitar que els rebels anglesos s’ajuntessin amb els escocesos.
París, 9 de novembre, els enviats extraordinaris de Colònia foren rebuts pel rei Lluís XV al
palau de Vincennes. Madrid, 19 de novembre, el rei Felip V va posar el coronel Juan Pacheco
al capdavant del regiment d’Infanteria d’Extremadura, per substituir el difunt marquès de
Ordoño. Barcelona, 7 de desembre, fou executat Miquel Massò i Gorombau i el seu cap
exposat a la plaça de Sant Pol, per haver mort, juntament amb altre gent armada, a dos soldats
de l’exèrcit espanyol. També es va executar a Ramon Jauset, que el 1708 havia mort el batlle
d’Alforja. D’igual forma, foren penjats dues persones més per haver desobeït la prohibició de
tinença d’armes. Aquella setmana es va publicar un decret indultant els que tinguessin armes
si les lliuraven abans de vuit dies, sota pena als que no ho fessin de mort, confiscació de béns
i crema de les seves cases.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 767
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 19 de noviembre de 1715.

1267.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 14 de deziembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita;

Tercer Tractat de la Barrera
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 51. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de novembre
de 1715, la cort imperial va intentar convèncer el rei de Suècia per aturar la guerra a través de
la mediació del landgravi de Hessen-Kassel. Hamburg, 15 de novembre, va arribar a aquesta
ciutat l’ambaixador de Pèrsia que venia de França i anava a Berlín i a Rússia. Venècia, 26
d’octubre, va arribar al port un vaixell que portava l’ambaixador a Constantinoble, que fou
posat en quarantena. Londres, 12 de novembre, es va oferir una recompensa de deu mil lliures
per la captura del duc d’Ormond [James Butler], en cas que retornés a Anglaterra. La Haia, 17
de novembre, un correu enviat d’Anvers va portar la notícia que s’havia conclòs el Tractat de
la Barrera, el dia 15. París, 16 de novembre, el rei Lluís XV va assistir al sermó de la festa de
Tots Sants a la capella del palau de Vincennes. Madrid, 26 de novembre, van arribar notícies
que s’havien enfonsat dos vaixells de la flota que venia d’Amèrica i la resta havia
embarrancat a les costes de Florida, tot i que s’havia pogut salvar l’or i la plata que
transportaven. De Lisboa va arribar la notícia que el germà del rei havia fugit per anar a lluitar
contra els turcs a Hongria. Barcelona, 14 de desembre, es va celebrar a la catedral la festa de
la Immaculada, el dia 8 de desembre, amb l’assistència de totes les autoritats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 768
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 26 de noviembre de 1715.

1268.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 21 de deziembre de 1715

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 52. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de novembre

de 1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va demanar diners i soldats als estats
de la Baixa Àustria. Hamburg, 22 de novembre, l’exèrcit confederat va instal·lar més bateries
davant la ciutat d’Stralsund. Venècia, 5 de novembre, alguns vaixells arribats a aquest port
van informar que els turcs feien grans preparatius per a una nova campanya de la guerra.
Londres, 12 de novembre, foren alliberats molts dels sospitosos d’haver participat en la
conspiració, ja que les presons eren massa plenes. La Haia, 24 de novembre, els 6.000 soldats
que havien de traslladar-se a Anglaterra eren a punt d’embarcar-se. Madrid, 3 de desembre, el
rei Felip V va nomenar governador de la Puebla de Sanabria al coronel Jose Vázquez de la
Quadra. Barcelona, 21 de desembre, un gran temporal va causar molts danys en algunes cases
i en moltes de les embarcacions del port. El dia 19, dia de l’aniversari del rei Felip V, el
temporal havia cessat i es va poder celebrar la festa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 768 bis
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
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martes 3 de diciembre de 1715.

1269.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 28 de deziembre de 1715
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1715
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Tercer Tractat de la Barrera
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 53. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 de novembre

de 1715, un representant de la Baixa Àustria va comunicar a la Cort imperial que malgrat les
penúries farien un esforç per contribuir als subsidis per a la guerra. Hamburg, 13 de
novembre, les tropes aliades havien capturat alguns vaixells danesos i cremat el pont que
comunicava l’illa de Rügen amb Stralsund. La Haia, 25 de novembre, el general [William]
Cadogan va embarcar-se a Oostende en direcció a Anglaterra, després de conclosa la signatura
del Tractat de la Barrera. París, 23 de novembre, un vaixell que va arribar a La Rochelle va
informar que la flota espanyola d’Amèrica havia naufragat a les costes de Florida, però que el
governador de la Havana havia enviat uns vaixells per recuperar el tresor que transportava.
Madrid, 10 de desembre, els reis van celebrar les festes de Sant Nicolau i de la Concepció.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 768 tri
ALTRES EDICIONS: les notícies de Londres, la Haia i Madrid van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 10 de diciembre de 1715.

1270.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 4 de enero de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’1. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de novembre

de 1715, un ambaixador va partir de la Cort imperial en direcció a França. Venècia, 23 de
novembre, l’ambaixador a Constantinoble va presentar-se davant del Senat després d’haver
complert la quarantena. Londres, 26 de novembre, els rebels escocesos van arribar fins a
Lancaster, on van proclamar el “pretendiente” [James Stuart]. La Haia, 2 de desembre, van
partir d’Oostende els 6.000 soldats enviats a Anglaterra. París, 7 de desembre, l’ambaixador
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de Malta va ser rebut pel rei Lluís XV. Madrid, 10 [i.e. 17] de desembre, segons notícies
arribades de Lisboa, el rei de la “Conchinchina” [Vietnam] havia permès la predicació de la fe
cristiana en els seus dominis i convidat als mercaders portuguesos a comerciar lliurement als
seus ports.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 772
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 17 de diciembre de 1715.
1271.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 11 de enero de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 2. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 de novembre

de 1715, es va celebrar el funeral pel rei Lluís XIV de França a l’església dels frares agustins
descalços. Hamburg, 6 de desembre, l’exèrcit aliat que assetjava Stralsund patia grans
incomoditats per culpa de la pluja. Londres, 6 de desembre, dos correus procedents d’Escòcia
van portar detalls de l’enfrontament [Batalla de Sheriffmuir] entre les tropes del duc d’Argyll
[John Campbell] i del comte de Mar [John Erskine]. La Haia, 4 de desembre, el germà del rei
de Portugal [Manuel, comte d’Ourém] va arribar a aquesta ciutat. París, 14 de desembre, el
duc [Felip] d’Orleans va rebre l’ambaixador de Malta. Madrid, 24 de desembre, la noblesa va
assistir al besamans del rei, el dia del seu aniversari, que fou el 19 de desembre. El rei va
nomenar bisbe de Barcelona a Diego de Astorga, inquisidor de Múrcia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 773
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 24 de diciembre de 1715.

1272.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 18 de enero de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 3. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.

744
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de desembre

de 1715, els ambaixadors de la República de Lucca van tenir audiència amb el “señor
Archiduque” [l’emperador Carles VI]. Hamburg, 7 de desembre, el terreny on l’exèrcit aliat
havia col·locat les bateries, davant d’Stralsund, es van enfonsar com a conseqüència de les
intenses pluges. Londres, 9 de desembre, un correu extraordinari va portar les banderes i
estendards capturats en la batalla contra els rebels escocesos. La Haia, 12 de desembre, el
marquès [Luis] de Mirabal, ambaixador espanyol a Holanda, va acomiadar-se dels Estats
Generals abans de viatjar cap a Madrid. París, 21 de desembre, un correu enviat pel duc
d’Ormond [James Butler] a la reina vídua d’Anglaterra [Maria de Mòdena] va informar-la que
el “pretendiente” [James Stuart], el seu fill, es trobava perfectament de salut. Madrid, 31 de
desembre, el rei Felip V va ordenar la reforma del Consejo de Órdenes a la manera antiga.
Inclou la llista dels membres d’aquest consell. Barcelona, 18 de gener de 1716, el rei va
nomenar els jutges de la Reial Audiència. Inclou la llista de noms, tant del civil com del
criminal.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 774
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 31 de diciembre de 1715.

1273.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 25 de enero de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 4. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 de desembre

de 1715, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va lliurar el bonet vermell al cardenal
[Damian von] Schönborn a l’església dels agustins descalços. Hamburg, 13 de desembre,
l’exèrcit aliat va intentar assaltar Stralsund. Venècia, 7 de desembre, el general Emo va
ordenar el reforç de les fortaleses de Dalmàcia, com Castelnuovo [Herceg Novi] i Cattaro
[Kotor], mentre que els turcs feien grans preparatius a Bòsnia, Albània i Herzegovina.
Londres, 16 de desembre, el comte de Sutherland [John Gordon] va manar al derrotat duc
[Alexandre] de Gordon viatjar d’Escòcia a la Cort anglesa a lliurar les armes i les municions.
París, 28 de desembre, el duc [Felip] d’Orleans va assistir a la missa de mitja nit de la vígilia
de Nadal a l’església de l’Oratori. Madrid, 31 de desembre [i.e. 7 de gener de 1716], els reis
van assistir a diverses celebracions el dia primer de l’any i el dia 5 de gener. Barcelona, 25 de
gener de 1716, foren penjats tres homes que havien robat uns viatgers al camí Reial. Un
correu extraordinari que anava de Madrid a Roma va informar que el dia 20 de gener la reina
havia donat a llum un nen, tot i que el governador de Barcelona encara no en tenia notícia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 775
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ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 7 de enero de 1716.

1274.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 1 de febrero de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 5. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de desembre

de 1715, un ambaixador del tsar de Rússia va comunicar al “señor Archiduque” [l’emperador
Carles VI] la mort d’una princesa, el dia 25 de novembre a Sant Petersburg. Hamburg, 16 de
desembre, la flota danesa va tornar al port de Copenhaguen i el rei de Dinamarca va ordenar
el retorn de tres regiments que eren a la Pomerània per prevenir un possible atac de Suècia. La
Haia, 26 de desembre, el marquès de “Castelnovo” [Pierre Antoine de Châteauneuf],
ambaixador francès a Holanda, va tenir diverses reunions amb els Estats Generals. París, 4 de
gener de 1716, un enviat de la Lorena va informar al rei Lluís XV de la mort del príncep
Carles Josep de Lorena, elector de Tréveris. Madrid, 14 de gener, un correu enviat pel general
Juan Antonio de Amézaga, comandant de l’exèrcit d’Extremadura, va portar la notícia que els
portuguesos havien abandonat Alburquerque.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 776
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 14 de enero de 1716.

1275.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 8 de febrero de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 6. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de desembre
de 1715, l’exèrcit imperial transportava mercaderies pel Danubi per proveir el magatzem
general de Buda. Hamburg, 24 de desembre, els aliats van llançar un assalt a Stralsund el dia
17 de desembre. Venècia, 21 de desembre, la República construïa més vaixells de guerra per
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enviar a l’armada de Llevant. Londres, 26 de desembre, els rebels empresonats van explicar
que el motiu per prendre les armes era la fidelitat al pretendent [James Stuart], al que
consideraven rei legítim. París, 11 de gener de 1716, el rei Lluís XV va rebre l’ambaixador
espanyol el dia 1 de gener. Madrid, 21 de gener, la reina va donar a llum un nen el dia 20 de
gener. Per cartes de Roma es va saber que el Papa havia nomenat cardenals. Barcelona, 8 de
febrer, després de rebre la notícia del naixement de l’infant Carles Sebastià, el capità general
[marquès de Castel Rodrigo] va ordenar que toquessin totes les campanes de la ciutat.
L’endemà, dia de la Purificació, es va canar un Te Deum a la catedral, amb l’assistència de
totes les autoritats, noblesa i oficials de l’exèrcit.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 777
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 21 de enero de 1716.

1276.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 15 de febrero de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita,

Tercer Tractat de la Barrera
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 7. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 de desembre

de 1715, es van celebrar els funerals per l’elector de Tréveris [Carles Josep de Lorena] a
l’església dels agustins descalços. Hamburg, 3 de gener de 1716, la ciutat d’Stralsund va
capitular el dia 22 de desembre. Londres, 2 de gener, fou empresonat Richard Jones, oficial de
la foneria de canons. La Haia, 4 de gener, els plenipotenciaris que van negociar el Tractat de
la Barrera van rebre l’ordre de tornar a Anvers. París, 18 de gener, el comte [Joan Ernest] de
Nassau, enviat de l’elector del Palatinat, va ser rebut pel duc [Felip] d’Orleans. Madrid, 28 de
gener, el rei Felip V va rebre els membres dels consells i tribunals, que el van felicitar pel
naixement del seu fill.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Saldrá la semana siguiente el Piscatore de Sarrabal, de

Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 778
ALTRES EDICIONS: les notícies de la Haia i de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 28 de enero de 1716.

1277.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 22 de febrero de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
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ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita,

Tercer Tractat de la Barrera
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 8. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de gener de
1716, un enviat del gran mestre de l’orde Teutònic [Francesc-Lluís del Palatinat-Neuburg], va
arribar a la Cort imperial per demanar l’electorat de Tréveris. Hamburg, 10 de gener, el rei de
Suècia preparava un exèrcit format per 15.000 homes. Venècia, 4 de gener, el primer dia de
l’any es van fer rogatives públiques per la guerra contra els turcs. Londres, 7 de gener, foren
enviades 60 mil lliures esterlines a Escòcia per pagar l’exèrcit. La Haia, 8 de gener, els Estats
Generals van rebre la ratificació del Tractat de la Barrera, enviat pels plenipotenciaris des de
Brussel·les. París, 22 de gener, la reina vídua d’Anglaterra [Maria de Mòdena] va rebre la
notícia que el seu fill [James Stuart], pretendent a la corona, havia desembarcat a Escòcia el
dia 2 de gener. Madrid, 4 de febrer, segons notícies arribades de Melilla, els marroquins van
intentar assaltar la plaça aprofitant que amb les pluges s’havia esfondrat part de la muralla.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Se hallará en la misma imprenta el Piscatore de Sarrabal, de

Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 779
ALTRES EDICIONS: les notícies de La Haia, de París i de Madrid van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 4 de febrero de 1716.

1278.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 29 de febrero de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita,

Tercer Tractat de la Barrera
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 9. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de gener de

1716, la Cort imperial va celebrar el 61 aniversari de l’emperadriu mare [Elionor del
Palatinat-Neuburg]. Hamburg, 17 de gener, el príncep hereditari de Hessen-Kassel va rebre
ordre del rei de Suècia de traslladar-se a Estocolm. Venècia, 11 de gener, es va reunir el Gran
Consell per tal d’elegir un nou generalíssim de l’exèrcit, per substituir el general Grimani, per
motius de salut. Londres, 16 de gener, el gel impedia als vaixells viatjar a Holanda. La Haia,
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14 de gener, no es va fer l’intercanvi dels documents de la ratificació del Tractat de la Barrera
perquè no havien arribat de Londres per culpa del mal temps. París, 1 de febrer, un correu
extraordinari enviat des de Madrid va informar a la Cort francesa del naixement d’un nou
príncep [el futur rei Carles III]. Madrid, 11 de febrer, un correu arribat de Roma va informar
que els turcs feien grans preparatius per a la guerra de cara a la primavera, per la qual cosa el
Papa demanava ajut al rei d’Espanya.
OBSERVACIONS: inclou publicitat, “Se hallará en la misma imprenta el Gran Piscatore de

Sarrabal, de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 780
ALTRES EDICIONS: les notícies de la Haia i de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 11 de febrero de 1716.

1279.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 7 de março de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita,

Tercer Tractat de la Barrera.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 10. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de gener de

1716, l’ambaixador imperial a Constantinoble va rebre ordre de retornar a la seva Cort.
Hamburg, 24 de gener, el rei de Suècia va incrementar l’exèrcit fins als 28.000 homes.
Venècia, 18 de gener, el general Pisani fou escollit Generalíssim de l’exèrcit. Londres, 27 de
gener, les cartes d’Edimburg confirmaven el desembarcament del “pretendiente” [James
Stuart] a Escòcia. La Haia, 29 de gener, els plenipotenciaris que eren a Brussel·les van
informar de l’arribada de la ratificació del rei d’Anglaterra del Tractat de la Barrera. París, 3
de febrer, va arribar la notícia de la mort de la reina vídua de Polònia [Maria Casimira de la
Grange d’Arquien], esposa del difunt rei Joan Sobieski. Madrid, 18 de febrer, el rei Felip V va
fer nomenament dels jutges de l’Audiència de Mallorca.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se hallará en la misma imprenta el Gran Piscatore de
Sarrabal de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 781
ALTRES EDICIONS: les notícies de la Haia i de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de

Madrid, del martes 18 de febrero de 1716.

1280.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 14 de março de 1716
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb l’11. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 de gener de
1716, l’arxiduquessa Maria Amàlia havia emmalaltit de verola. Hamburg, 30 de gener, el rei
de Suècia va arribar a Malmö amb el seu exèrcit. Venècia, 25 de gener, un vaixell procedent
de Corfú va informar que la flota turca estava formada per 70 vaixells de guerra. Londres, 30
de gener, el duc d’Atholl [John Murray] es va declarar contrari al bàndol del comte de Mar
[John Erskine], que fins aleshores havia seguit. París, 10 de febrer, el Parlament va ordenar la
retirada d’uns impresos publicats pel Vaticà contra les persones que s’havien oposat a la
immunitat eclesiàstica. Madrid, 25 de febrer, l’ambaixador de Sicília va fer entrada pública el
dia 20 de febrer. Barcelona, 14 de març, amb l’assistència dels membres del tribunal de la
Inquisició es va fer públic l’edicte de la Fe a l’església de Santa Maria del Mar.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se hallará en la misma imprenta el Gran Piscatore de
Sarrabal de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 782
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del
martes 25 de febrero de 1716.

1281.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 21 de março de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 12. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de gener de
1716, un enviat del tsar Pere I de Rússia va informar de la mort de la princesa [Carlota
Cristina de Brunswick, esposa del tsarevitx Aleix], nora del tsar, germana de la
“archiduquesa” [l’emperadriu Elisabet Cristina de Brunswick]. El tsar va oferir a l’Emperador
una aliança contra els turcs. Londres, 3 de febrer, la Cambra dels Comuns va atorgar nous
subsidis al rei per al manteniment de l’exèrcit, incloses les guarnicions de Gibraltar i Maó. La
Haia, 8 de febrer, els plenipotenciaris d’Holanda i d’Anglaterra, reunits a Anvers el 31 de
febrer, es van intercanviar les ratificacions del Tractat de la Barrera. París, 22 de febrer, un

750
ambaixador d’Anglaterra es va queixar al duc [Felip] d’Orleans que França havia incomplert
el Tractat d’Utrecht permetent l’embarcament del pretendent [James Stuart] i la sortida d’ajut
militar i econòmic cap a Escòcia. Madrid, 3 de març, la reina va fer la primera aparició
pública després del part i va anar amb el rei a donar gràcies a la verge d’Atocha.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 783
ALTRES EDICIONS: les notícies de Londres, la Haia, París i Madrid van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 3 de março de 1716.

1282.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 28 de março de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 13. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de febrer de

1716, van partir de la Cort imperial els plenipotenciaris enviats a Hamburg i a la dieta de
Ratisbona. Hamburg, 10 de febrer, un correu que anava de Sant Petersburg a Copenhaguen va
informar que el tsar de Rússia planejava entrar a Suècia amb el seu exèrcit. Venècia, 8 de
febrer, l’elector de Baviera va ser rebut pels membres del Senat. Londres, 15 de febrer, els
Comuns van aprovar pagar el manteniment dels 6.000 soldats enviats per Holanda. La Haia,
23 de febrer, després de la ratificació del Tractat de la Barrera, les guarnicions holandeses de
Mons, Charleroi i altres places van rebre l’ordre de retirar-se. París, 29 de febrer, segons
cartes arribades d’Anglaterra, el comte de Mar [John Erskine] i el pretendent [James Stuart]
s’havien refugiat a Dundee. Madrid, 10 de març, els reis van traslladar-se a l’Escorial. Segons
cartes de la Havana de 28 d’octubre de 1715, s’havia aconseguit recuperar gran part del tresor
submergit quan es va enfonsar la flota. Barcelona, 28 de març, per cartes arribades de França
es va saber que el dia 3 de febrer hi havia hagut un fort terratrèmol a Alger.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 784
ALTRES EDICIONS: les notícies d’Hamburg, Londres, La Haia, París i Madrid van aparèixer

publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 10 de março de 1716.

1283.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 4 de abril de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 14. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de febrer de
1716, la Cort imperial feia els preparatius pel part de la “señora Archiduquesa” [l’emperadriu
Elisabet Cristina]. Hamburg, 14 de febrer, en haver-se fos el gel del mar, va disminuir entre
els danesos el temor d’una invasió de Suècia. Venècia, 15 de febrer, el Senat va rebre un
donatiu de 25.000 ducats per part de Pedro Foscarini la guerra contra els turcs. Londres, 22 de
febrer, el duc d’Argyll [John Campbell] va informar que el comte de Mar [John Erskine]
havia fugit de Perth per temor a un setge i s’havia refugiat a Dundee. La Haia, 28 de febrer,
l’ambaixada holandesa a Londres va enviar el nou Tractat de la Barrera acordat amb
Anglaterra. París, 7 de març, es va crear un nou Consell de Justícia per passar comptes amb
els responsables de la Hisenda Reial durant l’anterior govern. Madrid, 17 de març, els reis
passaven uns dies de descans a l’Escorial.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 785
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Hamburg, Londres, la Haia, París i Madrid van

aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 17 de março de 1716.

1284.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 11 de abril de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de febrer de
1716, el general de Graven va arribar d’Hongria i se li va atorgar un regiment de Cavalleria.
Hamburg, 28 de febrer, amb la fi dels temors d’una invasió sueca a la illa de Zeeland, alguns
regiments danesos foren enviats a Holstein i altres a reforçar el setge de Wismar. Venècia, 22
de febrer, el Senat va obsequiar l’elector de Baviera, com era costum fer amb els prínceps
estrangers que visitaven la República. Londres, 29 de febrer, es va confirmar que el
“pretendiente” [James Stuart] havia marxat d’Escòcia en una fragata francesa. La Haia, 4 de
març, l’exèrcit holandès va evacuar les places de Ruremunda [Roermond] i Charleroi, que
foren ocupades per tropes de l’Emperador. París, 9 de març, el rei Lluís XV va assistir a un
sermó a la capella de les Tuileries. Madrid, 24 de març, els reis van passar uns dies a Segòvia.
OBSERVACIONS: inclou publicitat.”Adviértase como se hallará en la mesma imprenta el

arreglamento y modo de como se han de aloxar las tropas”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 786
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ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Hamburg, Londres, la Haia, París i Madrid van

aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 24 de março de 1716.

1285.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 18 de abril de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 16. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 de febrer de

1716, la Cort imperial va arribar a un acord amb Gènova pel lliure trànsit de la sal cap a Milà.
Hamburg, 6 de març, el rei de Prússia es disposava a anar a l’encontre del tsar Pere I de
Rússia, que havia sortit de Riga en direcció a Dantzig. Venècia, 29 de febrer, el príncep
electoral de Baviera va ser convidat a visitar les obres que es feien a l’arsenal. Londres, 10 de
març, la cambra dels Comuns va debatre si calia admetre les peticions de clemència dels
condemnats a mort. París, 21 de març, el rei Lluís XV va rebre l’ambaixador extraordinari de
Portugal i el de l’orde de Malta. Barcelona, 18 d’abril, es van celebrar les processons de
Setmana Santa amb més lluïment del que s’esperava. El dia 13 d’abril van prestar jurament
davant del marquès de Castel Rodrigo, governador de Catalunya, els nous jutges de
l’Audiència.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 787
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena i d’Hamburg van aparèixer publicades a la Gaceta de
Madrid, del martes 31 de março de 1716.

1286.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 25 de abril de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 17. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de març de

1716, alguns membres del servei de la Cort foren enviats a Ratisbona per servir a la duquessa
[Cristina Lluïsa] de Brunswick-Wolfenbüttel, mare de la “señora Archiduquesa”
[l’emperadriu Elisabet Cristina]. Hamburg, 13 de març, el rei de Dinamarca va publicar un
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edicte prohibint que cap mariner servís a prínceps estrangers. Londres, 14 de març, el comte
de Nottingham [Daniel Finch] va ser cessat del càrrec de la presidència del Consell Secret. La
Haia, 18 de març, els representants de l’Emperador i del rei Lluís XV de França es van reunir
a Lille per definir els límits de la frontera dels Països Baixos. París, 23 de març, el nou
Consell de Justícia es va reunir per fer balanç dels diners que havien guanyat els arrendadors i
altres persones que van administrar la hisenda reial durant les dues darreres guerres. Madrid, 7
d’abril, els reis van retornar de Segòvia el dissabte de Rams.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 788
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Hamburg, Londres, La Haia, París i Madrid van
aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 7 de abril de 1716.

1287.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 2 de mayo de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 18. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de març de

1716, el comte d’Starhemberg va arribar a la Cort imperial per assistir a un consell de guerra.
Hamburg, 20 de març, segons cartes arribades de Copenhaguen els suecs havien envaït
Noruega. Venècia, 20 de març, el Senat va rebre un informe de les tropes i provisions que
calia per reforçar Corfú. Londres, 21 de març, el duc d’Orleans va respondre favorablement a
una demanda d’Anglaterra en relació al “pretendiente” [James Stuart] i els seus seguidors. La
Haia, 25 de març, va passar per aquesta ciutat un correu enviat per l’ambaixador britànic a
Constantinoble que portava la resposta del sultà a una carta que el rei d’Anglaterra li havia
enviat informant-lo de las seva pujada al tron. París, 30 de març, els oficials que tenien plaça a
Flandes van ser informats que el dia 10 d’abril hi hauria revista general de les tropes
d’Alsàcia, Borgonya, Metz, Tul i Verdun. Madrid, 14 d’abril, el rei Felip V va assistir als
oficis de Setmana Santa a la capella del palau reial.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “En donde se hallará la nueva Planta de la Real Audiéncia
del Principado de Cathaluña”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 789
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Hamburg, Londres, la Haia, París i Madrid van

aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 14 de abril de 1716.

1288.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 9 de mayo de 1716
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de març de
1716, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va rebre l’ambaixador de Roma.
Hamburg, 27 de març, segons notícies arribades de Copenhaguen, el rei de Suècia i el príncep
de Hessen-Kassel havien entrat a Noruega amb un exèrcit de 14.000 soldats. Venècia, 27 de
març, el general [Johann Matthias von der] Schulenburg, general l’armada veneciana, va
manar arreglar el terreny i demolir les fortificacions antigues de Corfú per dificultar un
possible atac dels turcs. Londres, 27 de març, el comte de Winton [George Seton] i altres sis
acusats de conspiració foren condemnats a mort. La Haia, 1 d’abril, un cometa va aparèixer
sobre les costes de Flandes el dia 24 de març. París, 6 d’abril, la reina vídua de Polònia [Maria
Casimira] fou enterrada a l’església de Blois. Madrid, 21 d’abril, el rei Felip V va ordenar la
supressió de la Junta de Rentas y Aduanas Generales i posar-les totes sota un superintendent
general, Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “En donde se hallará la nueva Planta de la Real Audiéncia

del Principado de Cathaluña”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 790
ALTRES EDICIONS: les notícies de Viena, Hamburg, Londres, la Haia, París i Madrid van

aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 21 de abril de 1716.

1289.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 16 de mayo de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 20. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de març, la

duquessa [Cristina Lluïsa] de Brunswick-Wolfenbüttel, mare de la “señora Archiduquesa”
[l’Emperadriu] va arribar a la Cort imperial. Hamburg, 3 d’abril, un correu que va arribar a
Copenhaguen el dia 26 de març procedent de Noruega va confirmar la invasió de l’exèrcit de
Suècia. Venècia, 3 d’abril, una faluga procedent de Liorna va informar que el duc [Cosme III]
de Toscana havia arribat a aquella ciutat procedent de Pisa. Londres, 4 d’abril, el rei Jordi
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d’Anglaterra va assistir a les sessions del Parlament per tractar el càstig que calia donar als
rebels. La Haia, 8 d’abril, els Estats Generals van enviar a Londres la ratificació del nou
tractat d’aliança signat amb el rei d’Anglaterra. París, 25 d’abril, el duc d’Orleans va
acomiadar l’ambaixador de Sicília. Madrid, 28 d’abril, els reis passaven uns dies a Aranjuez.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “En donde se hallará la nueva Planta de la Real Audiéncia
del Principado de Cathaluña”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 791
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
28 de abril de 1716.

1290.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 23 de mayo de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 21. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 d’abril de
1716, es va rebre amb gran alegria el naixement del nou arxiduc [Leopold] d’Àustria, el dia
13. Hamburg, 10 d’abril, la invasió de Noruega per part dels suecs va causar inquietud al rei
de Dinamarca. Venècia, 10 d’abril, diversos regiments alemanys que eren a Milà van partir
cap a Hongria. Londres, 11 d’abril, l’almirall Thomas Hardy i uns altres set capitans de la
marina de guerra foren destituïts. La Haia, 15 d’abril, un enviat del “señor Archiduque”
[l’emperador Carles VI] va reunir-se amb el gran pensionari d’Holanda, [Anthoine] Heinsius,
per tractar de la Guerra del Nord. París, 20 d’abril, el Consell de Justícia va prohibir als
argenters comprar or o plata als antics administradors de la Hisenda Reial. Madrid, 5 de maig,
el rei Felip V va rebre la noblesa i ambaixadors estrangers el dia del seu sant. El rei va
concedir a Antoni Fuster, abans de Salas, el dret que les seves terres fossin vedats de caça en
compensació pel seu empresonament que va patir durant el període de govern austriacista a
Mallorca.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 792
ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb l’excepció de la de Viena, van aparèixer publicades a

la Gaceta de Madrid, del martes 5 de mayo de 1716.

1291.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 30 de mayo de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
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AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 22. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 d’abril de

1716, es va celebrar el naixement del nou arxiduc [Leopold] amb tres dies de lluminàries.
amburg, 17 d’abril, tot i que faltava confirmació, algunes informacions indicaven que
l’esquadra danesa que portava ajut a Noruega havia sigut atacada per l’armada sueca. Venècia,
17 d’abril, s’esperava l’arribada de [Johann Matthias von der] Schulenburg, general l’armada
veneciana, per informar de l’estat de les defenses de les places del Llevant. Londres, 18
d’abril, els ambaixadors d’Holanda i d’Anglaterra van intercanviar la ratificació del tractat
d’aliança entre els dos països. La Haia, 22 d’abril, els estats de Flandes van rebre la petició de
200.000 escuts per pagar els regiments de Savoia i Wurtenberg destinats a Hongria. París, 27
d’abril, es va confirmar l’arribada del “pretendiente” [James Stuart] a Avinyó, acompanyat del
duc d’Ormond [James Butler] i altres cavallers anglesos que eren a Escòcia. Madrid, 12 de
maig, segons cartes de Cadis un vaixell holandès que va sortir d’aquest port carregat d’oli fou
capturat per corsaris algerians. Barcelona, 30 de maig, cinc galeres espanyoles van partir del
port en direcció a Llevant per defensar les possessions dels Estats Pontificis.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 793
ALTRES EDICIONS: les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 12

de mayo de 1716.

1292.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 6 de junio de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 23. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 d’abril de

1716, el diumenge anterior es va celebrar una oració pública pel naixement de l’arxiduc
Leopold. Hamburg, 24 d’abril, el governador de Wismar va acceptar la capitulació concedida
pels aliats. Venècia, 24 d’abril, un vaixell anglès que venia de Tunis va informar que s’estaven
armant molts vaixells corsaris per recórrer el Mediterrani. Londres, 25 d’abril, el general
[James] Stanhope, secretari d’Estat, va lliurar als Comuns unes ordres relacionades amb els
protestants palatins. La Haia, 29 d’abril, l’ambaixador de Rússia va viatjar a Polònia per
informar al rei August II de la negociació amb el rei d’Anglaterra. París, 4 de maig, el duc de
Berwick fou enviat al Llenguadoc per prevenir desordres davant la resistència a pagar els
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impostos. Madrid, 19 de maig, al convent de l’Encarnació, els dies 13 i 14 de maig es van
celebrar les honres pel difunt rei Lluís XIV.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 794
ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb l’excepció de les de Viena, van aparèixer publicades a
la Gaceta de Madrid, del martes 19 de mayo de 1716.

1293.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 10 de junio de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 24. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’abril de
1716, el comte de Luc [Charles François de Vintimille], ambaixador francès, va tenir la
primera audiència amb el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI]. Hamburg, 1 de maig,
les tropes daneses van ocupar Wismar després que sortís la guarnició de l’exèrcit suec.
Gènova, 1 de maig, el duc [Cosme III] de Toscana va fer de mediador entre la República de
Lucca i el ducat de Massa. Londres, 2 de maig, les dues cambres del parlament van acordar la
pròrroga d’aquest durant 7 anys. La Haia, 6 de maig, un enviat de Viena va portar una carta
pels Estats Generals en la que es comunicava el naixement del príncep Leopold. París, 11 de
maig, el duc d’Orleans va manar que fossin lliurades 2.000 lliures al Tresorer General per
pagar la guàrdia de Corps, mosqueters i ambaixadors. Madrid, 26 de maig, cinc galeres van
partir de Cartagena en direcció a Roma per ajudar al Vaticà en la guerra contra els turcs.
Barcelona, 10 de juny, els jesuïtes van celebrar les festes dels estudiants.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 795
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

26 de mayo de 1716.

1294.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 17 de junio de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 25. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
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ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de maig de

1716, set companyies van arribar de Llombardia, amb soldats espanyols i italians. Gènova, 8
de maig, un vaixell procedent de “Villafranca” [Vilafranca de Mar] va informar que en aquell
port s’havien embarcat tropes piemonteses en direcció a Sicília. Londres, 9 de maig, els
Comuns van llegir una proposició per obligar als catòlics a declarar els seus béns. París, 18 de
maig, el duc [Felip] d’Orleans va ordenar el pagament dels endarreriments als oficials de
l’exèrcit. Pamplona, 22 de maig, el príncep de “Castellón” [Tomàs de Aquino, príncep de
Castiglione], virrei de Navarra, va obrir les Corts el dia 10 de maig. Madrid, 2 de juny, es van
celebrar les honres pel rei Lluís XIV al convent de les Descalces.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 796
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
2 de junio de 1716.

1295.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 24 de junio de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 26. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de maig de

1716, un correu enviat a Londres per l’ambaixador britànic a Constantinoble va informar que
els turcs estaven dividits sobre si entrar o no en guerra contra l’Imperi. Gènova, 15 de maig,
600 soldats alemanys van arribar a Venècia per anar a lluitar contra els turcs. Londres, 16 de
maig, el rei Jordi d’Anglaterra va concedir el perdó a 36 presoners condemnats per traïció.
París, 25 de maig, un enviat del duc [Felip] d’Orleans va viatjar a Roma per informar al Papa
de les dificultats que tenien els bisbes francesos per admetre la butlla [Unigenitus] que
condemnava el pare [Pasquier] Quesnel. Madrid, 9 de juny, Felip V va manar que el vaixell
que havia arribat a la Corunya procedent de Veracruz només pagués el 2’5% de la càrrega.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como en la misma imprenta se hallará la Breve

descripción del Mundo o guía geográphica de Medrano”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 797
ALTRES EDICIONS: totes les notícies que van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 9 de junio de 1716.

1296.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 4 de julio de 1716
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana, Revolta Jacobita

de 1715
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 27. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de maig de

1716, la cort imperial esperava un correu amb la resolució dels turcs de fer la guerra o la pau.
Hamburg, 22 de maig, el tsar de Rússia i el rei de Prússia es dirigien a Wismar per reunir-se
amb el rei de Dinamarca. Gènova, 22 de maig, segons cartes arribades d’Esmirna una flota
turca havia arribat a Alexandria. Londres, 22 de maig, l’ambaixador d’Anglaterra a
Constantinoble va informar que el sultà havia acceptat la mediació del rei anglès. París, 1 de
juny, el Consell d’Estat va ordenar la crema d’unes mercaderies arribades de la Índia. Madrid,
16 de juny, el rei Felip V va assistir a la processó del Corpus. Barcelona, 4 de juliol, el
regiment de les guàrdies espanyoles va celebrar la festa de Sant Antoni de Pàdua. Un llamp va
causar danys en la torre del rellotge de la catedral, en l’orgue i va ferir diverses persones.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como en la misma imprenta se hallará la Breve

descripción del Mundo o guía geográphica de Medrano”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 798
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
16 de junio de 1716.

1297.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 11 de julio de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 28. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de maig de

1716, la “señora Archiduquesa” [l’emperadriu Elisabet Cristina] va sortir per primer cop per
anar a l’església dels Agustins a donar gràcies pel feliç part. Gènova, 29 de maig, les galeres
genoveses van partir de Liorna cap a Civitavecchia per reunir-se amb les del Papa. La Haia, 3
de juny, es va resoldre imposar una contribució a totes les famílies, no podent ser inferior a 5
florins ni superior a 200. París, 8 de juny, el Consell de Justícia va publicar un reglament pels
drets dels advocats i procuradors. Madrid, 23 de juny, el rei Felip V es va recuperar d’uns dies
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de febre. Barcelona, 11 de juliol, monsenyor [Pompeo Leone] Aldobrandi, nunci del Vaticà,
va arribar en vaixell. El 8 de juliol va arribar Diego de Astorga, nou bisbe de Barcelona.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como en la misma imprenta se hallará la Breve

descripción del Mundo o guía geográphica de Medrano”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 799
ALTRES EXEMPLARS: BMVB, 3 “C” XVIII/897
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer a la Gaceta de Madrid, del martes 23 de

junio de 1716.

1298.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 17 de julio de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 29. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de maig de
1716, marquès de Prié [Hercule-Louis Turinetti], es preparava per viatjar als Països Baixos
com a nou governador. Hamburg, 5 de juny, l’exèrcit rus que ocupava Mecklenburg-Strelitz
va començar a cobrar forts tributs a la població. Gènova, 5 de juny, un representant del
“cavallero de San Jorge” [el pretendent James Stuart] va passar per aquesta ciutat procedent
d’Avinyó de camí cap a Florència amb cartes pel duc de Toscana. Londres, 6 de juny, el rei
Jordi d’Anglaterra va anunciar que compareixeria davant del Parlament per explicar el seu
proper viatge a Alemanya. París, 15 de juny, el Consell d’Estat va nomenar uns comissaris per
procedir a la liquidació dels diners que devien els gremis de la ciutat des de 1689. Madrid, 30
de juny, el rei Felip V va signar un decret convertint la cancelleria de València en Audiència,
presidida per qui havia estat el governador fins aleshores.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como en la misma imprenta se hallará la Breve

descripción del Mundo o guía geográphica de Medrano”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 800
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
30 de junio de 1716.

1299.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 25 de julio de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
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ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 30. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de juny de

1716, des de Petrovaradin van informar a la Cort imperial que els turcs aplegaven moltes
tropes a la frontera. Hamburg, 12 de juny, a Hannover es feien grans preparatius per rebre el
rei Jordi d’Anglaterra. Gènova, 12 de juny, les galeres que aquesta república va cedir al Papa
van arribar al port de Civitavecchia. Londres, 13 de juny, alguns dels cavallers rebels foren
posats en llibertat després de pagar una fiança. La Haia, 17 de juny, l’ambaixador de Rússia
va retornar a aquesta ciutat amb noves instruccions del tsar. Madrid, 7 de juliol, segons
notícies arribades de Gènova les galeres enviades al Papa pel rei d’Espanya havien arribat a
aquell port.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 801
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
7 de julio de 1716.

1300.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 1 de agost[o] de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 31. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de juny de

1716, el general [Sigbert von] Heister va rebre l’ordre de passar el riu Sava amb l’exèrcit per
observar els moviments de les tropes turques, formades per uns 60.000 soldats. Hamburg, 19
de juny, l’ambaixador francès a Suècia va rebre l’ordre de retornar a París. Londres, 20 de
juny, es va celebrar a la catedral de Sant Pau i a totes les esglésies un ofici per la fi de la
rebel·lió jacobita. París, 29 de juny, el Consell de Justícia va ordenar l’empresonament del
tresorer que recaptava els impostos als gremis. Madrid, 14 de juliol, el rei va nomenar
superintendent general dels correus i estafetes a Juan Tomás de Goyeneche.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 802
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

14 de julio de 1716.
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1301.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 8 de agosto de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 32. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de juny de

1716, davant les aspiracions del príncep Carles de Neuburg a heretar el Palatinat, s’estudiava
la possibilitat d’atorgar el govern del Tirol al duc de Wolfenbuttel, pare de la “señora
Archiduquesa” [l’emperadriu Elisabet Cristina]. Londres, 27 de juny, les tropes holandeses
que havien lluitat a Escòcia foren enviades de retorn al seu país. La Haia, 1 de juliol, de
Dunquerque va arribar la notícia que els francesos havien aturat les obres de construcció del
canal de Mardyck [Pas de Calais]. Madrid, 21 de juliol, segons una notícia arribada de Lorca,
dues barques enviades pel corregidor d’aquesta ciutat havien capturat un vaixell corsari turc
que s’havia apropat a la costa.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 803
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
21 de julio de 1716.

1302.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 15 de agosto de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 33. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de juny de

1716, la duquessa [Cristina Lluïsa] de Wolfenbüttel, mare de l’Emperadriu, va iniciar el viatge
de retorn al seu país. Hamburg, 3 de juliol, el tsar de Rússia va partir en direcció a Rostock
per reunir-se amb la seva flota. Gènova, 3 de juliol, una faluga procedent de Sicília va
informar que les galeres de Malta havien derrotat tres vaixells corsaris. Londres, 4 de juliol, el
viatge del rei Jordi d’Anglaterra es va ajornar per haver-se descobert una llei del temps de
Guillem III que prohibia al rei sortir dels tres regnes sense el consentiment del Parlament. La
Haia, 8 de juny, els ambaixadors de França, Anglaterra i Àustria van reunir-se amb els
diputats dels Estats Generals per negociar un tractat. París, 13 de juliol, es va publicar una
pragmàtica a instància dels gremis de mercaders per reduir el temps de dol per la mort de reis
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i prínceps de un any a sis mesos. Madrid, 28 de juliol, va arribar la notícia que les galeres
espanyoles havien arribat a Civitavecchia el dia 16 de juliol.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 804
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
28 de julio de 1716.

1303.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 22 de agosto de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 34. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de juliol de

1716, el príncep Eugeni de Savoia va partir de la Cort imperial per posar-se al capdavant de
l’exèrcit. Gènova, 10 de juliol, segons cartes de Venècia el general Pisani va rebre informació
que l’armada turca havia sortit dels Dardanels. Les galeres de Malta van capturar la galera
capitana de Tunis al canal de Galípol·li. Londres, 11 de juliol, el rei Jordi d’Anglaterra va
assistir a una sessió del Parlament i va aprovar el nomenament de comissaris per la
confiscació de béns als catòlics. París, 20 de juliol, foren detingudes diverses persones
acusades de treure or del país. Madrid, 4 d’agost, el rei Felip V va ordenar dol per la mort de
la reina àvia del rei de Suècia.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 805
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
4 de agosto de 1716.

1304.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 29 de agosto de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 35. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de juliol de

764
1716, va arribar la notícia que el príncep Eugeni de Savoia es trobava ja al capdavant de
l’exèrcit i que havia passat per Buda. Hamburg, 17 de juliol, les galeres de Rússia van arribar
al port de Travemünde i la ciutat de Lübeck els va cedir algunes embarcacions de transport.
Gènova, 17 de juliol, una embarcació procedent de Sicília va informar que havia trobat les
galeres del Papa, d’Espanya, de Toscana i de Gènova que navegaven en direcció a Messina.
Londres, 18 de juliol, el rei Jordi d’Anglaterra es va embarcar en direcció a Holanda. La Haia,
22 de juliol, el rei d’Anglaterra va arribar a Utrecht, per continuar el seu viatge cap a
Hannover. París, 27 de juliol, es va publicar un edicte oferint perdó general als desertors i un
reglament per evitar la deserció. Madrid, 11 d’agost, el rei Felip V va concedir el govern del
Principat d’Astúries a Juan Burgalés.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 806
ALTRES EDICIONS: totes les notícies aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 11

de agosto de 1716.

1305.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 5 de setiembre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 36. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de juliol, el

bisbe d’aquesta ciutat [Sigismund von Kollonitsch] va beneir set vaixells de guerra acabats de
construir. Hamburg, 24 de juliol, el tsar de Rússia fou rebut a Copenhaguen pel rei de
Dinamarca. Gènova, 24 de juliol, segons cartes de Venècia una gran flota turca havia sigut
vista prop de l’illa de la Sapientza. Londres, 25 de juliol, va arribar la notícia del
desembarcament del rei Jordi d’Anglaterra a Holanda. Tot seguit, el Consell privat va llegir
l’ordre en la que el rei declarava governador de regne al príncep de Gal·les [futur Jordi II], el
qual va iniciar el seu govern concedint la suspensió de l’execució de 22 dels condemnats per
rebel·lió. París, 3 d’agost, el rei Lluís XV, informat que a les províncies de Bretanya, Guiana,
Llenguadoc i Provença i havia suficients reserves d’aliments, va ordenar l’aquarterament de
16.000 soldats en cada una d’elles, sota les ordres del duc de Berwick. Madrid, 18 d’agost, el
rei Felip V passava les tardes jugant al mall, acompanyat de la reina i del príncep.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 807
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

18 de agosto de 1716.

1306.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 12 de setiembre de 1716
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Gran Guerra del Nord, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 37. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de juliol de
1716, la nova esquadra de vaixells construïda, amb 40 peces d’artilleria cada un, van quedar
sota el comandament de l’almirall Anderson. Hamburg, 31 de juliol, la flota de Rússia,
formada per 42 galeres, va arribar al port de Copenhaguen. Gènova, 31 de juliol, el Senat va
rebre cartes del general Pisani que informaven que l’armada veneciana s’havia enfrontat a la
turca, prop del Corfú. Londres, 1 d’agost, es va celebrar la cerimònia de degradació del duc
d’Ormond [James Butler] a la capella de Windsor. París, 10 d’agost, el Consell de Justícia va
processar per rebel·lió al proveïdor d’aliments, que havia fugit a l’estranger. Madrid, 25
d’agost, el marquès de Lede, [Juan Francisco de Bette] governador de Mallorca, va armar
quatre vaixells per perseguir corsaris.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 808
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

25 de agosto de 1716.

1307.

Relación de la solemne processión de preces que por orden de la Corte Otomana
hizieron los turcos en la ciudad de Meca para alcançar la assistencia de Dios contra
las armas del Augustíssimo Emperador de Alemania y demás potencias christianas

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Motius florals en portada. Caplletra ornamentada, a 6 línies.

Inclou subtítol: “Traducida de una que se recibió en los confines de el Imperio Mahometano
en portugués y de este en castellano”.
RESUM DEL CONTINGUT: narració d’un acte religiós que es va celebrar a la Meca l’any 1094 del

calendari musulmà, 1716 del cristià, per demanar ajut diví per la guerra contra l’Imperi
romanogermànic. Inclou la transcripció de l’edicte del sultà d’Adrianòpolis en el que
ordenava aquesta celebració. Descriu la composició de la processó que es va fer.
OBSERVACIONS: any extret del contingut. Indica que fou impresa a Madrid i posteriorment a

Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/14-8
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ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/15-4; BUB, C-240/6/5-15

1308.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 19 de setiembre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 38. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 d’agost de

1716, el príncep Manuel de Portugal va passar d’incògnit per la ciutat en direcció a Hongria,
per servir a l’exèrcit contra els turcs. La Cort imperial va enviar un correu al príncep Eugeni
de Savoia amb l’ordre d’iniciar les hostilitats contra els turcs. Londres, 8 d’agost, el príncep
[Jordi] de Gal·les va assistir a la revista de dos regiments de guàrdies. La Haia, 12 d’agost, es
va publicar un edicte anunciant pena de mort a les persones que robessin en cases de pagès i
autoritzant als habitants a utilitzar tot tipus d’armes i matar als lladres. París, 17 d’agost, un
correu procedent de Viena va informar que el dia 5 d’agost l’exèrcit imperial comandat pel
príncep Eugeni de Savoia havia guanyat una batalla contra els turcs [Batalla de Petrovaradin].
Madrid, 1 de setembre, el dia de sant Lluís es va celebrar l’onomàstica del príncep hereu.
Aquell mateix dia, a la tarda, es va celebrar el baptisme i confirmació dels infants Felip i
Fernando, a l’església de San Jerónimo, per part de l’arquebisbe de Toledo. L’almirall Manuel
Lopez Pintado, que havia partit l’any anterior amb la flota d’Amèrica, va arribar a Cadis amb
el tresor que s’havia recuperat dels vaixells enfonsats davant les costes de Florida.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 809
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

1 de septiembre de 1716.

1309.

Diario y continuación de las operaciones del exército alemán contra los otomanos,
sacado de las noticias de la Gazeta de Génova, de 20 de agosto 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 39. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. De Gènova, inclou la
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transcripció, extreta de la gaseta d’aquesta ciutat, de les ordres que el príncep Eugeni de
Savoia va donar als seus oficials abans d’entrar en batalla contra els turcs [Batalla de
Petrovaradin] el 5 d’agost de 1716. Holanda, 25 d’agost i 1 de setembre de 1716, informa
sobre els moviments de l’exèrcit imperial en els dies posteriors a la batalla. Inclou les Noticias
de diferentes partes, venidas a Barcelona en 26 de setiembre de 1716, un recull de notícies
d’Europa. Viena, 8 d’agost de 1716, informa sobre la victòria imperial a Petrovaradin.
Gènova, 14 d’agost, les galeres d’Espanya eren a Messina, preparades per afegir-se a
l’armada veneciana. La Haia, 19 d’agost, l’ambaixador austríac va rebre dos correus de Viena
amb la notícia de la victòria de la batalla de Petrovaradin. Madrid, 8 de setembre, la
Universitat de Salamanca va desmentir que havia desaprovat una constitució del Papa Climent
XI, tal i com assegurava una gaseta d’Holanda.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la calle de Santo Domingo, en el Call, con las

Rogativas que hizieron los infieles para alcançar vitoria de los christianos”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/14-10
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/15-8; BC, F.Bon.11278; BC, F.Bon. 810
ALTRES EDICIONS: les Noticias de diferentes partes venidas a Barcelona en 26 de setiembre de

1716 van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 8 de septiembre de 1716.

1310.

Primeras noticias venidas por Paris de la derrota que las armas alemanas, mandadas
por el Sr. príncipe Eugenio de Saboya, dieron a los turcos, mandados por el Gran
Visir, entre Belgrado y Peter-Varadín el día cinco de agosto de mil setecientos y diez y
seis, y publicadas en Madrid a veinte y nueve de dicho mes

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Batalla de Petrovaradin
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que l’exèrcit imperial, comandat pel príncep

Eugeni de Savoia, va obtenir contra els turcs en una batalla que va tenir lloc entre Slankamen
i Karlowitz el dia 5 d’agost de 1716 [Batalla de Petrovaradin]. Segons la notícia, el combat es
va iniciar quan un destacament de 3.000 efectius de cavalleria, comandat pel general [János]
Pálffi, que reconeixia el terreny es va veure sorprès per l’exèrcit turc. El general va poder
resistir l’envestida dels turcs, donant temps al príncep Eugeni de Savoia a arribar amb el gruix
de l’exèrcit.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-6
ALTRES EXEMPLARS: BM, F 32 8º 6
ALTRES EDICIONS: Sevilla, per Francisco Garay, US, A 110/038 (37)
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1311.

Diario de las operaciones del exército del Sereníssimo señor archiduque de Austria,
venido del campo cerca de Peter-Varadin en 8 de agosto 1716 y de Viena en 16
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Batalla de Petrovaradin
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la batalla que va enfrontar els exèrcits turc i imperial prop

de Petrovaradin, a Sèrbia, el 5 d’agost de 1716. A principi d’aquell mes, després de trencar la
pau signada a Karlowitz, l’exèrcit turc va avançar en direcció a Petrovaradin, on hi havia
acampat l’exèrcit imperial, comandat pel príncep Eugeni de Savoia, que va sortir vencedor de
la batalla.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la calle de Santo Domingo, en el Call, con las

Rogativas que hizieron los infieles para alcançar la vitoria de los christianos”.
APUNT HISTÒRIC: el Tractat de Karlowitz, signat el 1699, havia posat fi a la Gran Guerra Turca,

iniciada el 1683.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/14-9
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/15-5; BC, F.Bon. 1003

1312.

Diario y continuación de las operaciones del exército alemán contra los otomanos,
traducido de la Gazeta de Olanda, publicado allí el martes en 8 de setiembre 1716
IMPREMTA: Josep Teixidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 40. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Segons cartes de
Transilvània, del 16 d’agost de 1716, el general [Stephan] Stainville va derrotar un
destacament de l’exèrcit turc prop de Temesvar. Viena, 16 d’agost, el duc de WittembergNeustat havia mort el dia 6 d’agost. A continuació, inclou unes Noticias de diferentes partes,
venidas a Barcelona en 3 de octubre de 1716: Gènova, 21 d’agost, per cartes de Venècia es va
saber que el príncep Eugeni de Savoia va derrotar els turcs a Slankamen [Batalla de
Petrovaradin]. La Haia, 26 d’agost, les cartes de Viena informaven que la cort imperial havia
aprovat la proposta del príncep Eugeni de Savoia de posar setge a Temesvar. Madrid, 15 de
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setembre, les galeres espanyoles es dirigien a unir-se amb l’armada veneciana per combatre
contra els turcs.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la calle de Santo Domingo, en el Call, con las

rogativas que hizieron los infieles para alcançar vitoria de los Christianos”.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 286
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/5/15-9; BC, F.Bon. 811
ALTRES EDICIONS: Les Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 3 de octubre de
1716 van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 15 de septiembre de 1716.

1313.

Diario y continuación de las operaciones del exército alemán contra los otomanos,
traducido de la Gazeta de Olanda, publicada allí a los 15 de setiembre 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 41. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: narració en forma de diari de les operacions de l’exèrcit imperial

comandat pel príncep Eugeni de Savoia en la guerra contra els turcs a Hongria. A Viena es va
celebrar un ofici solemne pels soldats que havien mort en la batalla de Petrovaradin. Inclou la
transcripció d’una carta enviada per l’emperador Carles VI, datada a Viena el 15 d’agost de
1716, adreçada al papa de Roma, en la qual l’informava d’aquella victòria. Recull també
notícies de diferents ciutats d’Europa, sota el títol de Noticias de diferentes partes, venidas a
Barcelona en 10 de octubre 1716. Hamburg, 28 d’agost de 1716, en una conferència
celebrada a Copenhaguen es va resoldre donar al tsar de Rússia el comandament de l’armada
que havien aplegat conjuntament amb Anglaterra, Holanda i Dinamarca. Gènova, 28 d’agost,
per via de Venècia es va tenir notícia que l’exèrcit turc havia abandonat Dalmàcia per anar a
socórrer Belgrad. La Haia, 2 de setembre, l’ambaixador imperial va lliurar una carta de Carles
VI als Estats Generals, en la que els informava de la victòria de Petrovaradin. Madrid, 22 de
setembre, el rei Felip V passava les tardes caçant al Retiro.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-10
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.11279; BC, F.Bon. 812 (exemplar mutilat)
ALTRES EDICIONS: Les Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona en 10 de octubre
1716 van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes 22 de septiembre de 1716.

1314.

Breve relación de la processión del Santíssimo Rosario hecha en Roma el día dos de
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agosto del corriente año 1716 (dedicado en toda la Christiandad a la Virgen del
Rosario, por ser primer domingo del mes) que se expone a la devoción de los fieles
para que en consideración del gran conflicto y peligro de que el mismo día se libró la
poca cavallería del Príncipe Palsi, repentina e impensadamente atacada de la mayor
parte de la cavallería turca, y de la gloriosa y completa vitoria que el día de Maria
Santíssima de las Nieves, cinco del mismo mes, consiguieron las armas Christianas
contra el común enemigo y discurrían quan poderoso sea el patrocinio de la Virgen y
la intercessión de San Pio Quinto
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Gravats amb la imatge de la verge del Roser i motius florals

en portada. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la gran processó que es va celebrar a Roma el dia 2 d’agost
de 1716 per implorar ajut a la verge del Roser davant el desembarcament de l’exèrcit turc a
l’illa de Corfú. El papa Climent XI va manar celebrar aquesta processó el primer diumenge
d’agost en la mateixa forma en que s’acostumava a fer el mes d’octubre. La processó, en la
que hi va participar tota la noblesa i les confraries de Roma, va discórrer des de l’església de
Santa Maria Inviolata fins a la de Sant Ignasi i de tornada a l’església de la Minerva, on es va
celebrar una missa.
OBSERVACIONS: la relació no parla de la victòria de l’exèrcit imperial contra els turcs el dia 5

d’agost [Batalla de Petrovaradín], que s’esmenta en el títol.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/4/11-8
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-54/4/24-26

1315.

Nueva y verdadera relación del rico votín que han hecho los christianos delante de
Corfú, dexado por los turcos, consistente en cañones, morteros y otros pertrechos y
municiones de guerra, como también la pressa de 300 turcos hecha por las galeras de
Sicilia
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Liorna, el 9 de setembre de 1716, escrita a partir de la

informació que va portar un vaixell de transport genovès que venia de Sicília, segons el qual
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un vaixell corsari turc va embarrancar prop del cap Passaro i els 300 mariners que hi viatjaven
foren fets presoners per les galeres de Sicília. Inclou també la notícia que l’exèrcit turc havia
marxat de l’illa de Corfú deixant abandonada una gran quantitat de material bèl·lic.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la calle de Santo Domingo, en el Call, con las
Rogativas que hizieron los infieles para alcançar vitoria de los christianos”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-7
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 7680

1316.

Continuación de las operaciones de los alemanes contra los turcos y otras noticias
venidas a Barcelona en 17 de octubre de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 42. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 de setembre
de 1716, l’exèrcit imperial avançava els treballs del setge de Segedin [Szeged], amb l’obertura
de trinxeres i col·locació de les bateries. D’igual forma, un correu enviat des de Temesvar pel
príncep Eugeni de Savoia va informar sobre l’avanç en el setge d’aquesta ciutat. Venècia, 5 de
setembre, la flota veneciana esperava el temps favorable per atacar l’armada turca, que era
formada per 42 vaixells de guerra. Hamburg, 4 de setembre, el tsar de Rússia va viatjar al port
d’Stralsund, al mar Bàltic, per supervisar l’embarcament de 5.000 soldats que havien de ser
portats a Copenhaguen per afegir-se a l’armada aliada, que el tsar havia de comandar. París,
14 de setembre, es va publicar una ordre excloent dels oficis públics a tots aquells francesos
casats amb dones nascudes en dominis de l’imperi otomà. Madrid, 29 de setembre, el rei Felip
V va assistir a la celebració de la festa de Joan Francesc de Regis a la casa de la Companyia
de Jesús.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-11
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 813
ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb excepció de la de Viena, van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 29 de septiembre de 1716.

1317.

Continuación de las noticias del campo alemán sobre Tamisvar y de la Liga contra los
turcos en Corfú y de otras partes, venidas a Barcelona en 24 de octubre de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
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ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 43. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de setembre

de 1716, segons notícies d’Hongria els progressos del setge de Temesvar avançaven a bon
ritme. Corfú, 15 d’agost [i.e. setembre], explica en forma de diari els darrers dies del setge
que els turcs havien posat en aquesta illa de l’Adriàtic. Segons la notícia, el dia 19 d’agost els
turcs van fer un assalt general, però foren rebutjats per la guarnició. El dia 21 va arribar una
esquadra espanyola per socórrer la ciutat. L’endemà, els turcs van aixecar el setge i la seva
flota va partir, deixant algunes de les seves tropes i material en el campament. Dresden, 18 de
setembre, segons notícies de Varsòvia la inestabilitat a Polònia augmentava. Copenhaguen, 15
de setembre, el tsar de Rússia va enviar uns cosacs a Escània amb l’objectiu de fer presoners
per obtenir informació sobre les intencions del rei de Suècia. Londres, 12 de setembre,
[Charles de la Bonde] d’Iberville, ambaixador francès, va arribar de París i va ser rebut pel
príncep de Gal·les. “Mr.Slaman” [Abraham Stanyan] va embarcar-se en direcció a Viena com
a enviat d’Anglaterra a la Cort imperial. La Haia, 16 de setembre, el rei de Prússia va enviar
una part del seu exèrcit a la frontera de Polònia i Pomerània. Madrid, 6 d’octubre, la imatge
de Nostra Senyora de Betlem fou traslladada a una nova capella construïda en el convent de
San Juan de Dios.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-12
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 814
ALTRES EDICIONS: les notícies de Londres, la Haia, París i Madrid van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 6 de octubre de 1716.

1318.

Continuación de las noticias de Ungría, Norte y otras partes, venidas a Barcelona en
31 de octubre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 44. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de setembre

de 1716, narració en forma de diari els progressos de l’exèrcit imperial en el setge de

773
Temesvar, en la construcció de ponts i trinxeres. Venècia, 29 de setembre, el Senat va
gratificar els oficials que havien destacat en la defensa de Corfú. Londres, 19 de setembre,
l’ambaixador francès, [Charles de la Bonde] d’Iberville, va proposar un pla de pau per acabar
amb la guerra al nord d’Europa. Segons cartes de Boston, a Nova Inglaterra, del 13 de juny,
en aquesta ciutat es prenien mesures per evitar un atac dels indis. París, 28 de setembre, la
justícia francesa va ordenar la venda dels béns confiscats a persones acusades d’infidelitat al
rei. Madrid, 13 d’octubre, es va confirmar l’aixecament del setge que els turcs havien posat a
Corfú.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-13
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 815
ALTRES EDICIONS: les noticies de Londres, la Haia, París i Madrid van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 13 de octubre de 1716.

1319.

Continuación diaria de las noticias de Ungria, Norte y otras partes, venidas a
Barcelona en 7 de noviembre de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 45. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de setembre
de 1716, l’exèrcit imperial que assetjava Temesvar va iniciar el bombardeig de les muralles,
un cop acabades les trinxeres. Algunes cartes informaven que el dia 19 de setembre s’havia fet
un assalt general amb èxit. Venècia, 26 de setembre, un comboi marítim de reforç va partir en
direcció a Dalmàcia. Londres, 26 de setembre, [Charles de la Bonde] d’Iberville, ambaixador
francès a la Cort britànica, va tractar amb Horatio Walpole, secretari del Tresor, sobre els
treballs al canal de Mardyck [Pas de Calais]. París, 5 d’octubre, el rei de França va prorrogar
el termini de la concessió de la importació de carbó procedent d’Anglaterra, Escòcia i Irlanda.
Madrid, 20 d’octubre, va morir fra Francisco de Solís, bisbe de Còrdova, de l’orde de la
Mercè, que havia sigut bisbe de Lleida i virrei d’Aragó.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-14
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 816
ALTRES EDICIONS: les notícies de Londres, París i Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta

de Madrid, del martes 20 de octubre de 1716.

774
1320.

Continuación diaria de las noticias de Ungría, rendición del fuerte de la Palanca y
otras partes, venidas a Barcelona en 14 de noviembre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 46. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’octubre de

1716, diari de la continuació del setge de Temesvar, des del 20 de setembre al primer
d’octubre. En aquest darrer dia, l’exèrcit imperial va assaltar la palanca i s’esperava que la
ciutat es rendís ben aviat. Hamburg, 16 d’octubre, segons notícies de Copenhaguen les tropes
russes havien rebut l’ordre d’abandonar els dominis del rei de Dinamarca. Saxònia, 14
d’octubre, un correu de Polònia va arribar a aquesta Cort amb la notícia de la signatura del
tractat de pau amb els aliats. París, 12 d’octubre, un correu enviat des de Londres per
l’ambaixador [Charles de la Bonde] d’Iberville va informar que les negociacions per les obres
del canal de Mardyck [Pas de Calais] estaven molt avançades, donant satisfacció a les dues
parts. A Marsella van arribar cartes de Constantinoble amb la notícia que els turcs havien
prohibit als vaixells francesos carregar cereals en els seus ports. Madrid, 27 d’octubre, els reis
van traslladar-se del Retiro al Palau Reial, on pensaven passar l’hivern.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 817
ALTRES EDICIONS: les notícies de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del

martes 27 de octubre de 1716.

1321.

Noticias de la rendición de Temisvar, según las de Lepzig y Berlín, de Venecia y otras
partes, publicadas a Barcelona en 21 de noviembre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 47. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Del campament de

Temesvar, 2 d’octubre de 1716, l’exèrcit imperial comandat pel príncep Eugeni de Savoia
havia conquerit un fort proper a la muralla de la ciutat. Es creia que l’assalt general no trigaria
en produir-se i, de fet, un correu que va passar per Leipzig amb cartes de Viena amb destí a
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Hannover va assegurar que Temesvar s’havia rendit. Venècia, 10 d’octubre, la flota veneciana
va sortir de l’illa de Zante [Zacint] amb l’objectiu de perseguir l’armada otomana. Berlín, 21
d’octubre, un correu procedent de Viena va portar la notícia que Temesvar s’havia rendit el
dia 14 d’octubre. Londres, 20 d’octubre, els mercaders anglesos van ser informats de la
presència d’un gran nombre de corsaris a l’Atlàntic, que ja havien capturat una dotzena de
vaixells. París, 31 d’octubre, es va confirmar la presa de Temesvar, el dia 14 d’octubre.
Madrid, 3 de novembre, el rei Felip V va assistir als oficis del dia de Tots Sants, amb la
presència dels Grandes de España i ambaixadors estrangers.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/15-15
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 818
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 3 de noviembre de 1716.

1322.

Confirmación de la rendición de Temisvar y noticias de Ungría, Norte y otras partes,
venidas y publicadas en Barcelona en 28 de noviembre 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 48. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’octubre de

1716, diari del setge de Temesvar, des del 7 fins al 12 d’octubre, que va tenir lloc la rendició.
Londres, 24 d’octubre, es va prorrogar el Parlament fins a principi de desembre. Hamburg, 27
d’octubre, segons notícies d’Stralsund van arribar a aquell port 20 vaixells de transport de
Copenhaguen que portaven la cavalleria russa. París, 26 d’octubre, per cartes de Viena es va
confirmar la rendició de la ciutat de Temesvar. Un correu enviat des de Londres per
l’ambaixador francès, [Charles de la Bonde] d’Iberville, va confirmar la signatura de l’acord
per les obres del canal de Mardyck [Pas de Calais], establint que la seva profunditat només
permetés el pas de vaixells de 60 a 80 tones i no als vaixells de guerra. Madrid, 10 de
novembre, el rei Felip V va assistir el dia 4 de novembre a la capella de Palau a les honres pel
difunt rei Carles II.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 819
ALTRES EDICIONS: les notícies de París i de Madrid van aparèixer publicades a la Gaceta de
Madrid, del martes 10 de noviembre de 1716.

1323.

Noticias de Ungría, Norte y otras partes, venidas y publicadas en Barcelona a 5 de
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deziembre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 49. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 de novembre

de 1716, les tropes turques de Temesvar va sortir lliurement de la ciutat el dia 13 d’octubre i
posteriorment ho va fer la guarnició, d’acord amb les capitulacions acordades. Varsòvia, 19
d’octubre, el rei de Polònia va traslladar-se a Thorn [Torun], a petició dels aliats, per resoldre
un conflicte amb els protestants, a qui els aliats volien enderrocar les esglésies. Londres, 28
d’octubre, es va reforçar la seguretat al canal de la Mànega per perseguir els vaixells corsaris.
La Haia, 4 de novembre, les províncies holandeses reclamaven que Espanya no confisqués els
béns dels flamencs que els vaixells transportaven al port de Cadis. Madrid, 17 de novembre,
José de Talavera, de l’orde de San Jerónimo, va assumir el bisbat de Valladolid. Barcelona, 5
de desembre, les obres de la Ciutadella avançaven amb normalitat, en contra del que deien les
gasetes d’Holanda, que asseguraven que el fred de l’hivern havia obligat a suspendre els
treballs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 820
ALTRES EDICIONS: les notícies de Londres, la Haia, París i Madrid van aparèixer publicades a la

Gaceta de Madrid, del martes 17 de noviembre de 1716.

1324.

Noticias de las capitulaciones de Temisvar, Venecia, Norte y otras partes, venidas y
publicadas en Barcelona, 12 de deziembre de 1716
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 50. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data. Inclou subtítol, “Artículos de capitulación que presentaron los
otomanos al príncipe Eugenio de Saboya, generalíssimo del exército alemán”.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció dels 10 articles de la capitulació de Temesvar, acordades el
13 d’octubre de 1716 i signades pel príncep Eugeni de Savoia i els representants de la ciutat el
dia 29 del mateix mes. A continuació hi ha un recull de notícies de diferents ciutats d’Europa.
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Viena, 4 de novembre, el duc [Carles Alexandre] de Württemberg va rebre el comandament de
l’exèrcit de les fronteres. Venècia, 31 d’octubre, un comboi amb 1.500 soldats italians i
alemanys va partir cap al Llevant. Hamburg, 13 de novembre, notícies arribades de
Copenhaguen desmentien el retorn del rei de Dinamarca. Londres, 10 de novembre, després
que el rei hagués publicat un decret contra el comerç clandestí amb les Índies Orientals, els
companyies que feien el comerç legal van publicar un advertiment als particulars que feien
aquest comerç amb vaixells estrangers, amenaçant amb confiscar-los tota la mercaderia. París,
9 de novembre, es van detenir diverses persones a Caen, a Normandia, que compraven cereals
de forma il·legal. Barcelona, 12 de desembre, un vaixell anglès que transportava bacallà es va
incendiar al port, causant la mort de sis mariners anglesos i un dels catalans que comprava
bacallà.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 821

1325.

Noticias de Constantinopla, Norte, Roma y otras partes, venidas y publicadas en
Barcelona en 19 de deziembre de 1716

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 51. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. París, 13 de novembre
de 1716, segons cartes de Constantinoble arribades a Marsella el sultà dels turcs havia
convocat una assemblea a Adrianòpolis per tractar la situació de la guerra, sobretot després de
la pèrdua de Temesvar. Viena, 7 de novembre, segons cartes de Temesvar el príncep Eugeni de
Savoia havia dividit l’exèrcit i es dirigia a Buda. Roma, 24 de novembre, l’ambaixador de
Portugal fou rebut pel Papa i van resoldre que la flota portuguesa seguís al Mediterrani.
Londres, 15 de novembre, els jutges i oficials de totes les províncies van rebre l’ordre de
detenir les persones que haguessin participat en la revolta de 1715 i segrestar-los els béns.
Madrid, 1 de desembre, segons notícies de Cadis van arribar a aquell port dos nous vaixells de
guerra construïts a Guipúscoa. Barcelona, 19 de desembre, a pesar del fred, continuaven les
obres de la Ciutadella. Van iniciar-se les tasques per treure el vaixell britànic que s’havia
cremat al port.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 822
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 1 de diziembre de 1716.

1326.

Noticias de Alemania, Norte, Italia y otras partes, venidas y publicadas en Barcelona
a 26 de deziembre 1716
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1716
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 52. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de novembre

de 1716, els comtes d’Starhemberg i d’Harrach, així com altres generals, van retornar del
front. Posteriorment va arribar el príncep Eugeni de Savoia, que fou rebut amb gran alegria, a
pesar del dol decretat per la mort de l’arxiduc Leopold. Roma, 7 de novembre, el príncep de
Rosano va pagar un regiment per anar a Hongria a lluitar contra els turcs. París, 17 de
novembre, el Consell de Guerra va resoldre augmentar en un sou la paga diària dels soldats
d’Infanteria i 60 escuts anuals als capitans. Madrid, 8 de desembre, el rei Felip V va fer
diversos nomenaments, entre ells el del comte de Miraflores com a intendent d’Extremadura.
Barcelona, 26 de desembre, el dissabte dia 19 es va celebrar l’aniversari del rei Felip V, amb
una gran salva d’artilleria i un sopar al Palau. El príncep Pío de Savoia [marquès de Castel
Rodrigo], capità general de Catalunya, va visitar les presons i va amnistiar alguns detinguts.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 823
ALTRES EDICIONS: la notícia de Madrid va aparèixer publicada a la Gaceta de Madrid, del

martes 8 de diziembre de 1716.

1327.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 30 de enero de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb l’1. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de desembre
de 1716, es va confirmar una sublevació dels turcs de Belgrad. Gènova, 18 de desembre, una
embarcació procedent d’Esmirna va informar que havia arribat ordre del sultà dels turcs de
preparar els vaixells de guerra per la propera campanya. Londres, 19 de desembre, després de
l’arribada de dos correus de Hannover es va ordenar la immediata sortida dels vaixells que
havien d’anar a Holanda per escoltar el rei. La Haia, 23 de desembre, el tsar de Rússia va
arribar a aquesta ciutat el dia 17 de desembre i fou rebut pels diputats. Madrid, 12 de gener de
1717, el rei Felip V va nomenar José Rodrigo, fiscal del Consell de Castella, com a nou
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secretari de Justícia i Hisenda.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértese como en la misma imprenta se hallará el Gran
Piscatore de Sarraval, de Milán, al principio de la semana qe viene”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 826
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

12 de enero de 1717.

1328.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 6 de febrero de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 2. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de desembre
de 1716, el comte [Claude Florimond] de Mercy va informar a la Cort imperial que havia
ocupat Orsova [Romania]. Londres, 26 de desembre, l’almirall [Matthew] Aylmer va partir de
Greenwich per unir-se a l’esquadra que havia d’escoltar el rei Jordi d’Anglaterra en el seu
viatge de retorn. La Haia, 30 de desembre, en arribar l’esquadra de l’almirall Aylmer es va
informar per correu al rei d’Anglaterra, que era a Hannover. París, 4 de gener de 1717, els
bisbes de França van rebre l’orde de no admetre un Breu publicat pel Vaticà. Madrid, 19 de
gener, el rei Felip V va manar la formació d’un nou Consell d’Hisenda. Inclou la llista de
ministres del govern, de jutges i dels nous priors dels ordes de Santiago, Calatrava i Alcántara.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase como en la misma imprenta se hallará el Gran
Piscatore de Sarraval de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 827
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
19 de enero de 1717.

1329.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 13 de febrero de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.

780
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 3. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de desembre
de 1716, va arribar de Transilvània la notícia que el príncep de Valàquia havia arribat a
Hermannstadt [Sibiu]. Gènova, 1 de gener de 1717, un enviat extraordinari d’Anglaterra va
ser rebut per les autoritats de la República. Londres, 2 de gener, un enviat del general
Stanhope va anunciar que el rei d’Anglaterra havia sortit de Hannover en direcció a Holanda.
La Haia, 6 de gener, es va signar el tractat de la Triple Aliança entre França, Anglaterra i
Holanda. París, 11 de gener, un correu arribat de la Haia va informar que s’havia signat el
tractat de la Triple Aliança. Madrid, 26 de gener, el rei Felip V va rellevar el comte de
Frigiliana [Rodrigo Manrique de Lara] del Consejo de Índias i li va atorgar una pensió de
12.000 escuts de velló, nomenant en el seu lloc a Andrés de Pez. Barcelona, 13 de febrer, la
noblesa va celebrar unes festes en honor del marquès de Castel-Rodrigo, capità general de
Catalunya.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase como en la misma imprenta se hallará el Gran

Piscatore de Sarraval de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 828
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
26 de enero de 1717.

1330.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 20 de febrero de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 4. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 de gener de
1717, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va patir una indisposició que li va
impedir assistir a les festes de Nadal. Londres, 9 de gener, el príncep regent [príncep Jordi de
Gal·les] va manar ajuntar el Parlament. La Haia, 13 de gener, [William] Cadogan, ambaixador
britànic a Holanda, va rebre un correu de Hannover amb la notícia que el rei d’Anglaterra
sortia d’aquesta ciutat el dia 18 de gener. Madrid, 2 de febrer, el rei Felip V va manar que tots
els consells, tribunals, secretaries i altres organismes es reunissin a les hores assenyalades.
Barcelona, 20 de febrer, el dia de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, es va celebrar un ofici
solemne a la catedral, amb assistència de totes les autoritats.
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OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase como en la misma imprenta se hallará el Gran
Piscatore de Sarraval de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 829
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
2 de febrero de 1717.

1331.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 27 febrero de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 5. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de gener de
1717, les noves lleves del regiment del general Pálffy havien partit cap a Hongria, on
s’esperaven també tropes dels Països Baixos. Hamburg, 15 de gener, el rei de Dinamarca va
imposar un tribut de l’1 per cent sobre tots els béns per reparar algunes fortificacions.
Gènova, 15 de gener, segons informacions arribades de Venècia el general [Johann Matthias
von der] Schulenburg, cap de l’armada veneciana, havia comparegut davant al Senat després
d’acabar la quarantena. Londres, 16 de gener, la família reial britànica es disposava a partir
per rebre el rei. La Haia, 20 de gener, dos generals arribats de Hannover van confirmar la
sortida del rei d’Anglaterra d’aquesta ciutat el dia 18 de gener. Lisboa, 21 de gener, el rei de
Portugal va incrementar la flota de vaixells que havia de lluitar contra els turcs. Madrid, 9 de
febrer, el rei Felip V va nomenar José Patiño com a intendent general de la Marina. Barcelona,
27 de febrer, foren executats al Born quatre lladres que havien robat i mort un tinent de
l’exèrcit espanyol al Montsec. Els seus caps foren exposats a les portes de Balaguer i d’Àger.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Adviértase como en la misma imprenta se hallará el Gran

Piscatore de Sarraval de Milán”.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 830
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
9 de febrero de 1717.

1332.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 6 de março de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 6. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 de gener de

1717, van celebrar-se unes rogatives públiques perquè la “señora Archiduquesa”
[l’emperadriu Elisabet Cristina] tingués un bon part. Hamburg, 22 de gener, el rei Carles XII
de Suècia va fer elecció de tres plenipotenciaris per negociar la pau del Nord. Londres, 23 de
gener, va partir de la cort britànica la comitiva que anava a rebre el rei a Margate. La Haia, 27
de gener, el rei Jordi d’Anglaterra va sortir de Hannover el dia 19 de gener, va arribar a
Utrecht el dia 23 i posteriorment es va embarcar al port holandès de Hellevoetsluis en direcció
a Londres. Madrid, 16 de febrer, el rei Felip V va nomenar el marquès de Bedmar com a
president del Consejo de Órdenes. Inclou la llista dels altres consellers.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 831
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
16 de febrero de 1717.

1333.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 13 de março de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 7. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 de gener de

1717, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a les proves d’un nou giny
que podia llançar granades cent passes més lluny de l’habitual. Hamburg, 29 de gener, el rei
Jordi d’Anglaterra va partir de Hannover el 19 de gener. Gènova, 29 de gener, el Senat de la
República de Venècia va tenir notícia que un destacament de morlacs havia entrat en territori
turc. Londres, 30 de gener, el rei d’Anglaterra va desembarcar a Margate procedent
d’Holanda. París, 8 de febrer, la Cort francesa va assegurar a l’ambaixador de Suècia que se li
pagarien els deutes que es devien al seu rei. Madrid, 23 de febrer, el rei Felip V va ordenar la
celebració d’un ofici en l’aniversari de la mort de la reina [Maria Lluïsa de Savoia].
Barcelona, 13 de març, un any després d’haver-se posat la primera pedra a la Ciutadella es va
iniciar la construcció dels baluards.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 832
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ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb alguns retalls, van aparèixer publicades a la Gaceta
de Madrid, del martes 23 de febrero de 1717. La notícia sobre l’inici de la construcció dels
baluards de la Ciutadella va aparèixer a la Gaceta de Madrid, del martes 30 de março de
1717.

1334.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 20 de março de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 8. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 de gener de

1717, la cort imperial va ordenar utilitzar totes les barques disponibles per enviar farratge a la
cavalleria. Gènova, 5 de febrer, el Senat de la República de Venècia va rebre cartes del general
Pisani informant que s’estava preparant la flota per la següent campanya i també reforçant les
fortificacions del Llevant, com les de Butrint i de Santa Maura [Lèucada]. Londres, 6 de
febrer, el rei d’Anglaterra va assistir a un ofici a la capella de Sant Jaume i va rebre la
felicitació dels ambaixadors estrangers. París, 15 de febrer, es va publicar un decret manant a
tots els francesos vendre les participacions que tinguessin en vaixells estrangers. Madrid, 2 de
maig, el bisbat de Còrdova fou atorgat al bisbe d’Orense.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 833
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
2 de março de 1717.

1335.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 27 de março de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 9. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de febrer de

1717, els turcs van atacar les posicions imperials al comtat de Blagay, a Croàcia, però foren

784
rebutjats. Hamburg, 22 de febrer, les tropes russes van rebre ordre del tsar de partir cap a
Polònia. Gènova, 12 de febrer, unes falugues arribades de Messina van assegurar que les
flotes francesa i holandesa havien perdut molts vaixells en una tempesta. Londres, 13 de
febrer, l’exèrcit va fer un registre a casa de l’ambaixador de Suècia i li va confiscar alguns
documents. La Haia, 17 de febrer, l’ambaixador espanyol es va reunir amb altres ambaixadors
estrangers. París, 22 de febrer, el rei Lluís XV va fer 8 anys i el duc d’Orleans va felicitar als
seus cuidadors. Madrid, 9 de maig, el rei Felip V va assistir a diferents oficis el dia de Sant
Tomàs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 834
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

9 de março de 1717.

1336.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 3 de abril de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 10. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de febrer de

1717, els millors enginyers de l’Imperi eren enviats a Belgrad per preparar el setge a aquesta
ciutat. Gènova, 19 de febrer, un vaixell anglès que va arribar a Venècia procedent de Trípoli
va informar que la flota otomana havia perdut molts vaixells en una tempesta. Londres, 20 de
febrer, el general [James] Stanhope, secretari d’Estat, va informar als ambaixadors estrangers
de la detenció de l’ambaixador de Suècia [Carl Gyllenborg], acusat de preparar una
conspiració per restaurar la casa dels Stuart. La Haia, 24 de febrer, els representants de Prússia
van reunir-se amb els diputats per tractar l’herència del rei Guillem d’Orange. Coimbra, 13 de
febrer, la universitat d’aquesta ciutat va convocar un claustre amb tots els catedràtics per
tractar la defensa d’una butlla del Papa. Madrid, 16 de març, el rei Felip V va ordenar el seu
metge que no el visités més. Barcelona, 3 d’abril, es va cantar un Te Deum a la catedral per
celebrar el naixement d’un nou príncep [l’infant Francesc].
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 835
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
16 de março de 1717.

1337.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 10 de abril de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
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ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb l’11. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de febrer, el
Consell de Guerra de la cort imperial va resoldre que el príncep Eugeni de Savoia sortís a
principi d’abril cap a Hongria per iniciar la campanya contra els turcs. Hamburg, 26 de febrer,
va arribar un correu de Londres amb la notícia de l’arrest de l’ambaixador de Suècia [Carl
Gyllenborg]. Gènova, 26 de febrer, un vaixell francès que va arribar d’Alger va informar que
d’aquest port havien sortit 12 vaixells corsaris molt ben armats. La Haia, 2 de març, els Estats
Generals van ordenar l’arrest del baró [Georg Heinrich von] Gortz, plenipotenciari del rei de
Suècia, que fou detingut prop de la frontera. París, 8 de març, el “cavallero de San Jorge” [el
pretendent James Stuart], va partir d’Avinyó en direcció a Itàlia. Madrid, 23 de març, la reina
va donar a llum a un príncep, al que se li va posar el nom de Francesc. El rei Felip V va
nomenar Fernando Pinacho i Antonio de Arduino com governadors interins de Tortosa i de
Cardona, respectivament.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 836
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
23 de março de 1717.

1338.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 17 de abril de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 12. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de febrer de
1717, els diputats de Valàquia van demanar protecció a la cort Imperial per l’amenaça dels
turcs. Gènova, 5 de març, l’Emperador va demanar 80.000 doblons a la República per
contribuir a la guerra contra els turcs. Londres, 5 de març, el rei Jordi d’Anglaterra va
comparèixer davant les dues cambres, on es va tractar la nova conspiració orquestrada pels
ambaixadors de Suècia. la Haia, 9 de març, l’ambaixador d’Anglaterra va presentar un
memorial als Estats Generals per justificar els motius de la detenció del l’ambaixador de
Suècia [Carl Gyllenborg]. París, 15 de març, un grup de bisbes es va reunir a la Sorbona per
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rebutjar una butlla del Papa. Madrid, 30 de març, el dia de Dijous Sant va combregar per
primera vegada el príncep [Lluís].
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 837
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
30 de março de 1717.

1339.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 24 de abril de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 13. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de març de

1717, dos vaixells de guerra van partir cap a Hongria, aprofitant que el gel del Danubi ja
s’havia fos. Gènova, 12 de març, la República va enviar instruccions al seu diputat a Milà
sobre la contribució a la guerra contra els turcs. Londres, 12 de març, les dues cambres van
donar tot el suport necessari al rei si calia iniciar una nova guerra contra qualsevol enemic. La
Haia, 16 de març, l’ambaixador britànic va enviar a Londres la resposta dels Estats Generals
en relació al descobriment d’una conspiració dels ambaixadors de Suècia. París, 22 de març,
el duc d’Orleans, regent de França, va mostrar-se descontent amb els bisbes que s’havien
oposat a la butlla Papal. Madrid, 6 d’abril, el príncep i els infants van assistir a un espectacle
de lluita de lleons i gossos.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 838
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
6 de abril de 1717.

1340.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 1 de mayo de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 14. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
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ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 13 de març de

1717, el comte de Luc [Charles François de Vintimille], ambaixador francès, va haver
d’ajornar la seva partida per una indisposició. Hamburg, 19 de març, un diplomàtic suec fou
empresonat a Hannover per ordre del rei d’Anglaterra, acusat de participar en la conspiració.
Gènova, 19 de març, van arribar a aquesta ciutat nombrosos nobles d’Avinyó, seguidors del
“cavallero de San Jorge” [el pretendent James Stuart]. Londres, 19 de març, es va fer públic
un edicte prohibint el comerç amb Suècia per temps d’un any. La Haia, 23 de març, els Estats
Generals i l’elector de Colònia negociaven la demolició de les obres fetes a la ciutadella de
Lieja i castell de Huy durant la Guerra de Successió. París, 29 de març, el comte de
Koningseg, ambaixador imperial, fou rebut per la cort francesa. Madrid, 13 d’abril, els quatre
nous vaixells de guerra construïts al port de los Pasajes, al País Basc, van sortir en direcció a
Cadis.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 839
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
13 de abril de 1717.

1341.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 8 de mayo de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 15. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 20 de març de

1717, el general Pálffy va partir cap a Hongria amb la missió d’avaluar l’estat de les tropes i
les fortificacions de la frontera d’Hongria. Gènova, 26 de març, segons notícies arribades de
Venècia el dia 16 de març va partir d’aquest port una gran flota cap al Llevant. Londres, 27 de
març, els Comuns van acceptar la proposició de la Junta General de Subsidis de mantenir un
impost del 15% sobre les rendes, tant a Anglaterra com a Escòcia. La Haia, 30 de març, el tsar
Pere I de Rússia, de viatge a Holanda, va visitar les principals ciutats, amb la intenció d’anar
després a Flandes. París, 5 d’abril, el príncep de “Chelamar” [Antonio del Giudice, príncep de
Cellamare], ambaixador espanyol a França, va rebre un correu de Madrid el dia 30 de març
amb la notícia del naixement de l’infant Francesc. Madrid, 20 d’abril, l’infant Francesc va
morir el dia 21 d’abril. Barcelona, 8 de maig, el dia primer de mes es va celebrar el sant del
rei. El mateix dia es va fer públic que el rei havia concedit al Principat una reducció de la
imposició [Cadastre], passant de 1.200.000 escuts a 900.000. El dia 2 de maig va arribar la
notícia de la mort de l’infant Francesc i es va decretar el dol. Amb l’avanç de les obres de la
Ciutadella es va comunicar als propietaris de les cases de l’esplanada les condicions de la seva
demolició.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 840
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
20 de abril de 1717.

1342.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 15 de mayo de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 16. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 27 de març, un

contingent de 500 soldats de lleva fou enviat al regiment del comte Starhemberg, a Hongria.
Hamburg, 2 d’abril, el comte [Stanislaw] Poniatowski fou arrestat en aquesta ciutat per ordre
del tsar de Rússia. Gènova, 2 d’abril, un vaixell arribat de “Villa Franca” [Vilafranca de Mar]
va informar que havien entrat a aquest port vuit vaixells carregats de gra procedent de Sicília.
Londres, 3 d’abril, el comissari de la Tresoria, [Robert] Walpole, va informar que l’Estat
reduiria al 5% els interessos que pagava als creditors, per tal d’evitar carregar el deute públic
als ciutadans. Segons la notícia, el deute públic britànic era de 46.603.000 lliures esterlines i
els interessos que es pagaven anualment eren 3.118.448 lliures. París, 12 d’abril, el rei Lluís
XV va celebrar la seva primera audiència pública, rebent un enviat de Parma. Madrid, 27
d’abril, l’infant Francesc va morir el dia 21 d’abril, el dia que complia un mes d’edat. Fou
enterrat al monestir de l’Escorial.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 841
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
27 de abril de 1717.

1343.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 22 de mayo de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 17. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 d’abril de

1717, el príncep Eugeni de Savoia va retornar a la Cort imperial, on es va celebrar un consell
de guerra que va prendre la decisió d’enviar el duc [Carles Alexandre] de Württemberg a
Hongria amb l’ordre d’iniciar la campanya contra els turcs. Hamburg, 9 d’abril, la flota
danesa es preparava per sortir de Copenhague a l’encontre de l’armada sueca. Londres, 10
d’abril, el secretari d’Estat, [James] Stanhope, va presentar als Comuns el tractat signat amb
Munster i Saxonia per admetre sis batallons al servei del rei d’Anglaterra. La Haia, 13 d’abril,
el marquès Beretti Landi, ambaixador espanyol a Holanda, va informar del naixement de
l’infant Francesc. Madrid, 4 de maig, el rei va rebre la felicitació de les autoritats el dia de
Sant Felip.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 842
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
4 de mayo de 1717.

1344.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 29 de mayo de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada amb el 18. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 d’abril de
1717, els regiments imperials es dirigien a Futak [Futog], prop de Petrovaradin, on havien de
reunir-se el dia 15 d’abril, sota el comandament del príncep Eugeni de Savoia. Londres, 17
d’abril, el secretari d’Estat, [James] Stanhope va informar als Comuns que davant l’amenaça
de Suècia el rei d’Anglaterra havia decidit anticipar-se i prendre mesures de cara a la guerra.
La Haia, 20 d’abril, el nou ambaixador britànic a Holanda [Thomas Wentworth] va arribar a
aquesta ciutat. París, 26 d’abril, el palau de Louvre fou condicionat per allotjar el tsar Pere I
de Rússia, en el seu viatge a França. Madrid, 11 de maig, el rei Felip V va nomenar Juan de
Elizondo com a secretari d’Estat i de Guerra. Barcelona, 29 de maig, l’abat benedictí de Sant
Feliu de Guíxols va beneir un vaixell fabricat en aquest port. El dia 26 de maig va arribar al
port l’expedició de redemptors d’Alger, que portaven 234 esclaus alliberats.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 843
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
11 de mayo de 1717.

1345.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 5 de junio de 1717

790
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 19. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 d’abril, el

landgravi [Carles I] de Hessen-Kassel va nomenar el seu fill Maximilià com a comandant de
l’exèrcit que enviava a Hongria. Hamburg, 23 d’abril, l’ambaixador francès a Suècia es
trobava retingut en aquesta ciutat a l’espera del passaport del rei de Dinamarca. Gènova, 23
d’abril, segons notícies de Vènecia el comboi de reforç enviat a l’armada veneciana havia
arribat a Corfú. La Haia, 27 d’abril, l’almirall [George] Byng va rebre ordre del rei
d’Anglaterra de partir cap a Copenhaguen. París, 4 de maig, la cort francesa esperava
l’arribada del tsar Pere I de Rússia. Madrid, 18 de maig, per cartes procedents de Lisboa es va
saber que una esquadra portuguesa formada per set vaixells de guerra havia sortit cap a Itàlia
per afegir-se a la guerra contra els turcs. Barcelona, 5 de juny, s’esperava l’arribada de Cadis
del vaixell San Felipe, que havia d’actuar com a capitana de l’esquadra que partia cap al
Llevant.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 844
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
18 de mayo de 1717.

1346.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 12 de junio de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 20. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 d’abril de

1717, els plenipotenciaris de l’elector de Colònia van rebre la investidura dels estats d’aquest
electorat. Gènova, 30 d’abril, els cavallers de Malta que havien arribat de França es
preparaven embarcar-se cap al Llevant. Londres, 1 de maig, el comte de Sunderland [Charles
Spencer] gendre del duc de Marlborough, fou nomenat secretari d’Estat, en substitució de
[James] Stanhope. La Haia, 4 de maig, l’ambaixador britànic va rebre cartes de Londres per
mà de l’almirall [George] Byng. París, 11 de maig, el tsar Pere I de Rússia va arribar a la
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capital francesa el dia 7 de maig. Madrid, 25 de maig, el rei Felip V va traslladar la Casa de la
Contratación de Sevilla a Cadis. Barcelona, 12 de juny, es va fer una gran salva d’artilleria el
dia 7 de juny, per celebrar l’aniversari de l’infant Felip. Els esclaus redimits foren traslladats
del port al convent de la Mercè després de passar la quarantena.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 845
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

25 de mayo de 1717.

1347.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 19 de junio de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 21. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 1 de maig de

1717, l’equipatge de l’exèrcit era transportat pel Danubi, cosa que feia pensar que es posaria
setge a Belgrad. Gènova, 7 de maig, van partir d’aquest port els dos vaixells de l’orde de
Malta per servir a la campanya del Llevant. Londres, 8 de maig, el rei d’Anglaterra va enviar
el comte de Stair [John Dalrymple] a París per procurar que França no signés cap acord amb
el tsar de Rússia que fos perjudicial als interessos d’Anglaterra. París, 18 de maig, es va donar
ordre d’armar sis vaixells de guerra a Toló i una esquadra de galeres a Marsella. Madrid, 1 de
juny, la noblesa va anar al palau del Retiro a felicitar l’infant Ferran el dia del seu sant.
Barcelona, 19 de juny, es van executar quatre anglesos que havien participat en l’assalt d’un
vaixell prop del port de Roses.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 846
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
1 de junio de 1717.

1348.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 26 de junio de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà

792
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 22. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 8 de maig de

1717, els turcs havien construït dos ponts sobre el Danubi i mobilitzat 15.000 soldats prop de
Temesvar. Hamburg, 14 de maig, les tropes russes que eren a Rostock van rebre l’ordre de
protegir el riu Trave d’un possible desembarcament de l’exèrcit suec. Gènova, 14 de maig, les
galeres d’aquesta República no anirien al Llevant per ser necessàries per prevenir l’atac de
corsaris. Londres, 15 de maig, el príncep de Gal·les va viatjar a Newcastle per passar revista a
les tropes. La Haia, 18 de maig, l’ambaixador de Prússia i els diputats holandesos discutien
els termes de l’herència del rei Guillem d’Orange. París, 25 de maig, es va publicar un
reglament per fomentar el comerç a les colònies franceses d’Amèrica. Madrid, 8 de juny,
segons notícies de Cadis, l’esquadra de vaixells de guerra que havia de partir cap al Llevant
estava gairebé preparada. Barcelona, 26 de juny, la noblesa va felicitar la marquesa de Castel
Rodrigo pel naixement del seu fill.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 847
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

8 de junio de 1717.

1349.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 3 de julio de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 23. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 15 de maig de

1717, es va celebrar una processó general per implorar la divina assistència en la guerra
contra els turcs. Gènova, 14 de maig, les galeres de Toscana van partir de Liorna per unir-se a
la flota veneciana. Londres, 22 de maig, el rei Jordi d’Anglaterra va informar al Parlament
que la flota de l’almirall [George] Byng havia entrat al mar Bàltic i assegurat els seus dominis
d’una invasió sueca. París, 1 de juny, un correu procedent d’Holanda va portar cartes del
comte de la Marca, ambaixador francès, amb la notícia de la seva arribada a la cort de Suècia.
Madrid, 15 de juny, la família reial passava uns dies de diversió a l’Escorial. Barcelona, 3 de
juliol, el rei Felip V va concedir a la vila de Cervera, amb un decret del dia 11 de maig de
1717, el títol d’Universitat i una franquesa de 20 anys en el pagament del Cadastre,
contribucions, allotjaments i altres imposicions. Va arribar la notícia que els corsaris d’Eivissa
havien capturat un vaixell pirata algerià, el capità del qual fou empresonat al castell de
Montjuïc.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 848
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
15 de junio de 1717.

1350.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 10 de julio de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 24. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 22 de maig de

1717, els plenipotenciaris de l’elector de Baviera van rebre la investidura dels seus Estats.
Gènova, 28 de maig, segons informacions de Venècia, el Senat havia ordenat la celebració de
rogatives per la guerra contra els turcs. Londres, 29 de maig, la cambra dels Comuns va
demanar al director general d’Aduanes un informe del volum de les exportacions de llana des
de 1702 fins a 1716 i els beneficis que havien reportat. París, 8 de juny, va arribar la notícia
que el marquès de Bonnac [Jean-Louis d’Usson], ambaixador francès a l’Imperi Otomà, havia
fet l’entrada pública a Adrianòpolis, on va tenir audiència amb el Gran Visir. Madrid, 22 de
juny, el rei Felip V va fer nomenament de diverses persones per revisar el patrimoni i les
jurisdiccions dels ordes de Santiago, Calatrava i Alcántara.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 849
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

22 de junio de 1717.

1351.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 17 de julio de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 25. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 29 de maig de
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1717, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va assistir a la processó de Corpus.
Hamburg, 4 de juny, s’estava formant un exèrcit de 25.000 homes amb soldats de Dinamarca,
Hannover i Munster, mentre que 25 galeres de Rússia estaven preparades per anar a
Copenhaguen. Gènova, 4 de juny, un vaixell anglès que va arribar d’Esmirna va informar que
l’armada turca era als Dardanels amb 25 vaixells de guerra i 26 galeres. Londres, 5 de juny, la
cambra dels Comuns va examinar les propostes per pagar el deute públic. París, 15 de juny,
l’ambaixador d’Anglaterra [John Dalrymple, comte de Stair] preparava la seva entrada
pública a la capital francesa. Madrid, 29 de juny, segons cartes arribades d’Itàlia, els alemanys
havien empresonat José de Molinés, inquisidor general d’Espanya, al castell de Milà.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 850
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
29 de junio de 1717.

1352.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 24 de julio de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 26. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 5 de juny de
1717, el nou ambaixador imperial al Vaticà va partir cap a Roma. Gènova, 11 de juny, un
vaixell arribat de Cadis va informar que l’esquadra espanyola que havia d’anar a Llevant era a
punt de partir. Londres, 12 de juny, la cambra dels Lords no va acceptar les pretensions del
comte d’Oxford [Robert Harley] en relació a la revisió del seu cas. La Haia, 15 de juny, la
duquessa de Moscòvia esperava el correu amb l’avís de la sortida del tsar de París per anar a
rebre’l. París, 22 de juny, el tsar Pere I de Rússia va fer una visita a la reina vídua
d’Anglaterra [Maria de Mòdena]. El dia 14 va visitar la impremta reial a la Sorbona. Madrid,
6 de juliol, la família reial es va traslladar de l’Escorial al palau del Pardo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 851
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
6 de julio de 1717.

1353.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 31 de julio de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
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CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 27. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 12 de juny de

1717, el príncep Eugeni de Savoia tenia previst posar-se en marxa amb l’exèrcit imperial el
dia 4 de juny i passar el riu Teise [Tisza]. Hamburg, 18 de juny, les flotes navals d’Anglaterra
i Dinamarca van haver de tornar a Copenhaguen per culpa dels vents desfavorables. Gènova,
18 de juny, un vaixell arribat de Sicília va informar que la flota portuguesa havia passat per
aquelles costes en direcció a Corfú. Londres, 19 de juny, la cambra dels Lords es trobava molt
ocupada en prendre una resolució sobre la sentència del comte d’Oxford [Robert Harley]. La
Haia, 22 de juny, s’esperava l’arribada del tsar Pere I de Rússia, de retorn del seu viatge a
França. París, 29 de juny, es va rebre la notícia que el tsar de Rússia havia arribat a
Charleville, des d’on tenia previst embarcar-se pel riu Mosa. Madrid, 13 de juliol, de Cadis es
va informar que la flota d’Amèrica era a punt de partir.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 852
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
13 de julio de 1717.

1354.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 7 agosto de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 28. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 19 de juliol de
1717, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va passar revista als 2.300 soldats del
regiment d’Infanteria de Hessen-Kassel. Hamburg, 25 de juny, l’exèrcit rus va acampar a
Gadebush, a la Pomerània, obligant als pobles a donar-los els aliments necessaris. Gènova, 25
de juny, el príncep [Maximilian Karl] de Löwenstein, governador de Milà, va visitar Cremona
i altres places. Londres, 26 de juny, [Joseph] Addison, secretari d’Estat, va comunicar als
Comuns que el rei havia concedit pensions a les dones i fills dels còmplices de la conspiració.
París, 6 de juliol, segons informacions arribades de Lorena, el príncep Eugeni de Savoia es va
posar en front de l’exèrcit turc prop de Belgrad, però no hi hagué enfrontament. Madrid, 20 de
juliol, un correu procedent de París va informar que a la cort francesa hi havia una gran
controvèrsia entre els prínceps legítims en relació als drets successoris que els corresponien.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 853
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
20 de julio de 1717.

1355.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 14 de agosto de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 29. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 26 de juny de

1717, el comte [Claude Florimond] de Mercy, general de l’exèrcit imperial, va passar el riu
Danubi amb 27 batallons en direcció a Belgrad. Gènova, 2 de juliol, el marquès de Doria,
ambaixador d’aquesta República a Viena, va informar al Senat dels resultats de la seva missió.
Londres, 3 de juliol, els Comuns van aprovar facilitar el cobrament dels delmes eclesiàstics.
París, 13 de juliol, es va fer públic un reial decret sobre els drets successoris dels prínceps
legítims, anul·lant els edictes fets pel difunt rei Lluís XIV. Madrid, 27 de juliol, un vaixell que
va arribar a Biscaia va portar cartes d’Amèrica que informaven que el virrei de Mèxic, el
marquès de Valero, va armar quatre fragates per perseguir pirates. A l’església de San
Jerónimo de Madrid es va fer la cerimònia de posar el collar de l’orde del Sant Esperit al
príncep Lluís i al duc de Pòpoli.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 854
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
27 de julio de 1717.

1356.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 21 de agosto de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 30. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 3 de juliol de

1717, l’exèrcit imperial i la guarnició de Belgrad van lliurar un combat davant d’aquesta
ciutat el dia 19 de juny. Hamburg, 9 de juliol, l’exèrcit rus que era acampat a Gadebusch, a la
Pomèrania, va augmentar fins a 12.000 soldats. Gènova, 9 de juliol, una tartrana arribada de
Catalunya va informar que l’armada espanyola enviada en ajut dels venecians, formada per 16
vaixells de guerra, havia arribat a Barcelona procedent de Cadis. Londres, 10 de juliol, el
comte d’Oxford [Robert Harley] va comparèixer al Parlament, on li foren llegits els càrrecs
presentats pels Comuns contra ell. La Haia, 13 de juliol, va arribar notícia que el tsar Pere I de
Rússia arribaria a Amsterdam la següent setmana. París, 20 de juliol, la cort francesa va tenir
notícia que havia desembarcat a La Rochelle el governador de la Martinica, després d’un motí
que hi hagué en aquesta illa. Madrid, 3 d’agost, segons informacions arribades de Cadis va
partir d’aquest port la flota d’Amèrica, formada per 14 vaixells. L’ambaixador portuguès a
Madrid va informar al rei Felip V del naixement d’un infant de Portugal [futur Pere III].
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 855
ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb alguns retalls, van aparèixer publicades a la Gaceta
de Madrid, del martes 3 de agosto de 1717.

1357.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 28 de agosto de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 31. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 10 de juliol de
1717, les tropes del general Hauben van arribar a Belgrad i van acampar prop del riu Sava.
Gènova, segons cartes arribades de Venècia un comboi que transportava 900 soldats va partir
cap a Dalmàcia. Londres, 17 de juliol, continuaven les diferències entre les dues cambres del
Parlament en relació a la causa del comte d’Oxford. La Haia, 21 de juliol, els nombrosos
correus que anaven i venien de Londres i Copenhaguen feien pensar en una possible pau amb
el rei de Suècia. París, 27 de juliol, el consell de la Regència va estudiar els informes sobre la
sublevació a la Martinica. Madrid, 10 d’agost, el rei Felip V va manar la creació d’una
Audiència al principat d’Astúries.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 856
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

10 de agosto de 1717.

1358.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 4 de setiembre de 1717
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 32. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 17 de juliol de

1717, els exèrcits imperial i turc van lliurar una batalla el dia 5 de juliol al riu Danubi, davant
la ciutat de Belgrad. Hamburg, 23 de juliol, el rei de Dinamarca va sortir de Copenhaguen en
direcció a Holstein. Gènova, 23 de juliol, segons notícies de Venècia el general Pisani es
dirigia cap a l’illa de Zante [Zacint] amb l’armada veneciana i les esquadres de Portugal i
Malta. Londres, 24 de juliol, el Consell Secret va remetre al Parlament una amnistia general,
excloent-ne als que havien seguit al “pretendiente” [James Stuart]. La Haia, 28 de juliol,
l’ambaixador de l’elector de Colònia es va reunir amb el pensionari [Anthoine] Heinsius i
l’Assemblea per comunicar que havia rebut la ratificació del tractat signat per Holanda i
Colònia. Madrid, 17 d’agost, el nunci apostòlic a Espanya, monsenyor [Pompeo Leone]
Aldobrandi, va presentar-se al rei Felip V i va donar inici a la seva missió.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 857
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
17 de agosto de 1717.

1359.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 11 de setiembre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 33. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 24 de juliol de

1717, el comissari general de Guerra va rebre una gran suma de diners per enviar a l’exèrcit
que assetjava Belgrad. Hamburg, 30 de juliol, l’exèrcit rus que es dirigia a Polònia va rebre
ordres de mantenir una estricta disciplina per evitar les queixes dels pobles. Gènova, 30 de
juliol, segons notícies arribades de Venècia, l’armada veneciana dirigida pel general Flangini
havia disputat una batalla contra la flota turca prop dels Dardanels. Londres, 31 de juliol, el
rei Jordi d’Anglaterra va comparèixer davant del Parlament on, entre altres coses, va aprovar
un seguit de lleis i va agrair als Comuns els subsidis rebuts. La Haia, 4 d’agost, els Estats
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Generals van nomenar un comissari per supervisar la demolició de les obres del canal de
Mardyck [Pas de Calais], conforme al tractat de la Triple Aliança. París, 10 d’agost, es va
confirmar la batalla que les flotes veneciana i turca als Dardanels. Madrid, 24 d’agost, el nou
nunci del Papa va reunir-se amb el cardenal Alberoni. El rei Felip V va nomenar Antonio del
Valle com a governador interí de València.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 858
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
24 de agosto de 1717.

1360.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 18 de setiembre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 34. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 31 de juliol de
1717, un correu extraordinari procedent de Venècia va informar a la Cort imperial de la
victòria de la flota veneciana contra la turca als Dardanels. Gènova, 6 d’agost, les cartes de
Venècia confirmaven la victòria de l’armada d’aquesta República contra els turcs. Londres, 7
d’agost, uns vaixells procedents de les illes Barbados van informar de la captura de quatre
naus pirates que causaven gran dany en aquella zona. La Haia, 11 d’agost, el tsar Pere I de
Rússia es va reunir a Amsterdam amb l’almirall [John] Norris, ministre britànic. París, 17
d’agost, el comte de la Marca, ambaixador francès a Suècia, va informar de l’avanç de les
negociacions de pau. Madrid, 31 d’agost, la cort espanyola va celebrar el desè aniversari del
príncep Lluís.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 859
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
31 de agosto de 1717.

1361.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 25 de setiembre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta

800
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 35. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’agost de

1717, la cort imperial va celebrar la festivitat de Sant Ignasi de Loiola, fundador de la
Companyia de Jesús. Gènova, 13 d’agost, un vaixell procedent de Menorca va informar que el
governador anglès d’aquesta illa havia fet grans preparatius per si la flota espanyola que havia
sortit de Barcelona fos destinada a atacar-los. Altres informacions posteriors, però,
assenyalaven que la flota es dirigia a Sardenya, sense poder confirmar si ho feia per quedars’hi o per anar cap a Nàpols. Londres, 15 d’agost, la capital britànica va celebrar el tercer
aniversari de la coronació del rei. La Haia, 18 d’agost, el marquès Beretti Landi, ambaixador
espanyol, es va reunir amb el gran pensionari, [Anthoine] Heinsius. Madrid, 7 de setembre, la
reina i l’infant Felip s’havien recuperat d’unes indisposicions. Barcelona, 25 de setembre, un
llamp que va caure el dia 11 de setembre va calar foc a un magatzem de pólvora prop de Santa
Madrona, causant algunes morts i danys en nombrosos edificis. Els frares caputxins van
obtenir permís del rei per edificar un nou convent dins de la ciutat de Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 860
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
7 de septiembre de 1717.

1362.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 2 de octubre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 36. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 14 d’agost de
1717, de Belgrad s’informava que el comte [Carl] de Martigny va avançar cap el riu Sava amb
8 batallons i 5 regiments de cavalleria de l’exèrcit imperial. Gènova, 20 d’agost, un correu
que va arribar a Venècia va informar que el gruix de l’armada naval, comandada pel general
Pisani, va capturar un vaixell turc, el capità del qual va informar que l’armada otomana era
prop de Modona. Londres, 22 d’agost, el rei d’Anglaterra va cridar el marquès de Monteleón
[Isidro Casado de Acevedo], ambaixador espanyol, per interrogar-lo sobre el destí de la flota
espanyola que havia sortit de Barcelona, cosa que l’ambaixador va assegurar desconèixer. La
Haia, 25 d’agost, el marquès de Beretti Landi, ambaixador espanyol, va organitzar una festa
per celebrar l’aniversari del príncep d’Astúries. París, 30 d’agost, un correu arribat
d’Alemanya va portar la notícia d’una batalla que hi havia hagut a Belgrad, on les tropes del
príncep Eugeni de Savoia havien derrotat els turcs [setge de Belgrad]. Madrid, 14 de
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setembre, la família reial es divertia al palau del Pardo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 861
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
14 de septiembre de 1717.

1363.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 9 de octubre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 37. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 21 d’agost de
1717, l’exèrcit imperial que assetjava Belgrad va moure el camp per evitar el foc de l’artilleria
de la ciutat. Gènova, 27 d’agost, alguns viatgers arribats de Barcelona van explicar que
l’armada espanyola, formada per 80 embarcacions i 9.000 soldats, havia sortit d’aquell port
sense saber-se el destí. Posteriorment, un correu enviat pel virrei de Sardenya a la cort de
Viena va informar que la flota espanyola havia sigut vista davant les costes d’aquella illa. La
Haia, 1 de setembre, el tsar Pere I de Rússia es preparava per tornar a la seva cort via Berlín.
París, 6 de setembre, les notícies arribades sobre la victòria del príncep Eugeni de Savoia
contra els turcs el dia 16 d’agost [setge de Belgrad] eren més favorables a les primeres,
assegurant que els turcs havien tingut 30.000 baixes.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 862
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
21 de septiembre de 1717.

1364.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 16 de octubre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 38. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
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RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 28 d’agost de
1717, un correu enviat pel príncep Eugeni de Savoia va informar que el governador de
Belgrad havia demanat la capitulació, que fou signada el 18 d’agost [setge de Belgrad].
Londres, 5 de setembre, el coronel [William] Stanhope va partir com a ambaixador a la cort
de Madrid. La Haia, 8 de setembre, un enviat de Viena va informar als Estats Generals de la
capitulació de Belgrad. Posteriorment, aquest enviat va partir cap a Londres i Lisboa per
informar els reis d’Anglaterra i Portugal. París, 13 de setembre, el consell de la Regència
havia decidit suprimir una part de les pensions que rebien els oficials de la casa reial. Madrid,
28 de setembre, van arribar a Bilbao les monges dominiques d’Irlanda, fugint de la persecució
religiosa. L’ambaixador de Portugal va convidar a la noblesa de la cort i ambaixadors
estrangers a una representació teatral. Barcelona, 16 d’octubre, va arribar el marquès de Lede
[Juan Francisco de Bette], que es dirigia a Madrid per informar al rei Felip V de la rendició de
la ciutat de Càller, a Sardenya.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 863
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
28 de septiembre de 1717.

1365.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 23 de octubre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 39. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 4 de setembre
de 1717, un enviat de l’exèrcit imperial va portar a la cort els estendards presos als turcs a la
batalla de Belgrad, que foren portats a la catedral de Sant Esteve, on es va cantar un Te Deum.
Gènova, 10 de setembre, segons cartes procedents de Venècia havia sortit d’aquest port un
comboi amb provisions en direcció al Llevant. Londres, 12 de setembre, l’ambaixador
britànic a Constantinoble fou enviat a Viena per intentar una mediació entre els imperis
austríac i otomà. La Haia, 15 de setembre, es va celebrar la victòria imperial a Belgrad amb
un Te Deum i un banquet. París, 18 de setembre, l’ambaixador britànic a Constantinoble, que
acabava d’arribar per via de Marsella, va partir de París en direcció a Viena. Madrid, 5
d’octubre, la família reial passava uns dies de descans a l’Escorial.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 864
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
5 de octubre de 1717.
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1366.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 30 de octubre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 40. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 11 de setembre,
la duquessa de Wolfenbüttel, mare de la “señora Archiduquesa” [l’emperadriu Elisabet
Cristina], va retornar al seu estat. Gènova, 17 de setembre, els correus de Venècia van partir
per informar al general Pisani, general de l’armada, de la rendició de Belgrad. Londres, 19 de
setembre, un enviat de Viena va informar al rei d’Anglaterra de la presa de Belgrad. La Haia,
22 de setembre, els Estats Generals van enviar una representació a reunir-se amb
l’ambaixador espanyol. Madrid, 12 d’octubre, el rei Felip V va aprovar la creació de la
Universitat de Cervera, on havien de agrupar-se les altres universitats del Principat, que
quedaven abolides, i va nomenar per rector a Luis Curiel, conseller de Castella i de la
Inquisició.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 865
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
12 de octubre de 1717.

1367.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 6 de noviembre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 41. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 18 de setembre
de 1717, el “señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va donar audiència a dos prínceps de
Baviera que van tornar a la cort procedents de l’exèrcit a Hongria. Gènova, 24 de setembre, es
van repartir còpies d’un memorial que explicava els motius que Espanya tenia per envair l’illa
de Sardenya. Les notícies que es tenien era que el castell de Càller es defensava del setge dels
espanyols. Londres, 26 de setembre, el rei d’Anglaterra va concedir un perdó general als
pirates que actuaven en favor del comerç britànic a Amèrica. La Haia, 29 de setembre, els
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Estats Generals van fer públic un edicte prohibint el comerç clandestí amb les Índies
Orientals. París, 2 d’octubre, el rei de França va concedir un privilegi a la nova companyia
d’Occident per l’exclusiva del comerç amb Louisiana i el Canadà durant 25 anys. Madrid, 19
d’octubre, un enviat del marquès de Lede va arribar a l’Escorial amb la notícia de la presa de
Càller, a Sardenya.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 866
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
19 de octubre de 1717.

1368.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 13 de noviembre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 42. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 25 de setembre

de 1717, l’ambaixador britànic a Constantinoble es va reunir amb membres de la Cort
imperial, explicant que tenia ordre del rei d’Anglaterra de fer de mediador amb els turcs.
Hamburg, 1 d’octubre, l’ambaixador suec a París va partir en direcció al seu país. Gènova, 1
d’octubre, segons notícies de Sardenya, el castell de Càller es trobava molt malmès pel
bombardeig de l’exèrcit espanyol. Londres, 3 d’octubre, a pesar d’haver publicat un perdó
general pels pirates que actuaven a Amèrica, la cort britànica va decidir enviar una esquadra
de 12 fragates de guerra per pacificar aquells mars. París, 9 d’octubre, l’abat [Guillaume]
Dubois, ambaixador francès a Londres, va tenir audiència del rei d’Anglaterra. Madrid, 26
d’octubre, la reina evolucionava favorablement del seu embaràs.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 867
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
26 de octubre de 1717.

1369.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 20 de noviembre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
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IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 43. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 2 d’octubre de
1717, l’arribada de diversos correus de Roma, Milà i Sardenya va motivar la convocatòria
dels consells d’Estat i de Guerra. Gènova, 8 d’octubre, el duc de Toscana va enviar tropes i
municions a Portoferraio, a l’illa d’Elba, per reforçar la guarnició. Londres, 10 d’octubre,
l’abat [Guillaume] Dubois, enviat de França, va tenir una segona audiència amb el rei
d’Anglaterra i posteriorment es va reunir amb els secretaris d’Estat. La Haia, 13 d’octubre, el
marquès Beretti Landi, ambaixador espanyol a Holanda, va reunir-se amb el gran pensionari
[Anthoine] Heinsius. París, 16 d’octubre, es va manar a totes les persones que intervenien
amb la Hisenda Reial d’enviar un memorial de comptes abans de 15 dies. Madrid, 2 de
novembre, segons notícies de Sardenya un destacament de 400 alemanys que havia
desembarcat a l’illa fou fet presoner.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 868
ALTRES EDICIONS: totes les notícies, amb alguns retalls, van aparèixer publicades a la Gaceta

de Madrid, del martes 2 de noviembre de 1717.

1370.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 27 de noviembre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 44. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 9 de octubre de

1717, el comte de Pálffy, palatí d’Hongria, va convocar els estats d’aquest regne a Presburg
[Bratislava] per discutir els subsidis que calia atorgar per la manutenció de les tropes. Gènova,
15 d’octubre, segons notícies de Venècia l’armada comandada pel general Pisani es preparava
per partir de l’illa de Zante [Zacint] per perseguir la flota otomana. Londres, 17 d’octubre, el
comte de Sutherland [John Gordon] i lord Lovat [Simon Fraser] van rebre ordre de partir
immediatament cap a Escòcia per apaivagar els desordres que hi havia a les Highlands. París,
23 d’octubre, el duc [Louis d’Aubusson] de la Feuillade va rebre l’ordre de partir cap a Roma
com a ambaixador. Madrid, 9 de novembre, es van celebrar a la capella reial les honres pel
difunt rei Carles II amb la solemnitat acostumada. Barcelona, 27 de novembre, va arribar al
port de la ciutat la flota de l’expedició de Sardenya.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 869
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ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
9 de noviembre de 1717.

1371.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 4 de deziembre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 45. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 16 d’octubre de
1717, el príncep Eugeni de Savoia va visitar Essech [Osijek] i va comprovar l’estat de les
noves defenses. Gènova, 22 d’octubre, van naufragar dos vaixells que havien sortit d’aquest
port en direcció a Còrsega. Londres, 24 d’octubre, el duc d’Atholl [John Murray] va viatjar a
la cort amb el seu fill [William Murray, marquès de Tullibardine], a qui el rei va perdonar
haver participat en la revolta jacobita. La Haia, 27 d’octubre, arran de la visita d’un enviat
imperial es va publicar un document que contenia unes ordres del sultà dels turcs en relació a
la guerra. Inclou la transcripció d’aquest document. Madrid, 16 de novembre, el rei Felip V va
atorgar el bisbat de Màlaga al cardenal [Giulio] Alberoni i va nomenar secretari d’Estat a José
Rodrigo.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 870
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
16 de noviembre de 1717.

1372.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 11 de deziembre de 1717
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 46. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 23 d’octubre, el

“señor Archiduque” [l’emperador Carles VI] va rebre en audiència al príncep Eugeni de
Savoia, a qui va regalar una espasa guarnida de diamants, valorada en 100.000 florins.
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Gènova, 29 d’octubre, una faluga que va arribar de Sicília va informar que l’armada
portuguesa havia partit de Messina en direcció al seu país. Londres, 31 d’octubre, fou enviada
a Viena l’ordre per a l’ambaixador britànic de partir immediatament cap a Constantinoble per
iniciar la mediació entre els imperis austríac i otomà. París, 6 de novembre, el rei Lluís XV va
celebrar la festa de Tots Sants assistint a una missa celebrada pel bisbe de Fréjus. Lisboa, 9 de
novembre, l’esquadra portuguesa que havia participat en la guerra al Llevant amb els
venecians va retornar a aquest port el dia 6 de novembre. Madrid, 23 de novembre, la Cort
espanyola va celebrar el sant de la reina el dia de santa Isabel. El dia 16 va morir el cardenal
Manuel Arias, arquebisbe de Sevilla i conseller d’Estat. El rei va nomenar el cardenal [Giulio]
Alberoni com el seu substitut a l’arquebisbat de Sevilla.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 871
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
23 de noviembre de 1717.

1373.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 18 de deziembre de 1717

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a
l’encapçalament. Numerada, amb el 47. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 30 d’octubre de

1717, amb l’arribada del príncep Eugeni de Savoia la Cort imperial es van celebrar moltes
reunions per tractar la pau amb el turcs. Hamburg, 5 de novembre, es va celebrar l’aniversari
de la instauració de la Reforma per part de Martí Luter el 1517. Gènova, 5 de novembre,
segons informacions de Venècia, el general Pisani havia sol·licitat ésser rellevat del
comandament de la flota veneciana per la seva avançada edat. Londres, 7 de novembre, el
Parlament discutia la reducció de l’exèrcit. Un nou comandant d’artilleria fou enviat a l’illa de
Menorca. La Haia, 10 de novembre, el rei August de Polònia va informar als Estats Generals
del canvi de religió del seu fill [el futur August III], sense que això pogués alterar els acords
signats. Madrid, 30 de novembre, el rei va conferir el bisbat de Màlaga a Juan de Lancaster,
capellà major del convent de l’Encarnació.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 872
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes

30 de noviembre de 1717.

1374.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 24 de deziembre de 1717
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IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1717
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Tercera Guerra Austro-Turca, Setena Guerra Turco-Veneciana, Gran

Guerra del Nord.
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 48. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 6 de novembre

de 1717, un enviat dels turcs va fer una proposició de pau en termes molt genèrics als
comissaris imperials reunits a Belgrad. Gènova, 12 de novembre, de Venècia es va informar
que el general Pisani havia sortit del golf de Nàpols de Romania [Nàuplia] amb l’armada
veneciana per assegurar l’illa de Santa Maura [Lèucada]. Londres, 13 de novembre, el
governador de l’illa de la Providència, al Carib, va agrair al rei Jordi d’Anglaterra el seu
nomenament i va partir amb la intenció d’aconseguir la rendició dels pirates que l’havien
ocupada. París, 20 de novembre, va iniciar-se un nou reclutament de tropes amb la intenció de
completar els regiments el mes de gener. Madrid, 7 de desembre, el rei Felip V va ordenar la
supressió de l’estanc d’aiguardent i licors i permetre la lliure fabricació i venda.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 873
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer publicades a la Gaceta de Madrid, del martes
7 de diziembre de 1717.

1375.

Almanac universal o pronóstico compuesto por el gran Rutilio Benencaça Consentino
sobre el año del Señor de 1718
IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1718
AUTOR: Rutilio Benincasa (1555-1626), astròleg italià
TEMA: prediccions polítiques i catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: pronòstic
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 16. Portada orlada. Imatge d’una mà que sosté un instrument

de medició astrològica. Inclou subtítol: “Traducido de italiano en español por el licenciado
Grau Lorenço, astrónomo, natural del Principado de Cathaluña”.
RESUM DEL CONTINGUT: pronòstic per a l’any 1718. Inclou el “Juizio general para el año del

Señor de 1718”, que conté prediccions generals de caràcter polític. Entre altres coses,
vaticinava que en una Cort hi hauria dol per la mort d’un príncep, mentre que una altra hi
haurien celebracions pel naixement d’un altre príncep. També pronosticava grans revoltes en
un regne llunyà.
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Véndese en la misma imprenta, a los Algodoneros”.
LOCALITZACIÓ: BC, 16-III-4/8

809
1376.

Respuesta al manifiesto publicado por el duque de Orleans para justificar su
conducta, tanto sobre el projecto que propuso al Rey de España, quanto sobre la
guerra que le ha declarado

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: [1718]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: pamflet
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: pamflet que criticava la formació de la Quàdruple Aliança, entre
França, Anglaterra, Holanda i Àustria. El pamflet era una resposta anònima a un manifest
publicat pel duc [Felip] d’Orleans que justificava la signatura del tractat, feta l’agost de 1718,
que tenia per objectiu obligar a Espanya a lliurar Sicilia a l’Emperador romanogermànic.
L’autor d’aquest pamflet defensava els plantejaments proposats pel cardenal Giulio Alberoni
sobre aquesta qüestió.
OBSERVACIONS: Any deduït del contingut. Indica que fou “Traducido en idioma español de el

francés”.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 201
ALTRES EXEMPLARS: BUB, XVIII-2106-24; BUB, M-3219-2; UdG, B.Diocesana, Ms/140;

BMVB, XVII/75
ALTRES EDICIONS: en francès, sense peu d’impremta. BUB, M-3219-3

1377.

Copia de una carta que el Rey (que Dios guarde) escrivió de su propia mano y que el
príncipe de Cellamare, su embaxador en Paris, tenia orden de presentar al Rey
Christianíssimo

IMPREMTA: [Josep Texidó]
ANY: [1718]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta, traduïda de l’original en francès al castellà,

enviada pel rei Felip V al rei Lluís XV de França, datada a San Lorenzo del Escorial el 3 de
setembre de 1718. El rei espanyol demanava al francès que no participés en la guerra amb la
Quàdruple Aliança, la qual li reclamava lliurar Sicília a l’Imperi romanogermànic. Inclou una
altra carta del rei Felip V, datada del 6 de setembre, adreçada als tres Estats de França. Inclou
també una súplica presentada pels tres Estats al rei de França en que li recordaven els lligams
que hi havia entre les dues Corones.
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OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Any deduït del contingut. No es pot assegurar que fos

impresa a Barcelona. En aquest cas, seria obra de Josep Teixidó, impressor reial.
LOCALITZACIÓ: AHCB, Pre-premsa 5/4
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-240/6/5-20; BMVB, 3 “C” XVII/897

1378.

Respuesta que dió Mons. Craggs en Hamptoncourt a 15 de setiembre de 1718 a la
carta del Señor marquès de Monteleón, embaxador del Rey nuestro Señor en la Corte
de Londres
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1718
AUTOR: James Craggs, secretari d’Estat britànic; cardenal Giulio Alberoni
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Batalla del cap Passaro
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada per James Craggs, secretari d’Estat

britànic, en nom i per ordre del rei Jordi d’Anglaterrra, al marquès de Monteleón [Isidro
Casado de Acevedo], ambaixador espanyol a Londres, el setembre de 1718, en la que
justificava el fet que l’armada anglesa, comandada per l’almirall Byng, hagués destruït la flota
espanyola a la Batalla del cap Passaro, l’agost de 1718. Es tractava, de fet, de la resposta a
una queixa que li havia enviat l’ambaixador. Reprodueix també els articles de les condicions
sobre comerç marítim i circulació de vaixells que els britànics van enviar al cardenal Giulio
Alberoni. Inclou, a continuació, la transcripció d’una carta enviada per Alberoni a Monteleón,
datada el 10 d’octubre, en la que mostrava el seu rebuig per aquestes condicions.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-1
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon.12037; BM, F 3 8º 33

1379.

Relación de los progressos de las armas españolas en el Reyno de Sicilia, delante de
Melazo, traducidos de italiano en español
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: [1718]
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Batalla de Milazzo
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria de l’exèrcit espanyol, comandat pel marquès de
Lede [Juan Francisco de Bette], contra les tropes imperials que sota la direcció del general
[Johann] Caraffa defensaven la plaça de Milazzo, a Sícilia, que era assetjada pels espanyols.
El dia 15 [octubre de 1718], davant la imminent arribada del reforç del marquès de Lede
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procedent de Messina, la guarnició imperial, amb uns 8.000 homes, va fer una sortida per
alliberar Melazzo del setge, però va ser derrotada per l’exèrcit espanyol. Segons la notícia,
l’exèrcit imperial va tenir 3.000 baixes, mentre que les espanyoles no van arribar a 1.000.
Inclou una llista detallada dels oficials morts, ferits o presoners en els dos bàndols.
OBSERVACIONS: any deduït del contingut.
LOCALITZACIÓ: ABEV, Varis 211, 152

1380.

Respuesta de un inglés desinteressado a un Wich transportado sobre el combate naval
de la flota de España con el almirante Vinchs

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1718
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta, datada a Rotterdam el 24 de setembre de
1718, escrita per un personatge, suposadament anglès, en resposta a una carta que li havia
enviat un membre del partit whig. L’autor considerava un error i una acció contrària al dret
internacional l’atac de l’armada anglesa, comandada per l’almirall Byng, contra la flota
espanyola [Batalla del Cap Passaro]. L’autor criticava que Anglaterra s’hagués ficat en una
nova guerra i defensava les pretensions d’Espanya sobre Sicília.
OBSERVACIONS: indica que fou traduïda de l’italià al castellà.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-9
ALTRES EXEMPLARS: BUB, Ms 1990 Imp 12; BC, F.Bon. 12038; AHCB, B 1718 8º op. 2; BM,

F 3 8º 32

1381.

Declaración hecha por el Rey Católico el dia 25 de deziembre 1718

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1718
AUTOR: Felip V de Borbó
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 4 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: declaració del rei Felip V, datada al palau del Pardo el 25 de desembre

de 1718, en la que oferia un lloc a l’exèrcit espanyol als oficials i soldats francesos que no
estesin d’acord amb la decisió del rei Lluís XV d’entrar en guerra contra Espanya,
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considerada injusta pel rei espanyol.
OBSERVACIONS: indica que fou traduïda del francès al castellà. Inclou publicitat, “Adviértese
como en la misma imprenta se hallará la misma declaración en francés”.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/14-13
ALTRES EXEMPLARS: BUB, Ms.1990 Imp 8; AHCB, B 1718 8º op. 1; BM, F 3 8º 31

1382.

Explicación de los motivos que ha tenido el Rey para no admitir el Tratado reglado
últimamente entre el Rey Británico y el Duque de Orleans, regente de Francia, en
perjuizio de la Monarquía de España y del decoro y soberanía de su Magestad el Rey
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: Felip V de Borbó
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’un memorial del rei Felip V, datat a Madrid el 20 de

febrer de 1719, en el que justificava els motius pels quals no havia acceptat el contingut del
tractat d’aliança entre Anglaterra i França per obligar-lo a lliurar Sicília a l’Imperi
romanogermànic. Felip V es lamentava que França i Espanya estiguessin enfrontades i
acusava a les potències de la Quàdruple Aliança de no respectar els tractats signats a Utrecht i
a Rastatt.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-2106-26
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/13-20 (i 6 exemplars més); BUB, B-55/4/3 (fora del

CCUC); BC, F.Bon. 12820; AHCB, B 1719 8º op. 2; UPF, CZX1719.E97; BM, F 3 8º 30
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Juan de Ariztia. BC, F.Bon. 12039

1383.

Carta que un amich escriu a son corresponent ab la qual lo desenganya de sas
erradas ideas sobre la situació actual de las cosas de Europa y en particular per lo que
toca a Cathalunya
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: opinió
IDIOMA: català
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies.
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RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta suposadament enviada per un personatge

anònim, datada a Barcelona l’1 de març de 1719, adreçada a un amic seu en la que critica el
tractat que Anglaterra i França havien signat el 1718 contra FelipV. L’autor es presentava com
un austriacista desenganyat que havia perdut tota esperança en veure que amb aquest tractat la
casa d’Àustria renunciava definitivament a la monarquia espanyola.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-45/3/22-2
ALTRES EXEMPLARS: BUB, M-3219-8; BC, F.Bon. 9606; AHCB, B 1719 8º op. 1; ABEV, Varis

211, 201; UdG, B.Diocesana, Ms/140; BM, F 2 8º 17

1384.

Relación de la batalla que en 20 de junio de 1719 se dio en el campo de Francavilla, en
Sicilia, entre el exército de su Magestad y el de los alemanes

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Batalla de Francavilla
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la Batalla de Francavilla, que va tenir lloc el 20 de juny de
1719 entre els exèrcits imperial i espanyol prop de Milazzo, a Sicília. La notícia explica els
moviments dels dos exèrcits des del dia 17 de juny. Segons van informar alguns desertors i
presoners, els alemanys van perdre més de 6.000 soldats, entre morts, ferits i presoners,
inclosos alguns oficials d’alta graduació. Els espanyols van tenir 630 baixes entre les tropes
de la infanteria i unes altres 100 a la cavalleria. Inclou la llista detallada de baixes i oficials
morts o ferits de l’exèrcit espanyol.
LOCALITZACIÓ: BM, F 38 8º 15
ALTRES EDICIONS: Madrid, per Juan de Ariztia. US, A 111/021(24)

1385.

Relación de lo sucedido en el Reyno de Sicilia por las armas de su Magestad (que Dios
guarde)

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Batalla de Francavilla
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 6 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada al camp de Francavilla, a Sicília, el 26 de juny de 1719,
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que narrava la victòria que l’exèrcit borbònic, comandat pel marquès de Lede [Juan Francisco
de Bette], va obtenir prop de Milazzo, a la província de Messina, contra les tropes imperials.
Inclou la transcripció d’una carta enviada per Lede al comte de Montemar, datada a
Francavilla el dia 20 de juny, en la qual el marquès l’informava d’aquesta victòria. Inclou
també la transcripció d’una altra carta enviada per un tinent general de l’exèrcit borbònic al
comte de Montemar, datada a Francavilla el 24 de juny, en la qual informava també del
resultat de la batalla.
OBSERVACIONS: les dues cartes figuren en un full apart i inserides dins del plec de quatre

pàgines.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9162

1386.

Copia de carta del señor marqués de Lede, escrita del campo de Franca Villa en 20 de
junio al señor conde de Montemar, en Palermo
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: Juan Francisco de Bette, marquès de Lede
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Batalla de Francavilla
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: carta enviada pel marquès de Lede al comte de Montemar que es

trobava a Palerm, datada al campament de Francavilla el 20 de juny de 1719, en la que el
general informava de la victòria que l’exèrcit borbònic va obtenir contra les tropes imperials
prop de Milazzo aquell mateix dia. Inclou també la transcripció d’una altra carta enviada al
comte de Montemar per un tinent general de l’exèrcit borbònic, datada a Francavilla el 24 de
juny, en la que l’oficial informava amb més detall al virrei d’aquesta victòria.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 7679
ALTRES EDICIONS: les dues cartes foren reproduïdes dins una relació que Josep Texidó va

publicar sobre aquesta batalla. Relación de lo sucedido en el Reyno de Sicilia por las armas
de su Magestad (que Dios guarde). BC, F.Bon. 9162

1387.

Noticias de diferentes partes, venidas a Barcelona a 25 de noviembre de 1719
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança
TIPOLOGIA: gaseta
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Numerada, amb el 45. Notícies separades amb epígrafs, amb el nom de la
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ciutat de procedència i la data.
RESUM DEL CONTINGUT: recull de notícies de diferents ciutats d’Europa. Viena, 7 d’octubre de
1719, fou descoberta una conspiració contra l’Emperador. Gènova, 10 d’octubre, l’armada
anglesa comandada per l’almirall Byng va sortir a la mar. Londres, 13 d’octubre, un correu
procedent de Hannover va portar l’ordre d’enviar a Rotterdam els vaixells que havien de
transportar el rei Jordi d’Anglaterra. La Haia, 17 d’octubre, els ambaixadors d’Anglaterra i
França negociaven el tractat de la Quàdruple Aliança. Barcelona, 25 de novembre, un
temporal va causar dany al campament de l’exèrcit francès que havia acampat davant de
Roses així com a la flota que hi havia a la badia.
LOCALITZACIÓ: AHCB, R SD 8º
ALTRES EDICIONS: totes les notícies van aparèixer a la Gaceta de Madrid, del martes 7 de

noviembre de 1719.

1388.

Relación de la gloriosa defensa que la villa de Valls y sus fieles y valerosos vezinos
hizieron en día cinco del corriente mes de deziembre 1719 en la inbasión que intentó
hazer el rebelde Carrasquet en dicha villa

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1719
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: repressió de l’austriacisme
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de l’enfrontament que hi hagué el dia 5 de desembre de 1719
entre els habitants de la vila de Valls i un grup d’homes capitanejats per Miquel Barceló, àlies
Carrasquet. Segons la notícia, la banda de “rebeldes” del “facineroso” Carrasquet, formada
per 500 homes, entre els quals n’hi havia 100 que anaven a cavall, recorrien el Camp de
Tarragona fent nombrosos robatoris i delictes. El dia 5 de desembre van intentar sense èxit
entrar a Valls, assaltant les muralles, ja que els jurats de la vila es negaren a parlamentar.
Segons l’autor, el resultat fou de quatre homes de Carrasquet morts i molts de ferits, alguns
dels quals moriren més tard. En canvi, entre els habitants de Valls només hi hagué quatre
ferits.
LOCALITZACIÓ: BM, F 2 8º 15

1389.

Tratado comunmente llamado de la Quatriple Alianza, firmado y concluido en
Londres en dos de agosto de 1718 por los ministros de sus Magestades Imperial,
Christianíssima y Britànica, que aceptó y firmó el del Rey nuestro Señor en el Haya el
día 17 de febrero de 1720 y ratificó su Magestad en 20 de mayo del mismo año

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1720
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AUTOR: Felip V
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Tractat de la Haia
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament. Pàgines numerades, de la 1 a la 8.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una part de les condicions del Tractat de la Quàdruple

Aliança, que fou signat el 1718 per Àustria, França, Anglaterra i Holanda. Aquestes
condicions foren finalment acceptades per Felip V el maig de 1720 en l’anomenat Tractat de
la Haia. L’imprès recull els 8 articles de les condicions acordades entre el rei d’Espanya i
l’Emperador romanogermànic. Amb aquest acord, entre altres coses, Felip V acceptava tornar
l’illa de Sardenya a l’Imperi, renunciava a les seves pretensions sobre els territoris d’Itàlia i
els Països Baixos, així com també Sicília. L’Emperador, al seu torn, renunciava a qualsevol
pretensió sobre les regnes de la Monarquia espanyola, reconeixent a Felip V com a legítim rei
d’Espanya i les Indies. Les dues parts van acordar, a més, una amnistia general per totes les
persones, sense distinció, que haguessin seguit un bàndol o altre durant la “última guerra”
[Guerra de Successió].
OBSERVACIONS: inclou publicitat. “Se advierte que la semana siguiente se continuará en dar los

capítulos que se siguen”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-39/4/9-17
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1720 8º op. 3

1390.

Condiciones del tratado que se ha de hazer entre su Magestad Imperial y el Rey de
Sicília
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1720
AUTOR: Carles VI, emperador romanogermànic; Víctor Amadeu II de Savoia, rei de Sicília
CONTEXT HISTÒRIC: Guerra de la Quàdruple Aliança, Tractat de la Haia
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 2 línies. Pàgines numerades,

de la 9 a la 16.
RESUM DEL CONTINGUT: continuació de la transcripció dels articles del Tractat de la Quàdruple
Aliança. Recull les condicions acordades entre l’emperador Carles VI i Victor Amadeu II de
Savoia, reconegut com a rei de Sicília. Inclou també la resta dels articles pactats per Àustria,
França i Anglaterra el 1718 i les ratificacions dels respectius monarques.
OBSERVACIONS: sense peu d’impremta. Es dedueix que és obra de Josep Texidó per tractar-se

de la continuació de l’imprès titulat Tratado comunmente llamado de la Quatriple Alianza...
Inclou publicitat. “Se advierte que la semana siguiente se darán los artículos separados y
secretos”.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-39/4/9-17
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1391.

Carta escrita a nuestro Reverendíssimo padre fray Joseph García, ministro general
de toda la orden de nuestro padre S. Francisco, por el reverendo padre fray Diego de
Andrade, procurador general de la Santa Custodia de Jerusalén, en que le da sucinta
noticia del sedicioso rebelión sucedido en dicha Santa Ciudad día 31 de mayo del año
passado de 1719 contra los religiosos por el motivo de la fábrica y reparos del
Sagrado Templo del Santíssimo Sepulcro de nuestro Señor Jesuchristo

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1720
AUTOR: Diego de Andrade, frare franciscà
TEMA: custòdia dels llocs sagrats de Terra Santa
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta enviada per Diego de Andrade, procurador de

Terra Santa, datada a Jerusalem el 12 d’agost de 1719, a Jose García, general de l’orde de
Sant Francesc, en la que l’informava dels aldarulls que hi havia hagut en aquella ciutat arran
d’unes obres que es volien fer a la cúpula de l’església del Sant Sepulcre. Segons l’autor de la
carta, els franciscans tenien permís del sultà de Constantinoble, que havien aconseguit gràcies
a la mediació del rei Lluís XV de França. Tot i això, els preparatius per a les obres van
generar molta desconfiança entre molta gent de Jerusalem, que va intentar assaltar el convent
dels franciscans i va requerir la intervenció de la guàrdia turca.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/14-12

1392.

Primera relación de los progressos y triunfos que han logrado las cathólicas armas del
Rey nuestro Señor contra los africanos infieles en mayor exaltación de nuestra Santa
Fée y extirpación de bárbaros mahometanos desde el día diez y seis de noviembre de
este año 1720, extracta de las cartas que ha recibido su Magestad (que Dios guarde)
del campo de Ceuta

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1720
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres hispano-marroquines, Setge de Ceuta
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada al “campo de los moros”, a Ceuta, el 16 de novembre de

1720, que informava de la sortida que van fer les tropes espanyoles, comandades pel marquès
de Lede [Juan Francisco de Bette], per atacar l’exèrcit marroquí que hi havia posat setge.
Segons la notícia, els marroquins, que comptaven amb 16.000 efectius d’infanteria i 3.000 de
cavalleria, es van veure obligats a abandonar les seves trinxeres i a retirar-se. En arribar la
notícia a la cort de Madrid es va cantar un Te Deum.
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LOCALITZACIÓ: BM, F 3 8º 37

1393.

Relación de la feliz victoria que el día nueve de deziembre de 1720 lograron las armas
de su Magestad en su campo, donde vinieron a dar batalla los moros con el todo de su
exército que en aquel día se considera se componía de treinta y seis mil hombres
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1720
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: guerres hispano-marroquines, Setge de Ceuta
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 9 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de la victòria que les tropes espanyoles, comandades pel

marquès de Lede [Juan Francisco de Bette] van obtenir contra l’exèrcit marroquí prop de
Ceuta, el 9 de desembre de 1720. Segons la notícia, els marroquins van perdre entre 5.000 i
6.000 homes, entre els quals molt oficials. Del bàndol espanyol, destaca que foren pocs els
morts i només alguns ferits, entre ells el marquès de Lede, que va patir un cop en un braç.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1720 8º op. 2

1394.

Copia de carta escrita por su Santidad al Rey nuestro Señor, en latín y traducida en
español, con motivo de aver derrotado sus Reales armas a los moros que estavan
sobre Ceuta
IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1721
AUTOR: Climent XI, papa de Roma
CONTEXT HISTÒRIC: guerres hispano-marroquines, Setge de Ceuta
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta escrita pel papa Climent XI a Felip V, datada a

Roma el 21 de desembre de 1720, en la que mostrava la seva alegria i felicitació per haver
alliberat Ceuta del setge de l’exèrcit marroquí. Es tracta de la resposta a una carta enviada el
22 de novembre anterior en la que el rei d’Espanya informava d’aquesta victòria al Papa.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/6/14-11

1395.

Relación verdadera de la solemnidad y pompa con que se celebró en esta ciudad de
Barcelona la funcción del bautismo de Mustafá Azén, de quien fue padrino el Rey
nuestro Señor don Phelipe Quinto (que Dios guarde) y en su Real nombre el
Excelentíssimo Señor don Joseph Carrillo de Albornoz, conde de Montemar (...),
comandante general en ínterin del exército y Principado de Cathaluña (...), el día
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quatro de febrero de mil setecientos veinte y tres
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1723
AUTOR: anònim
TEMA: conflictes de religió
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 6 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes de la celebració del baptisme i conversió al

catolicisme d’un tal Mustafà Azén, que va tenir lloc a la catedral de Barcelona el dia 4 de
febrer de 1723. Segons la notícia, Azén havia sigut ambaixador del rei de Tunis a Paris,
Constantinoble i altres ciutats, fins que el 1716 va naufragar prop de Sicilia, on va ser fet
presoner i posteriorment traslladat a la ciutadella de Barcelona. La decisió de demanar la
conversió li va arribar després d’haver tingut uns somnis en els que apareixien sant Francesc i
sant Jeroni. A la cerimònia hi va assistir la noblesa i tots els oficials de la guarnició de
Barcelona.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-2106-25
ALTRES EXEMPLARS: BC, F.Bon. 959; BC, F.Bon. 8165, AHCB, B 1723 8º op. 5

1396.

Funesta relación de lo acaecido en esta villa de Madrid el día 15 de setiembre a las 10
de la noche de este presente año de 1723

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1723
AUTOR: anònim
TEMA: catàstrofes naturals
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels efectes d’una gran tempesta que hi hagué a Madrid el dia

15 de setembre de 1723. L’aigua va causar un gran dany a casa del comte d’Oñate, on hi
residia temporalment el duc de la Mirándola [Francisco Maria Pico]. En el moment d’iniciarse la tempesta, el duc tenia alguns convidats, entre els quals hi havia el “principe Pío”
[marquès de Castel Rodrigo], Tiberio Caraffa i l’ambaixador de Venècia. Una tromba d’aigua
va entrar per les finestres i va inundar la sala on es trobaven els convidats. Hi hagué quatre
morts: la duquesa de la Mirándola i una seva criada, el marquès de Castel Rodrigo i Tiberio
Caraffa.
APUNT HISTÒRIC: Francisco Pío de Saboya i Maura, marquès de Castel Rodrigo, fou capità

general de Catalunya en dues ocasions, de 1715 a 1719 i de 1720 a 1722. Tiberio Félix
Caraffa, natural de Nàpols, fou governador borbònic de Girona (1717-1719) i de Tarragona
(1721-1723).
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 8337
ALTRES EDICIONS: aquesta notícia fou publicada a la Gaceta de Madrid, del martes 21 de

septiembre de 1723.

1397.

Decreto que se ha sacado del capítulo de la Gazeta de Madrid, que contiene lo
siguiente
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1724
AUTOR: Felip V
CONTEXT HISTÒRIC: abdicació de Felip V
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: notícia datada a Madrid, el 18 de gener de 1724, que informava d’una

sèrie de disposicions del rei sobre milícies i moneda. Tot seguit, explicava que el dia 10 de
gener Felip V va signar un decret en el que renunciava a la tron en favor del seu fill
primogènit, el príncep Lluís. La notícia anunciava també els noms dels membres del nou
govern.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-4

1398.

Copia de carta que escrivió (de propia mano) al Rey nuestro Señor don Luis Primero,
el Rey nuestro Señor don Phelipe Quinto, su padre, en San Ildefonso, a 14 de enero de
1724, con el motivo de la renuncia que havia hecho en su Majestad de esta Monarquía
de España, sus Reynos y Señoríos
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1724
AUTOR: Felip V
CONTEXT HISTÒRIC: abdicació de Felip V
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4. Caplletra ornamentada, a 10 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció d’una carta escrita pel rei Felip V, datada a San Ildefonso

el 14 de gener de 1724, adreçada al seu fill Lluís, en la que el rei li comunicava que
renunciava a la corona d’Espanya en el seu favor i li donava tota una sèrie de consells de cara
al futur.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-10
ALTRES EXEMPLARS: BUB, C-240/6/7-23; BM, F 3 8º 38

821
ALTRES EDICIONS: sense peu d’impremta, BUB, B-65/4/13-2; BUB, XVIII-2106-21; AHCB, A

12º op.148

1399.

Promta y verídica enarración del plausible aparato y solemne pompa con que la Real
coronada villa de Madrid hizo la aclamación y levantamiento de estandarte por la
Magestad de don Luis Fernando Primero de este nombre (que Dios guarde) el día 9
de febrero de este presente año de 1724

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1724
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: relació
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra sense ornamentar, a 3 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que es van fer a Madrid el dia 9 de febrer de 1724
per celebrar la coronació del rei Lluís I de Borbó. L’acte principal fou una processó en la que
les autoritats municipals i noblesa van portar l’estendard reial pels carrers de la ciutat fins a la
Plaza Mayor.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-12

1400.

Relación de las festivas demonstraciones con que se esmeró la ciudad de Barcelona en
la proclamación del Rey nuestro Señor Don Luis Primero (que Dios guarde) y
levantamiento del pendón en su Real Nombre, hecho en onze de marzo de mil
setecientos veinte y quatro

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1724
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º. Portada orlada, amb l’escut de la Ciutat de Barcelona.

Caplletra ornamentada, a 6 línies.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a Barcelona el dia 11 de

març de 1724 per celebrar la coronació del rei Lluís I de Borbó. L’Ajuntament va rebre la
notícia en una carta enviada de Madrid, datada a 29 de gener. El dia 6 de febrer, les autoritats
municipals van anar a visitar el governador i tot seguit es va celebrar un Te Deum a la
catedral, amb la participació de tota la noblesa. La notícia descriu amb detall la decoració que
els gremis, per ordre de les autoritats, van col·locar en els carrers per on havia de passar
l’estendard reial el dia de la proclamació oficial, que fou l’11 de març de 1724.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-13

822
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-39/4/9-4; BC, F.Bon. 960; BC, F.Bon. 3159; AHCB, B 1724 8º

op. 5; MNAC, Reserva, 8º-1145

1401.

Breve compendio de los festivos aplausos con que se esmeró la villa de Villafranca del
Panadés en la proclamación del Rey nuestro Señor D. Luis Primero (que Dios guarde)
y levantamiento del pendón en su real nombre, que se executó en 25 de março de 1724
IMPREMTA: Maria Martí, administrada per Domènec Taller
ANY: 1724
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 4º. Escut de Vilafranca del Penedès en portada. Caplletra

ornamentada, a 7 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que es van celebrar a Vilafranca del Penedès el 25
de març de 1724 amb motiu de la coronació del rei Lluís I. La notícia de l’abdicació del rei
Felip V a favor del seu fill va arribar a Vilafranca en una carta reial, datada a Madrid el 29 de
gener. El dia 9 de febrer es va cantar un Te Deum a l’església de la vila, en acció de gràcies i a
continuació es van fer tres dies de lluminàries. L’acte principal es va fer el dia 25 de març, i
va consistir en una desfilada del pendó reial pels principals carrers de la vila. La relació
descriu amb detall la decoració dels carrers i les persones, ordes religiosos, gremis i altres
entitats que hi van participar. Inclou la transcripció d’alguns versos que es van escriure en els
cadafals.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/7/26-21

1402.

Relación de los festivos aplausos y singulares demostraciones conque la ciudad de
Manresa celebró la proclamación del Rey nuestro Señor D. Luis Fernando, primero
de este nombre en España (que Dios guarde) y elevación del Real pendón en su Real
nombre, a los 25 de março de 1724
IMPREMTA: Maria Martí, administrada per Domènec Taller
ANY: 1724
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Escut de Manresa en portada. Caplletra historiada, a 11

línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que es van fer a Manresa el 25 de març de 1724 per
celebrar la coronació del rei Lluís I de Borbó. La notícia de l’abdicació del rei Felip V en
favor del seu fill va arribar a Manresa en una carta del rei, datada el 29 de gener d’aquell any.
El dia 10 de març es va cantar un Te Deum a la catedral en acció de gràcies. La celebració, a
indicació del capità general de Catalunya, fou fixada pel 25 de març, que va consistir
fonamentalment en la desfilada del pendó reial pels principals carrers de la ciutat. La relació
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descriu amb detall la decoració dels carrers i les persones que hi van participar.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-54/7/26-20

1403.

Breve noticia de los alegres júbilos con que la ciudad de Mataró solemnizó la
proclamación de la Magestad del Rey nuestro Señor Don Luis Primero (que Dios
guarde) y levantamiento del pendón en su Real nombre, el día 26 de março 1724

IMPREMTA: Joan Piferrer
ANY: 1724
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 4º. Portada orlada, amb l’escut de la ciutat de Mataró.

Caplletra ornamentada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració dels actes que es van celebrar a Mataró per festejar la
coronació del rei Lluís I de Borbó. L’ajuntament de Mataró va rebre la notícia que el rei Felip
V havia abdicat en favor del seu fill Lluís el dia 7 de febrer de 1724, a través del comte de
Montemar [José Carrillo de Albornoz], capità general del Principat, amb l’ordre de celebrar
l’aixecament del pendó pel nou rei. L’endemà, es va cantar un Te Deum a l’església major de
Mataró i tot seguit hi hagué tres dies de lluminàries. L’acte principal, amb l’aixecament del
pendó reial, fou programat pel dia 26 de març. Inclou una descripció de la decoració dels
carrers i de l’Ajuntament i la desfilada que es va dur a terme.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/4/22-10
ALTRES EXEMPLARS: AHCB, B 1724 8º op.3

1404.

Oración con la qual el marqués de San Phelipe, embiado extraordinario del Rey
nuestro Señor, dio quenta el día 18 de febrero de 1724 a la República de Génova de la
renuncia que el Rey padre nuestro Señor avía hecho de toda su Monarchía al
Sereníssimo Rey, su hijo, nuestro Señor

IMPREMTA: Francesc Guasch
ANY: 1724
AUTOR: Vicente Bacallar, marquès de San Felipe
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º. Caplletra ornamentada, a 5 línies. Creu de 8 puntes a

l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: transcripció de les paraules amb que el dia 18 de febrer de 1724 el

marquès de San Felipe [Vicente Bacallar] va comunicar al govern de la República de Gènova
que havia rebut una carta de Lluís I, nou rei d’Espanya, datada el 22 de gener, en la que el
ratificava en el càrrec d’enviat extraordinari i li manava informar al govern genovès de la
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renúncia del rei Felip V al tron d’Espanya en el seu favor.
LOCALITZACIÓ: BUB, M-3219-11
ALTRES EXEMPLARS: BUB, B-65/4/13-5

1405.

Relación de las festivas demonstraciones con que la antigua y nobilíssima ciudad de
Lérida manifestó su alborozo en la proclamación por el Rey nuestro Señor Don Luis
Primero y levantamiento del Real pendón en nombre de su Magestad, día primero de
abril 1724
IMPREMTA: Joan Piferrer
ANY: 1724
AUTOR: anònim
CONTEXT HISTÒRIC: coronació de Lluís I de Borbó
TIPOLOGIA: informació institucional
IDIOMA: castellà
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 4º. Portada orlada. Escut de la ciutat de Lleida. Caplletra

historiada, a 8 línies. Creu de 8 puntes a l’encapçalament.
RESUM DEL CONTINGUT: narració de les celebracions que es van fer a Lleida amb motiu de la

successió del rei Lluís I de Borbó al tron espanyol. El 5 de febrer de 1724, després de rebre la
carta del rei Felip V, datada el 29 de gener, en que els informava de l’abdicació en favor del
seu fill, les autoritats de Lleida van ordenar la celebració d’un Te Deum i de tres dies de
lluminàries, de l’11 al 13 de febrer. Posteriorment, el dia 1 d’abril es va fer la cerimònia de
col·locació del pendó reial. La notícia descriu amb detall l’ornamentació dels carrers i places
per on va passar la comitiva amb el pendó.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1724 8º op. 6
ALTRES EXEMPLARS: BB, *N 15-II-3; BB, * N 15-II-3.2; BPT, I/49
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ANNEX 2

Repertori d’obres no periodístiques

Aquest annex inclou un conjunt d’obres no periodístiques que foren publicades a Barcelona al
llarg de la segona meitat del segle XVII i primer quart del XVIII de les quals, gràcies a la
documentació d’arxiu, es coneix el nombre d’exemplars i/o l’import pagat per la impressió. A
la vegada, en el cas de les obres sense peu d’impremta, la documentació ha permès identificar
l’impressor, mentre que en les anònimes, en ocasions fins i tot ha estat possible conèixer el
nom de l’autor.
Generalment, es tracta d’impresos publicats per compte de les institucions polítiques com,
per exemple, memorials en dret, edictes i crides, cartes reials o villancets, o bé encarregades
per particulars, principalment al·legacions jurídiques. En el primer dels casos, la informació
sobre els pagaments es troba en els llibres de comptes de les institucions, mentre que, en el
cas dels particulars, prové de la documentació notarial.
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LLEGENDA

1.

Numeració, seguida del títol o encapçalament de l’obra

IMPREMTA:

Taller responsable de la impressió

ANY:

Any de publicació o, entre claudàtors, any del pagament.

AUTOR:

Responsable, si es coneix, del text o persona que el signa.

ORDENANT:

Institució o particular que va encarregar i pagar l’obra.

TIPOLOGIA:

Tipus de document

TEMA:

Tema del que tracta

CARACTERÍSTIQUES: Especificitats de l’imprès (nombre de pàgines, format...)
QUANTITAT:

Nombre d’exemplars.

IMPORT:

Quantitat total pagada per la impressió.

FONT:

Referència d’on prové la informació.

OBSERVACIONS:

Altres dades d’interès

LOCALITZACIÓ:

Arxiu on es conserva l’imprès publicat.
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1.

Decisiones reverendi Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pars prima. Pro
praxi contentionum et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum,
super Immunitate Ecclessiae

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1661
AUTOR: Miquel de Cortiada
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 848 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT: 999 lliures i 9 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni
de 1659-1662, part 2º, Sèrie General (N), 217, f.274, 31 de gener de 1662. De la quantitat
total, 316 lliures i 10 sous corresponen al paper, pagat a la llibretera Rafaela Castelló. Ibidem,
f. 218v, 24 de maig de 1661. Un segon pagament de paper a: Ibidem, f.309, 22 de juny de
1662.
LOCALITZACIÓ: BC, 1-VI-16

2.

Iuridica allegatio pro syndico universitatis villae Cardonae (...) contra syndicum de
Ardevol et Antonium Flotats

IMPREMTA: Miquel Delmunts, administrada per Martí Gelabert
ANY: [1663]
AUTOR: Pejoan, Riera, Peralta, advocats
ORDENANT: síndic de la vila de Cardona
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa entre les viles de Cardona i d’Ardèvol
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 9 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet per Onofre Pomer, jurat de la vila de Cardona, a Martí Gelabert. AHPB,
Josep Pahissa, major, Manual de 1663, 691/14, f.186, 13 d’agost de 1663.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 7871

3.

Iuris discursus pro inclita civitate Barcinonae contras syndicum Confratriae Sancti
Iuliani merceriorum, botigeriorum eiusdem ciuitatis
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1663
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: conflicte entre el Consell de Cent i la confraria dels julians
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, sense peu d’impremta.
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 10 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre memorial de discurs fet per la Ciutat contra la confraria dels julians en lo any 1663, que
conté quatre fulls, se·n han fets cent, a raó de 2 lliures 10 sous full, són 10 lliures”. AHCB,
Consell de Cent, Memorial de comptes de 1664-1665, 1B-XII-25, s.f., 2 de juliol de 1665.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 453-7

4.

Discursus iuris pro inclita civitate Barcinone contra Paulum Marti
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1664
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Pau Martí, pagès de Provençals
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, sense peu d’impremta, datat el 6 de gener de 1664
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 5 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre memorial de discurs contra Pau Martí, pagès de Santa Maria de Provençals, en la causa
que se aporta, en poder de Pruné, notari, a relació del noble don Joseph Martí, fet a 6 de gener
1664, conté dos fulls, se feren 100, a raó de 2 lliures 10 sous lo full, són 5 lliures”. AHCB,
Consell de Cent, Memorial de comptes de 1664-1665, 1B-XII-25, s.f., 2 de juliol de 1665.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 452-16

5.

Discurso en defensa de la jurisdicción real en las controversias o competencias
suscitadas entre el Real Consejo Criminal y los venerables padres inquisidores del
Principado de Cataluña y condado de Cerdaña
IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
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ANY: 1664
AUTOR: Lluís Ferrer, advocat
ORDENANT: Pere Pau Ferrer, mestre de cases, en nom de l’administració reial
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa entre el Reial Consell Criminal i el Tribunal de la Inquisició
CARACTERÍSTIQUES: 128 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 104 lliures
FONT: pagament fet l’any 1683 per Teresa Puig i Ferrer, hereva universal de Pere Pau Ferrer,
mestre de cases, per “estampar cent sinquanta memorials de trenta dos fulls quiscú, per mi, dit
Cavalleria, estampats per orde de dit Pere Pau Farrer, lo qual memorial treballà misser Luis
Farrer en defensa de la jurisdicció real en la competència susitada entre lo Concell Real
criminal de una y los venerables pares inquisidors del present Principat de Cathalunya de part
altra de y per rahó de la captura que per lo Sant Tribunal de la Inquisitió se havia fet de la
persona de Joseph Guinart, botiguer, ciutadà de Barcelona, per les causes y rahons en lo dit
memorial contengudas”. AHPB, Jeroni Guiu, Manual de 1683, 846/4, f.92v, 12 de juliol de
1683.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 440

6.

Iuris discursus pro inclyta civitate Barcinone contra nobilem Emerentianam Corbera
et de Monsuar, viduam nob. quondam Ludovici de Monsuar

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1665
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra la noble Emerentiana Corbera i de Monsuar
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, sense peu d’impremta.
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 6 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “A 30
de novembre 1665 se estampà un memorial de la ciutat de Barcelona contra la noble dona
Ermerensiana Corbera y de Munsuar, lo qual té dos fulls de estampa del que sen feren cent
que a raó de trenta reals lo full, són 6 lliures”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de comptes
de 1666-1667, 1B-XII-26, s.f., 11 d’octubre de 1666.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-33

7.

Decisiones reverendi Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pars secunda.
Pro recto contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum,
super immunitate Ecclessiae

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1665
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AUTOR: Miquel de Cortiada
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 659 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT: 657 lliures
FONT: pagament fet per la Generalitat. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni
de 1662-1665, part 2º, Sèrie General (N), 219, f.319, 30 de juliol de 1665. De la quantitat
total, 234 lliures corresponen al paper pagat al paperer Francesc Romaní. Ibidem, f.213, 9 de
setembre de 1664. La Generalitat va descomptar 45 lliures a Forcada de l’import total de la
impressió per 5 bales de paper que van sobrar. Ibidem, f.243, 20 de febrer de 1665.
LOCALITZACIÓ: BC, 1-VI-17

8.

Pro syndico civitatis Barcinone contra Joannem Gassió, V.J.D, circa restitutionem in
integrum imploratam ob omissas probationes
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: [1666]
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Joan Gassió
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, sense peu d’impremta.
QUANTITAT:
IMPORT: 3 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Se
estampà altre memorial del síndich de la ciutat de Barcelona y Hieronim Miquel, clavari,
contra mn. Joan Gació en la causa de la Audiència relador mn. Joan Cellés, Oriol y Mercer,
notari, te un full, 3 lliures”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de comptes de 1666-1667, 1BXII-26, s.f., 11 d’octubre de 1666.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-39/2/14-24

9.

Carta de la reyna nuestra señora y governadora a los (...) conselleres de la ciudad de
Barcelona
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1666
AUTOR: reina Marianna d’Àustria
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: carta reial
TEMA: aldarulls ocorreguts a la Plaça del Rei durant l’execució del capità Miquel Rius
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 4º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 3.000 exemplars
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IMPORT: 12 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
la estampa de la carta que la Magestat de la Reyna nostra Senyora envià a la ciutat a 25 de
abril 1666 acerca del que succehí per la mort del capità Miquel Rius, dit la anxova, de la qual
carta se’n feren tres raymas que a 4 lliuras la rayma són 12 lliures”. AHCB, Consell de Cent,
Memorial de comptes de 1666-1667, 1B-XII-26, s.f., 11 d’octubre de 1666.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2136

10.

Iuris discursus pro Francisca Puigvert & Rubio, vidua, contra priorissam et
conventum monialium de Montesion huius civitatis

IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1666
AUTOR: Miquel de Calderó i altres
ORDENANT: Francesca Puigverd, vídua de Joan Baptista Rubio
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa entre Francesca Puigverd i el convent de Montsió de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 2 lliures
FONT: pagament fet el 1668 per Francesca Puigverd, aleshores casada amb Josep Seguí, a
Antoni Lacavalleria. AHPB, Bonaventura Torres, Desè manual, 770/10, f.456v-457, 9 de maig
de 1668.
OBSERVACIONS: segons el pagament, el document fou imprès el 10 de juny de 1666.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 58-4/1

11.

Pro syndico civitatis Barcinonae et Hieronymo de Miquel, domicello, dictae ciuitatis
clavario, contra Ioannem Gassió, V.I.D

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1666
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Joan Gassió
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 2º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 15 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “A 18
de octubre 1666, un memorial fet per lo síndich de la present Ciutat y lo sr. D. Ger. de Miquel,
clavari, contra mn. Juan Gassió, lo qual memorial te sis fulls de estampa y se·n han fet 100
memorials, que a raó de 2 lliures 10 sous per full, posant-hi lo paper, són quinze lliures”.
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AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de 1668-1669, 1B-XII-27, s.f., 16 d’abril de
1668.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-39/2/15-7

12.

Die vigesima octava mensis Ianuarij anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo
sexagesimo septimo, Barcinonae, Franciscus Auellà, not. publicus Barcinonae,
syndicus procurator & actor universitatis ciuitatis Barcinon., cum facultate
substituendi legitime constitututs & ordinatus...
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1667
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: procura
TEMA: substitució del procurador en una causa del Consell de Cent
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 3 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “en
lo mes de febrer de dit any [1667] se ha estampat altre syndicat o substitució, feta per dit
Avellà a Juan Guiu, notari de dit syndicat de la Ciutat, que té un full y se·n ha fet una rayma,
posant-hi dita Matevat lo paper, val tres lliures deu sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial
de Comptes de 1668-1669, 1B-XII-27, s.f., 16 d’abril de 1668.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.19593

13.

Per lo syndich de la ciutat de Barcelona y Hierònim de Miquel, donzell, clavari de
dita ciutat, contra lo doctor Joan Gassió
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1667
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Joan Gassió
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 8 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “A 8
de febrer 1667 se ha estampat altre memorial per lo syndich de la Ciutat y don Ger. de
Miquel, clavari, contra lo dr. Juan Gassió, en la causa a relació del magnífich Juan Cellers,
Oriol y Mercer, notari, lo qual memorial té tres fulls y mig y sen han fet 100 memorials,
posant-hi dita Matevat lo paper, que a raó de 2 lliures 10 sous full valen vuyt lliures, quinze
sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de 1668-1669, 1B-XII-27, s.f., 16
d’abril de 1668.
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OBSERVACIONS: imprimatur datat a Barcelona el 8 de febrer de 1667
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2592

14.

Pro syndico civitatis Barcinonae et Hieronymo de Miquel, domicello, ac dictae
civitatis clavario, contra Ioannem Gassio, V.I.D., circa exceptiones uti dilatorias per
dictos syndicum & Miquel oppositas in iudicio compareant partes

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1667
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Joan Gassió
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 7 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “A
21 de abril de dit any 1667 se ha estampat altre memorial per lo syndich de la Ciutat y dit D.
Ger. de Miquel, clavari, contra dit Mn. Juan Gassió, acerca de las excepcions delatòries per dit
syndich y dit Don Ger. de Miquel oposades en lo judici de comparsant partes, lo qual
memorial té tres fulls y sen han fet 100, posant dita Matevat lo paper, que a raó de 2 lliures 10
sous full suma set lliures deu sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de 16681669, 1B-XII-27, s.f., 16 d’abril de 1668.
OBSERVACIONS: imprimatur datat el 21 d’abril de 1667
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11471

15.

Iuris allegatio pro magnifico clavario et syndico civitatis Barcinonae contra Paulum
Riera, agricolam parochiae Santi Martini de Provensals, territorii Barcinonae. (...)
Referente nobili don Iosepho Marti et de Ferran, in causa appellationis

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1667
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Pau Riera, pagès de Provençals
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 7 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “A 17
de abril de dit any 1667, altre memorial fet per lo magnífich clavari y syndich de la Ciutat
contra Pau Riera, pagès de la parròquia de Sant Martí de Provençals, territori de Barcelona, en
la causa a relació del noble don Josef Martí y de Ferran, en poder de Prena, notari, lo qual
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memorial te tres fulls y sen han fet 100, posant-hi lo paper dita Matevat, que a raó de 2 lliures
10 sous full són set lliures deu sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de
1668-1669, 1B-XII-27, s.f., 16 d’abril de 1668.
OBSERVACIONS: imprimatur datat el 17 d’abril de 1667
LOCALITZACIÓ: ICAB, 240-1

16.

Discurs jurídich per lo syndich de la inclyta ciutat de Barcelona y lo il·lustre
Hierònym de Miquel, donzell, clavari y conseller segon de dita ciutat, contra lo doctor
Joan Gassió, auditor de la gent de guerra de la plaça de Barcelona, a relació del (...)
doctor Joan Cellers, en la Tercera Sala de la Real Audiència, not. Baltasar Oriol y
Mercer
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1668
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Joan Gassió
CARACTERÍSTIQUES: 56 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 200 exemplars
IMPORT: 49 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “En
dit mes de febrer se ha estampat un discurs en dret fet per lo syndich de la Ciutat y lo
magnífich don Ger. de Miquel, clavari y conseller segon, contra lo dr. mn. Juan Gassió,
auditor de la gent de guerra en la causa a relació del Magnífich Juan Cellers, notari, Baltasar
Oriol y Mercer, lo qual memorial te catorze fulls y sen han fet 200, posant-hi dita Matevat lo
paper, que a raó de 3 lliures 10 sous full val quaranta nou lliures”. AHCB, Consell de Cent,
Memorial de Comptes de 1668-1669, 1B-XII-27, s.f., 16 d’abril de 1668.
OBSERVACIONS: imprimatur datat el 31 de gener de 1668
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11663

17.

Iuris allegatio pro Iosepho Viguer, Gaspare Duran et Iacobo Monfort contra
Procuratorem Fiscalem Regiae Curiae
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1668
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el procurador fiscal reial
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 2º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 300 exemplars
IMPORT: 21 lliures
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FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
un memorial de Joseph Viguer, Gaspar Duran y Jaume Monfort, contra lo procurador fiscal de
la Real Cort, contenint dit memorial set fulls, imprimint-ne de cada full 300, val cada full, a
rahó de trenta rals cada full, val 21 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes
de 1670-1671, 1B-XII-28, s.f., 15 de setembre de 1670.
OBSERVACIONS: imprimatur datat el 19 de juliol de 1668
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/1/8-10

18.

Ivris allegatio pro syndico civitatis Barcinone, Ioanne Oriol et Petro Valat civibus
predictae civitatis, contra Iuratos et operarios Sancti Martini de Proensals, territorij
Barcinone

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1668
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra els jurats de Sant Martí de Provençals
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 15 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “per
altre memorial per dita Ciutat contra los jurats y obrers de Sant Martí de Provensals, territori
de Barcelona, contenint dit memorial sis fulls, y se·n imprimiren de cada full 150, a rahó 25
reals per full, val 15 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de 1670-1671,
1B-XII-28, s.f., 15 de setembre de 1670.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-24

19.

Nuevas indias de las alabanças del S. Rosario de Maria Santíssima, descubiertas en
quinze homilias según diferentes órdenes que dize, con una apligación a los
Evangelios de todas las dominicas y ferias del año, con otra para sermones de
necessidades y missión que se costumbran predicar

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1669
AUTOR: Tomàs Bofarull, frare predicadors
ORDENANT: Tomàs Bofarull
TIPOLOGIA: llibre
TEMA: homilies del Sant Rosari
CARACTERÍSTIQUES: 562 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 330 exemplars
IMPORT: 300 lliures
FONT: contracte d’impressió acordat entre Rafael Figueró i Tomàs Bofarull. AHPB, Francesc
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Llauder, Setè manual, 787/7, f.102v-105v, 1 de febrer de 1669.
OBSERVACIONS: la impressió fou pagada pel noble Jaume Cortada
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-8340

20.

A la mas sabia virtud, al mas docto en su retiro, al ángel en carne humana, al mudo
buey eloquente, el dotor de los dotores, al quinto de grado a grado y, en fin, a Thomas
de Aquino, ofrécele el dotor Francisco Feu
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1669
AUTOR: Francesc Feu
ORDENANT: Francesc Feu
TIPOLOGIA: poesia
TEMA: festes dedicades a Sant Tomàs d’Aquino
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 6 lliures
FONT: pagament fet per Bartomeu Romeu, tutor de Francesc Feu, “per uns versos estampats
per lo pubill Feu per la cavalcada de Sant Thomàs del any 1669”. AHPB, Ramon Vilana
Perles i de Ribes, Manual de 1671, 763/50, f.60v, 17 de gener de 1671.
LOCALITZACIÓ: BC, Ro.141B

21.

Summari de la causa aporta lo syndich de la present ciutat de Barcelona, contra
Francesch Joan Puiol, mercader, ciutadà de Barcelona, en la Ballia General, a relació
del noble don Hierònym de Magarola, altre dels assessors de aquella
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1669
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial o sumari jurídic
TEMA: causa del Consell de Cent contra Joan Pujol, mercader de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 80 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 50 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “per
altre memorial se ha estampat per dita Ciutat contra Francesch Joan Pujol, mercader, ciutadà
de Barcelona, contenint dit memorial vint fulls, y sen imprimiren per cada full 100 a rahó 25
reals per full, valen 50 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de 1670-1671,
1B-XII-28, s.f., 15 de setembre de 1670.
OBSERVACIONS: imprimatur datat el 10 d’octubre de 1669
LOCALITZACIÓ: BC, F. Bon. 2597
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22.

Edictes e cridas fetas y publicadas per manament del Excelentíssim senyor don
Francisco Fernandes de Cordova (...) lloctinent y capità general en lo present
Principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya

IMPRESSOR: Rafael Figueró
ANY: 1670
AUTOR: anònim
ORDENANT: duc de Sessa, virrei de Catalunya
TIPOLOGIA: crides del llibret
TEMA: normativa sobre ordre públic
CARACTERÍSTIQUES: 38 pàgines, 2º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT:
IMPORT: 20 lliures
FONT: pagament fet per la Tresoreria Reial a “Raffel Figaró, estamper, per lo treball de
estampar unas cridas del llibret”. ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, Volums, Sèrie
General, 450/13, f.8, 27 de gener de 1670.
OBSERVACIONS: edicte fet públic el 23 de desembre de 1669.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 561-6

23.

Pro inclita civitate Barcinonae contra nobiles coniuges domnum Iosephum
Galcerandum de Pinos & domnam Mariam de Pinos & de Rocaberti, iuris allegatio,
ad relationem magnifici Iacobi de Potau

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1670
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el noble Josep Galceran de Pinós
CARACTERÍSTIQUES:32 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 21 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Un
memorial per dita Ciutat, contra los nobles don Joseph Galceran de Pinós y dona Maria de
Pinós y de Rocabertí, a relació del magnífich Jaume de Potau, assessor del R.Concell de la
B.G. de Cathalunya. Y dit memorial conté vuyt fulls de estampa. Y del dit sen han stampats
cent sinquanta còpias y valen per full dos lliures, catorse sous, y suma dit memorial a dita
rahó 21 lliures, 12 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes de 1672-1673, 1BXII-29, s.f., 16 de març de 1672.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-38
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24.

Sumario de las gracias e indulgencias que teniendo la bulla de la santa cruzada ganan
los hermanos Terceros, los fundadores, bienechores familiares de la (...) orden de los
Mínimos (...) que truxcen el cordón, visitando qualquiera de sus iglesias
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1670
AUTOR: Diego León y Moya, frare franciscà
ORDENANT: Maurici Font, assaonador de Barcelona
TIPOLOGIA: llibre
TEMA: indulgències de l’orde de Sant Francesc
CARACTERÍSTIQUES: 215 pàgines, 8º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 625 exemplars
IMPORT: 53 lliures i 10 sous
FONT: contracte d’impressió acordat entre Rafael Figueró i Maurici Font. AHPB, Bonaventura
Vila, Manual de 1670, 766/19, f.111v-112, 26 d’agost de 1670.
LOCALITZACIÓ: Reial Col·legi de l’Escola Pia, València, XVII/1089

25.

Redrés y ordinacions novament fetes per lo savi Consell de Cent celebrat als nou y als
vint y sinc de octubre 1632, en respecte de moderar y prevenir no·s fassen excessos en
obras ni en altres gastos, prohibint als consellers no pugan despendre per ningun cas
major cantitat de sinc lliuras y que nos pugan gastar de compte de universitat y
ordenant que en las cosas de gràcia se hage de observar cert modo y donant forma y
remey a certs abusos o inconvenients que necessitaven de reparo
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1671
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: ordre del Consell de Cent de moderar la despesa pública
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 250 exemplars
IMPORT: 6 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Ha
estampat per dita Ciutat un redrés y ordinacions, de las quals se han tirat dos-centes sinquanta
còpias, que a rahó de quaranta reals copia, tenint dos fulls, importa 6 lliuras”. AHCB, Consell
de Cent, Memorial de Comptes de 1670-1671, 1B-XII-28, s.f., 10 d’octubre de 1671.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 558-4

26.

Iuridica additio ad iuris discursum in favorem inclitae civitatis Barcinonae, factum
contra nobiles coniuges dominum Iosephum Galcerandum de Pinos et domnam
Mariam de Pinos & de Rocaberti, ad relationem magnifici Iacobi de Potau
IMPREMTA: Caterina Mathevat
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ANY: 1671
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Josep Galceran de Pinós
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 150 còpies
IMPORT: 13 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta.
“Altre memorial en favor de dita Ciutat de Barcelona contra los demunt dits cònjugues D.
Joseph Galceran de Pinós y dona Maria de Pinós y de Rocabertí, a relació del magnífich
Jaume de Potau, meritíssim assessor del R.Consell de la B.G. de Cathalunya. Y dit memorial
conté sinch fulls de estampa y del dit són estampats cent sinquanta còpias, valen per full dos
lliures, catorse sous, y suma dit memorial a dita rahó 13 lliuras, 10 sous”. AHCB, Consell de
Cent, Memorial de Comptes de 1672-1673, 1B-XII-29, s.f., 16 de març de 1672.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-40

27.

Pro inclyta civitate Barcinone et eius syndico contra procuratorem fiscalem Baiuliae
Gen. Cath. in dicta Bajulia Generali, ad relationem (...) Vincentij Sabater

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1671
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA:al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el procurador fiscal de la Batllia General
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 125 exemplars
IMPORT: 2 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta.
“Altre memorial per dita Ciutat, contra lo procurador fiscal de la B.G. de Cathalunya, a relació
del magnífich Vicens Sabater, assessor de dita B.G. de C., y dit memorial conté un full y del
dit se·n han stampats cent y vint y sinch còpias, val 2 lliuras, 12 sous”. AHCB, Consell de
Cent, Memorial de Comptes de 1672-1673, 1B-XII-29, s.f., 16 de març de 1672.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-31

28.

Justificación de dos cartas que los deputados y oydores de cuentas del Principado de
Cataluña y sus condados, instando repetidamente diferentes interesados, escrivieron a
la Magestad de la Reyna N. Señora, suplicándole fuesse servida mandar a los
ministros desta Real Audiencia que hiziessen dexación de las procuras

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1671
AUTOR: Oleguer Montserrat, Francesc Campderrós, Antoni Villaplana i altres
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ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: memorial de súplica
TEMA: petició a la reina Marianna d’Àustria per prohibir als jutges fer de procuradors
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 41 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat. Els diputats van ordenar que fossin pagades 41 lliures
12 sous a Caterina Mathevat per 500 la impressió de còpies d’un memorial sobre
l’impediment dels jutges de la Reial Audiència per fer de procuradors. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1668-1671, part 2º, Sèrie General (N), 223, f.236, 17
de juny de 1671.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 293

29.

Capítols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, fets en Corts Generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any
MDLXIIII inclusive y dels drets que per práctica y altrament se paguen en lo trienni
de MDLXXV per manament dels Molt Il·lustres senyors deputats y oydors de
comptes
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1671
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Capítols de Cort
CARACTERÍSTIQUES: 368 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 300 exemplars
IMPORT:
FONT: ordre d’impressió donada pels diputats de la Generalitat. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1668, part 2º, Sèrie General (N), 223, f. 116, 19 de
setembre de 1670.
LOCALITZACIÓ: BC, 11-II-30

30.

Justificación de la parte haze el syndico de la insigne ciudad de Barcelona en la
acusación criminal que se ha sustanciado ante (…) Don Francisco Marrón (…) contra
el comissario don Agustín de Medina
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el comissari Agustín de Medina
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
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QUANTITAT: 200 exemplars
IMPORT: 18 lliures i 18 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Un
memorial per cita Ciutat, y és per la Justificación de la parte haze el syndico de la insigne
ciudad en la acusación criminal que se ha sustanciado ante el muy Ilustre don Francisco
Marrón, auditor general del exército de su Magestad (que Dios guarde) del Principado de
Cathalunya, contra el comissario don Agustín de Medina. Y de dit memorial se·n han
estampadas dos centas còpias, contenint cada còpia set fulls, y val cada full (...) 2 lliuras, 16
sous full, que suma tot junt 18 lliuras, 18 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de
Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2534-1; BC, F.Bon. 11697

31.

Pro inclyta civitate Barcinonae contra monasterium monialium sanctae Clarae
praesentis civitatis et eius conservatorem apostolicum, in cavsa contentionis
iurisdictionis et firme iuris in bancho regio, relatore nobili D. Narciso Anglasell

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el convent de Santa Clara de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 12 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre memorial se ha estampat per la causa aportada contra Monasterium Monialium Sancta
Clara, presentis civitatits, et ejus conservatorem apostolicum, a relació del noble D. Narcís
Anglasell, V.J. et R.A. doctore. Y de dit memorial se·n han estampat cent còpias, contenint
cada còpia sinch fulls, y val cada full 2 lliuras, 8 sous, y suma tot junt 12 lliuras”. AHCB,
Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.

LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-23

32.

Pro syndico inclytae civitatis Barcinone contra procuratorem
patrimonialem, ad relationem magnifici Raphaelis Nabona

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el procurador fiscal patrimonial
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º, amb peu d’impremta

fiscalem
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QUANTITAT: 125 exemplars
IMPORT: 7 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta.
“Altre memorial se ha fet per dita ciutat per la causa aporta contra Procuratorem Fiscalem
Patrimonialem, a relació del magnífich Rafel Nabona, de R.C.B.G.C. y de dit memorial se·n
han estampat cent y vint y sinch còpias, contenint cada còpia tres fulls, y val cada full 2
lliuras, 10 sous, y suma tot junt 7 lliuras, 10 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de
Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11470; BUB, XVII-2533-27

33.

Pro inclyta civitate Barcinone contra procvratorem fiscalem patrimonialem, ad
relationem magnifici Ioannis Comes & Torro
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el procurador fiscal patrimonial
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 7 lliures i 4 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre memorial per dita ciutat, per la causa aporta contra procuratorem fiscalem
patrimonialem, a relació del magnífich doctor Joan Comes y Torró, assessor de la B.G de C. y
de dit se·n han estampat cent còpias, contenint cada còpia tres fulls, y val cada full 2 lliures, 8
sous full, y suma tot junt 7 lliuras, 4 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes,
1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-28

34.

Pro inclyta civitate Barcinone contra diversos creditores illius praetendentes
manuteneri in possessione seu quasi exigendi pentiones censualium in sorte
extractorum, ad relationem (...) Francisci de Ribera
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra els creditors censalistes extrets en sort
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 10 lliures
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FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre memorial per dita ciutat, per la causa aportava contra diversos creditores illius
pretendentes manuteneri in possessione seu quasi exigendi pensiones cesualium in sorte
extractorum, a relació del noble D. Francisco de Ribera, R.A.D. y de dit memorial se·n han
estampat cent y sinquanta còpias, contenint cada còpia quatre fulls, val cada full 2 lliuras, 10
sous, y suma tot junt 10 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1674-1675,
1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-29

35.

Pro tutoribus et curatoribus pupillorum Sayols contra Franciscum Calvaria et
Iosephum Grosset botig. telarum

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: Roger, advocat
ORDENANT: Josep Duran, mercader, tutor dels fills de Baltasar Sayol
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa dels tutors dels fills de Baltasar Sayol contra Francesc Calveria i Josep Grosset,
botiguers de teles de Barcelona.
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 4 lliures
FONT: pagament de la impressió fet per Josep Duran a Caterina Mathevat. AHPB,
Bonaventura Vila, Manual de 1672, 766/23, f.177, 8 d’octubre de 1672.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-39/2/14-36

36.

Pro syndico Generalis Cathaloniae et Hypolito Gallo (...) contra Michaelem Salvador,
Franciscum Lleonart et Joannem Ossio, officiales Capitaniae Generalis, praesidium
veritatis, quo tutatur iuris discursvs editus, ubi ordinem iudiciarium positiuum, in
exequenda declaratione cuiusdam contrafactionis, omittendum esse, fuit
demonstratum de mandato (...) dominorum deputatorum & auditorum computorum
Generalis Cathaloniae

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1672
AUTOR: Lluís Valencià, advocat de Barcelona
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de la Generalitat contra la República de Gènova
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT:
FONT: encàrrec fet per la Generalitat a Caterina Mathevat de la impressió del memorial titulat
Presidia veritatis, escrit per Lluís Valencià. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori,
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trienni de 1671, part 2º, Sèrie General (N), 225, f. 203v, 27 d’octubre de 1672.
OBSERVACIONS: la Generalitat va fer constar que la impressió havia de ser pagada per Hipólito
Gallo, capità de la galera capitana de la República de Gènova.
LOCALITZACIÓ: BC, Porter, Gènova XXXIX/25

37.

Relació summaria del procés y causa en la Real Audiència vertent entre Antoni
Colomer y los marmessors de Eleonor Elias y Alemany de una, contra los conjuges
Reverters y Sangenís de altra
IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1673
AUTOR: no identificat
ORDENANT: Francesc Reverter, notari
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa entre Francesc i Maria Reverter contra Antoni Colomer
CARACTERÍSTIQUES: 36 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 12 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per Francesc Reverter a Josep Forcada. AHPB, Ramon Vilana Perles i de
Ribes, Manual de 1673, 763/54, f.681-681v, 30 de maig de 1673.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2537-5

38.

Justificación del derecho assiste a la insigne ciudad de Barcelona en orden a elidir la
pretensión de los artilleros, soldados y otros exemptos que son collegiales o cofadres
de los collegios y cofadrias de la Ciudad, de estar exemptos de su jurisdición, aunque
sea sobre hechos de collegios o cofadrias, dependientes o emergentes
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1673
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa del Consell de Cent contra els soldats dels col·legis i confraries
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 9 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre memorial per dita ciutat, per la Justificación del drecho assiste a la insigne Ciudad de
Barcelona en orden a elidir la pretención de los artilleros, soldados y otros exemptos, que son
collegiales o cofrades de los colegios y cofadrias, dependientes o emergentes. Y de dit
memorial se·n han estampat cent còpias, contenint cada còpia quatre fulls, y val cada full 2
lliuras, 8 sous full, y suma tot junt 9 lliuras, 12 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de
Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
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LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2533-18; BC, F.Bon. 2463

39.

Die xxiii mensis decembris anno à natiuitate Domini MDCLXXII Barcinone,
convocat y congregat lo savi Consell de Cent, jurats (...) feta la proposiciò seguent (...),
los senyors consellers (…) convocaren la junta de vint, és a saber, aquelles persones
que per directe, ni indirecte podien tenir interès algú en la cobransa de las pensions
dels censals…

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1673
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: acta d’una sessió del Consell de Cent
TEMA: causa del Consell de Cent contra els creditors censalistes
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 1.500 exemplars
IMPORT: 13 lliures
OBSERVACIONS: imprès datat a Barcelona el 23 de desembre de 1672.
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre paper se ha estampat per dita Ciutat per lo ajust ha fet lo savi Consell de Cent en los
acreadors censalistas sobre las extraccions. Y de dit paper se·n han estampat mil y sinch
centas còpias, contenint cada còpia dos fulls, y val cada full sexanta sinch reals, dich 6 lliures,
10 sous, y suma tot junt 13 lliures”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 16741675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2539-32

40.

Los Excelentísims senyors consellers de la present ciutat de Barcelona notifican y fan
a saber a totes y qualsevols personas de qualsevol grau, estat o condició sien que
reban y acostuman rèbrer censals sobre la universitat…

IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1673
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: cartell informatiu
TEMA: causa del Consell de Cent contra els creditors censalistes
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 400 exemplars
IMPORT: 3 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
altre paper se ha estampat per dita Ciutat sobre lo fer a saber als acreadors censalistas sobre la
extracció se feu als 25 de maig 1673, y de dit paper se·n han estampat quatre cents y valen
trenta reals, dich 3 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1674-1675, 1BXII-36, s.f., 21 de juliol de 1674.
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LOCALITZACIÓ: UPF, ZX1673z.E82

41.

Iuris allegatio pro inclyta civitate Barcinonae et eius syndico contra Iosephum
Forcada (...), super exceptione inevocabilitatis oppositae per dictum syndicum in
causa praetensae appellationis per dictum Forcada ad R.A. evocata, ad relationem
magnifici Ioannis Baptistae Pastor
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1673
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra el notari Josep Forcada
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 21 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta “Altre
memorial se ha estampat per servey de la Ciutat per una causa aportava lo syndich de dita
Ciutat contra Joseph Forcada, notari real col·legiat de Barcelona, a relació del magnífich Joan
Batista Pastor, VJ et R.A.Dris., y de dit memorial se·n han estampat cent sinquanta còpias,
contenint cada còpia vuyt fulls, val cada full 2 lliuras, 14 sous y suma tot junt 21 lliuras, 12
sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de
juliol de 1674.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2534-16

42.

Ordinacions y crides pera recullir los pobres y evitar los vagabundos, inseguint las
deliberacions fetas per los savi Consell de Cent tingut y celebrat als 10 de juliol y 8 de
agost 1673
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1673
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: edicte
TEMA: ordre manada pel Consell de Cent contra els pobres i vagabunds
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 2.500 exemplars
IMPORT: 10 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
un paper se ha estampat per servey de dita Ciutat, que és unas ordinacions y cridas per a
recullir los pobres y habitar vagabundos, inseguint las deliberacions feta per lo savi Consell
de Cent tingut y celebrat als 10 de juliol y a 8 de agost de 1673. Y dit paper conté un full cada
còpia y se·n han estampat dos mil y sinch centas còpias y valen ditas dos mil y sinch centas
còpias 10 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36,
s.f., 21 de juliol de 1674.
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LOCALITZACIÓ: BLM, R.917

43.

Desenganys, introducció a la vida devota, clau del Llibre Apocalyptich, escrit dintra y
fora, lo qual va imprès a part ab las figuras en que la memoria devora en un punt y
ab dificultat de olvidar la sabiduria més alta, més estesa y més saludable

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: Magí Cases
ORDENANT: Magí Cases
TIPOLOGIA: llibre
TEMA: penitència
CARACTERÍSTIQUES: 64 pàgines, 8º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.200
IMPORT:
FONT: contracte d’impressió acordat entre Magí Cases i Rafael Figueró. AHPB, Francesc
Cotxet i Soler-Ferran, Desè manual, 779/9, f.54-55, 3 de març de 1674.
OBSERVACIONS: l’autor i l’impressor van obtenir del virrei un privilegi per imprimir i vendre
aquesta obra en exclusiva durant deu anys. ACA, Reial Cancelleria, Registre 5929, f.128-129,
8 de març de 1674.
LOCALITZACIÓ: BC, 6-V-18/18.

44.

Pro reverendis vicario perpetuo et communitate presbyteorum Sanctorum Iusti &
Pastoris Barchinone contra Iacobum Iosephum Fontanilles, mercatorem civem
Barcinone

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1674
AUTOR: desconegut
ORDENANT: parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de la comunitat dels Sants Just i Pastor contra Josep Fontanilles, mercader.
CARACTERÍSTIQUES: 12 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 4 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet per la comunitat de la parròquia dels Sants Just i Pastor a Jacint Andreu.
“Dich jo, lo baix firmat, que tinch rebut del sr. Vicens Pujol, prevere y procurador major de la
rnt. comunitat de Sant Just y Sant Pastor, quaranta sinch reals, dich 4 lliuras, 10 sous., los
quals me paga per impressió de un memorial li he estampat, contenint 3 fulls, y per ser eixa la
veritat fas la present rebuda, vuy als 14 de may 1674. Jacinto Andreu, estamper. APSJP,
Llevador de comptes, 1673-1674, gastos extraordinaris, s.f., 14 de maig de 1674.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 159-8
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45.

Iuris et facti responsum pro civitate Barcinonae, contra Iacobum Barraquer
curritorem auris civem Barcinonae, ad relationem nobilis Iosephi de Ferrer
IMPREMTA: Caterina Mathevat
ANY: 1674
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Jaume Barraquer, corredor d’orella
CARACTERÍSTIQUES: 10 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 6 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta.
“Altre memorial se ha estampat per servey de dita ciutat per la causa aportava contra Jaume
Barraguer, corredor de bestias de la ciutat de Barcelona, a relació del noble D. Joseph de
Ferrer, VJ et R.A.Dr. y de dit memorial se·n ha estampat cent còpias, contenint cada còpia dos
fulls y mitg, val cada full vint y quatre reals, dich, 2 lliuras, 8 sous, y suma tot junt 6 lliuras”.
AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1674-1675, 1B-XII-36, s.f., 21 de juliol de
1674.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2534-36

46.

Ordinacions y crides fetes per los molt Il·lustres senyors deputats y oydors de comptes
del General del Principat de Cathalunya y comtat de Cerdanya, de consell y parer
dels magnífichs assessors y advocat fiscal, per la bona exacció dels drets del General y
Bolla per lo trieni de MDCLXXIV
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1674
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: cobrament dels drets del General
CARACTERÍSTIQUES: 232 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 250 exemplars
IMPORT: 104 lliures i 8 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a la impremta. “Per albarà dels senyors deputats de 3
dezembre 1674, per lo Banch de la present ciutat de Barcelona, de compte nou, a Rafel
Figueró, estamper del General, y per llur orde, ha estampat dos-centas sinquanta ordinacions,
las quals tenen vint y nou fulls, que han entrat catorse raymes y mitja de paper, que arahó 1
lliura, 4 sous rayma valen (…) 104 lliuras, 8 sous”. ACA, Generalitat, Llibre de dattes
extraordinàries, trienni de 1674, Sèrie G, 46/37, f.95.
LOCALITZACIÓ: ABEV, 45/243

853
47.

Illustración a la constitución VII, título de la elección de los dotores de la Real
Audiencia

IMPREMTA: Catherina Mathevat
ANY: 1674
AUTOR: Lluís de Valencià
ORDENANT: Lluís de Valencià
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: elecció de jutges de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 302 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 106 lliures i 17 sous
FONT: pagament fet per Lluís de Valencià a Francesc Sans i de Puig, hereu dels béns de
Caterina Mathevat. “Lo sr. d. Lluís Valencià, per la resta del valor de un llibre que se intitula
Illustración a la constitución 7, título de la elección de los dotores de la R. Audiència, 106
lliures, 17 sous, a rahó de 28 rals per full y conté 37 fulls i mig, de la qual quantitat te pagadas
6 dobles, que importen 33 lliures, perçò queda devent 73 lliures, 17 sous”. BC, Fons del
Marquès de Saudín, Saud. Fol.134/7, s.f.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-63/6/31

48.

Pro fisci procuratore patrimoniali contra Isidorum de Rocabruna, domicellum, ad
relatione magnifici Joannis Colomer

IMPREMTA: Josep Forcada
ANY: 1675
AUTOR: Miquel de Cortiada, advocat fiscal patrimonial
ORDENANT: Reial Tresoreria
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de l’advocat fiscal patrimonial contra Isidor de Rocabruna
CARACTERÍSTIQUES: 56 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 21 lliures i 4 sous
FONT: pagament fet per la Tresoreria Reial a Josep Forcada. ACA, Real Patrimoni, Mestre
Racional, Volums, Sèrie general, 451/1, f.8, 2 d’abril de 1675.
LOCALITZACIÓ:BUB, XVII-2595 B-17

49.

Ordinarium seu rituale ecclesiae gerundensis sub Francisco Arevalo de Çuaço
episcopo gerundensi & regio consiliario eiusq iussu editum & compilatum, nunc
denuo iussu et auctoritate (...) Ildephonsi Balsameda et Osorio eiusdem ecclesiae
episcopi & regij consiliarij recognitum & aliquibus formulis administrandi
sacramentum eucharistie sanis & infirmis alijsque pro testamentis & codicillis
condendis & extrahendis alijsque rebus a parochis practicandis in calce ordinarij
appositits & cum numero casuum episcopalium praesentis Dioecesis actum &
illustratum
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IMPREMTA: Antoni Lacavalleria
ANY: 1676
AUTOR: desconegut
ORDENANT: bisbat de Girona
TIPOLOGIA: llibre
TEMA: litúrgia
CARACTERÍSTIQUES: 590 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 750 exemplars
IMPORT: 415 lliures i 4 sous
FONT: pagament fet l’any 1682 per Bernat Pasqual, comissari del sínode de la diòcesi de
Girona celebrat el 24 d’abril de 1675, a Antoni Lacavalleria. AHPB, Francesc Cotxet i SolerFerran, Divuitè manual, 779/17, f.340, 21 de novembre de 1682.
OBSERVACIONS: el preu inclou l’enquadernació dels 750 exemplars. Pasqual va pagar unes
altres 12 lliures a Lacavalleria per les despeses de reclamar aquest pagament.
LOCALITZACIÓ: BC, M 340

50.

Pro syndico civitatis Barcinonae contra Iosephum Cabrera, mercatorem, civem
Barcin., relatore magnifico Iosepho Balaguer ( ...), in actis. Congost, not.
IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: [1676]
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA:al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra Josep Cabrera, mercader de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 12 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
lo estampar un memorial per servey de dita Ciutat contra Joseph Cabrera, mercader, ciutadà
de Barcelona, a relació del magnífich Joseph Balaguer, de la R.A. doctor, de la tercera aula,
notari Congost, y de dit memorial se·n han estampades cent y sinquanta còpias, y posant-hi la
senyora Cormellas lo paper, contenint cada memorial quatre fulls y mitg, a rahó de vint y vuyt
rals per full, suma tot junt 12 lliuras, 12 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de
Comptes,1676-1677, 1B-XII-30, s.f., 26 d’agost de 1676.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2595 B-21; UdG, Biblioteca Diocesana, 34/2130

51.

D. Ioannis Baptistae Capdevila, de vidua amittente beneficium faciendi fructus suos
bonorum mariti, allegatio facti et iuris apud S.R. Cathaloniae Senatum iterum
discutienda (...) facta ad relationem (...) Francisci de Ribera (...) pro Magdalena Artes
et Baxeras, contra executores testamenti viduae Margaritae Baxeras et Pasqual
IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1677
AUTOR: Joan Baptista Capdevila i Arró
ORDENANT: Magdalena Artés i Baxeras
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de Magdalena Artés contra Margarita Baxeras
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 11 lliures
FONT: pagament fet per Magdalena Artés a Rafael Figueró, “per haver estampat un memorial
fet per la causa que dita Magdalena Artés aportava contra los marmessors de dita difunta
Margarida Baxeras a la Reial Audiència a relatió del noble don Francesc de Ribera, doctor de
aquella”. AHPB, Josep Virgili, Disetè manual, 797/6, f. 50, 10 de desembre de 1683.
OBSERVACIONS: en l’àpoca hi consta que la impressió ja era feta el 2 de març de 1677.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/1/17-6

52.

Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser y del modo de dir lo rosari de
aquella

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1677
AUTOR: Jeroni Taix
ORDENANT: Jacint Escona, Pau Agell i Joan Terrasánchez, llibreters
TIPOLOGIA: llibre
TEMA: culte a la Marededéu del Roser
CARACTERÍSTIQUES: 416 pàgines, 8º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 2.200 exemplars
IMPORT: 388 lliures i 11 sous
FONT: pagament fet pels llibreters Jacint Escona, Pau Agell i Joan Terrasánchez a Martí
Gelabert. L’impressor va reconèixer haver rebut 251 lliures i 4 sous a compte de 388 lliures i
11 sous “per lo cost de la impresió del llibre dit del Roser, que importa cent catorsa raymas y
mitja de paper y axí mateix per lo cost de la impressió del Arasma, que són mil y quatracents
arasmas”. AHPB, Joan Alomar, Quart manual, 814/4, f.130v-132, 3 d’agost de 1677.
OBSERVACIONS: nombre d’exemplars deduït del nombre total de fulls de paper d’estampa
utilitzats. L’import inclou també la impressió de 1.400 erasmes.
LOCALITZACIÓ: BC, 6-II-40

53.

Corona benedictina, adornada de lo mas precioso de sus singulares prerrogativas, con
el esmalte de la jurisdicción ordinaria que pueden exercer los presidentes de la muy
Illustre y esclarecida congregación claustral de San Benito de la província
Tarraconense, Cesaraugustana, Navarra y obispado de Mallorca

IMPREMTA: Rafael Figueró
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ANY: 1677
AUTOR: Bonaventura de Tristany
ORDENANT: orde de Sant Benet
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: privilegis dels frares benedictins
CARACTERÍSTIQUES: 491 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 700 exemplars
IMPORT: 675 lliures, 2 sous i 6 diners
FONT: contracte d’impressió acordat entre Bonaventura de Tristany i Rafael Figueró. AHPB,
Francesc Cortés, major, Tercer manual, 807/3, f.174-175, 23 de setembre de 1673.
OBSERVACIONS: import de la impressió deduït del preu per full pactat en el contracte (5 lliures
i 10 sous) i del nombre de pàgines, que en la mida de foli equivalen a 122 fulls d’estampa i
tres quarts.
LOCALITZACIÓ: BC, 1-VI-7

54.

Municipal discurso en orden a la immunidad de alojar, que el estamento o Braço
Militar del Principado de Cathaluña goza por su naturaleza y real grandeza
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1677
AUTOR: Lluís de Valencià i Carles Costa
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: defensa de la immunitat de la noblesa d’allotjar soldats
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 496 exemplars
IMPORT: 23 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet pel Braç Militar a Jacint Andreu. “Deu lo dit Il·lustre Bras, vint y tres
lliures, quinze sous, per tantes que ne ha pagades dit de Lupià [clavari] a Jacint Andreu,
estamper de la present ciutat (…), les hi paga per la empresió de dit memorial, lo qual ocupa
19 pàginas impresas de la qual impresió ne ha fetas dit estamper 496 còpias”. ACA,
Generalitat, Dietari de Deliberacions del Braç Militar, 1653-1683, Sèrie G, 69/3, f.452v, 28
d’abril de 1677.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 7936

55.

Oración congratulatoria en la solemne fiesta que en la nobílissima ciudad de
Barcelona hizo en acción de gracias por la elección feliz con que la Magestad Católica
de nuestro Rey y Señor Carlos Segundo (que Dios guarde) honró a su Corona, dando
la superintendencia de la monarquía a la (...) persona de su hermano (...) Don Juan de
Austria, díxola (...) fr. Francisco Sobrecasas
IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1677
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AUTOR: Francesc Sobrecases, sacerdot
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: oració d’acció de gràcies
TEMA: nomenament de Joan d’Àustria com a primer ministre
CARACTERÍSTIQUES: 36 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT: 56 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
lo estampar un sermó del P. presentat Sobrecasas de dita ciutat, y dit sermó conté quatre fulls
y mitg y una quartilla, en la qual estan las armas de sa Magestat, y de dit sermó se·n han
estampats tres cents per full y han entrat dos raymas y diset mans de paper de Gènova, val
paper y mans 28 lliuras. Ítem, per la segona estampada del sobredit sermó del P. presentat
Sobrecasas, se·n han estampats tres cents per full, y han entrat dos raymas y diset mans de
paper de Gènova, val paper y mans 28 lliuras”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de
Comptes, 1676-1677, 1B-XII-30, s.f., 19 de maig de 1677.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 227; BUB, B-65/3/11-1

56.

Ordinacions y crides fetes per lo Il·lustríssim consistori dels senyors deputats y
ohïdors de comptes del General del Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y
Cerdanya per la bona exacció dels drets del General y bolla per lo trienni de 1677

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1677
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: cobrament dels drets del General
CARACTERÍSTIQUES: 264 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 199 lliures i 4 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a la impremta. “Per albarà dels senyors deputats de 20
de desembre 1677 foran ditas per lo Banch de la present ciutat de Barcelona a Rafel Figaró,
estamper del General, per aver estampat las ordinations y cridas fetas sobra la exactió dels
drets del General y Bolla de Catalunya, per un compta firmat per lo racional als 11 de
desembre 1677, 199 lliuras, 4 sous”. ACA, Generalitat, Llibre de dattas extraordinàries del
trienni de 1677, Sèrie G, 46/38, f.57.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-58/3/21

57.

De imitatione Christi, libri quatuor

IMPREMTA: Mathevat, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1678
AUTOR: Tomas de Kempis
ORDENANT: Baltasar Ferrer i Francesc Llopis, llibreters
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TIPOLOGIA: llibre
TEMA: meditació
CARACTERÍSTIQUES: 538 pàgines, 12º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 101 lliures i 5 sous
FONT: contracte d’impressió acordat entre Martí Gelabert i els llibreters Baltasar Ferrer i
Francesc Llopis. AHPB, Joan Alomar, Cinquè manual, 814/5, f.81-82v, 4 de març de 1678.
OBSERVACIONS: import de la impressió deduït del preu per full, 4 lliures i 10 sous, estipulat en
el contracte. Els llibreters van assumir el cost del paper. L’any de la impressió que figura en
l’obra és el de 1677. Es tracta, possiblement d’un error.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-9125

58.

Relación verídica y justificación legal en orden a los mandatos hechos a Pedro Martyr
Ferrer, notario público de Barcelona, por el Ilustríssimo consistorio de los señores
deputados y oydores de quentas de Cathaluña, a instancia de su procurador fiscal
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1678
AUTOR: Llampillas, Campderrós i altres, assessors del General
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: conflicte entre la Generalitat i el notari Pere Màrtir Ferrer
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 300
IMPORT:39 lliures i 16 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a partir d’un compte presentat per la impremta. “Jacinto
Andreu, estamper, ha estampat de orde de V.S. Il·lustríssima, un memorial intitulat Relación
verídica, del qual se’n han fetas tres-centas còpias (...) lo qual compte junt ve a importar trenta
nou lliures, setze sous”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1677, part
2º, Sèrie General (N), 231, f.198, 11 d’octubre de 1678. Aquest pagament consta també a:
ACA, Generalitat, Llibre de dattas extraordinaries del trienni de 1677, Sèrie G, 46/38, f.57, 17
d’octubre de 1678.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2625

59.

Proposició feta en lo savi Consell de Cent sobre la dispensació y derogació de las
ordinacions del Col·legi de notaris públichs de Barcelona
IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1678
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: deliberació municipal
TEMA: aprovació de les ordinacions del col·legi de notaris públics
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CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 29 lliures i 18 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Dos
fulls del vot fet per quatre senyors del Real Concell, ab la deliberació feta per lo savi Consell
de Cent, sobre del cas dels notaris, fet als 18 del mes de juliol, los quals dos fulls se hagueren
de desfer, sens tirar-se, perquè los senyors del Consell mudaren de intenció, valen 2 lliuras, 8
sous. Ítem, sinch fulls del sobredit vot, dels quals ne feren per full sinch centas còpias, val
paper y mans 27 lliuras, 10 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1678, 1BXII-31, s.f., 24 de novembre de 1678.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-240/1/9-43

60.

Redrés y ordinacions novaments fetas per lo savi Consell de Cent, celebrat als nou y
als vint y sinch de octubre 1632 en respecte de moderar y prevenir no·s fassen
excessos en obres, ni en altres gastos, prohibint als consellers no pugan desprèndrer
per ningun cas major cantitat de sinch lliuras y que no·s puga gastar de compte de
universitat y ordenant que en las cosas de gràcia se haje de observar cert modo y
donant forma y remey a certs abusos o inconuenients que necessitaven de reparo

IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1678
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: ordre del Consell de Cent per moderar la despesa pública
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 12 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Un
redrés, lo qual se acostuma donar al savi Consell de Cent lo primer consell que·s te cada any
després de Sant Andreu, y del dit se·n feren sinch centas còpias, val paper y mans 12 lliuras,
10 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1678, 1B-XII-31, s.f., 5 de juliol de
1679.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-38/4/2-3

61.

Demostración del buen derecho y justicia que assiste a la ciudad de Barcelona contra
la pretensión del fiscal de la Baylia General en el oficio de bayle de cops

IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Vicenç Surià
ANY: 1679
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa del Consell de Cent contra el fiscal de la Batllia General pel dret de cóps
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CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 525 exemplars
IMPORT: 72 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
vint-i-sinch còpias del memorial se féu per orde dels senyors consellers de la present ciutat
del fet de la causa del batlle de cóps, ab molts marjes, a raó dos lliuras, deu sous per full, lo
qual a tingut sis fulls, val paper y mans 15 lliuras. Ítem, sinc centas copias del sobredit
memorial, en las quals tingueram de ajustar molts marges dintra, a raó quatra dinés per full,
val paper y mans 48 lliuras. Ítem, per posar·i las armas de la Ciutat, planxa fina, a tots sinch
cents vint-i-sinch memorials, valen 9 lliuras, 10 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de
Comptes,1678, 1B-XII-31, s.f., 26 de novembre de 1679.
LOCALITZACIÓ: BC. F.Bon. 310

62.

Joannis Baptistae Capdevila et Aró (...) de amissione beneficii faciendi fructus ob
omissionem rerum descriptionis in inventario (...), allegatio civilis (...) pro Magdalena
Artes et Baxeras contra manumissores testamenti viduae Margaritae Baxeras &
Pasqual
IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer, administrada per Pere Pau Mateu
ANY: 1679
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Magdalena Artés i Baxeras
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de Magdalena Artés contra els marmessors de Margarida Baxeras
CARACTERÍSTIQUES: 60 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 25 lliures i 11 sous
FONT: àpoca signada per Anton Ferrer, propietari de la impremta, a Magdalena Artés i
Baxeras, “per un memorial que li he fet ho estampat en ma estampa, que ocupa quinse fullas
de estampa que ha servit per la causa que dita Magdalena Artés aportava contra da. Margarida
Baxeras, sa mare, a la Reial Audiència”. AHPB, Josep Virgili, Dissetè manual, 797/6, f.49v, 3
de desembre de 1683.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-38/6/4-21

63.

Señor, la ciudad de Barcelona dize que el duque de Bournonville, lugarteniente y
capitán general de V. Magestad en el Principado de Cataluña, llamo el dia 27 de enero
deste año de 1680 a dos conselleres della para explicarles la Real resolución de V.M.
en orden al oficio de Bayle de Cops…
IMPREMTA: Saragossa
ANY: 1680
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial de súplica
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TEMA: súplica presentada al rei en relació a l’ofici del batlle de cóps
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 87 lliures i 3 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a Jaume Teixidor, mercader, de 94 lliures i 14 sous,
“pel valor de 49 lliuras, setze sous de plata de la castellana [87 lliures i tres sous] que ha
costat imprimir mil memorials que s’han imprès a la ciutat de Saragossa per ordre dels
consellers per rahó de l’ofici de batlle de cóps i altres coses contingudes en els memorials, i
les restants 7 lliures 11 sous per lo cumpliment de les 94 lliures 14 sous per les ports, axí a la
present ciutat com dels que se han remés a Madrid”. AHCB, Consell de Cent, Registre de
Deliberacions de 1680, 102-CC, f.329v, 2 de novembre de 1680.
LOCALITZACIÓ:BC, F.Bon. 15028

64.

En el hecho consultado por los muy Illustres señores conselleres y sabio Consejo de
Ciento de la ciudad de Barcelona, al noble y magníficos oydores de la Real Audiencia
(...) y abogados ordinarios de la Casa de la dicha ciudad (...) sobre los procedimientos
que de ordinario hazen los venerables inquisidores y otros juezes ecclesiásticos

IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1680
AUTOR: Miquel de Cortiada, Miquel de Taberner i Rubí i altres
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa entre el Consell de Cent i el Tribunal de la Inquisició
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 2.000 exemplars
IMPORT: 120 lliures
FONT: ordre donada pels consellers de pagar 120 lliures a Teresa Cormellas i Ginebreda, “per
haver estampat dos mil còpias del vot que los tres noble y magnífichs doctors de la Reial
Audiència y Advocats de la present ciutat feren aserca dels mandatos que fan los rnts. pares
inquisidors, llegit en lo savi consell de cent celebrat al quinse del mateix”. AHCB, Consell de
Cent, Registre de Deliberacions de 1680, 102-CC, f.177, 31 de maig de 1680
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 441

65.

Obras de la gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Reforma de la
Orden de Nuestra Señora del Carmen de la primera observancia

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1680
AUTOR: Santa Teresa de Jesús
ORDENANT: Jacint Escona i Joan Terrasánchez, llibreters de Barcelona
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: misticisme
CARACTERÍSTIQUES: 2 vols, 516 i 580 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
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QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 726 lliures i 2 sous
FONT: contracte d’impressió acordat entre Rafael Figueró i els llibreters. AHPB, Joan Alomar,
Sisè manual, 814/6, f.287v-289, 17 d’agost de 1679
OBSERVACIONS: cost de l’impressió deduït del preu per full acordat (5 lliures i 6 sous) i el
nombre de fulls utilitzats (137).
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-3355 i BUB, XVII-8610

66.

Señor, los deputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña dizen: que el año
de 1450, los concelleres que entonces eran y Consejo vulgarmente dicho de Ciento de
la ciudad de Barcelona, dictados del zelo de la conveniencia y aprovechamiento de sus
vezinos y moradores, pidieron al Sereníssimo Señor Rey D. Alfonso, inclyto
progenitor de V.M, que les diera permisso y licencia para poder instituyr y fundar
Estudio General en la misma ciudad donde se enseñaran todas las Sciencias
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1681
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: oposicions de la càtedra de Filosofia dels Estudis Generals
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 48 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per albarà de 14 de novembre 1681
foren ditas de compte nou en dit Banch a dit Rafel Figaró per lo estampar un memorial en
resposta de las oposicions de Filosofia, que ha tingut nou fulls, se han estampat 500 per full, a
rahó fins a 40 de 15 rals y los demés a rahó 2 diners per full, per un compte passat per lo
rational als 14 de dit, 48 lliuras, 15 sous. ACA, Generalitat, Llibre de dattes extraordinàries
del trienni de 1680, Sèrie G, 46/39, f.34-34v.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11399

67.

Capítols del General del Principat de Cathalunya, comtats de Rosselló y Cerdanya,
fets en les Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona, per la
S.C.R.M. de Rey don Phelip nostre Senyor, per lo redrés del General y Casa de la
Deputació en lo any MDXCIX
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1681
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Capítols de Cort del General

863
CARACTERÍSTIQUES: 284 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 163 lliures i 6 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per albarà de 24 de desembre 1681
foren ditas de compte nou per dit Banch a dit Figaró, per estampar 500 llibres de Capítols de
Cort, del nou redrés, mans y paper, que ha ocupat 35 fulls y mitg quiscún llibre, per un
compte passat per lo racional a 11 desembre 1681, 163 lliuras, 6 sous. ACA, Generalitat,
Llibre de dattes extraordinàries del trienni de 1680, Sèrie G, 46/39, f.34-34v.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11071

68.

Opera artis notariae, theoricam simul et practicam eruditionem complectentia

IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: 1682
AUTOR: Jeroni Galí i Ramon, notari
ORDENANT: l’autor
TIPOLOGIA: llibre
TEMA: teoria i pràctica de la notaria
CARACTERÍSTIQUES: 702 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 936 lliures
FONT: contracte d’impressió acordat entre Jeroni Galí i Jacint Andreu. AHPB, Bonaventura
Vila, Manual de 1681, 766/40, s.f., 2 de març de 1681. Lliurament dels 1.250 exemplars.
Ibidem, Manual de 1682, 766/42, f. 199v-200, 30 d’abril de 1682.
OBSERVACIONS: l’any 1683 l’autor va vendre 1.104 exemplars d’aquesta obra a la societat
formada pels llibreters Josep Moyà, Jacint Escona, Francesc Llopis i Joan Terrasánchez, per
un preu de 463 lliures,13 sous i 7 diners. AHPB, Bonaventura Vila, Manual de 1683, 766/45,
s.f., 16 de novembre de 1683.
LOCALITZACIÓ: BC, 2-IV-48

69.

Meditacionario sobre todos los evangelios del missal romano, muy útil y provechoso
para toda suerte de gente

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1682
AUTOR: Marc Costart
ORDENANT: l’autor
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: meditació
CARACTERÍSTIQUES: 714 pàgines, 8º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.300 exemplars
IMPORT: 346 lliures i 10 sous
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FONT: contracte d’impressió acordat entre Marc Costart i Josep Llopis. AHPB, Josep Ferran,
Segon manual, 853/13, f. 372-373, 3 de desembre de 1681.
OBSERVACIONS: Marc Costart va lliurar 1.260 exemplars al llibreter Jacint Escona per tal que
els vengués a 14 sous cada un, amb pacte que dos sous serien pel llibreter i els 12 restants per
a l’autor. AHPB, Josep Ferran, Tercer manual, 853/14, f.109v-110, 24 d’abril de 1682. Això
no obstant, un total de 1070 d’aquests exemplars foren venuts posteriorment per Andreu
Costart als llibreters Francesc Llopis i Joan Terrasánchez, per un preu de 70 lliures. Ibidem,
Sisè manual, 853/17, f.46v-47, 1 de febrer de 1685.
LOCALITZACIÓ: BC, 11-V-75

70.

Señor, el Braço Militar del Principado de Cataluña dize que en carta de 6 de agosto
del corrie[n]te año 1682 el prior de la cofradía de Sa[n] Jorge de la ciudad de Gerona
le participó copia de un memorial impresso q[ue] ponía a los reales pies de V.M. para
que le acompañase con su intercessión...
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1682
AUTOR: Lluís de Valencià, advocat.
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: memorial de súplica
TEMA: defensa de la immunitat de la noblesa de Girona d’allotjar soldats
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 66 lliures i 18 sous
FONT: pagament fet pel clavari del Braç Militar a Rafael Figueró. “Ítem, ha pagat a Rafel
Figueró, estamper, per estampar lo memorial fet per la defensa de la confraria de Sant Jordi de
Gerona y altres papers mencionats en lo compte insertat en la àpoca per dit Figueró de 66
lliuras, 18 sous”. ACA, Generalitat, Dietari de Deliberacions del Braç Militar, 1683-1693,
Sèrie G, 69/4, f.6, 4 de maig de 1683.
OBSERVACIONS: l’autoria de Lluís de Valencià consta a: Ibidem, Sèrie G-69/3, f.836, 25
d’octubre de 1682.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 323

71.

Deducció y resposta del syndich de la ciutat de Barcelona a un paper novament
imprès, fet en justificació de las pretensions tenen lo procurador fiscal de la Ballia
General, Il·lustríssim bisbe de Barcelona, en la causa que se aporta entre dites parts
en lo consistori real de dita Ballia General
IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1682
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
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TEMA: causa del Consell de Cent contra el fiscal de la Batllia General pel dret de cóps
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 150 exemplars
IMPORT: 34 lliures i 2 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Per
un memorial de Cóps, cathalà, que ha tingut 22 fullas y per cada full a rahó de setse reals per
full las 30 còpias y los 120 fulls a rahó de 3 diners lo full, val 1 lliura, 10 sous, y los onse
fulls, són 34 lliuras, 2 sous”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes,1682-1683, 1BXII-37, s.f., 19 de gener de 1683.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/1/4-29

72.

Redrés y ordinacions novament fetas per lo savi Consell de Cent celebrat als nou y als
vint y sinch de octubre 1632 en respecte de moderar y prevenir no·s fassen excessos en
obres ni en altres gastos, prohibint als consellers no pugan despendrer per ningun cas
major cantitat de sinch lliuras…

IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1682
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: manament del Consell de Cent per moderar la despesa pública
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 14 lliures, 16 sous i 6 diners
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Lo
redrés de la present Ciutat, que són dos fulls, se han fetas 100 valen a rahó de setse reals per
full fins a 35 y los restants fins a 100 valen a rahó de 3 diners lo full. Val tot junt 14 lliuras, 16
sous, 6 [diners]”. AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1682-1683, 1B-XII-37, s.f.,
19 de gener de 1683.
LOCALITZACIÓ: BMV, R. 7241

73.

Por el syndico del General de Cataluña en la causa de contrafacción sobre la
execución comminada de la Real Sentencia de decapitación echa en la Regia Corte
contra Francisco de Cases, burgés de la villa de Perpiñán

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1682
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de la Generalitat contra Francesc de Cases, burgès de Perpinyà
CARACTERÍSTIQUES: 42 pàgines, 2º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 1.000 exemplars
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IMPORT:
FONT: anotació feta per Onofre Monsalvo, oïdor reial de la Generalitat, en el seu dietari. “Axí
mateix ordenaren als asessors, advocat fiscal y consulents treballassen un memorial en
justificació de la pretenció de contrafactió per la execució de la sentèntia contra Francisco de
Cases, burgès de Perpinyà, del qual manaren estampar-ne mil còpias, y enviarem al molt
Il·lustre Bras militar 300, y las demés repartirem”. AHCB, Manuscrits, Dietari d’Onofre
Monsalvo, Ms. A-111, f.107, 14 d’octubre de 1682.
LOCALITZACIÓ: UPF, ZX1626/1713.D57

74.

Libre dels quatre senyals del General de Cathalunya, contenint diversos Capítols de
Cort, ordinacions, declaracions, privilegis y cartas reals fahents per lo dit General
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1683
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: ordenament jurídic intern de la Generalitat
CARACTERÍSTIQUES: 420 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT:
FONT: ordre d’impressió donada pels diputats de la Generalitat. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1680, part 2º, Sèrie General (N), 234, f.359v, 25 de
setembre de 1682.
OBSERVACIONS: Pau Corbera i Palau, ciutadà honrat, va rebre 20 lliures de la Diputació del
General per les feines de correcció. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de
1680, part 3º, Sèrie General (N), 235, f.431, 8 d’abril de 1683.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-59/7/9

75.

Al·legació y appèndix jurídich per lo syndich de la present ciutat de Barcelona en
manifestació del bon dret li assisteix en la causa que contra dit syndich se aporta per
los hereus y successors del noble D. Miquel de Rocabertí sobre la facultat de tenir
carnicerias dins la present ciutat
IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1683
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa del Consell de Cent contra els hereus de Miquel de Rocabertí
CARACTERÍSTIQUES: 76 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 300 exemplars
IMPORT: 99 lliures i 10 sous
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FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “Lo
memorial se ha estampat per lo syndich de la Ciutat y contra don Miquel de Rocabertí, y ha
tingut lo dit memorial 20 fulls y se han estampats 300 còpias y per cada full a rahó de setse
reals lo full fins a 30 còpias y de 30 anamunt fins los 300 fulls a rahó de 3 diners lo full. Val
cada hu de ells 4 lliuras, 19 sous, 6 diners, y junt tot los 20 fulls valen 99 lliuras, 10 sous”.
AHCB, Consell de Cent, Memorial de Comptes, 1682-1683, 1B-XII-37, s.f., 28 de juliol de
1683.
LOCALITZACIÓ: BC, Mar. 78-4º; BUB, C-239/1/14-4

76.

Villancicos que se cantaron en la solemne fiesta, que celebró el (...) consistorio de la
Diputación de Cataluña, en su sala y capilla de San Jorge a 29 de deziembre 1683, en
acción de gracias por las insignes vitorias de las armas de Alemania y Polonia en el
sitio y socorro de la Imperial Corte de Viena y felizes progressos en los países de
Ungría en el otoño deste mismo año 1683

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1683
AUTOR: Joan Barter
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: celebracions per l’aixecament del setge de Viena el 1683
CARACTERÍSTIQUES: 5 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 6 lliures
FONT: pagament fet per l’escrivà major del General a Rafael Figueró, “per aver estampat per
orde de ses senyories dos raymas de villansicos fets per cantar y repartir en lo die de [la festa
del gloriós sant Jordi se féu en la present casa en agció de gracias de dit feliz sugzés]”. ACA,
Generalitat, Compte de les festes celebrades per la victòria de Viena, 1684, Sèrie G, 35/4, f.6,
7 de febrer de 1684.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1683 8º op.10.

77.

Oración evangélica en hazimiento de gracias a la Trinidad de Dios, por los felizes
sucessos de las cathólicas armas contra el inhumano poder othomano (...), díxola el
M.R.P Maestro Fr. Raymundo Costa de la Orden de Predicadores (...) en la solemne
fiesta que el domingo quarto de adviento del año 1683 celebró la ciudad de Barcelona

IMPREMTA: Teresa Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1683
AUTOR: Ramon Costa, frare de l’orde de predicadors
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: oració d’acció de gràcies
TEMA: celebracions per l’aixecament del setge de Viena el 1683
CARACTERÍSTIQUES: 48 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 77 lliures
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FONT: deliberació del consistori municipal, ordenant el pagament de 77 lliures a Teresa
Cormellas, propietària de la impremta, “per lo que ha estampat en sa estampa per servey de la
present Ciutat, és a saber, lo sermó predicà en la catedral de la present ciutat lo P. M. fr.
Ramon Costa, del orde de St. Domingo”. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions
de 1684, 106-CC, f.168, 27 d’abril de 1684.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 8341

78.

Itinerario historial que deve guardar el hombre para caminar al cielo, dispuesto en
treinta y tres grados por los treinta y tres años de la vida de Christo
IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1684
AUTOR: Alonso de Andrade, pare jesuïta
ORDENANT: Jacint Escona, Josep Moyà, Joan Terrasánchez i Francesc Llopis, llibreters
TIPOLOGIA:llibre de religió
TEMA: teologia moral
CARACTERÍSTIQUES: 548 pàgines, en dos volums, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 850 lliures
FONT: contracte d’impressió acordat entre els quatre llibreters i Josep Llopis. AHPB, Jeroni
Guiu. Manual de 1683, 846/4, f.36-37v, 13 de febrer de 1683. L’import de la impressió figura
en el pagament fet pels llibreters a l’impressor. AHPB, Jeroni Guiu, Manual de 1685, 846/5,
f.12 i 12v, 6 de febrer de 1685.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-6202

79.

Representació per la perrogativa de no allotjar en las casas dels militars del Principat
de Cathalunya, feta al Excel·lentíssim senyor duch i príncep de Bournonville, virrey y
capità general en lo present Principat de Cathalunya, comtats de Rosselló y Cerdanya
(...), per lo Molt Il·lustre Bras Militar del Principat de Cathalunya, als 24 de mars
1684
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1684
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: defensa de la immunitat de la noblesa d’allotjar soldats
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 53 lliures i 7 sous
FONT: pagament fet pel clavari del Braç Militar a l’impressor. “Ha pagat a Rafel Figueró,
estamper, sinquanta tres lliuras, set sous per lo cost de estampar un memorial o embaixada fet
per la perrogativa de no alotjar, com apar de la àpoca ne té firmada dit die en poder de
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Perlas”. ACA, Generalitat, Dietari de Deliberacions del Braç Militar, 1683-1693, Sèrie G,
69/4, f.267, 25 de maig de 1684. Aquest pagament consta també a: AHPB, Ramon Vilana
Perles i de Ribes, Manual de 1684, 763/68, f.448v-449, 25 de maig de 1684.
OBSERVACIONS: text datat el 24 de març de 1684
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 10982

80.

Discurs en fet y en dret de la noble y egregia dona Theresa de Boxadós y Pinós,
comtessa ded Çavallà, y los nobles tudors y curadors dels fills y hereus del quondam
egregi D. Ioan de Boxadós y de Rocabertí, olim Pachs, comte de Çavallà, de una,
contra lo doctor Ignasi Ximénez y Codina, ciutada honrat de Barcelona, y altres litis
consortes, de part altre

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1684]
AUTOR: Pi i Marmer, advocats
ORDENANT: Teresa de Boxadors i de Pinós, comtessa de Savallà
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa dels tutors dels fills del comte de Savallà contra Ignasi Ximènez, ciutadà honrat.
CARACTERÍSTIQUES: 98 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 80 exemplars
IMPORT: 49 lliures i 8 sous
FONT: pagament fet per Teresa de Boxadors a Rafael Figueró per 80 memorials, 40 dels quals
a raó de “un real de vuyt per fulla, que conté quiscun memorial vint y sis fulls” i els altres 40
a raó de tres diners per full. AHPB, Francesc Cotxet i Soler-Ferran, Vintè manual, 779/19,
f.185-185v, 14 de juny de 1684.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-8488-32

81.

Pro nobilibus tutoribus et curatoribus pupillorum filiorum et haeredum egregij D.
Ioannis de Boxados & Rocaberti, olim Pax, quondam comitis de Çavellà, contra
illustrem marchionem de Anglasola, comitem de Peralada & Albatera, vicecomitem
de Rocaberti

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1684]
AUTOR: Portell, Marmer i Pi, advocats
ORDENANT: Teresa de Boxadors i de Pinós, comtessa de Savallà
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa dels tutors dels fills del comte de Savallà contra el comte de Perelada
CARACTERÍSTIQUES: 144 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 120 exemplars
IMPORT: 81 lliures i 12 sous
FONT: pagament fet per Teresa de Boxadors a Rafael Figueró. AHPB, Francesc Cotxet i SolerFerran, Vintè manual, 779/19, f.185-185v, 14 de juny de 1684.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11585

82.

Iuris allegatio pro Illustrissimo et Reverendis. manumissoribus supremae voluntatis
egregiae domnae Mariae de Queralt, Cardona & Codina, comitissae Sanctae
Columbae de Queralt, contra egregium don Ludovicum de Queralt, comitem Sanctae
Columbae de Queralt, seu eius bonorum nobilem administratorem
IMPREMTA: Jacint Andreu
ANY: [1684]
AUTOR: Francesc Soler, advocat
ORDENANT: Maria de Queralt Codina i de Cardona, comtessa de Santa Coloma de Queralt
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa dels marmessors de la comtessa de Santa Coloma de Queralt contra el comte de
Santa Coloma de Queralt
CARACTERÍSTIQUES: 44 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 16 lliures i 2 sous
FONT: pagament fet per Joan Vilardaga, vicari perpetu de la parròquia de Santa Maria del Mar,
marmessor del testament de Maria de Queralt Codina i de Cardona, comtessa de Santa
Coloma de Queralt. Segons l’àpoca el memorial va ocupar 11 fulls, a raó de 1 lliura i 8 sous
per full. AHCB, Rafael Albià, Manual de 1684, 818/52, f.535, 22 de desembre de 1684.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11545

83.

Respuesta del muy Illustre consistorio al nuevo memorial dado por los visitadores,
que fueron desde el triennio de 1665 hasta el passado
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
AUTOR: De Sayol, Llampillas i altres
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: conflicte entre el consistori dels diputats de la Generalitat i els visitadors
CARACTERÍSTIQUES: 70 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 66 lliures, 12 sous i 6 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per albarà de 13 de juliol [de 1685]
foren dites en dita Taula al dit Figaró per la impressió de un memorial en resposta de altre fet
per los molt Illes. Srs. visitadors, per un compte passat per lo racional de 13 juliol 1685, 66 ll
12 s 6 d. ACA, Generalitat, Registre de dates extraordinàries del trienni de 1683, Sèrie G,
46/40, f.79-79v.
OBSERVACIONS: text datat a Barcelona el 20 de juny de 1685
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5027
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84.

Capítols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comptat
de Rosselló y Cerdanya fets en Corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any
MDLXIIII, inclusive, y dels drets que per práctica y altrament se paguen, en lo
trienni de MDLXXV

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: capítols dels drets de la Generalitat de Catalunya
CARACTERÍSTIQUES: 2 volums, 208 i 84 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 355 lliures i 16 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per albarà de 11 de janer 1686 foren
dites en la Taula de la present ciutat a Rafel Figaró, estamper, per aver estampat 500 llibres
intitulats Capítols dels drets y altres cosas del General, fets en Corts Generals del any 1481
fins lo any 1564, per un compte passat per lo racional a 9 de janer 1686, 355 lliuras, 16 sous”.
ACA, Generalitat, Registre de dates extraordinàries del trienni de 1683. Sèrie G, 46/40, f.127.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6479 i 6480

85.

Pro tutoribus et curatoribus pupillae Marquesiae Mas et Esteve, Villaefranchae
Peniten., contra Iosephum Rossines not. eiusdem villae

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1685
AUTOR: Josep Arcidet i Josep Güell, advocats de Barcelona, i Mateu Cerdà, advocat de
Vilafranca del Penedès
ORDENANT: Joan Ginesta, botiguer de draps de Vilafranca del Penedès, tutor de Marquesa
Mas, filla de Nicolau Mas, burgès de Vilafranca del Penedès
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa dels tutors de Marquesa Mas contra Josep Rossinés, notari de Vilafranca del
Penedès
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 40 exemplars
IMPORT: 5 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet per Joan Ginesta a Rafael Figueró. AHPB, Josep Llaurador, Quart
manual, 861/6, f.37-37v, 6 de gener de 1686.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 84-1

86.

Instrucción de sacerdotes, en que se les da dotrina muy importante para conocer la
alteza del sagrado oficio sacerdotal

IMPREMTA: Martí Gelabert i Jaume Caís, administrador de la impremta Cormellas
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ANY: 1685
AUTOR: Antonio de Molina
ORDENANT: Joan Pahïssa, Bernat Nivell i Joan Roca
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: formació sacerdotal
CARACTERÍSTIQUES: 663 pàgines, 4º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 283 lliures i 10 sous (sense comptar el paper)
FONT: contracte d’impressió acordat entre Antonio de Molina i els dos impressors. AHPB,
Pere Màrtir Llunell, Tercer llibre de concòrdies, 719/92, s/f, 4 de març de 1683.
OBSERVACIONS: cost de la impressió deduït de les condicions del contracte d’impressió.
Aquesta obra fou iniciada de forma compartida per Martí Gelabert i Jaume Caís,
administrador de la impremta Cormellas, segons consta en el contracte signat el 1683 amb els
llibreters Pau Agell, Bernat Nivell i Gabriel Subirana. Segons el contracte, l’obra havia de
tenir 81 fulls d’estampa i el preu acordat fou de 3 lliures i 10 sous per full, aportant el paper
els llibreters. AHPB, Pere Màrtir Llunell, Tercer llibre de concòrdies, 719/92, s/f, 4 de març
de 1683. Gelabert es va desdir de continuar la impressió un any després i va cedir la part que
tenia impresa al llibreter Joan Roca. AHPB, Pere Màrtir Llunell, Trenta-setè manual, 719/42,
f.240v-242, 8 de juny de 1684. Posteriorment, Pau Agell va transferir també la seva part al
llibreter Joan Pahïssa. AHPB, Pere Màrtir Llunell, Trenta-vuitè manual, 719/43, f.89v-91, 15
de febrer de 1685. Pahïssa, Nivell i Roca, els tres llibreters que van assumir finalment
l’edició, van pagar 112 lliures a Teresa Cormellas per la part d’aquesta obra que havia imprès
Jaume Caís. AHPB, Jeroni Guiu, Manual de 1685, 846/5, f.155-156, 27 de setembre de 1685.
LOCALITZACIÓ: BC, Tor. 361-8º

87.

Sacri regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones, cum annotatiunculis post opus
animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis
IMPREMTA: Anton Ferrer i Baltasar Ferrer
ANY: 1686
AUTOR: Miquel de Calderó
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 780 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 770 lliures i 5 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a partir d’un compte presentat per la impremta.
“Compte del llibre tinch estampat del señor Don Miquel de Calderó, dr. de la Real Audiència
y de la Tersera Sala, lo qual ha tingut 195 fulls que a rahó de 2 lliures, 12 sous per lo
compòndrer y tirar, com consta llargament en lo acte fet de dit llibre, rebut en la Escrivania
Major de la Casa de la Deputació als 9 de novembre 1684, y una lliura, set sous per lo paper
ha entrat en cada full, que los dos partits muntan 3 lliuras, 19 sous, que tot junt importa 770
lliuras, 5 sous”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1683-1686, part 4º,
Sèrie General (N), 239, f.516v, 5 d’abril de 1686.
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LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-2507

88.

Decisiones reverendi cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pars tertia. Pro
recto contentionum et competentiarum regnorum inclitae Coronae Aragonum super
jurisdictione ecclesiastica in clericos & laycos

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: Miquel de Cortiada
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 848 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 837 lliures i 8 sous
FONT: contracte d’impressió acordat entre els diputats de la Generalitat i Rafael Figueró.
ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1683-1686, part 3º, Sèrie General
(N), 238, f.420v, 3 de setembre de 1685.
OBSERVACIONS: no es conserva el pagament final. El càlcul de l’import ha estat deduït del
preu de 3 lliures i 19 sous per full pagat per la Generalitat a Anton Ferrer aquell any per la
impressió de les Decisions de Miquel de Calderó.
LOCALITZACIÓ: BC, R(3)-Fol-71-72

89.

Sacri Supremi Regii Senatus Cathaloniae decisiones, auctore Nob. Bonaventura de
Tristany Boffill et Benach, cum indice locupletissimo (primer volum)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: Bonaventura de Tristany
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 886 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 875 lliures i 4 sous
FONT: contracte d’impressió acordat entre els diputats de la Generalitat i Rafael Figueró.
ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1683-1686, part 3º, Sèrie General
(N), 238, f.459, 5 de desembre de 1685
OBSERVACIONS: no es conserva el pagament final. El càlcul de l’import ha estat deduït del
preu de 3 lliures i 19 sous per full pagat per la Generalitat a Anton Ferrer aquell any per la
impressió de les Decisions de Miquel de Calderó.
LOCALITZACIÓ: BC, Prat 5-V-2 (I)
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90.

Villancicos que se cantaron en este año de 1686 a los 13 de noviembre en la fiesta que
celebró el (...) consistorio de los señores Diputados y Oydores de Cuentas del
Principado de Cathaluña en acción de gracias de la gloriosa expugnación de la ciudad
de Buda
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: Joan Barter
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: celebracions per la presa de la ciutat de Buda
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 560 exemplars
IMPORT: 6 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró, “per haver estampat per orde de ses
senyories sinch cents sexanta vilancicos fets per cantar y repartir en lo die de la dalt dita festa,
com llargament és de veurer en un compte despedit per dit rational a 17 de desembre 1686 y
ab apocha me ha firmada en la scrivania major a 18 de dit mes i any”. ACA, Generalitat,
Compte de les festes celebrades per la presa de Buda, 1686, Sèrie G, 35/4, f.3v, 18 de
desembre de 1686.
LOCALITZACIÓ: AHCB, B 1686 8º op.1

91.

Sermón fúnebre en las exequias reales y militares que el muy Ilustre consistorio del
Principado de Cataluña celebró de orden de su Magestad en su salón de San Jorge,
año 1686, anticipando el sufragio la piedad en obsequio de los que tan heroicamente
consagraron sus vidas en el glorioso rendimiento de Buda, predicóle el doctor
Raymundo de Solà y de Segura
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1686
AUTOR: Raimon de Solà i Segura
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: oració fúnebre
TEMA: sufragi per les víctimes de la presa de Buda
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 17 lliures, 18 sous i 2 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Tinch pagat a Rafel Figueró,
estamper, deset lliures, divuyt sous y dos. Y al dit se li han pagat per haver estampat la prèdica
del pare Ramon Sala, que predicà lo dia de la funerària”. ACA, Generalitat, Compte de les
festes celebrades per la presa de Buda, 1686, Sèrie G, 35/4, f.3v, 18 de desembre de 1686.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 6016
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92.

Señor, el Braço Militar del Principado de Cataluña dizem que aviendo entendido que
los diputados y oidores de cuentas del mismo Principado avían acudido a los reales
pies de V.M. suplicando extrajudicialmente el reparo de las contrafacciones que
pretenden resultar de un contrato echo entre Don Manuel de Llupià (...) y Don Carlos
Ros y de Ortafa...

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1686
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: memorial de súplica
TEMA: disputa entre Braç Militar i la Diputació del General
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 300 exemplars
IMPORT: 8 lliures i 8 sous
FONT: pagament fet pel clavari del Braç Militar a l’impressor. “Tinch pagat a Joseph Llopis,
estamper, vuyt lliuras y vuyt sous per la primera impressió y tres centas copias del memorial
per lo negoci de la contrafacció se posa en mà de sa Magestat”. ACA, Generalitat, Dietari de
Deliberacions del Braç Militar, 1683-1693, Sèrie G, 69/4, f.449, 1 de març de 1687. Aquest
pagament consta també a: AHPB, Ramon Vilana Perles i de Ribes, Manual de 1687, 763/72,
f.170v-171, 1 de març de 1687.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 14915

93.

El muy Ilustre Braço Militar favorecido de su Magestad (...) con la noticia de que
para el reparo de algunas Constituciones en que juzgava aver incidido el spectable
don Manuel de Lupià, Portanvezes de General Governador de Cataluña, por razón
de un contrato echo con Don Carlos Ros y Ortafá...

IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: 1687
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: disputa del Braç Militar contra Cristóbal Ypoliti
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 15 lliures
FONT: pagament fet pel clavari del Braç Militar a l’impressor. “He pagat a Vicens Surià,
estamper, quinse lliuras (…) per estampar los papers mencionats (…) y altre que lo títol diu El
Braço Militar favorecido”. ACA, Generalitat, Dietari de Deliberacions del Braç Militar, 16831693, Sèrie G, 69/4, f.449, 26 d’abril de 1687.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-6943-38
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94.

Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae decisiones, cum additionibus ad primam
et secundam partem et duplici indice decisionum et additionum
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1687
AUTOR: Miquel de Calderó
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 844 pàgines
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 1.237 lliures, 6 sous i 8 diners.
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Compte del que dehuen los molt
Il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya a Rafel Figaró,
estamper, ciutedà de Barcelona, per haver estampat lo segon tomo de Decisions del sr. d.
Miquel de Calderó, lo qual conté quiscun tomo 211 fulls, que a rahó de 2 lliuras, 12 sous lo
full, de compòndrer y tirar, conforme consta del acte del concert entre sa senyoria y dit
Figueró firmat, importa la suma y quantitat de 548 lliuras, 12 sous; ítem, per 298 raymas y 8
mans han entrat en los 660 tomos, a rahó de 1 lliura rayma, valen 298 lliuras, 8 sous; ítem, per
haver tirat 340 tomos més dels 660, que era lo concert, importa per quiscun full catorze mans
de paper, que valen 14 sous; ítem, per lo tirar dit llibre, 10 s; item, per la lletra y tinta, altres
10 sous, que ab tot ve a ser 1 lliura, 14 sous, per tirar, ab que tots los dits 340 tomos, ultra dels
dits 660, valen 357 lliuras; ítem, per mil planxas ha tirades dit Figueró de las armas del Exm.
Señor marquès de Leganés, per posar en quiscun llibre, a rahó de 8 diners quiscuna, importa
33 lliuras, 6 sous, 8 diners”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1686,
part 2º, Sèrie General (N), 241, f.675, 21 de novembre de 1687
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-3248

95.

Práctica de curas y missioneros, que contiene varios sermones, doctrinas, letras y
diálogos, parte tercera
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1688
AUTOR: Juan Agustín Ramírez Orta
ORDENANT: Domènec Mora, mercader de Barcelona
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: formació sacerdotal
CARACTERÍSTIQUES: 568 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 650 exemplars
IMPORT: 525 lliures i 8 sous
FONT: contracte d’impressió acordat entre Domènec Mora i Martí Gelabert per imprimir “la
tercera parte de los padres, curas y missioneros, compost per lo molt reverent don Joan
Augustín Ramírez, canonge magistral de la Santa iglésia de Calatayut”. AHPB, Francesc
Llauder, Manual de 1687, 787/23, f.76v-77v, 14 de maig de 1687.
OBSERVACIONS: import de la impressió deduït del preu per full, 3 lliures i 14 sous, estipulat en
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el contracte.
LOCALITZACIÓ: UdG, Biblioteca Diocesana, 25/653

96.

Sacri Supremi Regii Senatus Cathaloniae decisiones (segon volum)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Bonaventura de Tristany
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 898 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 888 lliures i 16 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Deuhen los molt Il·lustres. senyors
deputats y oydors de comptes del General de Catalunya a Rafel Figaró, estamper de dit
General, per haver estampat lo llibre de Decisions civils de don Bonaventura de Tristany, que
ha tingut dos cents trenta y tres fulls cada llibre, y se·n han estampats sis cents sexanta tomos,
que a rahó de dos lliuras vuyt sous quiscun full importan los dits sis cents sexanta tomos sinch
centas sinquanta nou lliuras, quatre sous; ítem, per tres centas y set raymas y dotze mans de
paper han entrat en dits sexanta sis tomos, a rahó la rayma una lliura, valen tres centas y set
lliuras, dotze sous; ítem, sis centas y sexanta plantxas, a rahó vuyt diners cada una, valen vint
y duas lliuras”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1686-1689, part 2º,
Sèrie General (N), 241, f.877v, 12 d’abril de 1688.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-6673

97.

Certifich y fas fe jo, Ioseph de Sauleda, subrogat en lo ofici de secretari y escrivà
major del general de Catalunya, avall firmat, com en un llibre intitulat Dietari del
trienni 1629, ab cubertas de pergamí, recòndit en lo arxiu de la present Casa de la
Deputació (...) se troba (...) cusit (...) un vot

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: Josep Sauleda, escrivà major del General
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: certificat
TEMA: vot fet pels militars l’any 1630
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 5.130 exemplars
IMPORT: 43 lliures, 16 sous i 8 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró, “per aver estampat sinch mil cent y
trenta vots, lo qual vot refereix las Consti[tu]cions de Cathalunya, fins a sinquanta a rahó de
quinsa rals y los demés fins los sinch mil cent y trenta a rahó de dos dinés per full, y se féu lo
vot lo any de 1630, per los capitans y soldats y gent de guerra, val tot junt dit vot 43 lliuras,
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16 sous, 8 diners”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1686-1689, part
2º, Sèrie General (N), 241, f.954, 22 de maig de 1688.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.5464

98.

Copia de la Real carta que su Magestad (...) se ha dignado escrivir al (...) Brazo
Militar del Principado de Cataluña en respuesta de la que se escrivió a su Magestad
por el mismo Brazo al primero del presemte mes de mayo de 1688
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1688
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: carta reial
TEMA: privilegi del Braç Militar sobre allotjaments
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 500 exemplars
IMPORT: 4 lliures
FONT: pagament fet pel clavari del Braç Militar a Rafael Figueró. “Tinch pagat a Rafel
Figueró, estamper, quatre lliuras per imprimir vint mans de la carta que sa Magestat, Déu lo
guarde, fou servit escríurer al molt Il·lustre Bras”. ACA, Generalitat, Dietari de Deliberacions
del Braç Militar, 1683-1693, Sèrie G, 69/4, f.753v, 28 de maig de 1688.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/1/15-20

99.

Juris responsum pro Francisco Rovira et de Robles, domicello, contra Franciscum
Guitart, civem honoratum Barcinonae et Gerundae, V.J.D., et Franciscum, eius filium
IMPREMTA: Vicenç Surià
ANY: [1688]
AUTOR: Rafael Llampilles i Francesc Todà i Gil, advocats
ORDENANT: Francesc Rovira i de Robles, governador d’Hostalric
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de Francesc Rovira contra Francesc Guitart
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 9 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per Francesc Rovira i de Robles a Vicenç Surià. AHPB, Pere Màrtir Vila,
Manual de 1688, 849/3, s.f., 14 de març de 1688.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 414-5

100.

Decisiones reverendi cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pars quarta. Pro
recto contentionum et competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super
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jurisdictione ecclesiastica in clericos & laicos & super jurisdictione seculari in laicos
& clericos
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1689
AUTOR: Miquel de Cortiada
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 800 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 780 lliures i 11 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per cent noranta y nou fulls que ha
ocupat dit quart tomo de Decisions de dit noble don Miquel de Cortiada, de lletra de Atanasia,
que a raó de [en blanc] [25 rals], en virtut de dit concert, importa la cantitat de 517 lliuras, 8
sous; ítem, per lo valor de dos centas sexanta tres raymas y tres mans de paper que ha entrat
en la impressió de dit tomo, per aver-se tirat sis cents sexanta tomos, que a rahó de una lliura
rayma importa la cantitat de dos centas sexanta tres lliuras, tres sous”. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1686-1689, part 3º, Sèrie General (N), 242, f. 1.581,
20 de maig de 1689.
OBSERVACIONS: preu per full extret del contracte d’impressió. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1686-1689, part 2º, Sèrie General (N), 241, f.1088, 26
d’agost de 1688.
LOCALITZACIÓ: BC, 1-VI-19

101.

Vida admirable y muerte prodigiosa de Nicolás de Ayllon y con renombre mas
glorioso Nicolás de Dios

IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1689
AUTOR: Bernardo Sartolo
ORDENANT: Col·legi de Betlem, de Barcelona
TIPOLOGIA: vides de sants
TEMA: biografia de Nicolás Ayllón
CARACTERÍSTIQUES: 408 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.016 exemplars
IMPORT:
FONT: reclamació presentada per la Companyia de Jesús contra Josep Llopis, acusant-lo
d’haver imprès més llibres dels 1.000 acordats. AHPB, Lluís Cases, Manual de 1689, 828/5,
f.308v-310, 23 de novembre de 1689.
LOCALITZACIÓ: BPEB, 92 (Nic) Sar
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102.

Considerant lo Il·lustre y Fidelíssim Consistori de Deputats y Oydors del Principat de
Cathalunya los diferents disgustos que tant a menut esdevenen entre los paysans y
soldats, per rahó dels allotjaments...
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1690
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: carta circular
TEMA: donatiu voluntari per les despeses derivades de la Guerra dels Nou Anys
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 1.150 exemplars
IMPORT: 11 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per aver estampat vuyt cents papers
per donar per las vilas y llochs del Principat, que han tingut un full, fins a sinquanta a rahó de
quinsa rals y los demés fins a set cents y sinquanta a rahó de dos dinés per full, que tot junt
suma 7 lliuras, 15 sous”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 16891692, part 1º, Sèrie General (N), 243, f.147, 18 d’abril de 1690. “Per aver estampat tres cents
sinquanta papers per donar per las vilas y llochs del Principat de Cathalunya, afí y afecte per
lo donatiu, fins a senquanta a rahó de quinsa rals y los demés fins als tres cents a rahó de dos
dinés cada un, que entra tot, junt, val quatra lliuras”. Ibidem, f.149, 20 d’abril de 1690.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.11118

103.

Cursus philosophicus ad mentem Seraphici Doctoris D. Bonaventvrae
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1691
AUTOR: Jacint d’Olp
ORDENANT: Anton Tallander, corredor d’orella, i Anton Bernadà, esparter
TIPOLOGIA: llibre de filosofia
TEMA: curs de filosofia
CARACTERÍSTIQUES: 612 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 625 exemplars
IMPORT: 153 lliures
FONT: contracte d’impressió acordat entre Anton Tallander i Anton Bernadà amb Martí
Gelabert. AHPB, Joan Canals, Segon manual, 878/1, f.255-257, 6 de setembre de 1690.
OBSERVACIONS: import de la impressió deduït del preu per full (2 lliures) estipulat en el
contracte. Tallander i Bernadà van proporcionar el paper a l’impressor.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-3002

104.

Manual de exercicios espirituales para tener oracion mental
IMPREMTA: Joan Jolis
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ANY: 1691
AUTOR: Tomás de Villacastín
ORDENANT: Baltasar Ferrer, Miquel Planella i Jacint Janer, llibreters
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: exercicis espirituals
CARACTERÍSTIQUES: 720 pàgines, 16º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.300 exemplars
IMPORT: 66 lliures, 7 sous i 6 diners
FONT: contracte d’impressió acordat entre els llibreters Baltasar Ferrer, Miquel Planella i
Jacint Janer i l’impressor Joan Jolis. AHPB, Joan Navés, Catorzè manual, 1691, 845/23, s.f.,
13 de gener de 1691.
OBSERVACIONS: import de la impressió deduït del preu per full (2 lliures i 19 sous) estipulat en
el contracte. Els llibreters van proporcionar el paper a l’impressor.
LOCALITZACIÓ: BPEB, 248.152 Vil

105.

Resumen additionatum diversarum iuris et facti allegationum pro prima instantia
celebris causae fideicommissi bonorum domus de Planella de Talamancas possessae
per nob. Ioannem de Amat & Despalau (...) ad instantiam Illustris Capituli sedis
Minorisse reverendae comunitatis presbyterorum villae Modilianen

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: Bofarull, advocat
ORDENANT: capítol de la catedral de Manresa
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de la parròquia de Moià i altres contra Joan Amat i Despalau
CARACTERÍSTIQUES: 140 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 42 lliures
FONT: pagament fet per Magí Barrera, ciutadà honrat de Barcelona, a Rafael Figueró, “pro
laboribus imprimendi resumen additionarum diversarum juris et fati allegationum pro prima
instantia causa fideicomisi bonorum domus de Planella et Talamanca pocesa per nobilem D.
Joannem Amat et Despalau, administratorio nomine filiorum suorum in causa suplicationis
vertente in Sacro Supremo Regio Consilio Principatus Cathalonia (...) ad instantiam Illustris
Capituli sedis Minorisa”. AHPB, Bonaventura Torres, Trentaquatrè manual, 770/34, f.134, 26
d’abril de 1692.
OBSERVACIONS: text datat a Barcelona el 29 de juliol de 1691
LOCALITZACIÓ: ICAB, 44-2

106.

Decisiones et enucleationes criminales, seu praxis regii criminalis concilii
Cathaloniae, curiarum inferiorum, necnon aliorum tribunalium ecclesiasticorum et
saecularium (primer volum)
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1691
AUTOR: Pere d’Amigant
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 1004 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 963 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. Els diputats van ordenar que li fossin
pagades 466 lliures i 15 sous, “i se li paguen, ço és, 463 lliures 15 sous a compliment de 963
lliures 15 sous, per haver imprès a compte del General el llibre de Decisions Criminals de
Pedro de Amigant, dels quals se n’han estampat 660 exemplars, és a saber, per lo paper y
mans, com las restants sinch centas lliuras tingui ja rebudas dit Figaró en diferents vegadas”.
ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1689-1692, part 3º, Sèrie General
(N), 245, f.521v, 26 de febrer de 1692
LOCALITZACIÓ: BC, R(3)-4-6

107.

Gleba de discursos, en excelencias de la Gleba de oro, Maria, baxo la invocación de la
Gleba coronada de muchos favores, gracias y milagros para consuelo de sus devotos,
cuyo muy devoto y freqüentado santuario está erigido en el término de la villa de San
Hipólyto de Voltregá, del obispado de Vique
IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1692
AUTOR: Francesc Poquí, canonge de la seu de Vic
ORDENANT: administradors del santuari de la Gleva
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: culte marià
CARACTERÍSTIQUES: 434 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT: 216 lliures
FONT: contracte d’impressió acordat entre Francesc Boxó, doctor en teologia, rector de
l’església parroquial de sant Hipòlit de Voltregà, bisbat de Vic, Josep Camps, pagès, i
Francesc Codina, paraire de Sant Hipòlit, obrers i administradors del santuari de nostra
senyora de la Gleva, amb l’impressor. AHPB, Lluís Cases, Manual de 1692, 828/6, f.172v174, 8 de gener de 1692.
OBSERVACIONS: les dues parts van pactar assumir les despeses i els beneficis de la venda dels
llibres al 50%. Els administradors del santuari de la Gleva van pagar 108 lliures a l’impressor.
AHPB, Lluís Cases, Manual de 1692, 828/6, f.211-212, 10 de juliol de 1692.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-246/5/11

108.

Collegij Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli primitivae
observantiae cursus theologiae moralis
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1692-1700
AUTOR: Andrés de la Madre de Dios
ORDENANT: orde de carmelites descalços
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: teologia moral
CARACTERÍSTIQUES: 4 volums
QUANTITAT: 1.432 exemplars del primer volum, 1.432 del segon, 1.370 del tercer i 1.232 del
quart.
IMPORT:
FONT: contracte d’impressió acordat entre l’orde dels carmelites descalços i l’impressor.
AHPB, Joan Canals, Manual de 1692, 878/2, f.186-192, 24 de juliol de 1692.
LOCALITZACIÓ: BC, 14-VI-36 (vol.1), BC, 14-VI-37 (vol. 2), BC, 14-VI-38 (vol.3) i BC, 14VI-39 (vol. 4)

109.

Al·legació en dret en favor dels cònjuges Jaume Llobateras y Maria Justa Llobateras
y Flaquer y Francesch Elias y Gertrudis Elias y Flaquer (...) contra Jacinto Serra,
botiguer de telas (…) ab relació de (...) Vicens de Sabater

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1693]
AUTOR: Arcidet i Minguella, advocats
ORDENANT: Jaume Llobateras, mercader de Barcelona
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de Jaume Llobateras contra Jacint Serra, botiguer de teles de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 34 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 80 exemplars
IMPORT: 13 lliures
FONT: pagament fet per Jaume Llobateras a Rafael Figueró, “de tretze lliures, moneda
barcelonesa, y ditas són per vuytanta memorials de vuyt fulls y mig quiscú, que ha estampat
per dit senyor Llobateras, fets per rahó de aquella causa que en la Real Audiència del present
Principat de Catalunya per y entre Jacinto Serra, botiguer de telas, ciutadà de Barcelona, (...) a
relació del magnífich senyor Vicens de Sabater, en drets y de la Real Audiència doctor”.
AHPB, Ramon Godolà, Esborrany de 1693, 857/4, f.73-73v, 17 de juliol de 1673.
LOCALITZACIÓ: ICAB, 22-6

110.

Discurs en fet y en dret per lo syndich de la Excel·lentissima ciutat de Barcelona y
Lluis Fontanils (...) ab lo syndich de la vila de Martorell

IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Jaume Caís
ANY: 1693
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
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TEMA: causa del Consell de Cent contra el síndic de la vila de Martorell
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 100 exemplars
IMPORT: 14 lliures i 17 sous
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a partir d’un compte presentat per la impremta. “A 6
de octubre [1693] he entregat al syndich de la present Ciutat un memorial en favor de la
Ciutat y lo doctor Fontanils, contra la universitat de Martorell, y ha tingut sis fulls, y se han
fets 100 còpias a rahó de 1 lliuras, 12 sous, fins a 30, y de 30 anamunt a 3 diners per full,
valen los 70 fulls 17 sous, 6 diners, junt lo un full val 2 lliuras, 9 sous, 6 diners, y junts tots
los sis fulls valen 14 lliuras, 17 sous”, dins el “Compte de la feyna se ha estampada en la
estampa del doctor Joseph Cormellas per orde dels Excel·lentíssims concellers de la present
ciutat de Barcelona per mi, Jauma Cays, estamper, en los anys 1693 y 1694”. AHCB, Consell
de Cent, Memorial de Comptes, 1694-95, 1B-XII-34, s.f., 24 de maig de 1694.
LOCALITZACIÓ: UPF, ZX1693.D57
111.

Iuridicus discursus pro nobili Maria Falco et Cassador, consorte nobilis Ioannis
Baptistae Falco, contra Ludovicum Porta, civem honoratum Barcinonae
IMPREMTA: Josep Moyà
ANY: [1693]
AUTOR: Farnés i Cellarés, advocats
ORDENANT: Maria Falcó i Cassador
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de Maria Falcó i Cassador contra Lluís Porta, ciutadà honrat
CARACTERÍSTIQUES: 28 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 7 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pels marmessors de Maria Falcó i Cassador, vídua de Joan Baptista Falcó,
a Josep Moyà. AHPB, Joan Ribes, Manual de 1693, 832/14, f.12-12v, 13 de febrer de 1693.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-38/2/1-8

112.

Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli Primitivae
Observatione cursus theologicus iuxta miram D. Thomae doctrinam. Tomus
undecimus, complectens tract. XXII et tract. XXIII
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1694
AUTOR: Juan de la Anunciación
ORDENANT: orde de carmelites descalços
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: teologia moral
CARACTERÍSTIQUES: 1.058 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT:
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FONT: contracte d’impressió acordat entre l’orde dels carmelites descalços i l’impressor.
AHPB, Joan Canals, Manual de 1693, 878/3, f.62-65v, 18 de març de 1693.
LOCALITZACIÓ: BPEB, 23"16" Sal

113.

Per Emmanuel Desvalls y Escura, doncell, contra los acrehedors dels béns dotals de
Casilda Desvalls y Escura, sa mare, a relaciò del magnífich Vicens de Sabater

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: [1694]
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Manuel Desvalls i Escura, cavaller de Girona
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de Manuel Desvalls contra el convent de Sant Daniel de Girona i altres creditors
dels béns de Casilda Desvalls i Escura, la seva mare
CARACTERÍSTIQUES: 84 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 40 exemplars
IMPORT: 38 lliures i 14 sous
FONT: pagament fet per Manuel Desvalls i Escura a Rafael Figueró. AHPB, Lluís Cases,
Manual de 1694, 826/7, f.212-212v, 20 de setembre de 1694.
OBSERVACIONS: el memorial ocupa 20 fulls i mig i el pagament de la impressió es va fer a raó
de 14 rals per full (1 lliura i 8 sous) i les 40 còpies a 5 sous cada una.
LOCALITZACIÓ: BUB, C-239/1/15-37

114.

Trabajos de Jesús

IMPREMTA: Martí Gelabert i Josep Texidó
ANY: 1695
AUTOR: Thomé de Jesus
ORDENANT: Martí Gelabert, Josep Texidó, impressors, i Jaume Batlle, llibreter
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: vida de Jesús
CARACTERÍSTIQUES: 848 pàgines, en dos volums, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT:
FONT: contracte d’impressió acordat entre Martí Gelabert, Josep Texidó i Jaume Batlle.
AHPB, Pere Pau Ribes, Vint-i-tresè manual, 820/5, f.159-160v, 30 de juny de 1695.
OBSERVACIONS: edició pagada a parts iguales per la societat formada per Martí Gelabert,
Josep Texidó i Jaume Batlle.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-6273
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115.

Suplicació presentada per don Francisco Maria Feliciani com ha llegítim procurador
de la Sereníssima República de Gènova, Hypolito Gallo y altres interessats en la
aprehenció feta per los ministres y officials del Tribunal de la Capitania General en
los dies 9 y 10 de agost del any 1668, de diffarents partidas de reals de vuit, plata
obrada, moneda de or y de altres en la galera patrona de dita República, per ocasió
del que se troba pendent vui causa de liquidació y decret de execució de la
contrafacció contra dits ministres y officials declarada
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1695
AUTOR: Isidor Pi i Pagès, advocat
ORDENANT: Francesco Maria Feliciani, procurador de la República de Gènova
TIPOLOGIA: memorial de súplica
TEMA: causa entre la República de Gènova i la Capitania General de Catalunya
CARACTERÍSTIQUES: 72 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 75 exemplars
IMPORT: 26 lliures i 5 sous
FONT: pagament fet per Francesco Maria Feliciani a Martí Gelabert per una súplica presentada
a la Reial Audiència el 19 d’octubre de 1695. AHPB, Joan Pere Fabra, Manual de 1696,
827/13, f.104v-105, 21 d’abril de 1696.
OBSERVACIONS: imprès datat a Barcelona el 19 d’octubre de 1695.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2725

116.

Avisos espirituales de Santa Theresa de Jesús, comentados por el padre Alonso de
Andrade
IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1695
AUTOR: Santa Teresa de Jesús
ORDENANT: Jacint Escona i Joan Terrasánchez, llibreters de Barcelona
TIPOLOGIA: llibre religió
TEMA: misticisme
CARACTERÍSTIQUES: 2 volums, 552 i 506 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 750 exemplars de cada volum
IMPORT: 489 lliures, 6 sous i 6 diners
FONT: contracte d’impressió acordat entre Josep Cormellas, propietari de la impremta, i els
llibreters Jacint Escona i Joan Terrasánchez. AHPB, Francesc Serra, Sisè manual, 875/22,
f.232-233, 13 de setembre de 1694.
OBSERVACIONS: cost de la impressió obtingut del preu per full (37 rals) estipulat en el
contracte. (1.558 pàgines en 4º = 132 fulls i quart x 37 rals (3 lliures i 14 sous) = 489 lliures, 6
sous i 6 diners). Es dedueix que el responsable d’aquesta edició fou l’impressor Tomàs
Loriente perquè en aquell moment era l’administrador de la impremta Cormellas.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-4311 (vol. 1), BUB, XVII-1239 (vol.2)
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117.

Govierno general, moral y político hallado en las aves mas generosas y nobles, sacado
de sus naturales virtudes y propiedades

IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1696
AUTOR: Andrés Ferrer de Valdecebro, frare de l’orde de predicadors
ORDENANT: desconegut
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: teologia moral
CARACTERÍSTIQUES: 480 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: un mínim de 750 exemplars
IMPORT:
FONT: fe d’impressió feta davant notari per Joan Baptista Altés i Miquel Montanyès,
treballadors de la impremta Cormellas, a petició de Josep Cormellas, propietari. AHPB,
Francesc Serra, Vuitè manual, 875/24, f.157v-158v, 24 de març de 1696.
OBSERVACIONS: Altés i Montanyès van donar fe que 750 exemplars d’aquest llibre eren a punt
de ser enviats a Madrid en dues caixes. El nombre d’exemplars impresos, per tant, podria ser
major.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-4879

118.

Suplicació y breu resumen de tot lo contengut en la suplicació per lo llegítim
procurador de la Sereníssima República de Gènova, del capità Hypolito Gallo y
demés altres interessats, presentada als 19 de octubre 1695 y provehida als 19 de
dezembre del mateix any, tant en exclusió de la excepció rei iudicatae opposada en
força de la última Real provisió, en lo present judici de contrafacció feta com y també
en justificació de la restitució in integrum contra de aquella per lo suplicant
implorada y total manifestació de la real existencia dels tres nous reliquos que
novament se demanan

IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1696
AUTOR: Isidor Pi i Pagès, advocat
ORDENANT: Francesco Maria Feliciani, procurador de la República de Gènova
TIPOLOGIA: memorial de súplica
TEMA: causa de contrafacció entre la República de Gènova i la Capitania General de
Catalunya
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 80 exemplars
IMPORT: 6 lliures i 1 sou
FONT: pagament fet per Francesco Maria Feliciani a Martí Gelabert per la impressió d’una
súplica presentada a la Reial Audiència el dia 11 d’abril de 1696. AHPB, Joan Pere Fabra,
Manual de 1696, 827/13, f.104v-105, 21 d’abril de 1696.
OBSERVACIONS: imprès datat l’11 d’abril de 1696
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2866

119.

Brevis juris recupilatio qua tutantur variis ae diversis doctorum placitis singula iura
que sparsim allegata reperiuntur in supplicatione per hanc partem legitimi
procuratoris serenissimae Reipublicae Genuensis & aliorum interesse habentium,
oblata die II Aprilis 1696 necnon locum esse...
IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1696
AUTOR: Isidre Pi i Pagès, advocat
ORDENANT: Francesco Maria Feliciani, procurador de la República de Gènova
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa de contrafacció entre la República de Gènova i la Capitania General de
Catalunya
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 80 exemplars
IMPORT: 3 lliures i 6 diners
FONT: pagament fet per Francesco Maria Feliciani d’un memorial “in jure” presentat a la
Reial Audiència el dia 11 d’abril de 1696. AHPB, Joan Pere Fabra, Manual de 1696, 827/13,
f.104v-105, 21 d’abril de 1696.
OBSERVACIONS: imprès datat l’11 d’abril de 1696.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2866 bis

120.

Panegyrico funeral en las exequias de la Cathólica Magestad la Sereníssima Reyna
madre doña Mariana de Austria, nuestra Señora, que celebró la Excelentíssima
ciudad de Barcelona en su iglesia cathedral, día 19 de junio de 1696
IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1696
AUTOR: Francesc Garrigó
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: oració fúnebre
TEMA: mort de la reina Marianna d’Àustria
CARACTERÍSTIQUES: 60 pàgines, 4º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 45 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a Josep Cormellas. “Ítem, usant de la mateixa
facultat, [els consellers] deliberan que sian pagadas al dr.mr.Joseph Cormellas, quaranta sinch
lliuras per 1.250 relacions de funerària y prèdica ha fet esta Ciutat enla catedral de la present
Ciutat per ocasió de la mort de la Sereníssima senyora Reyna D. Marianna de Àustria, que
gose de gloria, mara del Rey nostre Senyor, que Déu guarde, y ha estampat en sa estampa per
servey de la present Ciutat, contenint set fulles y mitja cada relació y predica, a raó de 6
lliures per quiscun full”. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions de 1696, 118-CC,
f.239, 17 d’agost de 1696.
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LOCALITZACIÓ: BUB, B-39/3/16-8

121.

Història dels gloriosos martyrs Sant Maurici, Santa Agnès y Sant Fructuós, ab sos dos
diacas, Auguri y Eulogi, y de la trasllació dels seus cossos sants a la ciutat de Manresa

IMPREMTA: Joan Jolis
ANY: 1696
AUTOR: Joan Germés
ORDENANT: administradors de la confraria dels Cossos Sants de la seu de Manresa
TIPOLOGIA: vides de sants
TEMA: història dels Cossos Sants de Manresa
CARACTERÍSTIQUES: 488 pàgines, 8º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 190 lliures i 2 diners
FONT: pagament fet pels administradors de la confraria dels Cossos Sants de la seu de
Manresa a l’impressor. AHPB, Francesc Serra, Vuitè manual, 875/24, f.518-518v, 21 de
novembre de 1696.
LOCALITZACIÓ: BC, 9-II-16

122.

Festividades de María Santíssima, consagradas a su Magestad soberana

IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1696
AUTOR: Manuel de Guerra y Ribera, frare mercedari
ORDENANT: Pedro de León, cavaller castellà
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: culte marià
CARACTERÍSTIQUES: 2 vols., 472 i 504 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT:
FONT: Simó Vila i Guillermo Francisco Alcanduz, joves impressors, treballadors de la
impremta de Josep Texidó, van donar fe davant notari, l’octubre de 1702, que el volum primer
del “Marial de las festividades de Nuestra Señora”, de Manuel de Guerra y Ribera, de l’orde
de redempció de captius, s’havia imprès a casa de Texidó per compte del sergent major don
Pedro de León, de Madrid. A més, els dos impressors van assegurar que “han ohido ha dezir al
dicho Joseph Texidó que queria imprimir el segundo de Marial”. AHPB, Ignasi Teixidor,
Segon manual, 909/2, f.161-162, 14 d’octubre de 1702.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-6185 (vol.1) i XVII-2508 (vol.2)

123.

Decisiones et enucleationes criminales seu praxis regii criminalis concilii Cathaloniae,
curiarum inferiorum, necnon aliorum tribunalium ecclesiasticorum et saecularium
(segon volum)
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IMPREMTA: Josep Llopis
ANY: 1697
AUTOR: Pere d’Amigant
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 988 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 725 exemplars
IMPORT: 1.173 lliures, 12 sous i 8 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Josep Llopis. “El dia present [24 de març de 1698] dit
[Josep] Llopis a presentat caució a l’escrivania major de que en dies passats lliurà 660 tomos i
65 més, en els quals, segons el compte donat per Llopis, s’emplearen 371 raimes de paper,
que a raó de 1 lliura i 1 sou importen 389 lliures i 11 sous, que en cada tomo de dits llibres hi
ha 247 fulls i mig, que a 2 lliures 12 sous per full per la feina importen 643 lliures 10 sous, i
725 lamines de mig full que es troben en dits 725 tomos, a raó de 4 lliures el centenar, valen
29 lliures i per lo treball de imprimir lo principi de vermell, embalar y traginar los llibres en la
Diputació importa sis lliures, deu sous, i els 65 tomos a 1 lliura, 12 sous i 4 valen 105 lliures 1
sou i 8 diners, que tot junt importa 1.173 lliures, 12 sous i 8 diners”. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1695-1698, part 4º, Sèrie General (N), 253, f.661v, 24
de març de 1698.
LOCALITZACIÓ: BC, R(3)-4-7

124.

Tarifa dels preus de las cosas baix escritas en que se deuhan vèndrer dins la present
ciutat de Barcelona en lo any 1697 y fins la nova fahedora per lo any 1698, disposada
y feta per lo savi Concell de 36, tingut y celebrat a 21 de febrer de 1697
IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1697
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: tarifes
TEMA: establiment dels preus de les coses que es venen a la ciutat de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 150 lliures
FONT: deliberació del Consell Ordinari de 36, ordenant que fossin pagades 150 lliures a Josep
Cormellas, propietari de la impremta, “per lo estampar las tariffas dels preus del peix del
present any, taverners i revenedors y per lo paper ha posat en ditas tariffas, conforme lo
compte per ell donat”. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions de 1697, 119-CC,
f.322v, 20 de novembre de 1697.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 2512

125.

Villancicos que se cantaron en la celebridad de la fiesta de su patrón S. Jorge que hizo
el muy Ilustre y Fidelíssimo Consistorio de los Deputados y Oydores de Cuentas del
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Principado de Cataluña a Dios nuestro Señor, en acción de gracias de las pazes y
restitución de las plaças a su monarca Carlos II (que Dios guarde) los días 15 y 16 de
Febrero 1698, cantólos la capilla de la iglesia cathedral, siendo maestro (…) Francisco
Valls
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1698
AUTOR: Francesc Valls
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: celebracions per la pau amb França, signada amb el Tractat de Ryswick
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 9 lliures, 9 sous i 8 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró, per “haver estampat mil villancicos
per la dita festa”. ACA, Generalitat, Volums, Sèrie G, 35/4, f.7, 21 de març de 1698.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-65/5/8-70

126.

Cartas de la seráfica y mística doctora Santa Teresa de Jesús

IMPREMTA: Martí Gelabert
ANY: 1700
AUTOR: Santa Teresa de Jesús
ORDENANT: Joan Cassanyes i Jaume Batlle, llibreters
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: misticisme
CARACTERÍSTIQUES: 472 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 354 lliures
FONT: contracte d’impressió signat entre Martí Gelabert i els llibreters Joan Cassanyes i
Jaume Batlle. AHPB, Pere Pau Pujol, Segon manual, 910/2, f.276-277, 10 de novembre de
1699. Pagament fet pels llibreters a l’impressor. AHPB, Pere Pau Pujol, Tercer manual, 910/3,
f.74v-75v, 2 de maig de 1700.
OBSERVACIONS: Martí Gelabert va acordar la impressió amb els llibreters a un preu de 6
lliures el full. L’obra conté 472 pàgines en 4º, cosa que va implicar la utilització de 59 fulls
que, a raó de 6 lliures, suposava un import total de 354 lliures. Això no obstant, Gelabert no
va acabar la impressió abans de la fi del mes de gener del 1700, tal i com havia pactat amb els
llibreters, de manera que aquests es van reservar el dret d’exigir-li el pagament d’una pena de
5 rals per full que estipulava el contracte, cosa que hauria suposat un càrrec per a l’impresor
d’unes 53 lliures i 5 sous. AHPB, Pere Pau Pujol, Tercer manual, 910/3, f.37v-38v, 9 de febrer
de 1700.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-56/3/19
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127.

Villancicos que se cantaron en la capilla grande de la Casa de la Deputación a los 23
de abril 1700 en la celebración de la fiesta solemne del (...) San Jorge (...), cantólos la
Capilla de la Santa Iglesia Cathedral (...), siendo maestro (...) Francisco Valls
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1700
AUTOR: Francesc Valls
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: festa de Sant Jordi
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 14 lliures
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró, “per haver estampat los villansicos
que·s cantaren en la festa que se celebrà en la present Casa lo dia de la festa del gloriós invicte
cavaller i màrtir Sant Jordi del corrent any”. En el compte inserit: “per aver estampat mil
vilensicos, a rahó de vint rals fins a 40 y los demés a rahó de tres dinés lo full, valen entre tot,
14 lliuras”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1698-1701, part 3º,
Sèrie General (N), 256, f.378v, 26 de maig de 1700.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9493

128.

Grau Monsages candeler de cera per compte de la present ciutat donareu una lliure...
IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1700
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: butlleta
TEMA: repartiment de cera entre els consellers, jurats i oficials del Consell de Cent
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 5.000
IMPORT: 33 lliures
FONT: pagament fet pel Consell de Cent a Josep Cormellas, propietari de la impremta. “Per 5
resmas de paper floret de Gènova entregadas ab diferents vegadas de bitllets de la lliura de
cera per donar als senyors. del Concell de Cent, a rahó de 6 lliuras, 12 sous la resma, comtantse aquella per fulls, ço és, a 1 lliura, 8 sous fins a 40 fulls y de 40 en amunt a 3 diners per full,
valen 33 lliuras”. AHCB, Consellers, Documentació diversa procedent de clavaria, 13601701, 1C-IV-8, s.f., 30 de desembre de 1700.
LOCALITZACIÓ: UPF, CZX1690z.G73

129.

Tercera parte del sabio instruido de la naturaleza, con esfuerzos de la verdad en el
tribunal de la razón, alegados en quarenta y dos máximas políticas y morales,
ilustradas con todo género de erudición sacra y humana contra las vanas ideas de la
política de Machiavelo
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IMPREMTA: Josep Cormellas, administrada per Tomàs Loriente
ANY: 1700
AUTOR: Francesc Guerau, pare jesuïta
ORDENANT: Francesc Guerau, pare jesuïta
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: teologia moral
CARACTERÍSTIQUES: 554 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT:
FONT: àpoca feta per Antoni Rius, rector del Col·legi de Betlem, als marmessors de Josep
Cormellas, reconeixent que li havien lliurat 851 exemplars del llibre, que pertanyien a
Francesc Guerau, aleshores ja difunt. Segons aquest document, el contracte d’impressió que
havien signat Guerau i Cormellas estipulava que se n’hi havien de donar 1.250, però, segons
el rebut signat per Rius, els restants 399 exemplars es van podrir per negligència dels
treballadors de la impremta.. AHPB, Francesc Serra, Quinzè manual, 875/31, f.462-463, 13 de
setembre de 1703.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVII-3230

130.

Villancicos que se cantaron en la solemne fiesta que celebró la Deputación del
Principado de Cathaluña en su capilla grande de San Jorge en los dias 12 y 13 de
março 1701 en acción de gracias a su Divina Magestad por la sucessión y feliz arribo
del Rey nuestro Señor Don Felipe Quarto en Aragón y Quinto en Castilla, conde de
Barcelona (que Dios guarde) a los dominios de España y su Real Corte de Madrid y
para impetrar de la Divina Magestad sus felizes aciertos y dilatados años de vida

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: Francesc Valls
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: celebració de l’arribada del rei Felip V a Madrid
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 44 lliures
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per haver estampat los villansicos
per la festa que es feu per la entrada del Rey nostre Senyor don Felip quart (que Déu guarde)
quant va entrar en Madrit y ditas festas se feren en la casa de la Deputació, se’n varen
estampar mil, va tenir un full”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de
1698, part 5º, Sèrie General (N), 258, f.648, 28 de juny de 1701
OBSERVACIONS: les 44 lliures corresponen al pagament conjunt d’aquests villancets i de la
relació titulada Festivas aclamaciones a la feliz sucession a la corona de España y al
próspero arribo a la insigne Corte de Madrid (...) de Don Felipe de Borbon V rey de Castilla
y IV de Aragón, conde de Barcelona, que en obsequio de su Magestad y en muestras de la
comun alegria celebró la Deputación de el Principado de Cataluña en los dias 10, 11, 12 y 13
de março de 1701.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 9501

131.

Oración panegyrica en acción de gracias a Dios uno en la Trinidad de sus divinas
personas, por el acertado llamamiento, feliz venida y gloriosa exaltación de el Rey
nuestro Señor Felip V de Castilla y IV de Aragón, en la solemníssima fiesta que
celebró el domingo de passión de este año 1701
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: Ramon Costa
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: oració en acció de gràcies
TEMA: entrada del rei Felip V a Madrid
CARACTERÍSTIQUES: 50 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 44 lliures
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per aver estampat lo sermó del
P.M.Costa, quel predicà per la festa de la dita entrada, ha tingut vuyt fulls i mitg de lletra de
atanàsia ab marges de breviari”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de
1698, part 5º, Sèrie General (N), 258, f.648, 28 de juny de 1701
OBSERVACIONS: aquest sermó forma part de la relació titulada Festivas aclamaciones a la feliz
sucession a la corona de España y al próspero arribo a la insigne Corte de Madrid (...) de
Don Felipe de Borbón, V rey de Castilla y IV de Aragón, conde de Barcelona, que en
obsequio de su Magestad y en muestras de la comun alegria celebró la Deputación de el
Principado de Cataluña en los dias 10, 11, 12 y 13 de março de 1701, que conté 18 pàgines,
les quals juntament amb les 50 pàgines del sermó fan vuit fulls i mig d’estampa. El pagament
de 44 lliures inclou la impressió de la relació, el sermó de Ramon Costa i els villancets de
Francesc Valls (vegeu anterior). Ramon Costa va rebre 34 lliures de la Generalitat pel
“conciderable treball en disposar y compondrer dit sermó pera donar-se a la imprenta y que se
ha de cuydar de la comprobació de la estampa de dit sermó”. ACA, Generalitat, Deliberacions
del consistori, trienni de 1698, part 5º, Sèrie General (N), 258, f.591, 14 d’abril de 1701
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 11048

132.

Sacri Regii Concilii Cathaloniae decisiones, criminales et civiles. Pars tertia
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: Miquel de Calderó
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 658 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 827 lliures i 10 sous
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FONT: orde de pagament donada pels diputats de la Generalitat. “Que de pecúnias del General
sian donadas y pagadas a dit Rafel Figueró per la sobredita impressió de mil tomos de dit
tercer tomo de Decissions segons lo pactat ab dit acte, quatre centas coranta sinch lliuras, dos
sous (que ajustadas dos lliuras, vuyt sous, que importan los tres tomos que devia dit Figueró
entregar per lo cumpliment dels dits mil tomos, pren la suma de quatre centas coranta set
lliuras, deu sous) y a cumpliment de vuyt centas, vint y set lliuras, deu sous que importa la
satisfacció de tota la dita impressió, com de las restants tres centas vuytanta lliuras tinga
cobradas”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1698-1701, part 5º, 258,
f.626v, 8 de juny de 1701
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-9818

133.

Sacri Supremi Regii Senatus Cathaloniae decisiones (volum tercer)

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: Bonaventura de Tristany
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de jurisprudència
TEMA: sentències de la Reial Audiència
CARACTERÍSTIQUES: 734 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 660 exemplars
IMPORT: 742 lliures
FONT: orde de pagament donada pels diputats de la Generalitat. El consistori va manar que
fossin pagades 542 lliures a Rafael Figueró, estamper del General, “ço és 242 lliures a
compliment de 742 lliures per haver estampat el tomo tercer de Decissions de la Real
Audiència del present Principat compost per Bonaventura de Tristany, com consta en acte
rebut en la scrivania major als 18 maig 1699, com les restants 500 lliures ha ja rebut dit
Figueró”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1698-1701, part 5º, Sèrie
General (N), 258, f.700v, 28 de juliol de 1701
LOCALITZACIÓ: BC, R(3)-Fol-7

134.

Villancicos que se cantaron lunes 14 noviembre 1701 en la solemne y real pompa con
que el (...) consistorio de deputados y oydores de cuentas (...) celebrò la translación del
milagroso (...) cuerpo de San Oleguer

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1701
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: viatge el rei Felip V a Barcelona i trasllat del cos de Sant Oleguer
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.500 exemplars
IMPORT: 10 lliures, 10 sous i 6 diners
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FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per lo estampar 1.500 villancicos de
las festas de Sant Oleguer, los primitius 40 a una lliura vuyt sous y los restants 1.460 a un
diner y malla per quiscun, fan o prenen suma junts los dits 1.500 de 10 lliures, 10 sous i 6
[diners]”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704, part 2º, Sèrie
General (N), 260, f.310v, 29 de juliol de 1702.
LOCALITZACIÓ: BLM, R.502

135.

Lágrimas amantes de la Excelentíssima Ciudad de Barcelona, con que agradecida a
las reales finezas y beneficios demuestra su amor y su dolor en las magníficas
exequias que celebró a las amadas y venerables memorias de su difunto Rey y Señor
don Carlos II (que Dios goza)
IMPREMTA: Joan Pau Martí, administrada per Francesc Barnola
ANY: 1701
AUTOR: Josep de Rocabertí
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: oració fúnebre
TEMA: mort del rei Carles II
CARACTERÍSTIQUES: 324 pàgines
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT:
FONT: ordre donada pels consellers de Barcelona perquè fos impresa la relació de la funerària
feta pel difunt rei Carles II: “Y que la relació de la funerària sie donada a la impressió fentse’n imprimir una jornada [1.250 exemplars], cometent al señor Balthazar de Riba y Joseph
Aparici [membres de la quatreta de dols] lo cuydar ajustar-ho ab lo impressor de la present
Casa, qui vuy és Joan Pau Martí. Y en cas que dit Martí volgués un preu excessiu, de tal
manera que no·s pogués convenir ab ditas personas, que en tal cas sien servits los
Excel·lentíssims senyors concellers reportar-ho a la present junta per pendrer-hi la resolució
aparexerà més convenir”. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions de 1701, 123CC, f.33, 5 d’abril de 1701.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon.954

136.

Opus morale, quatuor tomis comprehensum
IMPREMTA: Josep Texidó
ANY: 1701-1702
AUTOR: Joan Egidi Trullench, frare predicador
ORDENANT: Josep Texidó, Francesc Canudas i Francesc Pinyana
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: teologia moral
CARACTERÍSTIQUES: 4 volums, de 856, 808, 640 i 188 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.500 exemplars de cada volum
IMPORT: 5.552 lliures i 5 sous
FONT: contracte de formació d’una societat entre Josep Texidó, Francesc Canudas, sacerdot de
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Berga, i Francesc Pinyana, botiguer de teles de Barcelona, en la qual es va acordar l’edició
d’aquesta obra. AHPB, Ignasi Teixidor, Primer manual, 909/1, f.65v-70v, 26 d’agost de 1699.
OBSERVACIONS: import de la impressió deduït del preu per full (8 lliures i 5 sous) estipulat en
el contracte. “És pactat que de la sobre dita obra se’n fassa impressió de mil y sinch cents
jochs de quatra tomos cada joch, que són sis mil llibres y que se li hajan de pagar al dit Joseph
Teixidó vuit lliuras y sinch sous de moneda barcelonesa de cada full de tota la impressió de
dits mil y sinch cents jochs, que per no saber la certesa dels fulls que tindrà cada joch no·s pot
posar la quantitat certa, lo que se averiguarà quant serà acabada tota la dita impressió”. L’obra
sencera va ocupar 673 fulls d’estampa. Josep Texidó va obtenir un privilegi reial per imprimir
i vendre aquesta obra en exclusiva durant deu anys, que li va concedir el príncep Jordi de
Darmstadt, virrei de Catalunya, el març de 1699. ACA, Reial Cancelleria, Registre 5935,
f.274v, 12 de març de 1699.
LOCALITZACIÓ: BUB, XVIII-5668, XVIII-4067, XVIII-4068, XVIII-730

137.

Constitucions, capítols y actes de Cort fetas y atorgats per la S.C.R. Magestat del Rey
nostre Senyor don Felip IV de Aragó y V de Castella, comte de Barcelona (...) en la
primera Cort celebrada als cathalans en la ciutat de Barcelona, en lo monestir de
Sant Francesch, en los anys 1701 y 1702

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Constitucions de Catalunya
CARACTERÍSTIQUES: 112 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.200 exemplars
IMPORT: sense càrrec per la Generalitat
FONT: acte de lliurament de l’obra acabada a la Generalitat per part de Rafael Figueró. “En
aquest mateix dia [15 d’abril de 1702], Rafel Figueró, estamper de la present casa, ha entregat
a sas senyorias mil y dos-cents corderns impressos de las Constitucions y Capítols de Cort
fetas en la última Cort General, sen que importe gasto algú a la Generalitat, per haver-se li dit
de paraula per sas senyorias ne estampàs los coderns [que] volgués, ab què ne hagués de
donar al molt Il·lustre y Fidelíssim concistori mil y dos-cents. Com ho ha fet lo dia present”.
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, volum X, 1701-1713... op. cit., p.144, 15 d’abril de
1702
LOCALITZACIÓ: BC, 11-VII-22

138.

Capítols del General del Principat de Cathalunya, comptats de Rosselló y Cerdanya,
fets en les Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la
S.C.R.M. del rey Phelip IV de Aragò y V de Castella per lo redrés del General y Casa
de la Deputació en los anys de MDCCI y MDCCII

IMPREMTA: Joan Pau Martí, administrada per Francesc Barnola
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ANY: 1702
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Capítols del Nou Redrès
CARACTERÍSTIQUES: 162 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 3.000 unitats
IMPORT: 197 lliures, 8 sous i 9 diners
OBSERVACIONS:
FONT: pagament fet per la Generalitat a Francesc Barnola. Els diputats van ordenar satisfer la
quantitat indicada a Francesc Barnola “en paga de 3.000 llibres per ell impresos dels Capítols
de Cort del nou redrés del General, fet en la última Cort que finí a 14 de gener 1701, contenint
quiscun de dits llibres vint fulls y una quartilla de full, la qual impresssió emprengué fer a
rahó de nou lliuras, quinze sous, barcelonesa, per cada full”. ACA, Generalitat, Deliberacions
del consistori, trienni de 1701-1704, part 2º, Sèrie General (N), 260, f.269, 7 de juny de 1702
LOCALITZACIÓ:BC, 15-II-90

139.

Panegírico de la magestuosa traslación del admirable cuerpo de San Olaguer, hijo,
canónigo, obispo y patrón de la ciudad de Barcelona (...) de su antigua capilla de la
Santa Iglesia desta ciudad à otra de la misma Iglesia (...), hecho por el muy Ilustre
Señor Joseph Romaguera...
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1702
AUTOR: Josep Romaguera
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: discurs de lloança
TEMA: canvi de capella de les relíquies de Sant Oleguer, a la catedral de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 500 + 1.500 exemplars
IMPORT: 11 lliures, 3 sous i 9 diners (500 exemplars)
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Per lo estampar del senyor canonge
Romaguera lo sermó que en ditas festas predicà, que son 500, y ha tingut dos fulls i mitg, los
primers 40 a 1 lliura, 12 sous y los restants fins a 460 a un diner y malla per quiscun full, que
junts los dits 500 sermons prenen suma de 11 lliuras, 3 sous, 9 diners”. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704, part 2º, Sèrie General (N), f.310v, 29 de
juliol de 1702.
OBSERVACIONS: l’exemplar descrit es troba inclòs dins la relació que porta per títol Festivas
demonstraciones y magestuosos obsequios con que el Muy Ilustre y Fidelíssimo consistorio de
los Deputados y Oydores del Principado de Cataluña celebró la dicha que llegó a lograr con
el deseado arribo y feliz himeneo de sus católicos Reyes D. Felipe IV de Aragón y V de
Castilla (...) y doña Maria Luisa Gabriela de Saboya, de la qual se’n van imprimir 1.500
exemplars.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-69/5/13
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140.

Compendi de las prerrogativas, ordinacions, oficis, beneficis y utilitats que lo
magistrat del Consolat de la Casa de la Llotja del Mar y estament mercantívol reben
de la Excelentíssima Ciutat de Barcelona y dels prejudicis que aquells han donat y
donan a dita Excelentíssima Ciutat.

IMPREMTA: Joan Pau Martí, administrada per Francesc Barnola
ANY: 1703
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa del Consell de Cent contra la Llotja del Mar
CARACTERÍSTIQUES: 16 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 101 lliures i 11 sous
FONT: deliberació del consistori municipal, ordenant el pagament de 101 lliures i 11 sous a
Joan Pau Martí, “per lo treball de haver estampat de orde dels Excel·lentíssims senyors
concellers un memorial intitulat Compendi de las perrogativas, ordinacions, officis, benefficis
y utilitats que los magistrats de la Llotja del Mar y estament mercantívol reben de la present
Exma Ciutat, y de altre memorial ha estampat intitulat Justificació dels Excel·lentíssims
senyors concellers sobre dit fet de dit magistrat de la Llotja”. AHCB, Consell de Cent.
Registre de Deliberacions de 1703, 148-CC, f.165v, 30 d’abril de 1703.
OBSERVACIONS: pagament fet a Joan Pau Martí, propietari, conjuntament amb la impressió
d’una altra al·legació (v. següent).
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5001

141.

Justificación de los Excelentíssimos señores concelleres de la ciudad de Barcelona en
orden a la prerogativa que exercen en las vacantes de todos los oficios que en la casa
de dicha ciudad no admiten subrogado, sirviéndolas los mismos concelleres, a ocasión
de querer usar de ella en el interin que la Lonja del Mar se halla sin cónsules, por
aver fenecido el año de su consulado

IMPREMTA: Joan Pau Martí, administrada per Francesc Barnola
ANY: 1703
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa del Consell de Cent contra la Llotja del Mar
CARACTERÍSTIQUES: 18 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 101 lliures i 11 sous
FONT: deliberació del consistori municipal, ordenant el pagament de 101 lliures i 11 sous a
Joan Pau Martí “per lo treball de haver estampat de orde dels Excel·lentíssims senyors
concellers un memorial intitulat Compendi de las perrogativas, ordinacions, officis, benefficis
y utilitats que los magistrats de la Llotja del Mar y estament mercantívol reben de la present
Exma Ciutat, y de altre memorial ha estampat intitulat Justificació dels Excel·lentíssims

900
senyors concellers sobre dit fet de dit magistrat de la Llotja”. AHCB, Consell de Cent.
Registre de Deliberacions de 1703, 148-CC, f.165v, 30 d’abril de 1703.
OBSERVACIONS: pagament fet a Joan Pau Martí, propietari, conjuntament amb la impressió
d’una altra al·legació (v. anterior).
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 3125

142.

Sentèncias o declaracions del Il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, fetas la una als
19 de juny y altra al 1 de agost del present any 1703, en las causas del syndich del
General de Cathalunya contra Anton Batlle, escrivà de registre, y los escriuans de
manament en la Lloctinència del present Principat
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1703
AUTOR: Miquel de Calderó, jutge, i altres
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: sentència judicial
TEMA: causa de la Generalitat contra els escrivans de manament
CARACTERÍSTIQUES: 24 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT:
FONT: ordre d’impressió donada per la Generalitat. Els diputats van ordenar la impressió “de
las sentèncias fetas per los Il·lustríssims senyors jutges del Tribunal de Contrafaccions a favor
del síndich del General en las causas de contrafacció que en dit tribunal aportava contra Anton
Batlle, escrivà de registre, y contra los escrivans de manament”. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704, part 4º, Sèrie General (N), 262, f.618, 3
d’agost de 1703
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4897

143.

Redrés y ordinacions novaments fetas y estatuïdas per lo savi Concell de Cent de la
Excelentíssima ciutat de Barcelona, tingut y celebrat als 30 de abril del any 1703,
concernents al règimen de la Taula dels Comuns Dèposits de dita Ciutat y Banch de
aquella, y així mateix a las obligacions de sos oficials, tant perpetuos com temporals
IMPREMTA: Joan Pau Martí, administrada per Francesc Barnola
ANY: 1703
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: normativa pel funcionament de la Taula i Banc de la Ciutat
CARACTERÍSTIQUES: 110 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT: 81 lliures
FONT: ordre donada pel Consell Ordinari de 36 manant que fossin pagades 81 lliures a Joan
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Pau Martí, “per haver estampat 1.250 llibres de les ordinacions i nou redrés de la Taula i
Banc, fetes pel Consell de Cent el present any”. AHCB, Consell de Cent, Registre de
Deliberacions de 1703, 148-CC , f.369v, 31 d’octubre de 1703.
OBSERVACIONS: pagament fet a Joan Pau Martí, propietari
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4896

144.

Capítols per lo redrés del General y casa de la Deputació de Cathalunya, fets en las
Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del
Sereníssim Senyor Rey Don Felip II de Aragó y III de Castella en lo any 1599. Van
ajustats en esta nova impressió los Capítols de Corts fahents per las insiculacions a las
bolsas dels deputats y oydors de comptes desde la formació de ellas feta en las Corts
de Santa Anna, any 1493

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1704
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Capítols el Redrés de la Diputació del General
CARACTERÍSTIQUES: 242 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 118 lliures i 19 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. Els diputats van ordenar que siguin
pagades 118 lliures i 19 sous a Elias Carbonell, fuster de la present ciutat, “en total paga y
satisfacció de tot lo preu per sas senyorias Fidelíssimas promès donar a ell, dit Elias, per la
impressió de mil tomos de quart del Redrés de las Corts del any 1599 (...) a rahó de tretze
lliuras, divuyt sous per quiscun full, que·n conté quatre de quart, ab vuyt pàgines”. ACA,
Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704, part 6º, Sèrie General (N),
264, f.861, 24 de maig de 1704
OBSERVACIONS: Elies Carbonell fou la persona que va oferir el preu més baix per aquesta
impressió en la subhasta pública ordenada per la Generalitat. “Atenent que en deliberació feta
el 20 desembre 1703 fou deliberat que fos imprès el llibre del Redrés de les Corts 1599 en la
quantitat de 1.000 (...) i que també era convenient fer imprimir els Capítols de les Corts dites
de Santa Anna, les quals tracten el modo en que d’han de fer les insaculacions, habilitacions i
extraccions de diputats i oidors de la Diputació, també en quantitat de 1.000, per tot plegat els
diputats deliberen que sigui feta la sobredita impressió de 1.000 tomos del Redrés de 1599 i
del demés dalt referit, i que per això sigui feta taba per tal d’encantar en pública subasta la
sobredita impressió”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704,
part 5º, Sèrie General (N), 263, f.754v, 18 de gener de 1704
LOCALITZACIÓ: BC, 4-II-9
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145.

Constitutions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capitol de cort
LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del rey don Philip IV(...) celebradas en
la ciutat de Barcelona, any MDCCII
IMPREMTA: Joan Pau Martí, administrada per Francesc Barnola, i Josep Llopis, administrada
per Joan Piferrer
ANY: 1704
AUTOR: Baltasar de Montaner, Josep de Solà i Salvador Massanes
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Constitucions de Catalunya
CARACTERÍSTIQUES: 926 pàgines (en tres volums), 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 4.000 exemplars
IMPORT: 12.517 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Francesc Barnola. Els diputats van manar que fos
pagada la quantitat indicada a Francesc Barnola per la impressió de 4.000 exemplars de la
compilació, “que importa dos cents trenta un full y mig enters, a rahó de sinquanta quatra
lliuras per full, compresas ab la sobradita quantitat setse lliures, deu sous que importa lo cost
de la planxa, com las restants onse mil lliuras tinga ja cobradas”. ACA, Generalitat,
Deliberacions del consistori, trienni de 1701-1704, part 6º, Sèrie General (N), 264, f.967v, 27
de juliol de 1704.
OBSERVACIONS: al menys 100 fulls (unes 400 pàgines) d’aquesta obra foren fets a la impremta
de Josep Llopis, segons consta en els comptes que Joan Piferrer, administrador, va presentar a
la família Llopis el 1707: “Ha de haver [març 1704], dita senora [Anna Llopis i Huguet, vídua
de Josep Llopis], que he cobrat per imprimir cent fulls de las Constitucions, per tinta i lletra, a
rahó de quatra lliuras full (...), 400 lliuras”. AHPB, Francesc Topí i Comes. Manual de 1707,
870/25, f.106, 19 de febrer de 1707.
LOCALITZACIÓ: BC, 16-VI-62

146.

Lo vigilant cuydado y incansable aplicació ab que lo Rey nostre Senyor (Déu lo
guarde) procura per sa Real benignitat y amor preservar est Principat de las
hostilitats de las armadas enemigas
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1704
AUTOR: Anton de Albertí, Jaume Oliva, diputats del General.
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: ban
TEMA: desmentiment que el comte de Tolosa hagués demanat diners a les esglésies
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 1.000 exemplars
IMPORT: 7 lliures i 10 sous
FONT: pagament fet pel regent els comptes del General a Rafael Figueró. “Poso cet lliuras,
deu sous, dich 7 lliuras, 10 sous, eo me he retingut vers mi, per tantas que ne he donadas y
pagadas a Rafael Figueró, estamper. Y al dit se li pagan en total paga y satisfacció per mil
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cartas sirculars que de orde de dits srs. estampà”. ACA, Generalitat, Llibre de correu i menut,
1702-1706, Sèrie G, 47/54, f.31v, 7 de setembre de 1704.
OBSERVACIONS: text datat el 4 d’agost de 1704. Aquell dia, els diputats van ordenar que fossin
fetes cartes circulars a totes les ciutats i viles del Principat per repartir aquest ban. ACA,
Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1701, part 6º, Sèrie General (N), 264,
f.984, 4 d’agost de 1704. El manuscrit del ban figura inserit en aquest registre.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5004

147.

Vida y hechos del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha

IMPREMTA: Flora Casas, administrada per Martí Gelabert
ANY: 1704
AUTOR: Miguel de Cervantes
ORDENANT: Joan Baptista Casas, Ramon Bons, llibreter, i Anton de Cruïlles, advocat
TIPOLOGIA: novel·la
TEMA: aventures de don Quixot
CARACTERÍSTIQUES: 708 pàgines, 4º, amb peu d’impremta.
QUANTITAT: 1.250 exemplars
IMPORT:
FONT: concòrdia signada entre Joan Baptista Casas, fill de Flora Casas, propietaris de la
impremta, amb el llibreter Ramon Bons i l’advocat Anton de Cruïlles. AHPB, Francesc Topí i
Comes. Manual de 1707, 870/25, f.271v-280v, 28 de maig de 1707.
OBSERVACIONS: 900 exemplars d’aquest llibre foren venuts a Madrid i a Sevilla, cosa que va
reportar uns ingressos per a la societat formada per Casas, Bons i Cruïlles de 467 lliures i 10
sous. Amb tot, el repartiment dels beneficis va donar lloc a una causa a la Reial Audiència que
fou resolta amb la signatura de l’esmentada concòrdia. Josep Comas i Antoni Xarri,
treballadors de la impremta administrada per Martí Gelabert, van donar fe davant notari, a
instància de Joan Baptista Casas, que aquesta edició del Quixot havia estat feta a la impremta
propietat de Flora Casas en un i en dos volums. AHPB, Josep Madriguera, Manual de 1704,
901/3, f. 23v-24v, 27 de març de 1704.
LOCALITZACIÓ: BC, Cerv. 7-III-3

148.

Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christiana que, siguiendo la
costumbre de la casa professa de la Compañía de Jesús de México, todos los jueves
del año ha explicado en su iglesia el P. Juan Martínez de la Parra, professo de la
misma Compañía

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: Juan Martínez de la Parra, jesuïta
ORDENANT: reedició pròpia
TIPOLOGIA: llibre de religió
TEMA: doctrina cristiana
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CARACTERÍSTIQUES: 496 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 900 exemplars i possiblement uns altres 300.
IMPORT:
FONT: concòrdia signada per Rafael Figueró i els llibreters Jaume Batlle, Jaume Surià i Joan
Piferrer. ACA, Reial Audiència, Plets civils, 16661, s.f, 8 de desembre de 1704.
OBSERVACIONS: en realitat, la impressió d’aquest llibre fou iniciada a la impremta de Josep
Llopis a compte dels llibreters Jaume Batlle, Jaume Surià i Joan Piferrer. Això no obstant,
Rafael Figueró, després d’obtenir un privilegi d’impressió per part del virrei, va obligar als
llibreters a aturar els treballs i a cedir-li tots els fulls que fins aleshores havien imprès. Les
dues parts es van avenir a signar una concòrdia, amb la condició que Figueró acabaria la
impressió, indicant en el peu d’impremta que l’obra havia estat impresa per ell a compte de
tots quatre. A canvi, els tres llibreters van rebre 900 exemplars de l’obra, cosa que permet
intuir que Figueró se’n va quedar uns altres 300. El privilegi reial consta a: ACA, Reial
Cancelleria, Registres, 6156, f.186v, 27 de novembre de 1704. La participació de la impremta
de Josep Llopis va quedar registrada també en els comptes de Joan Piferrer, administrador.
AHPB, Francesc Topí i Comes, Manual de 1707, 870/25, f.118 i 118v, 19 de febrer de 1707.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-57/2/12

149.

Ordinacions y cridas fetas per lo Il·lustríssim y Fidelíssim Consistori dels Senyors
Deputats y Oydors de Comptes del General del Principat de Cathalunya y sos
comtats (...) per la bona exacció dels drets en lo trienni de 1704
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: ordinacions
TEMA: normativa pel cobrament del dret de bolla
CARACTERÍSTIQUES: 300 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT: 179 lliures
FONT: pagament fet per la Generalitat a Elies Carbonell, fuster, “en paga y satisfacció del preu
fet per ell emprès fer de estampar sis cents tomos de quart de ordinacions y altres sis cents de
tarifas, a rahó de duas lliuras, setse sous per full enter, que son quatra de quart, com apar del
acte rebut en la escrivania major als 26 de janer del present y corrent any, y per onse lliuras
que se li offeriren de axaus per una vegada tant solament, que junt importa dita quantitat”.
ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni 1704-1707, part 2º, Sèrie General (N),
266, f.195, 30 de maig de 1705
OBSERVACIONS: el pagament de 179 lliures inclou les tarifes (vegeu següent). Aquesta obra,
concertada en pública subhasta, fou lliurada al fuster Elies Carbonell, que la va encarregar a la
impremta de Rafael Figueró.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-56/6/23-1
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150.

Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo
Principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya, conforme la qual han de
pagar los drets del General, los qui les metrá y no tindran lo ver cost, adverant
primer ab jurament que no tenen lo dit cost de dites mercaderies

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1705
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: tarifes
TEMA: establiment dels preus dels productes sotmesos als drets del General
CARACTERÍSTIQUES: 176 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 600 exemplars
IMPORT: 179 lliures
FONT: pagament fet per la Generalitat a Elies Carbonell, fuster, “en paga y satisfacció del preu
fet per ell emprès fer de estampar sis cents tomos de quart de ordinacions y altres sis cents de
tarifas, a rahó de duas lliuras, setse sous per full enter, que son quatra de quart, com apar del
acte rebut en la escrivania major als 26 de janer del present y corrent any, y per onse lliuras
que se li offeriren de axaus per una vegada tant solament, que junt importa dita quantitat”.
ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni 1704-1707, part 2º, Sèrie General (N),
266, f.195, 30 de maig de 1705
OBSERVACIONS: el pagament de 179 lliures inclou les ordinacions (vegeu anterior). Aquesta
obra, concertada en pública subhasta, fou lliurada al fuster Elies Carbonell, que la va
encarregar a la impremta de Rafael Figueró.
LOCALITZACIÓ: BUB, B-56/6/23-2

151.

Capítols de Cort per lo Redrés del General y Casa de la Deputació de Cathalunya,
fets en las Corts celebradas en dita Casa de la Deputació per la S.C.R.M. del Rey
nostre Senyor don Carlos III en lo any 1706



IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1706
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: llibre de legislació
TEMA: Capítols de Cort pel Redrés del General
CARACTERÍSTIQUES: 238 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 2.000 exemplars
IMPORT: 211 lliures i 15 sous
FONT: pagament fet per la Generalitat a Elies Carbonell, fuster. “Dehuen los Excel·lentíssims
y Fidelíssims senyors diputats y oydors de comptes del Jeneral de Catalunya a Elias
Carbonell, fusté de dit Jeneral, per aver estampat lo nou redrés, que a tingut trenta fulls y una
cortilla. Se an estampats dos mil per full, a rahó 7 lliures lo full, que en mà tot val dos sentas
onse lliuras, quinsa sous, dich, 211 lliuras, 15 sous, segons està pactat en la tabba. Elias
Carbonell, fuster”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1704-1707, part
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4º, Sèrie General (N), 268, f. 552v, 19 de gener de 1707
OBSERVACIONS: el fuster Elies Carbonell obtingué aquesta impressió en encant públic i
posteriorment la va encarregar a Rafael Figueró
LOCALITZACIÓ: BC, 4-II-8

152.

Havent-se dignat sa Magestad (...), en continuació de son amor, manifestar a los tres
Excel·lentissims presidents, de Ciutat, Bras militar y Deputació, per estos proposaro a
sos respective Comuns, ab lo viu sentiment queda de la pèrdua de Lleyda
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1707
AUTOR: Manuel de Copons, Jacint de Sagrera i Josep Serres, diputats del General
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: carta circular
TEMA: ocupació borbònica de Lleida
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT:
FONT: ordre donada pels diputats de la Generalitat per tal que fossin enviades als diputats
locals “las cartas circulars impresas per lo effecte contengut en la deliberació presa lo dia de
ahir”. El dia abans els diputats havien deliberat que fos feta aquesta carta circular per difondre
per tot el país la resolució enviada pel rei als Tres Comuns en que els expressava la confiança
dipositada en ells després de la pèrdua de Lleida. ACA, Generalitat, Deliberacions del
Consistori, trienni de 1707-1710, part 1º, Sèrie General (N), 270, f.61v, 18 de novembre de
1707
OBSERVACIONS: carta circular datada a Barcelona el 18 de novembre de 1707
LOCALITZACIÓ: BC, 2-V-C1/8

153.

Còpia de la real carta ab que la Magestat del Rey nostre Senyor (Déu lo guarde) és
estat servit lo dia 23 de desembre de 1707 afavorir al Excellentíssim y Fidelíssim
Consistori de deputats y oydors de comptes del present Principat de Cathalunya
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: Carles III d’Àustria
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: carta reial
TEMA: proposta del rei a la Generalitat per crear un exèrcit regular de 5.000 soldats
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 3.000 exemplars
IMPORT: 52 lliures, 2 sous i 8 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Als 9 de janer 1708 se ha estampada
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la carta de sa Magestat que va enviar al Excelentíssim y Fidelíssim concistori dels senyors
deputats. Ha tengut dos fulls, se n·an estampadas 3.000 per full, a rahó de 1 lliura, 8 sous fins
a [40] y las 2.96[0] a rahó de 2 dinés per full de paper de la [terra], 52 lliuras, 2 sous, 8
diners”. ACA, Generalitat, Correu i menut, Cauteles, 1704-1712, Sèrie V, 252, nº36, 6 de
febrer de 1708.
OBSERVACIONS: carta datada a Barcelona el 23 de desembre de 1707
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4905; BC, F.Bon 5021 i F.Bon. 6545; BUB, B-38/4/2-26; ACA,
Generalitat, sèrie V, 226
NOTA: el 30 de desembre de 1707 els diputats de la Generalitat van manar que fos enviada una
carta circular a tots els municipis del país, “embiant a cada una de ellas [universitats] còpia
impresa del dit Reial Despaig, a fi de que sia a totom notòria la dita Real disposició”. ACA,
Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1707-1710, part 1º, Sèrie General (N),
270, f.79, 30 de desembre de 1707. El mes de febrer següent, la Generalitat va pagar 26
lliures, 1 sou i 4 diners a Rafael Figueró per la impressió de 3.000 cartes. “Als 8 de janer de
1708 se han estampat 3.000 cartes sirculars per enviar per Cathalunya per fer a saber lo del
donatiu que·s tindrian de fer 5.000 soldats per la Província, fins a 40 a rahó de 1 lliuras, 8 sous
y las 2.960 a rahó de 2 diners per full, ha tengut un full estès de paper de la terra, val 26
lliuras, 1 sou, 4 diners”. ACA, Generalitat, Deliberacions del consistori, trienni de 1707-1710,
part 1º, Sèrie General (N), 270, f.79, 30 de desembre de 1707.

154.

En vista de las repostas han tingut los deputats, y oydors de comptes del General de
Catalunya (...) acerca la insinuació de sa Magestat (...) de pagar la província quatre
sous, moneda Barcelona, per cada individuo...

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1708
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: carta circular
TEMA: formació d’un exèrcit regular de 5.000 soldats
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT: 2.000 exemplars
IMPORT: 16 lliures, 14 sous i 8 diners
FONT: pagament fet per la Generalitat a Rafael Figueró. “Als 27 de janer de 1708 se han
estampat 2.000 cartas sirculars ab la nova oferta de sa Magestat per lograr-se ab mayor
desahogo del Principat lo voluntari servey dels 5.000 homens, a rahó, fins a 40, 1 lliura, 8
sous y los demés fins a 1.960 a rahó de 2 dinés per full de full estès, a tingut un full de paper
de la terra, val 16 lliuras, 14 sous, 8 diners”. ACA, Generalitat, Correu i menut, Cauteles,
1704-1712, Sèrie V, 252, nº36, 6 de febrer de 1708
OBSERVACIONS: carta datada a Barcelona el 23 de gener de 1708
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4676
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155.

Sr. Lo Excel·lentíssim Senyor Protector del Excel·lentíssim y Fidelíssim Braç Militar
convida a V.M. per Bras, per demà dimars als 31 de juliol a las dos horas puntual, per
anar a besar la mà a la Reyna nostra Senyora (que Déu guarde) en Sant Andreu de
Palomar, y se servirà aportar cotxe
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1709
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Braç Militar
TIPOLOGIA: butlleta per convidar
TEMA: besamà de la reina Elisabet Cristina de Brunswick
CARACTERÍSTIQUES: 1 full, 8º
QUANTITAT: 50 exemplars
IMPORT: 12 sous
FONT: pagament fet pel Braç Militar a Rafael Figueró. “Compta del Excelentíssim y
Fidelíssim Bras Militar per lo que ha estampat Rafel Figueró, estamper de dit Bras. (...) Ítem,
vuy, als 30 de juliol 1709, tinch estampat dos mans per al besamà de la Reyna, a tres rals cada
ma, val 12 sous”. ACA, Generalitat, Dietari de Deliberacions del Braç Militar, 1707-1711,
Sèrie G, 69/8, f.873v, 15 de març de 1710.
LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 5762

156.

Verdad sólida que manifiesta una mal fundada quexa del magistrado de la Lonja de
Mar de Barcelona, destruye los medios con que la calumnia pretende justificar lo
obrado por Gerónimo Alabau, conceller (...) y desvanece las vagas esparcidas vozes
que notan de inobediente a los mandatos reales al mas vivo exemplar de lealtad y
obediencia, la (...) ciudad de Barcelona y su Consejo de Ciento, por lo deliberado y
executado desdel día 31 de octubre hasta el de 30 de noviembre de 1709 en orden al
estamento de mercaderes
IMPREMTA: Joan Pau Martí
ANY: 1710
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Consell de Cent
TIPOLOGIA: memorial en dret
TEMA: causa del Consell de Cent contra la Llotja del Mar
CARACTERÍSTIQUES: 96 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.250
IMPORT: 250 lliures
FONT: deliberació feta pel consistori municipal, ordenant el pagament 250 lliures a Joan Pau
Martí, “y ditas són per lo cumpliment de 280 lliuras, 8 sous, que són lo cost y valor de la
impressió de 1.250 manifests de la rahó assisteix a la present Ciutat contra dit Magistrat de la
Llotja per part de la present Ciutat, imprès en execució del deliberat per lo dit savi Concell de
Cent, conforme lo compte per ell entregat, com las restants 30 lliuras 8 sous se li sien
rellevades de dit compte”. AHCB, Consell de Cent, Registre de Deliberacions de 1710, 163CC, f.232v, 5 de juliol de 1710.
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LOCALITZACIÓ: BC, F.Bon. 4991

157.

Juris responsum pro nob. D. Augustino de Texidor, cum syndicis annalibus Capituli
Matripolitanen. Ecclesiae Tarraconae & administratoribus fabricae eiusdem ecclesiae
(...) Petro de Planella Dusay et Ombert, barone de Granera, & D. Marianna de
Planella & Texidor

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Agustí de Texidor
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa d’Agustí de Texidor contra Pere de Planella
CARACTERÍSTIQUES: 20 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 8 lliures
FONT: pagament fet per Agustí de Texidor a Rafael Figueró. AHPB, Josep Amat i Reixac,
Segon manual, 940/2, f.57-57v, 20 de març de 1710.
OBSERVACIONS: text datat a Barcelona el 2 de març de 1710
LOCALITZACIÓ: BMV, R.7222

158.

Juris appendix pro nobili Augustino de Texidor cum nobilibus don Petro de Planella
Dusay et Ombert, barone de Granera, & D. Maria Anna de Planella & Texidor

IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1710
AUTOR: desconegut
ORDENANT: Agustí de Texidor
TIPOLOGIA: al·legació jurídica
TEMA: causa d’Agustí de Texidor contra Pere de Planella
CARACTERÍSTIQUES: 32 pàgines, 2º, sense peu d’impremta
QUANTITAT:
IMPORT: 14 lliures i 16 sous
FONT: pagament fet per Agustí de Texidor a Rafael Figueró. AHPB, Josep Amat i Reixac,
Segon manual, 940/2, f.169v-170, 14 de desembre de 1710.
OBSERVACIONS: text datat a Barcelona l’1 d’agost de 1710
LOCALITZACIÓ: BMV, R.7222

159.

Còpia de la Real Carta manada escríurer per la S.C. y Real Magestat del Rey (que
Déu guarde) al Excel·lentíssim y Fidelíssim Consistori dels senyors deputats y oydors
de comptes del General de Cathalunya
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IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: Carles III d’Àustria
ORDENANT: Diputació del General
TIPOLOGIA: carta
TEMA: afer Grases
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 4.000 exemplars
IMPORT:
FONT: ordre d’impressió donada per la Generalitat. Els diputats, atenent que el rei “és servit
insinuar haver resolt despullar dels togons que vestian els doctors Joseph Minguella y
Francisco Grases y Gralla, de que quedavan donats los ordes convenients (y ab las
expressions que en dita Real Carta és de veurer), ordenen “que immediatament donen a la
empremta eixa expressió de sa Real voluntat” i que sigui manat a Rafel Figueró, estamper del
General, “imprimesca en continent dita Real Carta fins al número de quatre mil”. ACA,
Generalitat, Deliberacions del Consistori, trienni de 1710-1713, part 2º, Sèrie General (N),
273, f.361, 30 de juny de 1711
OBSERVACIONS: carta datada el 29 de juny de 1711
LOCALITZACIÓ: BC, 2-V-C1/35

160.

Còpia de la Real carta manada escríurer per la S.C. y Real Magestat del Rey nostre
Senyor (que Déu guarde) al Excel·lentíssim y Fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya
IMPREMTA: Rafael Figueró
ANY: 1711
AUTOR: Carles III d’Àustria
ORDENANT: Generalitat de Catalunya
TIPOLOGIA: carta
TEMA: afer Grases
CARACTERÍSTIQUES: 4 pàgines, 2º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 2.000 exemplars
IMPORT:
FONT: ordre d’impressió donada pels diputats de la Generalitat. “Los senyors deputats, ab
intervenció dels senyors ohidors, deliberan que la Real carta, de data de 20 del corrent, ab que
sa Magestat, Déu lo guarde, se serveix insinuar que lo Epitome compost per lo doctor micer
Francisco Grases y Gralla és contra son Real servey, y menos conforme a las lleys del
Principat, de la qual Real carta se fa llarga menció ab deliberació de 21 del corrent y en lo
dietari del present trienni en la mateixa jornada, sie donada a la emprenta a gastos del
General, imprimint-se’n fins en lo número de dos mil”. El rei prohibia la difusió de l’obra de
Francesc Grases. ACA, Generalitat, Esborrany de Deliberacions, 1710-1713, Sèrie General
(N), 386, f.179v, 27 agost de 1711.
OBSERVACIONS: carta datada el 20 d’agost de 1711
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LOCALITZACIÓ: BC, 2-V-C1/35

161.

Villancicos que se cantaron en el Real convento de Santa Cathalina virgen de esta (...)
ciudad de Barcelona, en las fiestas que tributan y consagran los académicos discípulos
a su angélico maestro Santo Thomás de Aquino (...), cantólos la capilla de la eglesia
cathedral, siendo maestro de ella el licenciado Francisco Valls

IMPREMTA: Bartomeu Giralt
ANY: 1712
AUTOR: Francesc Valls
ORDENANT: convent de Santa Caterina de Barcelona
TIPOLOGIA: villancets
TEMA: festes en honor de sant Tomàs d’Aquino
CARACTERÍSTIQUES: 8 pàgines, 4º, amb peu d’impremta
QUANTITAT: 1.400 exemplars
IMPORT: 8 lliures i 8 sous
FONT: pagament fet pel prior del convent de Santa Caterina a l’impressor. AHPB, Pau
Mitjans, Vint-i-cinquè manual, 859/32, f.261v-262, 6 d’abril de 1713.
OBSERVACIONS: l’import de la impressió, de 8 lliures i 8 sous, fou establert a raó de 12 sous
cada 100 villancets.
LOCALITZACIÓ: BLM, R.502
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