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I. PRESENTACIÓ 
 

La idea del treball que presento a continuació, sorgeix durant el projecte El món perdut 

de Joan Vinyoli: correspondència, fotografies i testimonis, després d’un seguit 

d’entrevistes realitzades a persones que van conèixer o es van relacionar amb el poeta 

Joan Vinyoli.  

El món perdut de Joan Vinyoli, neix en el marc del centenari del naixement del poeta 

(2014) i dins del procés de classificació, catalogació, digitalització, gestió i custòdia del 

seu llegat personal, literari i artístic.  

Arrel de la cessió del llegat personal del poeta per part dels familiars a l’Ajuntament de 

Santa Coloma de Farners, agraïts per l’interès que Pep Solà, autor de la biografia La 

bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli (Girona 2010), es van iniciar els 

tràmits per a la creació d’un conveni entre l’Ajuntament i la Universitat de Girona. 

Aquest conveni es va fer efectiu el dia 7 d’octubre de l’any 2013, a la Casa de la Paraula 

de la capital selvatana, amb la presentació de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia 

Contemporània i de l’Espai Vinyoli, que estarà situat de manera permanent al tercer pis 

de l’edifici colomenc. Cal destacar, tanmateix, que les tasques de tractament del fons del 

poeta ja s’havien iniciat el mes de febrer del mateix any a l’Arxiu Comarcal de la Selva, 

seu que custodia el llegat del poeta.  

Aquestes tasques van començar amb una primera classificació de tot el material rebut 

seguint el criteri de distinció entre documentació textual i documentació gràfica. El 

següent pas va consistir en catalogar específicament la correspondència. Seguidament es 

va fer una segona classificació més detallada del conjunt de la documentació textual, la 

qual posteriorment es va catalogar. Paral·lelament a aquesta feina, es va iniciar la 

digitalització de tot el material ja catalogat.  

 

L’objectiu del projecte El món perdut de Joan Vinyoli és aproximar-se a la vida i a 

l’obra de Joan Vinyoli a través de la investigació del fons personal del poeta. La primera 

tasca que es va dur a terme, pel seu gran interès històric i literari, i pel valuosíssim 

testimoni de la relació personal i epistolar que van mantenir dos dels grans poetes que 

ha produït la literatura catalana del segle XX , va ser la transcripció de l’ampli epistolari 

Espriu/Vinyoli, que transcorre entre 1937 i 1983. En segon lloc, en el marc d’un 

projecte d’història oral i de recollida de patrimoni material i immaterial, vam crear un 

arxiu de complement amb la idea d’albergar tot tipus de documentació. Els arxius de 
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complement normalment no contenen les fons originals, sinó que es nodreixen de fons 

digitalitzades. La idea de l’arxiu de complement del fons Vinyoli és acollir fotografies, 

dedicatòries, correspondència, entrevistes, fons personals d’altres poetes, gravacions de 

col·loquis, simposis o recitals, entre d’altre material, tant digitalitzat com original, 

relacionat amb la figura de Vinyoli i amb la poesia contemporània, en general, per tal 

d’agrupar tot el patrimoni material i immaterial relacionat amb aquest tema en un sol 

lloc. Després del segon pas, i per tal de començar a donar contingut l’arxiu, ens vam 

disposar a entrevistar les persones que apareixien en el fons personal del poeta i que 

encara estaven en condicions de donar el seu testimoni. El mètode que vam seguir va 

consistir, primerament, en el buidatge del fons i la confecció d’un llistat de tots els noms 

distribuint-los en dos blocs: persones vives i persones mortes. Tot seguit, el bloc de 

persones vives es va classificar en dos apartats més: les que estaven en condicions de 

donar el seu testimoni i les que no. Finalment va sortir un llistat d’una vintena de 

persones que estaven en condicions de donar el seu testimoni. Després d’indagar una 

mica sobre el que podia aportar cada testimoni i el grau de dificultat a l’hora de 

localitzar-los, ens vam posar en contacte amb Feliu Formosa, Vicenç Altaió, Isona 

Passola, Miquel de Palol, Xavier Folch, Mercè Tatjer, Miquel Desclot, Àlex Susanna, 

Andreu Rossinyol, Francesc Parcerisas, Núria Candela, Teresa Font, Albert Vinyoli, 

Hans-Jürgen Stoch, Artur Sagués i Maria del Mar Bonet, per tal de programar 

entrevistes. Van respondre afirmativament a la petició: Feliu Formosa, Vicenç Altaió, 

Mercè Tatjer, Miquel Desclot, Àlex Susanna, Teresa Font, Hans-Jürgen Stoch, Artur 

Sagués i Maria del Mar Bonet. D’aquests s’ha pogut entrevistar, fins al moment: Feliu 

Formosa, Vicenç Altaió, Mercè Tatjer, Àlex Susanna, Teresa Font, Hans-Jürgen Stoch i 

Maria del Mar Bonet. 

 

La pauta que es va adoptar en els formularis va ser la de barrejar preguntes comunes 

juntament amb qüestions de caire més individual, segons el que crèiem que ens podia 

aportar, temàticament, cada un dels entrevistats. El sistema que es va seguir a l’hora de 

fer les entrevistes, que es van enregistrar audiovisualment del 3 d’octubre de 2014 al 15 

de novembre de 2014, va ser el de tenir el qüestionari com a punt de referència però, si 

s’esqueia, improvisar altres preguntes o deixar cert marge de llibertat a l’entrevistat si 

volia explicar alguna anècdota o tocar algun tema fora de guió. El fet que alguns dels 

entrevistats optessin per aquesta última opció quan eren conscients que la càmera estava 

apagada, transformant un record concret en un altre lleugerament diferent, ens va fer 
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reflexionar sobre la fiabilitat de les fonts orals com a mètode de recerca i el seu valor 

testimonial, però al mateix temps ens va fer pensar sobre l’ús i l’abús de la memòria i en 

el paper de l’oblit. També el fet que dos dels testimonis ens confessessin que, per 

diferents motius, tenien intenció d’escriure la seva pròpia biografia sobre Vinyoli, tot i 

que ja hi ha la de Pep Solà, ens va fer qüestionar « l’ofici» de biògraf, és a dir, sobre si 

la informació que se’ns brinda a les històries de vides és objectiva i més o menys 

fidedigna, o si, pel contrari, cada relat està redactat a partir d’un punt de vista totalment 

subjectiu i interessat i, per tant, hi pot haver tantes biografies d’un personatge com tants 

de punts de vista existeixin. Aquest interrogant, a més, ens va fer meditar sobre els pros 

i els contres d’aquest gènere literari. Per tots aquests motius ens hem disposat a oferir 

un marc teòric i epistemològic al voltant dels temes de la memòria, les fonts orals i el 

mètode biogràfic, que creiem ens ajudarà a entendre millor el sistema de treball que 

hem utilitzat, però també ens facilitarà una anàlisi més objectiva sobre el resultat final 

del nostre projecte, que és, principalment, la de projectar l’obra i la figura de Vinyoli, 

tant la del poeta com la de l’home. 

 

Hem estructurat el treball en cinc apartats. En el primer hi trobem la «Presentació», on 

formulem què ens ha motivat a realitzar aquest i les intencions que tenim en fer-lo. El 

segon apartat, titulat «Ús i abús de la memòria», tracta sobre diferents aspectes de la 

memòria, l’oblit i els abusos de la memòria, centrat, sobretot, en la bibliografia –que ha 

esdevingut teòrica- que ha tractat, des de diversos punts de vista, les víctimes de 

l’Holocaust. El tercer apartat, que duu per títol «Memòria i història oral. La font oral», 

parla sobre la importància de les fonts orals, fa un recorregut per la història de la 

història oral i es toca la tècnica de l’entrevista. El quart apartat «Històries de vida. El 

mètode biogràfic», se centra en el tema de les històries de vida, per ser més concrets la 

biografia i l’autobiografia, les quals compara, però també parla de l’ofici de biògraf i 

dels pros i contres del mètode biogràfic. I, finalment trobem la «Conclusió» on fem 

referència als arxius de complement i al patrimoni immaterial. Cal destacar que al final 

d’aquest apartat hem inclòs un annex amb els formularis de les entrevistes que hem 

realitzat i un enllaç on es poden visualitzar. 

 

Voldria agrair l’ajuda que he rebut de la Doctora Mita Casacuberta i del Doctor Joaquim 

Mª Puigvert en la realització d’aquest treball final de màster, ja que sense les seves 

orientacions no s’hauria pogut realitzar. M’agradaria donar les gràcies als entrevistats, 
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tant per la bona predisposició que van mostrar des del primer e-mail que van rebre per 

col·laborar en el projecte, com per l’amabilitat amb què ens van rebre i ens van tractar 

el dia de l’entrevista. I a en Pep Solà, ja que sense la seva insistència i sorruderia, el 

fons Vinyoli no hauria arribat a Santa Coloma de Farners i jo no hauria emprès 

l’aventura vinyoliana. També agraeixo la col·laboració oferta pels arxivers Quim 

Carreras i Quim Casademont, i els bons consells d’en Narcís Figueras. L’últim 

agraïment va dirigit a la Joana Escobet, la Maria Droch i la Yairen Jerez, que són les 

companyes de feina perfectes, i molt especialment a l’Inma Rubio, que sense el seu 

suport tampoc s’hauria pogut realitzar aquest treball: «El somni amb tu es conlliga, com 

el perfum al taronger»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fragment del poema «Assumpció», del llibre Primer desenllaç (1937), de Joan Vinyoli. 
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Llavors, quiet i ple de la memòria 

del temps passat, que amb el crepuscle arriba, 

com a illa de Pròsper, encantada, 

sovint escolto la cançó d’Ariel. 

 

Joan Vinyoli, del poema «Primavera»,  

de Les hores retrobades (1951) 
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II. ÚS I ABÚS DE LA MEMÒRIA 

La memòria és un tema tan ampli, expliquen l’antropòleg James Fentress i l’historiador 

Chris Wickham al llibre Memòria social, que el seu tractament complet abraçaria de la 

psicologia a la filosofia, de la neurologia a la història moderna i de la zoologia a la 

petite madeleine de Proust a La recerca del temps perdut [FENTRESS i WICKHAM, 

2003:19]. 

 

Jean-Bertrand Pontalis es planteja què és exactament un record. El filòsof i psicoanalista 

francès, es pregunta si es tracta d’una realitat amagada a les golfes de la nostra memòria 

i que pot ressorgir, intacta, en virtut d’una impressió tàctil o gustativa, com en el cas de 

Proust, a partir d’una paraula, d’un atzar o d’un fet insignificant. O si es tracta d’una 

altra cosa. Pontalis suggereix que és una altra cosa. Tots els nostres records, observa el 

filòsof francès, són «pantalles», no en el sentit que dissimulen records més antics, sinó 

en el sentit que «serveixen de pantalla» a les «petjades» que dissimulen i retenen un 

temps, petjades aparentment insignificants que vénen a la ment d’aquells que 

s’abandonen als somnis o dels qui fan l’esforç d’analitzar-se: «el motiu del paper pintat 

d’una habitació infantil, l’olor de l’habitació dels pares al matí, una paraula caçada al 

vol...». Allò que queda inscrit i marcat, prossegueix Pontalis, «no és el record, sinó les 

petjades, signes de l’absència» [AUGÉ, 1998:28]. 

 

L’antropòleg francès Marc Augé sosté que els records d’infantesa s’assemblen a 

records-imatges: «presències fantasmagòriques que aguaiten, unes vegades lleument i 

altres vegades amb més insistència, la quotidianitat de la nostra existència, paisatges o 

rostres desapareguts que a vegades també trobem, fugitivament, als nostres somnis, 

detalls incongruents, sorprenents per la seva aparent intranscendència» [AUGÉ, 

1998:30]. El problema dels records d’infantesa, fonamenta Augé, és que de seguida són 

remodelats pels relats d’aquells que els assumeixen com a propis, és a dir, pels pares o 

amics que els integren a la seva pròpia llegenda. 

 

Al segle XVII , els filòsofs empiristes van veure que la seva concepció del coneixement 

objectiu havia d’associar-se amb una explicació sobre com és que podem recordar amb 

objectivitat. La seva noció preferida de memòria era la de conservadora d’imatges 

sensorials. Immediatament, però, aquesta descripció va plantejar un problema. Thomas 
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Hobbes va percebre que, per a mostrar com conserva la memòria informació sensorial 

vertadera, primer hem de mostrar com, en les nostres ments, podem distingir les 

percepcions vertaderes retingudes de les simples fantasies. Dit d’una altra manera, hem 

de suposar l’existència d’una facultat mental que ens permet distingir la memòria 

vertadera de la simple imaginació. David Hume, al Tractat de la Naturalesa Humana, 

sosté que aquesta facultat és la claredat superior i el caràcter real de la memòria 

vertadera. Així, doncs, filòsofs com Hobbes i Hume fins a Bertrand Russell han 

sostingut l’existència d’una facultat de l’experiència mental que ens permet, basant-nos 

només en les nostres experiències, separar la veritat de la ficció. En aquest sentit, 

Fentress i Wickham [FENTRESS i WICKHAM, 2003:42-43] expliquen que el filòsof 

britànic Richard Wollheim sosté que l’argument que existeix un senyal unit als records 

vertaders que ens permet reconèixer-los com a tals dóna per fet que sempre distingim la 

veritat de la fantasia, cosa que no és certa. En un relat dels seus primers records, 

exemplifica Wollheim, Goethe descriu com, poc després del naixement del seu germà, 

induït per amics de la seva edat, va tirar la porcellana xinesa de la família al carrer. Com 

a fet, l’incident no és problemàtic, suposadament és un simple atac de gelosia. Però com 

a record és més ambigu, ja que segons va escriure Goethe a la seva autobiografia, no 

sabia si el record de l’incident era real o si no era res més que el record de l’incident tal i 

com l’havia construït en la seva imaginació infantil després d’escoltar el relat repetit 

pels seus pares. Aquesta experiència, diuen Fentress i Wickham, fa que l’afirmació 

empirista sembli dubtosa. Tot i que la imatge que tenia Goethe era clara, no li 

confirmava que allò que recordava tan bé no fos producte de les seves pròpies 

imaginacions. A més, la seva experiència és força freqüent, ja que a moltes persones els 

seus records infantils també els resulten ambigus. És fàcil confondre un record amb la 

«cosa real» quan aquest és molt clar, ja que no acostumem a reconèixer que allò que 

recordem són només records, no dades conservades pels sentits, tal i com pensaven els 

empiristes. Per a ells, la imatge de, per exemple, una maduixa percebuda per la ment i 

guardada a la memòria podia ser idèntica a la maduixa de la realitat, sense que aquesta 

mateixa imatge fos, en cap sentit, la suplantació d’una maduixa. Només si aquesta 

imatge podia ser a la vegada vertadera i completament independent de la realitat seria 

útil com a font del coneixement objectiu. Hume va admetre que el patró era 

incompatible amb l’experiència però creia que s’havia de defensar el model. 
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En la vida quotidiana hi ha molts objectes que estan units inseparablement a la 

memòria. Els professors Mihály Csíkszentmihályi i Eugene Rochberg-Halton, diuen que 

l’estudi de les pertinences personals dels individus mostra que els objectes s’utilitzen 

per a establir un vincle amb el passat que ajuda a mantenir la identitat, i que aquest 

s’incrementa a mesura que l’individu es fa gran [MIDDLETON i EDWARDS, 

1992:64]. Hi ha objectes creats especialment per ajudar-nos a recordar. El món dels 

objectes com a cultura material representa el registre tangible de la consecució humana, 

tant social com individual. El psicòleg britànic Frederic Charles Bartlett, indica que, 

donada la importància que la psicologia atorga al record com a «succés intern», no és 

estrany que bona part de la seva atenció s’hagi centrat als objectes com a disparadors 

del record de certs fets o experiències. Des que Proust va escriure sobre l’efecte que 

produeix la magdalena a Swann (el gust d’una magdalena sucada en una tassa de te 

provoca un allau de records que connecten el narrador, Swann, amb la infantesa), els 

objectes com a imatges amb càrrega emocional han format part dels tractats sobre el 

record quotidià. En aquest sentit podem dir que Teresa Font, amiga de Joan Vinyoli, en 

un moment de la seva entrevista fa referència a un dels objectes que guarda relacionats 

amb el poeta, un posa-vasos de Beefeater amb una dedicatòria al darrere, i rememora 

una de les moltes nits que van sortir a prendre una copa després de sopar a casa dels 

pares d’ella, que eren molt amics de Vinyoli. També, a través d’un poemari de Sant 

Joan de la Creu, que compartien, és capaç d’evocar el record del racó de la casa on el 

poeta s’asseia a llegir poemes del llibre.  

Bartlett, a la seva explicació del record, afegeix que, inicialment, aquest és una qüestió 

de sentiment o d’afecte. Primer brota una espècie d’actitud vaga i poc formalitzada: «La 

part de la seva construcció (del subjecte) que s’observa literalment és molt petita i, com 

es demostra experimentalment, la major part està distorsionada o és inexacta respecte 

als fets reals. Però és el tipus de construcció que serveix per justificar la seva impressió 

general» [BARLETT, 1932:206]. Middleton i Edwards opinen que no hi ha una 

concepció clara del que és el record, i creuen que el que formula el filòsof austríac 

Ludwig Wittgenstein sobre el pensament, també es pot aplicar al record: «”El 

pensament és un procés enigmàtic, i encara estem molt lluny de conèixer-lo 

completament.” I així comença un a experimentar. Evidentment, sense adonar-se de què 

és allò que fa que el pensament ens resulti enigmàtic (...)» [MIDDLETON i 

EDWARDS, 1992:143]. 
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Per la seva banda, el filòsof i antropòleg francès Paul Ricoeur explica que els grecs 

tenien dues paraules, mnēmē i anamnēsis, per a designar, per un costat, el record que 

apareix com un fet passiu, fins al punt de caracteritzar com afecció (pathos) la seva 

arribada a la ment, i per un altre costat, el record com objecte d’una recerca, és a dir, de 

la rememoració, de la recol·lecció. D’aquesta manera, el record, trobat i buscat de 

manera alternativa, se situa a la cruïlla de la semàntica i de la pragmàtica. Recordar és 

tenir un record o buscar-lo. En aquest sentit la pregunta «com?» plantejada per la 

anamnēsis es distancia de la pregunta «què?» que formula la mnēmē. Ricoeur apunta 

que aquest desdoblament de l’enfocament cognitiu i de l’enfocament pragmàtic té una 

incidència important sobre l’afany de fidelitat de la memòria respecte al passat. Aquesta 

aspiració definirà l’estatut veritatiu de la memòria. Malgrat tot, afegeix el filòsof 

francès, la interferència de la pragmàtica de la memòria, en virtut de la qual recordar és 

fer alguna cosa, exerceix un efecte pertorbador en tota la problemàtica veritativa, 

moment en el qual s’entraria a parlar sobre els abusos en l’ús de la memòria emprada 

segons el seu eix pragmàtic.    

 

 

MEMÒRIA I IMATGE  

 

Una de les qüestions que vam formular als testimonis que es van relacionar amb Joan 

Vinyoli, va ser que quina imatge o record conservaven de la primera trobada, del dia 

que el van conèixer personalment. Vicenç Altaió responia el següent: «Era la primavera 

de l’any setanta-quatre, el dia de Sant Jordi, quan d’una manera habitual es posaven les 

parades de llibres a la Rambla de Barcelona (...) Estàvem a la part alta de Canaletes i 

estava caient el dia, just en el moment que s’havia acabat, com era habitual en aquella 

època, les manifestacions, molt minoritàries, de caràcter independentista (...) Enmig de 

tota la febre revoltosa i entrat el crepuscle, estàvem a fora, a la Rambla, i un de nosaltres 

va identificar una persona (va dir aquell és el Vinyoli), que va aparèixer en un angle del 

carrer Canuda – Santa Anna, venint d’un lloc que per a nosaltres era molt comú, com 

era l’Ateneu Barcelonès. Un de nosaltres el va reconèixer i el va recollir, i va ser la 

primera vegada que vaig veure físicament el Vinyoli. El Vinyoli anava amb un abric, tot 

i que era ja entrada de la primavera, una època de canvis de roba als armaris, i això sol 

ja em va provocar la visió aquesta que s’havia dit, crec que era en Machado o en Juan 

Ramón Jiménez, que diu que “el poeta tiene frío” (...) En el moment que va venir ens 
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vam saludar i ell va entrar amb indignació i va dir: “M’han expulsat de l’Ateneu, els 

catòlics m’han expulsat de l’Ateneu”. Era una frase molt potent i molt xocant perquè 

aquell home era rar que pogués ser expulsat (...) En ser presentats, ell, tot seguit i molt 

ràpidament, es va apuntalar amb els peus, va posar com els ulls en òrbita i va arrancar 

unes paraules com un orat: “veig que hi haurà, veig que estem vivint una renaixença 

nova, una renaixença per a Catalunya i per a la poesia. Aquest renéixer polític passarà 

per la poesia i jo m’ofereixo a vosaltres per fer-vos de mitjancer” (...)».   

 

Per la seva banda, Feliu Formosa explicava: «Hi ha dues trobades molt diferents. La 

primera va ser al despatx de l’editorial Labor, quan em va encarregar la traducció d’un 

llibre que es deia Historia de la investigación criminal, un llibre molt gruixut, i llavors 

la meva relació era d’editor a traductor. Vull dir, que jo sabia que el Vinyoli era poeta 

vagament, tenia una vaga idea que era poeta però no anava més enllà. Després, la 

segona trobada, que és l’autèntica, diguem, la que val, va ser el setanta-vuit, el setanta-

set setanta-vuit, a Begur, al bar Tothora, perquè el Vinyoli estiuejava a l’Hotel Begur, 

que ja no existeix, i llavors ens vam trobar; ell em va conèixer i jo també, llavors vam 

començar a parlar i d’aquí va néixer la relació que vaig mantenir amb ell fins que va 

morir. Primer a Begur uns dies i després a Barcelona ens trobàvem cada setmana, més o 

menys, en un restaurant que hi havia al carrer Castellnou, prop de casa seva, que es deia 

Bang Bang, i després anàvem a casa seva a parlar de poesia. Els primers encara bevia 

molt, el Vinyoli, hi havia una mica de problemes perquè perdia una mica el control però 

després no perquè va tenir un incident cardíac i va deixar de beure. Parlava molt de 

poesia i es va posar a traduir el Rilke, llavors jo mirava les traduccions que feia, ell 

mirava les que feia jo de l’antologia de poesia alemanya de la Molc, de La Caixa i 

d’Edicions 62, i ens ajudàvem mútuament. I aquesta segona trobada, la del bar Tothora 

de Begur, va ser quan realment ens vam conèixer, perquè l’any seixanta-cinc, a 

l’editorial Labor, no hi va haver cap relació més enllà de la professional». 

 

Es diu que tothom pot representar un esdeveniment passat o tenir-ne una imatge, que 

pot ser gairebé visual o auditiva. Filòsofs com Michel de Montaigne o Blaise Pascal han 

fet de la memòria una regió de la imaginació. També Benedicus de Spinoza, que a «De 

la naturalesa i origen de l’ànima» diu: «Si el cos humà una vegada va estar afectat per 

dos o varis cossos simultàniament, tan bon punt l’ànima imagini més tard un d’aquests 

dos, recordarà també els altres» [SPINOZA, 1975:92]. Aquesta mena de curtcircuit 
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entre memòria i imatge es col·loca precisament sota el signe de l’associació de les idees, 

és a dir, si les dues afeccions s’uneixen per contacte, evocar-ne una, per tant, imaginar, 

és evocar l’altra, recordar-la. En aquest sentit, Ricoeur indica que la memòria, reduïda a 

la rememoració, opera seguint les petjades de la imaginació. Però la imaginació, 

considerada com a tal, està situada a la part inferior de les modalitats del coneixement, 

o, tal com diu Spinoza, com una de les afeccions sotmeses al règim d’encadenament de 

les coses exteriors al cos humà.  

 

El mateix Ricoeur afirma que el problema plantejat per aquesta superposició entre la 

memòria i la imaginació és tan antic com la filosofia occidental. El filòsof i antropòleg 

francès explica que la filosofia socràtica ens va deixar dos topoi rivals i complementaris, 

un de platònic i un l’altre d’aristotèlic. El primer, centrat en el tema de la eikōn 

(imatge), parla de la representació d’una cosa absent i, fent referència implícita al 

passat, sosté que la problemàtica de la imaginació embolcalla i comprèn la de la 

memòria. El segon, centrat en el tema de la representació d’una cosa percebuda, 

adquirida o apresa amb anterioritat, defensa la inclusió de la problemàtica de la imatge a 

la del record. Aristòtil, que desenvolupa el tema a Parva Naturalia «De memoria et 

reminiscentia», descriu la memòria com una afecció, distingint-la així de la 

rememoració (mnēmē versus anamnēsis, que ja hem vist abans) [RICOEUR, 2003,       

p.33 – 40].  

 

Sant Agustí, a Confessions, empra la famosa metàfora de l’«ample palau de la 

memòria» com un magatzem, com un dipòsit. Aquí es van guardant els records, els 

mobles. Per a treure’ls, per a rememorar, només és qüestió de fer un cert esforç: «Quan 

estic en aquest palau, crido els records per tal que es presentin tots els que desitjo. Uns 

surten a l’instant; d’altres es fan buscar durant algun temps i es fan treure com d’uns 

depòsits més secrets; alguns irrompen en tropa; i, quan es demana i es busca una altra 

cosa, salten al mig, com dient: “No serem nosaltres?”. I la mà del meu cor els aparta de 

la faç de la meva memòria, fins que destaqui de la foscor el desig i surti del seu 

amagatall a la meva presència. Uns altres records es presenten davant meu, sense 

dificultat, en fileres ben ordenades, segons van sent cridats; els que apareixen primer 

van desapareixent davant els que els segueixen i, en desaparèixer, s’amaguen, disposats 

a reaparèixer quan jo ho desitgi. Això és el que succeeix quan recito alguna cosa de 

memòria (cum aliquid narro memoriter)» [AGUSTÍ, 1972:198]. La rememoració de tot 



13 

 

allò que «jo evoco en la meva memòria» demostra que «aquests processos els verifico 

dins (intus), la sala immensa de la meva memòria» [AGUSTÍ, 1972:198]. La memòria 

de les «coses», afegeix Sant Agustí, i la memòria de mi mateix coincideixen: «Allà em 

trobo també a mi mateix, d’allò que vaig fer, quan i on ho vaig fer i quina impressió 

vaig sentir quan ho feia. Sí, el poder de la memòria és gran, fins al punt que “recordo 

haver recordat”» [AGUSTÍ, 1972:203]. 

 

 

ENTRE L’OBLIT I LA MEMÒRIA 

 

Una altra de les preguntes que vam fer a les persones entrevistades era si recordaven 

l’última imatge que tenien de Vinyoli i les darreres paraules que li van sentir dir. Maria 

del Mar Bonet responia el següent: «La darrera imatge que tinc de Vinyoli és la d’estar 

asseguts prenent un cafè molt a prop de casa seva. I Les últimes paraules són unes de 

quan jo el vaig trucar per telèfon quan estava al llit, a l’hospital, per dir-li que havíem 

acabat Els cants d’Abelone i que quan sortís de l’hospital li faríem un passi per a ell sol. 

I estava molt content, i em va dir que sí i que li donava molta alegria, però, tristament, 

doncs, l’ “enfermetat” se’l va emportat, no vam poder complir aquest desig. És allò que 

els hospitals no tenen piano, no? Sinó haguéssim anat a fer-li allà, però estava tan 

malalt, després... Quan vaig parlar amb ell van ser uns dies que estava prou bé com per 

pensar que se’n sortiria per un temps». A la primera qüestió, la de la imatge, Àlex 

Susanna contestava: «Si et responc literalment, és la d’en Vinyoli a punt de morir, és a 

dir, és la d’en Vinyoli a l’hospital, a la clínica de Les Tres Torres ja amb la darrera 

característica, diríem, del que està a punt d’anar-se’n. Sí que va passar una cosa curiosa, 

vaig entrar-lo a veure amb el seu fill Albert i no sé si va ser l’Albert, o... jo crec que va 

ser ell, que li va dir... em sembla que li deia Joan, pare o Joan, bé... li va dir, ha vingut 

l’Àlex a veure’t, i, per atzar, en Vinyoli va moure’s. I això, en aquell moment, era com 

si de sobte hagués reaccionat quan en realitat jo crec que era impossible que reaccionés. 

Però aquesta és l’última imatge que tinc, és en Vinyoli a punt de morir que diguéssim, 

no?». Pel que fa a les últimes paraules, Feliu Formosa diu que no les recorda, però que 

sí que té el record d’uns somnis monstruosos que Vinyoli va tenir a la clínica Les Tres 

Torres, dies abans de morir. Àlex Susanna, per la seva banda, respon que tampoc no les 
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recorda, però que és probable que les tingui anotades perquè durant tots aquells anys va 

anar anotant en dietaris la majoria de converses que tenien. 

 

Sant Agustí va incloure al record de la memòria el record de l’oblit: «Allò que recordem 

ho retenim per la memòria, i si no recordéssim l’oblit, no podríem en absolut, en sentir 

el seu nom, reconèixer la realitat del seu significat. Aleshores, la memòria és la que reté 

l’oblit» [AGUSTÍ, 1972:205]. Marc Augé, per la seva banda, opina que la memòria i 

l’oblit mantenen la mateixa relació que la vida i la mort [AUGÉ, 1998:20]. La vida i la 

mort només es poden definir l’una amb relació amb l’altra, tal i com expressa la 

omnipresència del sacrifici en les religions humanes. La vida d’uns necessita la mort 

d’altres. Aquesta constatació, opina Augé, pot aplicar-se trivialment a fets matemàtics i 

físics, o representar-se simbòlicament en construccions complexes. Passa el mateix amb 

el que podem entreveure de l’íntima relació entre mort i individualitat: la inscripció en 

el temps caracteritza l’individu, des del seu naixement fins a la seva mort, i afirmacions 

com «un sempre mor sol» o que «la mort canvia el curs de la vida», no fan altra cosa 

que repetir aquesta evidència. La definició de mort com a horitzó de tota vida individual 

adquireix, però, un altre sentit, un sentit més subtil i més quotidià, tan bon punt es 

percep com una definició de la mateixa vida, de la vida entre dues morts. Passa el 

mateix amb la memòria i l’oblit. Segons Augé, la definició d’oblit com a pèrdua del 

record pren un altre sentit quan aquest s’intueix com un component de la pròpia 

memòria.  

 

Com hem dit anteriorment, la filosofia antiga ja s’havia interessat per la relació entre la 

memòria i l’anamnēsis (reminiscència). Per a il· lustrar que la memòria és més aviat un 

obstacle que no pas una ajuda per a l’anamnēsis, Plató contraposa, al diàleg Ménon, 

l’home de la memòria buida, el jove esclau, que en aquesta vida no ha estudiat ni ha 

après res —i per tant no té res per retenir ni per reviure a la seva memòria—, amb 

Ménon, amant de les doctrines i de les cites erudites, àvid d’omplir sempre la seva 

memòria de fórmules i tesis noves. En el diàleg, el primer serà l’únic capaç de 

rememorar —en el sentit platònic— i, per tant, l’únic capaç d’aprendre alguna veritat; 

mentre que el segon, malgrat els esforços de Sòcrates, es mostrarà inadaptat. El bagatge 

de la seva memòria li impossibilita l’anamnēsis i marxarà, en cert sentit, tal i com havia 

arribat. Però Ménon no és l’únic personatge literari amb una memòria prodigiosa. 

L’historiador nord-americà Yosef Hayim Yerushalmi indica que, Irineo Funes, el 
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personatge que retrata Jorge Luis Borges al conte «Funes, el memorioso», del llibre 

Ficciones, podria ser germà bessó de S (Solomon-Veniamínovich Shereshevski), 

protagonista del llibre La mente de un mnemonista, del psiquiatra rus Alexandr 

Romanovich Luria [YERUSHALMI, 1988:19]. Al conte de Borges, Funes té la 

capacitat de recordar-ho tot. La seva memòria era tan prodigiosa que era capaç, per 

exemple, de retenir totes les bifurcacions, la quantitat de penjolls de raïm d’una parra o 

la forma dels núvols d’un dia determinat: «Sabía las formas de las nubes australes del 

amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en 

el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez y 

con las líneas de la espuma que un río levantó en el Río Negro la víspera de la acción 

del Quebracho». Funes no tenia necessitat d’escriure res per a recordar. El mateix li 

passava al reporter Solomon-Veniamínovich Shereshevski, que a efectes d’estudi, se’l 

va anomenar simplement S. Mentre que els altres periodistes de la redacció havien de 

prendre notes sobre els assumptes del dia, ell no tenia cap necessitat d’escriure res. Una 

vegada se li deia alguna cosa (noms, telèfons, direccions, línies d’investigació, etc.), no 

se li esborrava de la ment. Luria li va fer diverses proves, des de sèries petites de vint a 

cinquanta paraules fins a llistats amb centenars d’objectes. S ho recordava tot 

perfectament. En un experiment, Luria li va demanar que llegís una llista amb centenars 

de síl·labes repetitives, sense cap mena de sentit i que no seguien cap patró. S no va 

tenir cap problema de repetir-les de memòria immediatament però, tampoc li va suposar 

cap dificultat recordar la llista vuit anys després. En una ocasió, un dels investigadors li 

va preguntar si seria complicat per a ell trobar el camí de tornada cap a un determinat 

lloc. S va contestar que com el podria oblidar si, al capdavall, li tocava passar per allí, 

per la tanca que tenia un gust salat i era molt rugosa, i que a més produïa un so molt 

agut i penetrant. El mateix li passava a Funes. Els seus records no eren simples i també 

estaven lligats al fenomen de la sinestèsia, en el qual els sentits perden els seus límits 

usuals i es barregen. Borges deia: «Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones 

musculares, térmicas, etcétera». El problema que tenien tots dos era com fer-s’ho per 

oblidar. Funes deia que la seva memòria era com un abocador d’escombraries. S, el que 

feia, per intentar oblidar, era escriure les llistes per poder desprogramar-les i 

descongestionar la seva ment. 

 

També com Borges, el poeta Louis Racine escriu del seu pare, el dramaturg Jean 

Racine, que sabia gairebé de memòria les obres de Sòfocles i Eurípides i que tenia una 
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memòria sorprenent [Citat a ALTED, 1996:58]. Per altra banda, el novel·lista argentí 

Ernesto Sabato, seguint més l’òrbita platoniana, diu de si mateix: «Nunca tuve memoria, 

siempre padecí esa desventaja, pero tal vez, una forma de recordar únicamente lo que 

debe ser, quizá lo que nos ha sucedido más en la vida, lo que tiene algún significado 

profundo, lo que ha sido decisivo ―para bien y para mal― en este complejo, 

contradictorio, e inexplicable viaje hacia la muerte que es la vida de cualquiera» [Citat a 

ALTED, 1996:58]. Però tampoc hem d’oblidar l’historiador grec Heròdot d’Halicarnàs, 

que amb la seva obra aspira a preservar de l’oblit, com si el nostre deure memorístic fos 

una exhortació a no oblidar, la glòria dels grecs i dels bàrbars. 

 

La historiadora Josefina Cuesta opina que el silenci sobre un determinat tema no sempre 

suposa l’oblit, però que hi ha silencis que poden significar ocultació, és a dir, oblit 

voluntari, d’altres poden senyalar el límit entre allò que el comunicador considera que 

es pot dir o que no es pot dir i, en altres casos, expressen la incapacitat de comunicar. 

L’ocultació, per tant, reprodueix una voluntat d’amagar, d’eliminar de la comunicació 

un objecte que no ha estat oblidat [CUESTA, 1993:54-55]. Podem trobar centenars 

d’exemples, però ens quedarem amb el que la historiadora francesa Annette Wieviorka 

il· lustra al llibre Déportation et génocide: entre la mémoire et l’oubli: «Per sortir de la 

misèria, els jueus van subsistir gràcies a treballs no sempre honestos, existia a les grans 

ciutats un barri jueu, que els llibres del record amaguen (...) o evoquen púdicament com 

“activitats comercials clandestines amb la població de l’altre costat de la frontera”». La 

complexitat dels usos de l’oblit es manifesta especialment en l’oblit oficial, l’imposat 

pel poder polític a un poble o a un col·lectiu. Hi ha un poema de l’escriptor Julio 

Llamazares al llibre La lentitud de los bueyes, que diu: 

 

Y en el recuerdo está el origen de la 

autodestrucción. 

Nadie ignora que el olvido es vino amargo, y 

que, 

bebido en soledad, mayor es su acidez. 

Pero tampoco ignora nadie la mansedumbre 

que sustenta. 

En cambio, los recuerdos, espejismos del 

miedo, son 
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dulces a la lengua, pero roen el corazón como 

alimañas. 

Y puesto que el olvido supone trascendencia, 

sembremos su semilla en los lejanos terrenos 

amarillos 

de nuestra soledad. 

Tras la amargura inicial, brotará como un trigal 

la mansedumbre. 

 

Llamazares compara l’oblit amb el vi amarg, que begut en solitud encara amarga més, 

però que alhora és capaç de tornar mansa la persona que el pren. Dels records diu que 

són l’origen de l’autodestrucció i miratges de la por, i els compara amb caramels a la 

llengua que roseguen el cor com feristeles. La seva proposta és sembrar oblit als camps 

de la nostra solitud que, tot i l’amargor inicial, després brotarà la mansuetud. En aquest 

sentit, el professor Georges Kantin [KANTIN i MANCERON 1991:12], sosté que 

l’oblit només és confortable pels individus o les societats que es refugien en la seva 

debilitat.   

 

 

HOLOCAUST I MEMÒRIA 

 

La tradició jueva, des dels seus orígens, podria considerar-se la tradició de la memòria 

per excel·lència, i la Bíblia, el llibre del record, ja que invoca cent seixanta vegades la 

paraula «recorda» i traspua terror per l’oblit, que té sempre un caràcter negatiu. En una 

de les seves reflexions, Yerushalmi opina que els textos de la Bíblia i els del Talmud2 

són paradigmàtics per a il· lustrar la problemàtica de la memòria i l’oblit, ja que els 

conflictes que exposen van més enllà del propi context jueu. En el seu discurs, 

l’historiador nord-americà, d’origen jueu, es mostra convençut que la fenomenologia de 

la memòria i de l’oblit col·lectius són els mateixos per a tots els grups socials i que 

només en varia algun detall.  

                                                           
2 Llibre que que conté diverses discussions rabíniques de la llei jueva, de l'ètica jueva, tradicions, 
llegendes i històries. 
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El sociòleg francès Maurice Halbwachs, va ser un dels primers autors a dedicar gairebé 

íntegrament la seva recerca a la dimensió social de la memòria. El seu pensament se 

centra en la idea que la memòria no és un procés individual sinó social, i que perquè una 

persona pugui recordar, és essencial que el pensament individual s’introdueixi en uns 

marcs col·lectius que ajudin a classificar i ordenar els records dels uns en funció dels 

altres. La Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement, Laura Solanilla, 

explica que Halbwachs distingeix entre dos tipus de memòria: d’una banda, la memòria 

autobiogràfica, que és la que cadascun dels individus experimenta, i encara que sigui 

una memòria interna, personal, en el sentit que és memòria viscuda, sempre és 

col·lectiva, ja que són els referents socials els que la construeixen. D’altra banda, 

existeix la memòria històrica, que és la memòria «manllevada» d’esdeveniments del 

passat que el subjecte no ha experimentat personalment. Aquesta memòria, afegeix 

Solanilla, es pot incrementar i modificar mitjançant lectures i també per altres mitjans, 

però depèn totalment de la memòria dels altres [SOLANILLA, 2009:18]. 

 

Diversos autors han posat de relleu el paper del present com a provocador i catalitzador 

de la memòria, encara que aquesta estigui ancorada als fets del passat. L’historiador 

francès Pierre Chaunu, per exemple, anota: «Tot el coneixement, tot el pensament 

organitza la totalitat de l’ésser sobre l’eix orientat del temps, temps descendent de la 

termodinàmica, temps ascendent de la vida (...). A partir del moment en què nosaltres 

estem en el temps, en el que tot allò conegut se situa en el temps,  tot és teleologia (...). 

A partir del moment en què el coneixement organitza el contingut de l’univers seguint 

l’eix de la temporalitat, es pot dir, raonablement, fem taula rasa de la història? Seria 

com fer taula rasa de l’ésser. Convé, doncs, més que mai, explorar la memòria» [Citat a 

ALTED, 1996:75]. Per la seva banda, l’historiador britànic Eric Hobsbawm, a La era 

del Imperio, sosté que el nostre punt de partida són els supòsits de la nostra època, lloc i 

situació, i que tendim a donar forma al passat segons els nostres propis termes, veient 

únicament el que el present permet distingir als nostres ulls i el que la nostra perspectiva 

ens permet conèixer. El que ho sintetitza millor és l’historiador francès Maurice 

Crubelier, que afirma que la memòria està en el cor d’una dialèctica subtil entre l’ahir i 

l’avui, entre la col·lectivitat, entre els grups i els individus que la componen. 

 

Ni Plató ni Aristòtil, ni cap dels filòsofs antics van considerar mai com una qüestió 

prèvia saber qui recorda. Ells, el que es preguntaven era què significava tenir un record 
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o intentar recordar. L’atribució a algú capaç de dir jo o nosaltres quedava implícita, en 

la conjugació dels verbs de memòria i d’oblit, a persones gramaticals i a temps verbals 

diferents. No es plantejaven aquesta qüestió perquè se’n plantejaven una altra, la relació 

pràctica entre l’individu i la ciutat. Ricoeur afirma, que va ser Sant Agustí qui, amb la 

seva experiència cristiana de la conversió, va inventar “la interioritat”. La novetat 

d’aquest descobriment-creació, afegeix, s’emfatitza pel contrast amb la problemàtica 

grega, i després llatina, de l’individu i la polis, que va ser la primera a ocupar el lloc que 

seria compartit, de manera progressiva, entre la filosofia política i la dialèctica 

[RICOEUR, 2003:129]. Però va ser el filòsof empirista anglès John Locke qui, al segle 

XVIII , va inventar l’equació entre la identitat, el si i la memòria, tot i que va ignorar el 

sentit transcendental del «subjecte» que, posteriorment, el filòsof prussià Immanuel 

Kant va iniciar i va deixar als seus successors (poskantians i neokantians), fins al filòsof 

alemany Edmund Husserl, que intentarà demarcar-se de la psicologització dels subjecte 

transcendental. Amb Husserl, l’escola de la mirada interior, arriba al seu auge. Ara ja no 

es tractarà de la consciència i del si, ni tampoc del subjecte descrit i enaltit per Sant 

Agustí, sinó de l’home interior que es recorda d’ell mateix, de la intersubjectivitat, 

fenomen que obrirà el camí a la memòria col· lectiva. Es podria dir que gràcies al 

caràcter analògic que Husserl atribueix a qualsevol alter ego al propi ego, podem 

utilitzar la primera persona en la forma del plural i a atribuir a un nosaltres ―sigui quin 

sigui el seu titular― totes les prerrogatives de la memòria: el seu caràcter de meva, 

continuïtat, polaritat passat-futur. Aquesta hipòtesis, que trasllada a la intersubjectivitat 

tot el pes de la constitució de les entitats col·lectives, no oblida mai que només per 

analogia, i amb relació a la consciència individual i a la seva memòria, la memòria 

col·lectiva es considera com una selecció de petjades deixades pels esdeveniments que 

van marcar la història dels grups implicats. A més se’ls hi reconeix el poder 

d’escenificar aquests records comuns amb festes, ritus i celebracions públiques. 

 

L’arribada de la Segona Guerra Mundial i, molt especialment, el descobriment social 

del que va suposar l’Holocaust, van suposar, segons Laura Solanilla, un revulsiu per als 

estudis sobre la memòria social. Tot i que l’Holocaust també va afectar gitanos, 

homosexuals, presoners polítics i deficients, aquest mot designa principalment el 

genocidi sistemàtic de les comunitats jueves en mans dels nazis [SOLANILLA, 

2009:18]. Abans hem dit que la tradició jueva, des dels seus orígens, podria considerar-

se la tradició de la memòria per excel·lència. A partir dels successos de la Segona 
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Guerra Mundial, la memòria jueva estarà concentrada entorn a l’Holocaust i en la 

recuperació de la memòria de les víctimes. La pensadora alemanya d’origen jueu, 

Hannah Arendt, va viure en primera persona els efectes del nazisme i va dedicar tota la 

seva obra a l’estudi dels totalitarismes, l’Holocaust i la modernitat. 

 

Malgrat que sovint els negacionistes afirmen que tot plegat va ser un frau creat 

deliberadament per afavorir els interessos dels jueus en detriment dels d'altres pobles, i 

que l'extermini dels jueus comès pels nazis del Tercer Reich, durant la Segona Guerra 

Mundial, no va tenir lloc, el cas és que amb el pas del temps, l’Holocaust ha esdevingut 

un símbol i un model de referència de genocidis posteriors, com per exemple, el de 

Kosovo. Segons el professor alemany Andreas Huyssen, tots els conflictes bèl·lics 

recents cal llegir-los segons aquest «model» ja instal·lat en l’inconscient col·lectiu 

d’Occident: «la intervención “humanitaria” de la OTAN en Kosovo y su legitimación 

dependieron en gran medida de la memoria del Holocausto. Las carvanas de refugiados 

que cruzan las fronteras, las mujeres y los niños abarrotados en trenes para ser 

deportados, las historias de atrocidades, violaciones sistemática y la cruel destrucción 

movilizaron una política de culpa en Europa y en Estados Unidos asociada con la no 

intervención en los años 30 y 40 del siglo XX  y con el fracaso de la intervención en la 

guerra de Bosnia de 1992» [Citat a SOLANILLA, 2009:19]. 

 

L’historiador francès François Bédarida, ha posat l’accent en la cruïlla que representen 

les relacions entre passat i present, i en les diferències i dominis respectius de la història 

i de la memòria. La història se situa, segons ell, a l’exterior de l’esdeveniment, genera 

una aproximació crítica, realitzada des de fora i es distancia d’ell, mentre el captura i li 

practica una dissecció, intenta extraure-li la substància i el sentit, la seva direcció i el 

seu significat. El seu objectiu, en definitiva, és el coneixement científic i l’aproximació 

a una certa veritat històrica. La memòria, per la seva banda, es vincula a l’esdeveniment, 

el remunta caminant per l’interior del tema, es fa contemporània d’allò que transmet i el 

seu objecte és la fidelitat al propi esdeveniment. Fidelitat necessària per al subjecte que 

recorda per tal de fixar la seva pertinença i establir punts d’ancoratge en relació als 

altres. Fidelitat carregada d’esperança on s’ha de tenir present l’altra cara de la moneda 

d’aquestes relacions, l’oblit. El mateix Bédarida ha definit aquestes relacions, no sempre 

còmodes i habitualment conflictives, com la memòria contra la història o com un camí 

entre la« indignació i el coneixement». A propòsit del tema de l’Holocaust, l’historiador 
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francès es recolza en Spinoza per atribuir a la història una missió més gran: ni riure ni 

plorar, sinó comprendre [ALTED, 1996:76-77]. 

 

Pierre Nora, per la seva banda, planteja el relleu fructífer que es produeix entre la 

memòria i la història, i indica que on acaba la memòria comença la història. Hobsbawm, 

fent referència a aquest relleu, apunta que en tots nosaltres existeix una zona d’ombra 

entre la història i la memòria, entre el passat com un registre generalitzat, susceptible 

d’un examen relativament desapassionat, i el passat com una part recordada o com a 

rerefons de la pròpia vida de l’individu. L’historiador i filòsof búlgar Tzvetan Todorov, 

sosté que la recuperació del passat és indispensable, però puntualitza que aquest fet no 

significa que el passat hagi de regir el present, sinó tot el contrari, el present farà del 

passat l’ús que cregui convenient, ja que seria molt cruel recordar-li contínuament a 

algú els successos més dolorosos de la seva vida, a més a més, apunta, també existeix el 

dret a l’oblit. Jorge Semprún, per exemple, a La escritura o la vida, ha explicat com, en 

un moment donat, l’oblit el va curar de la seva experiència als camps de concentració. 

Todorov, opina que tothom té dret a decidir, però això no vol dir que l’individu pugui 

arribar a ser completament independent del seu passat i disposar d’aquest sempre que li 

plagui, amb total llibertat. Experimentar una revelació horrible sobre el passat, sentint 

l’obligació de reinterpretar la imatge que et feies de la gent pròxima i de tu mateix, és 

una situació perillosa que pot fer-se insuportable i que és refusada vehementment per 

molts. La memòria no és responsable només de les nostres conviccions, sinó també dels 

nostres sentiments [TODOROV, 2013:27-28]. 

 

El filòsof búlgar, planteja que una de les grans justificacions dels serbis per a explicar la 

seva agressió contra els altres pobles de la ex-Iugoslàvia es basa en la història: els 

patiments que ells han causat no són majors que els que ells mateixos van patir en el 

passat. També diu que moltes veus afirmen que bona part de l’infortuni dels negres 

americans no prové de les discriminacions que pateixen en el present, sinó de la seva 

incapacitat per superar el passat traumàtic de l’esclavitud i les discriminacions de què 

van ser víctimes i, també, tal i com diu l’escriptor nord-americà Shelby Steele, 

«d’explotar aquell passat de sofriments com una font de poder i de privilegis» [Citat a 

TODOROV, 2013:30]. 
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En el món modern, el culte a la memòria no sempre ha servit per a les bones causes. La 

commemoració del passat arriba al seu punt culminant a l’Alemanya nazi, a la Itàlia 

feixista i a la Rússia estalinista, un passat minuciosament seleccionat, però un passat 

que permetia reforçar l’orgull nacional i substituir la fe ideològica que estava en declivi. 

Todorov parla de dues formes de memòria, la memòria literal, que vindria a ser la 

memòria a seques, i, la memòria exemplar, la de la  justícia. Explica que hi ha molta 

gent que refusa la memòria exemplar argumentant que el succés del que estan parlant és 

absolutament singular, únic, i si intenten comparar-lo amb altres, només ho fan pel 

desig de profanar-lo o, com en el cas del debat sobre el genocidi dels jueus comès pels 

nazis durant la Segona Guerra Mundial, per atenuar la seva gravetat [TODOROV, 

2013:36]. 

 

Si realment es cregués que un succés com el genocidi dels jueus es caracteritza per la 

seva singularitat única, que és incomparable a qualsevol altre succés passat, present o 

futur, segons Todorov, estaríem en el dret de denunciar les equiparacions dutes a terme 

a tot arreu, però no d’utilitzar aquest genocidi com a exemple d’aquesta iniquitat i de 

manifestacions relacionades, que també s’han de refusar. A la vegada, prossegueix, és 

impossible afirmar que el passat ha de servir-nos de lliçó i que és incomparable amb el 

present: allò que és singular no ens ensenya res per al futur. Si el succés és únic, podem 

conservar-lo a la memòria i actuar en funció d’aquest record, però no podrà ser utilitzat 

com a codi per a una altra ocasió. De la mateixa manera, si desxifrem en un succés 

passat una lliçó per al present, és que hi reconeixem característiques comunes. A fi que 

la col·lectivitat pugui treure profit de l’experiència individual, ha de reconèixer el que 

aquesta pot tenir en comú amb altres vivències. La memòria exemplar generalitza, però 

de manera limitada, no fer desaparèixer la identitat dels fets, només els relaciona entre 

si, establint comparacions que permeten destacar les similituds i les diferències. L’any 

1957, exemplifica l’historiador búlgar, el funcionari francès, Paul Teitgen, antic 

deportat de Dachau, va dimitir de la feina de secretari de la prefectura d’Argel motivat 

per la similitud entre els senyals de tortura que observava en el cos dels presoners 

algerians i els dels maltractaments que ell mateix havia patit als soterranis de la Gestapo 

de Nancy. Es tractava d’una comparació abusiva? [TODOROV, 2013:39-49]. 

 

L’experiència dels camps de concentració, en particular, són un bon exemple de com les 

experiències viscudes, quan són especialment traumàtiques, poden arrossegar a la 
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necessitat dels records, en uns casos, o, a la necessitat del silenci, en altres. Primo Levi 

o Joaquim Amat-Piniella i Jorge Semprún, a qui hem mencionat abans, il· lustren cada 

una d’aquestes posicions. Hobsbawm, constata que, quan els historiadors intenten 

estudiar un període del qual queden testimonis supervivents s’enfronten, i en el millor 

dels casos es complementen, dos conceptes diferents de la història: l’erudit i 

l’existencial, els arxius i la memòria personal, enunciant, com dos conceptes diferents, 

la història i la memòria, i dins d’aquesta, la memòria col·lectiva i la memòria individual, 

la memòria escrita i la memòria oral. L’any 1978, finalment, Paul Thompson va 

publicar la seva obra La voz del pasado: historia oral, que va ser pionera en 

l’establiment d’una metodologia específica per a la recerca en història oral. 

 

 

 

 

 

III. MEMÒRIA I HISTÒRIA ORAL. LA FONT ORAL 

 

A la presentació del treball, hem dit que l’objectiu d’El món perdut de Joan Vinyoli: 

correspondència, fotografies i testimonis era aproximar-se a la vida i a l’obra de Joan 

Vinyoli a través de la investigació del fons personal del poeta però que, en el marc d’un 

projecte d’història oral i amb l’objectiu de crear un arxiu de complement, s’havia 

recorregut a les fonts orals a través d’entrevistes a persones que van conèixer el poeta. 

 

El professor britànic Gwyn Prins, a l’article «Història oral», explica que una 

conseqüència de viure en una cultura dominada per la paraula escrita és el seu 

menyspreu envers les fonts orals considerades vàlides només quan les escrites no 

existeixen [GWYN, 1993:146-147]. Tot i això, hi ha qui pensa que quan els testimonis 

parlen del seu passat són directament història, mentre hi ha qui no dóna a les entrevistes 

ni tan sols la categoria de font. Paul Thompson, un dels màxims exponents del 

«moviment» de la història oral, reivindica el valor de les fonts orals a la història social 

moderna com a manera de proporcionar presència històrica a aquells punts de vista i 

valors que han estat enfosquits per la pròpia història: «La realitat és que l’oposició a 
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l’evidència oral es basa tant en observacions personals com en principis. Els 

historiadors de la vella generació que ocupen la càtedra i tenen les classes a les seves 

mans són instintivament reticents a la introducció de nous mètodes, la qual cosa implica 

que ja no controlen totes les tècniques de la seva professió. D’aquí els comentaris 

despectius pel que fa als joves que cremen l’asfalt amb gravadores» [THOMPSON, 

1988:83-84]. Per a l’historiador alemany Lutz Niethammer, la història oral pot ser 

concebuda com un intermediari modern específic que actua de dues maneres: en primer 

lloc, com a investigador crític de les dimensions de la memòria i del record, tant 

col·lectiu com individual; i en segon lloc, com a veu de la  subjectivitat i de 

l’experiència col·lectiva o, més en concret, de les interpretacions que fa de la 

investigació històrica i dels mitjans. Niethammer afegeix que, quan és bona, és una 

pràctica rememorativa que repta tant les poderoses tradicions de la memòria i els 

mitjans com l’abast i l’estructura de la historiografia en una forma comunicativa 

[NIETHAMMER, 2006:307]. La historiadora catalana Mercedes Vilanova, pionera en 

l’estudi de les fonts orals al nostre país, reivindica el paper clau de la memòria en els 

estudis històrics, i ho fa d’aquesta manera: «El rol de la memoria no se limita a 

conservar y transmitir, pues para eso ya están los diarios personales, los epistolarios y 

otros documentos. La memoria realiza una síntesis de lo vivido a través de un proceso 

que sólo concluye con la muerte y gracias al cual una persona o grupo se aprehenden en 

su unidad» [VILANOVA, 2003:29]. D’altra banda, alguns historiadors com l’italià 

Alessandro Portelli, creuen que el més important dels testimonis, pel que fa a la 

memòria, no és l’exactitud o inexactitud del record, sinó del significat que posseeixen. 

Alessandro Portelli, explica Laura Solanillas, emfatitza que el més important de les 

fonts orals no és la fiabilitat dels relats factuals, sinó el sentit que les persones donen a 

aquests fets: «La primera cosa que fa diferent la història oral és que ens parla menys 

d’esdeveniments que del seu significat... Les fonts orals no ens expliquen només el que 

ha fet la gent, sinó què volien fer, què creien que estaven fent i el que ara pensen que 

van fer» [Citat a SOLANILLA, 2009:20].  

 

Pel que fa al tema que ens ocupa, Àlex Susanna, mentre recorda la primera trobada amb 

Vinyoli explica el següent: «(...) I aquesta trobada, que realment va ser magnífica, va 

acabar d’una manera, diríem, una mica com el rosari de l’aurora, per mi. Vivíem cinc 

minuts amb cotxe l’un de l’altre, i a deu minuts caminant, i em vaig brindar a portar-lo 

amb taxi. De fet quan vam agafar el taxi començava a clarejar i vint minuts més tard, 
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quan arribàvem al barri de Les Tres Torres, ja clarejava. Aleshores en Vinyoli, no 

acabava d’aguantar-se exactament dret i per tant em vaig brindar a acompanyar-lo, a 

agafar-lo de bracet, i acompanyar-lo fins a casa seva. Recordo una pujada dels tres pisos 

del carrer Castellnou molt lenta, en la qual ell encara tenia ganes de continuar seduint-

los i per tant ens aturàvem a cada replà, amb l’excusa que ell em volia explicar alguna 

cosa però en realitat estava agafant aire. I de sobte, arribem al replà de casa seva, s’obre 

inesperadament la porta, apareix la Teresa Sastre, la seva dona, i li clava una bronca 

descomunal, però descomunal. Per tant, tot aquell embadaliment poètic que havíem 

tingut amb ell va acabar xocant amb la realitat, i la realitat era que no havia dit res a la 

seva dona, que la seva dona, segons li retreia, va estar trucant a la policia i al clínic, per 

saber si li havia passat alguna cosa, i allò ja em va, d’alguna manera, revelar que al 

costat d’aquesta passió per la poesia hi havia un tipus de problema amb la seva forma de 

gestionar la relació amb la seva dona, etcètera, etcètera. Després vaig descobrir que ell 

m’havia fet pujar justament per apaivagar els ànims de la seva dona. I això no va servir 

de res, perquè quan ell li deia, Teresa deixa’m presentar-te aquest amic, tan jove, 

etcètera, l’altra, ni amics ni hòsties, ets un no sé què! Li va dir el nom del porc, perquè 

és això, ella havia estat desperta pràcticament tota la nit esperant notícies, quan en 

Vinyoli estava passant-s’ho bé amb uns joves poetes [...]». 

 

 

LA HISTÒRIA ORAL 

 

Paul Thompson, sosté que la història oral és tan vella com la mateixa història. De fet, 

afirma, que va ser el primer tipus d’història, i que només, molt recentment, l’habilitat 

per a emprar les dades orals ha deixat de ser un dels trets característics del gran 

historiador [THOMPSON, 1978:31]. Tanmateix, el sociòleg britànic Ken Plummer, 

opina que estaríem equivocats si insinuéssim que els testimonis de vides personals que 

han existit al llarg de tota la història han tingut un significat remotament semblant al que 

tenen actualment. Plummer, seguint la teoria de Joutard, explica que les arrels de 

l’individualisme i de l’humanisme com a tendències importants poden ser rastrejades 

com a mínim fins al l’època medieval, i més endavant, fins al període renaixentista, 

però que la industrialització és la que realment anuncia a l’ «individu» modern, un nou 

individu amb un nou tipus de «personalitat». Probablement, és en aquest moment quan 
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els individus comencen a desenvolupar plenament una visió de si mateixos com a 

objectes d’introspecció, d’interès, de valor..., quan l’individu comença a reflexionar 

sobre la seva naturalesa interna, quan comença a retirar-se de la vida pública al regne 

privat [PLUMMER, 1989:9]. L’historiador i sociòleg nord-americà Cristopher Lasch, 

suggereix que aquesta individualitat ara ha anat massa lluny, i ha creat una cultura 

narcisista d’individus abstrets en si mateixos, sense sentit de la vida pública i sense 

control exterior [Citat a PLUMMER, 1989:9]. El filòsof francès Michel Foucault, a 

Vigilar i castigar, suggereix que aquesta introspecció reflexiva ―encarnada en el 

«confessionari»―, forma part d’un canvi més general en el control: de les coaccions 

externes sobre el cos a les coaccions internes sobre l’ànima [Citat a PLUMMER, 

1989:9]. 

Fins als inicis de la il· lustració, els documents personals eren primordialment 

documents de successos memorables (memorias), de grans fets (res gestae), o vides de 

filòsofs. Plummer, puntualitza que, a excepció de les Confessions de Sant Agustí, es 

troben pocs casos on es trobin reflexions sobre la naturalesa de la identitat interior. 

Hi ha algunes figures claus en el sorgiment del document personal modern, com per 

exemple el membre i president de la Royal Society, membre del Parlament anglès i 

administrador de la Marina d'Anglaterra, l’historiador britànic Samuel Pepys, que quan 

l’1 de gener de l’any 1660 s’asseu a escriure la primera anotació en els seus famosos 

diaris, ens trobem amb l’aparició simbòlica del diari modern com a document específic. 

Quan a finals del segle XVIII , el filòsof suís Jean-Jaques Rousseau publica Les 

Confessions i Goethe Poesia i veritat, estem davant del naixement de l’autobiografia, 

una modalitat, que segons el professor britànic Roy Pascal, està inspirada en la 

veneració de la pròpia identitat, severa però afectuosa, que no considera la identitat una 

propietat sinó una responsabilitat, i que està motivada per la recerca del coneixement 

interior (Selbstbestimmung). Una modalitat que manté l’equilibri entre el jo i el món, 

entre allò subjectiu i allò objectiu. La biografia, que té una clara mancança d’aquest 

sentiment únic de valor interior, té els seus orígens al renaixement, amb el jurista i 

escriptor anglès Thomas More, però no es va desenvolupar com a modalitat específica 

fins a l’era victoriana, amb els escrits de l’assagista i historiador escocès Thomas 

Carlyle, la novel·lista britànica Elizabeth Cleghorn Gaskell (Sra. Gaskell) i l’escriptor, 

també anglès, Lytton Strachey. En aquesta ocasió, el canvi d’accent va determinar un 

interès menor pels grans homes i una preocupació més gran per una investigació més 
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acurada, convertint el biògraf modern, tant en un investigador com en un escriptor 

literari. Ampliarem el tema de la biografia a l’apartat 3. 

 

Historiadors com l’americà Louis Starr o el mateix Thompson, consideren l’historiador 

grec Heròdot d’Halicarnàs, el pare de la història oral. A Esas voces que nos llegan del 

pasado, l’historiador francès Phillippe Joutard, fa un alt en el temps i de la mà 

d’Heròdot i Tucídides, ens mostra els avantpassats, els precursors de la història oral. 

Joutard, en primer lloc, se situa al prefaci de l’obra Història de la guerra del Peloponès, 

escrita per  l’historiador grec Tucídides, i ens diu que lamentablement, el successor 

d’Heròdot es manté mut sobre els mètodes de verificació, donant el resultat final sense 

citar les versions contradictòries: «En lo que se refiere a las acciones llevadas a cabo en 

el curso de esta guerra evité tomar mis informaciones del primero que llegaba y confiar 

en mis impresiones personales. Tanto en lo que atañe a los hechos de los que fui testigo 

como aquellos que me han sido narrados por otro, procedí cada vez a realizar 

verificaciones tan escrupulosas tanto como pude. No fue un trabajo fácil, porque ocurría 

que en cada caso los testigos de un mismo acontecimiento ofrecían relatos discordantes, 

que variaban ya sea de acuerdo con las simpatías que sentían por uno u otro bando, ya 

sea según sus memorias» [Citat a JOUTARD, 1986:14]. Paradoxalment, Heròdot, fa 

una crítica major que la de Tucídides, és més suggeridor en el seu ofici de recol·lector 

d’informació i presenta la versió recollida aclarint que no assumeix forçosament la 

responsabilitat, sobretot quan la versió és única. A Història, conegut també com Els nou 

llibres d’història, exposa el següent: «Sobre alguns esdeveniments podria donar alguna 

altra opinió que la que els mateixos argius diuen [...]. Pel que fa a mi, he de mencionar 

tot el que es va dir, sense estar obligat a creure-ho tot, i així ha d’entendre’s tractant-se 

de tota la meva història» [Citat a JOUTARD, 1986:14]. Recordem que «Història» 

significa «Enquesta, entrevista» duta a terme per un testimoni, Heròdot, que explica el 

que ell mateix va veure i descobrir en el curs de les seves investigacions. 

 

Tres segles més tard, quan ja existeix una col·lecció important de fonts escrites en 

forma d’obres històriques, l’historiador grec de les guerres púniques, Polibi, constata la 

primacia del testimoni oral sobre el manuscrit. Al Llibre XII  del recull Històries, critica a 

un dels seus predecessors i fa una definició de les qualitats de l’historiador complet: 

«Encara que existeixin dues maneres d’informar-se d’oïda, es va conformar a buscar en 

els llibres i a penes es va preocupar de recollir testimonis orals, tal i com ho hem 
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mostrat amb anterioritat. És fàcil entendre quines van ser les raons que el van portar a 

escollir aquest mètode. Es poden recollir informacions als llibres sense perill ni treball, 

si només es pren la precaució d’instal·lar-se en una ciutat on es trobin textos en 

abundància i una biblioteca propera. Aleshores, només es necessita una feina sedentària 

per a efectuar les investigacions necessàries i dedicar-se a un estudi comparatiu dels 

errors comesos pels historiadors anteriors, sense que això exigeixi el menor esforç. Per a 

dedicar-se a les enquestes personals és necessari, sense cap dubte, suportar moltes 

fatigues i moltes despeses, però es tracta d’un treball molt fecund que constitueix la part 

més important de la investigació històrica» [Citat a JOUTARD, 1986:15]. 

 

Haurem d’esperar als inicis de l’erudició moderna per a què la indicació de les fonts 

utilitzades, amb referències precises, es converteixi en una norma que a les enquestes 

orals no es respecta, ni tan sols a l’actualitat. Joutard, explica que alguns cronistes 

medievals no van tenir la cura de confrontar i criticar els testimonis, fet que va suposar 

un retrocés en relació amb els fundadors de la història. Afegeix, que a l’època moderna, 

a França, el desenvolupament de les cancelleries d’Estat, l’augment considerable de 

manuscrits, des d’una acta notarial fins a un document paleogràfic, i, la invenció de la 

impremta, van restar importància al testimoni oral i van convertir tot document escrit en 

la referència prioritària. Per a alguns humanistes erudits serà la prova suficient per a 

establir la veritat d’un fet. Durant aquesta època, on es qüestiona la tradició, també es 

criticaran les font orals, ja que es consideren vehicles de llegendes. El poeta i assagista 

francès Bernard le Bovier de Fontenelle, es burla de la credulitat de Plutarc i d’Heròdot, 

i l’historiador francès Lluís de Beaufort refusa, l’any 1973, a Dissertació sobre la 

incertesa dels cinc primers segles de la història romana, les faules recollides per 

l’historiador romà Titus Livi. L’escriptor i filòsof francès François Marie Arouet, dit 

Voltaire, a l’article «Història», del Diccionari filosòfic, es fa ressò d’aquesta 

desconfiança: «Els fonaments de tota història són els relats per a nens, transmesos 

llavors de generació en generació: a penes són probables en el seu origen, quan no topen 

amb el sentit comú, i perden un grau de probabilitat a cada generació. Amb el temps la 

faula creix i la veritat es perd» [Citat a JOUTARD, 1986:18]. Per altra banda, Voltaire 

diu que seria necessari que es comencés un estudi seriós de la història des del temps en 

què es fa vertaderament interessant per a nosaltres, o sigui, des de finals del segle XV . I 

afegeix, que la impremta, que es va inventar en aquest moment, la fa menys incerta. 

L’historiador francès, indica que sovint, Voltaire, recolza les seves afirmacions en 
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testimonis recollits, però tot i això, no el considera com el millor precursor dels treballs 

actuals d’història oral. Joutard, apunta que l’escriptor i filòsof francès va prendre notes 

sobre les converses en lloc de registrar el discurs i, que les seves enquestes es limitaven 

al testimoni dels personatges principals, suposadament únics actors de la història. Així, 

doncs, opina que les primeres recol·leccions d’arxius orals, en el sentit estricte del 

terme, les trobem més aviat al costat d’una minoria perseguida que ha de defensar la 

seva existència, els protestants francesos, a la revolta dels Camisards. Un segle més 

tard, l’historiador francès Jules Michelet, amb l’obra El poble, es converteix en el 

precursor més directe de la història oral urbana i obrera, fet que, segons Joutard, el 

converteix en un dels primers historiadors orals. Al començament del llibre, Michelet 

diu el següent: «Aquest llibre va ser fet de mi mateix, de la meva vida, i del meu cor, va 

sortir de la meva experiència, molt més que no dels meus estudis. El vaig extreure de la 

meva observació i de les meves relacions d’amistat, de veïnatge; el vaig recollir pels 

camins (...); finalment, el vaig trobar sobretot en els records de la meva joventut. Per a 

conèixer la vida del poble, els seus treballs, els seus sofriments, en tenia prou 

interrogant els meus records». Michelet, però, va descobrir contradiccions entre els 

estudis escrits i la seva memòria: «Quan el progrés de la meva història em va portar a 

ocupar-me de les qüestions actuals i quan vaig fer una ullada als llibres que tractaven 

aquest tema, confesso que em va sorprendre trobar gairebé tothom contradient els meus 

records. Llavors vaig tancar els llibres i vaig tornar al poble tantes vegades com vaig 

poder; l’escriptor solitari es va tornar a submergir en la multitud, va escoltar els seus 

sorolls, va anotar les seves veus (...). La meva entrevista en el marc real em va ensenyar 

moltes coses que no es troben a les estadístiques. En citaré només una, que pot semblar 

insignificant però que per a mi és molt important i digna de tota atenció. L’exemple al 

que faig referència és la immensa adquisició de roba blanca de cotó que van realitzar les 

famílies pobres, cap a 1842, malgrat que els sous havien baixat o si més no disminuït de 

valor per la disminució natural del preu del diner. Aquest fet prova una fixesa creixent 

en la parella i la família; influencia sobretot de la dona que , encara que guanyant poc 

ella mateixa, només pot fer aquesta despesa aplicant una part del salari de l’home (...); 

aquest exemple era molt útil per mostrar fins a quin punt els documents recollits a les 

estadístiques i a altres obres d’economia, encara que suposi que són exactes, són 

insuficients per comprendre al poble; donen resultats parcials, artificials, organitzats des 

d’un angle estret que afavoreix els malentesos» [ JOUTARD, 1986:79-80]. Joutard 

explica que Michelet quasi no va fer escola entre els historiadors. El que sí que va tenir 
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ressò va ser l’escriptor i periodista normand Jules Barbey d’Aurevilly, considerat el 

primer a utilitzar l’expressió història oral, a l’obra L’Encisada, a propòsit del rapte del 

cavaller Des Touches, a la Guerra dels Chouans, a la ciutat de Coutances [JOUTARD, 

1986:83-86]. 

 

El desenvolupament de la història oral durant el període de la postguerra ha estat 

estretament relacionat amb el periodisme de guerrilla. Durant la dècada de 1940, amb el 

treball de l’historiador i periodista nord-americà Allan Nevins a la Universitat de 

Columbia, sorgeix un moviment d’història oral basat en les gravacions en cinta 

magnetofònica, les seves pròpies organitzacions (Oral History Association o Oral 

History Society), les seves publicacions (Oral History o International Journal of Oral 

History), i una gran quantitat d’investigacions. Paul Thompson ho explica de la següent 

manera: «Era un període massa recent per a què hagués pogut arribar als arxius del 

comtat un volum satisfactori de documents personals. Jo volia saber què era ser un nen 

o un pare a aquella època; com es coneixien i festejaven els joves; com vivien junts com 

a marits i mullers; com trobaven i canviaven de treball i què pensaven de la feina; com 

veien als seus patrons i als seus companys de treball; com sobrevivien i com se sentien 

quan no tenien feina; com variava la consciència de classe entre la ciutat, el camp i 

diversos treballs. Cap d’aquestes preguntes semblava poder respondre’s a partir de les 

fonts històriques convencionals (...)» [THOMPSON, 1978:100]. L’historiador i sociòleg 

britànic, opina que l’historiador hauria d’establir un diàleg entre les fonts escrites, 

acabades i limitades, i les fonts orals, obertes i «vives», ja que les unes i les altres donen 

versions diferents però, al mateix temps, es potencien i es dinamitzen entre si. La 

paraula parlada il· lumina l’escrita, la relativitza i li dóna la perspectiva i el contorn 

humà adequat. A més, afegeix, al compaginar informacions diferents, apareixen 

aspectes inèdits i la història que escrivim és més completa, més verídica.  

 

En aquest sentit, a l’última pàgina del llibre La bastida dels somnis, la biografia sobre 

Joan Vinyoli escrita per Pep Solà, trobem el següent: «Ell, algunes vegades, havia anat a 

encendre una espelma a la tomba de Riba. Ara hi ha una dona que pels volts del dia de 

Tots Sants visita el nínxol on jeu Vinyoli, en treu la pols, li endreça un senzill ram de 

flors, li dedica un pensament i, com si fos una pregària, diu uns versos del poeta». No 

sabem el motiu pel qual el biògraf omet la identitat de la dona, però deduïm que és per 
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una simple qüestió literària. Nosaltres, després de les entrevistes, hem sabut que la dona 

misteriosa és Teresa Font, amiga del poeta, a qui ja hem mencionat anteriorment. 

 

 

LA FONT ORAL 

 

Paul Thompson explica que utilitzar honestament la font oral no és fàcil, entre altres 

motius, per la feinada que suposa utilitzar-la conjuntament amb les fonts escrites, i 

subratlla que, abans de crear la font oral és necessari recórrer un camí previ, similar al 

del treball de l’historiador clàssic, fet que suposa un doble esforç: buscar i analitzar les 

fonts escrites i, només després, crear i analitzar les fonts orals. A El món perdut de Joan 

Vinyoli, s’està seguint el procés indicat. Aprofitant que havíem fet una catalogació molt 

acurada de la correspondència del poeta, la qual ens va servir per valorar el contingut de 

les missives i saber amb qui es cartejava Vinyoli, vam decidir transcriure l’epistolari 

Espriu – Vinyoli, que ens va semblar un dels més interessants. Seguidament, i aprofitant 

que també havíem catalogat la resta del fons i, per tant, teníem constància de quines 

eren les persones amb qui Joan Vinyoli es relacionava més o amb quines, simplement, 

havia tingut tractes, ens vam disposar a contactar amb totes aquelles que estiguessin en 

condicions de donar el seu testimoni, algunes de les quals ja hem entrevistat. Aprofitant 

l’avinentesa, i tenint en compte que actualment estem duent a terme la catalogació de 

les imatges del fons, s’ha demanat a aquestes persones ajut per a la identificació 

d’algunes fotografies, però aquest és un tema a part. 

 

Durant els anys seixanta i setanta, la difusió de la font oral la va propiciar un moviment 

d’historiadors que van insistir en determinats temes i van voler aproximar-se a 

determinats sectors de la població marginats del poder, de la cultura i de tot allò escrit. 

Per l’actitud crítica que van adoptar i pel caràcter d’història militant, de testimoni i de 

denúncia, la història oral es podia haver convertit en història marginal, o en història 

alternativa, amb el risc de transformar-se en gueto per a determinats historiadors, quan 

precisament la força de la història oral resideix a situar-se en el centre de les polèmiques 

historiogràfiques, en constant diàleg i crítica per buscar nous enfocaments, per ajudar a 

escriure la història, no «una altra» història. Thompson explica que el cavall de batalla 

més difícil, ja des dels inicis de la història oral gravada, ha estat la subjectivitat de la 
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font oral, suficient, per a molts, per a desqualificar-la com a document històric. És a dir, 

la història oral s’ha marginat de la historiografia acadèmica per ser subjectiva i estar 

sotmesa a l’oblit i a la mentida. Al mateix temps no s’accepta que altres fonts 

s’enfrontin als mateixos problemes de subjectivitat, selecció, parcialitat i inexactitud, i 

que la informació recollida, al ser a posteriori, és retrospectiva d’una realitat passada, i 

per tant, és interpretativa, parcial i subjectiva. Per tant, el problema recau en tota la 

història, no només en la història oral. Als anys vuitanta, la història oral sembla agafar 

dos camins. Per una banda, s’imbrica cada vegada més amb la sociologia per la 

utilització sistemàtica de les denominades «històries de vida», per altra banda, s’estén el 

convenciment que s’ha de donar un salt qualitatiu per enfrontar-se a la importància 

crucial dels silencis; fins a tal punt, que s’arriba a la conclusió que el més important i 

interessant d’una conversa és el que callem. 

 

 

L’ENTREVISTA 

 

Tota font històrica derivada de la percepció humana és subjectiva. Només la font oral 

ens permet plantejar un repte a aquesta subjectivitat, penetrar les capes de la memòria i 

excavar en les seves penombres amb l’esperança d’aconseguir la veritat oculta 

[THOMPSON, 1978:171]. 

Danièle Vodman, a l’article «La importància del verb», diu que la paraula-font és a la 

vegada forta i feble perquè l’entrevista pot ser com jugar a l’amagatall entre qui 

pregunta —col·locat en una posició superior— i el qui respon situat a la defensiva 

[VODMAN, 2006:21]. En aquest sentit, Pierre Bourdieu opina que segons la distància 

objectiva entre el que interroga i l’interrogat, i segons l’habilitat del primer per a 

«manipular» aquesta relació, després podrà variar d’aquesta forma suau d’interrogatori 

oficial que, sense que el sociòleg ho sàpiga, és l’enquesta sociològica, fins la 

confidència, a través de la representació més o menys conscient que l’entrevistat es farà 

de la situació de l’entrevista, en funció de la seva experiència mediata o immediata de 

situacions equivalents (entrevista d’escriptor cèlebre o de polític, situació d’examen, 

etc.), i que orientarà tot el seu esforç de presentació o, millor dit, de producció de si 

mateix [BOURDIEU, 1989:127]. Maurizio Catani, a l’article «Algunes precisions sobre 

l’enfocament biogràfic oral», formula que realitzant entrevistes biogràfiques, 
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l’investigador experimenta, des del punt de vista de la implicació personal, la impressió 

que controla una feina que ha definit. Està satisfet perquè té el plaer de ser reconegut 

com a interlocutor privilegiat i aconsegueix tocar una realitat de carn i os [CATANI, 

2006:168]. Ara bé, un antropòleg, un sociòleg o un historiador, puntualitza, establiran 

relacions diferents amb l’entrevistat segons les seves pròpies intencions i segons el que 

pensin fer amb el relat escollit. Paul Thompson explica que hi ha molts estils diferents 

d’entrevistar i que entrevistar amb èxit requereix tècnica. Podem trobar des de 

l’aproximació amistosa, informal, fins el qüestionari més formal i controlat. Els bons 

entrevistadors posen en pràctica aquella varietat del mètode que s’adapta millor a la 

seva personalitat i que els proporciona resultats més bons. Thompson diu que existeixen 

algunes qualitats essencials que hauria de posseir tot entrevistador: interès i respecte per 

les persones així com flexibilitat vers elles, capacitat de demostrar comprensió i 

simpatia cap als seus punts de vista, i, sobretot, predisposició a asseure’s i escoltar. 

Aquelles persones que no sàpiguen callar, afegeix, o que no puguin resistir la temptació 

de contradir o assentir amb les seves pròpies idees a un informant, l’única cosa que 

aconseguiran serà informació inútil o equívoca [THOMPSON, 1978:221].  

 

L’historiador britànic Ronald Fraser, explica que pot resumir la seva tècnica d’entrevista 

amb quatre paraules: passió, paciència, persistència i privilegi. En primer lloc, Fraser 

diu que se sent privilegiat de tenir l’oportunitat de crear una font històrica nova, ja que 

normalment els historiadors treballen amb fonts fetes per altres. En segon lloc, la passió: 

«Pasión de poder compartir, en cierta medida, con la persona, la recreación de su vida». 

Tot i que adverteix que s’ha d’anar en compte amb això, ja que hi ha perill que 

l’entrevistat, al qual demanem que sigui el centre de la narració que està explicant, es 

converteixi en l’únic personatge de la Història, i no de la seva història, i que ens ho 

creiem. Aleshores és quan entra en joc la paciència: «Entonces yo tengo paciencia, les 

hago dos preguntas al principio, sencillas, sin problemas de contestar y que tienen 

respuestas objetivas: en qué año nació usted y donde, una cosa que uno necesita siempre 

y que a veces se olvida en el transcurso de la entrevista, y de qué vivían sus padres». 

Fraser indica que la segona li dóna un cert coneixement de l’aspecte social en el que es 

va criar la persona. Diu que són preguntes que no espanten l’entrevistat, ja que li 

semblen normals perquè pot respondre sense problemes. Aquí entraria en joc, a banda 

de la paciència, la memòria. Mentre escoltes a l’entrevistat relatant la seva vida sempre 

estàs centrat en dues qüestions: que has de fer si hi ha coses que no acabes d’entendre o 
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si et sembla sentir contradiccions o disbarats en el que t’estan explicant en aquell 

moment. A més, puntualitza, mai duu preguntes escrites ni escriu res, prefereix gravar-

ho, així no distreure l’entrevistat. I, finalment, el quart aliat, la persistència: «si puedo 

hacer, que no siempre es posible, dos entrevistas, en la primera la persona desarrolla su 

vida y la segunda es para hacer preguntas concretas. Las preguntas tienen que facilitar el 

máximo de detalles y el máximo de concreción en las repuestas. Unos pueden 

generalizar y darle una lectura de la historia española, pero yo lo que quiero saber es 

qué le pasó a usted en esos momentos, que pensaba usted. Tienes que estar muy atento a 

cualquier emoción, inflexión, incluso los lapsos que hacen y los saltos del tiempo 

porque indican si el entrevistado se ha olvidado, o es que no quieren hablar de esto o 

hay otras razones (...)» [GONZÁLEZ i VILANOVA, 2011:23-26]. 

 

 

A l’Annex que trobareu al final del treball hem inclòs el qüestionari que es va formular 

als entrevistats del projecte El món perdut de Joan Vinyoli: correspondència, 

fotografies i testimonis, així com l’enllaç on es poden visualitzar les entrevistes. 
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IV. HISTÒRIES DE VIDA. EL MÈTODE BIOGRÀFIC  

 

Quan a alguns dels entrevistats del projecte El món perdut de Joan Vinyoli, se’ls va 

preguntar sobre si creien que els poemes de Joan Vinyoli es podien considerar el seu 

dietari, van respondre de manera diversa. Per una banda, Feliu Formosa considera que sí 

i ho compara amb Vita d’un uomo de Giuseppe Ungaretti, ja que en els seus llibres parla 

de moltes experiències concretes. Vicenç Altaió, per la seva banda, considera que potser 

no són exactament el seu dietari però que en la seva poesia hi ha una part de la biografia 

central, en el dispositiu del jo, i que aquest jo és ell. Explica que Vinyoli deia que un 

poema neix a partir d’un record a la nit, que té a veure amb la seva memòria, amb 

anècdotes molt concretes, sintetitzades, un somni o una revelació, i a partir d’aquí 

començo el poema. És a dir, no és que Vinyoli es proposi escriure un poema de, per 

exemple, el concepte de desig, hi pensi i escrigui, el que fa és partir d’una cosa molt 

concreta, amb un principi de realitat, i de visió. Segons Altaió el tema de l’ull és molt 

important. El que escriu i el que hi veu. Perquè sense vista no hi ha realitat, per bé que 

aquesta mirada és interna i va en un pla simultani al que és el llenguatge, la cultura, la 

tradició... Àlex Susanna, creu que no exactament, perquè els poemes inevitablement 

acaben essent abstractes. És a dir, tot allò que conforma els accidents de vida exterior o 

de vida interior, que estan en l’origen d’un poema, en el fons queda molt tapat. Afegeix 

que moltes vegades el lector no sap d’on ve aquell poema, es troba amb el resultat final, 

per tant, des d’aquest punt de vista no es poden considerar el seu dietari. Susanna, 

puntualitza que el que passa que sí que els poemes acaben essent un retrat. I Teresa 

Font, opina que un dietari exactament no són, però sí que és cert que si llegeixes els 

seus llibres, i els llegeixes per ordre, sí que veus que el que escriu és un reflex del seu 

moment. Menys algun que està mal col·locat, com el Llibre d’amic, que el va escriure 

molt abans i el va desar perquè li va semblar que en aquell moment no es podia 

publicar. Però el que sí que és veritat, diu, és que Vinyoli escrivia molt entorn al que li 

passava en aquell moment. Font ho exemplifica amb el darrer llibre que va escriure el 

poeta, Passeig d’aniversari, que considera el llibre de la malaltia i de la mort. 

El món està ple de gom a gom de documents personals. La gent porta diaris, envia 

cartes, fa fotografies, escriu informes, relata biografies, publica memòries, escriu cartes 

als diaris, filma pel·lícules, pinta quatres, fa guixades o fa música, entre d’altres. Tanta 

diversitat de disciplines es deu, en part, a què aquest tipus de documents cobreix àmbits 
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diferents amb objectius dispars. Al psiquiatra, per exemple, l’interessa, fonamentalment, 

veure com pot utilitzar aquests documents per esbrinar més coses sobre les motivacions 

inconscients, l’historiador oral els usa per aclarir el passat, l’antropòleg per a establir la 

cultura a la qual forma part el document, el sociòleg, hi veu el relat d’una experiència 

individual que mostra les accions de l’individu com a agent humà i partícip de la vida 

social, i, la missió del biògraf literari és explorar la relació entre la personalitat, la vida 

passada i el món exterior. 

 

L’antropòleg i etnolingüista nord-americà Robert Redfield, defineix aquests tipus de 

documents de la manera següent: «L’element essencial en totes les definicions és el 

mateix: un document personal o humà és aquell en el qual les característiques personals 

i humanes d’algú que és, en algun sentit, l’autor del document troben una forma 

d’expressar-se, de manera que a través d’aquest el lector reconeix l’autor i els seus 

punts de vista sobre els fets al qual el document fa referència» [PLUMMER, 1989:16]. 

Per tant, aquests documents no són relats de segona fila, ni tampoc s’hi troba, si és que 

es busca, una veritat objectiva i externa. Tots ells intenten entrar en el món subjectiu 

dels informants, proporcionant, així, relats de primera mà de la vida d’unes persones 

íntimament involucrades. 

 

Paul Ricoeur formula que «per dessota de la història, hi ha la memòria i l’oblit. Sota la 

memòria i l’oblit, la vida. Però escriure la vida és una altra història. Allò inacabat». 

L’historiador francès François Dosse, sosté que totes les generacions han respost al 

desafiament biogràfic i que, una rera l’altra, han mobilitzat tot el conjunt d’eines 

d’anàlisi que tenien a la seva disposició. Tot i això, prossegueix, es reescriuen les 

mateixes vides sense parar i apareixen els mateixos personatges de sempre, i és que 

constantment sorgeixen buits documentals, noves qüestions i nous enfocaments. 

 

El filòsof alemany Walter Benjamin, concebia l’historiador com aquell que procedeix a 

una desconstrucció de la continuïtat d’una època per a distingir en ella una vida 

individual, amb el propòsit de fer veure que la vida d’un individu està inclosa en una de 

les seves obres, en un dels seus fets (i) que en aquesta vida hi cap una època sencera 

[DOSSE, 2007:11].  

El poeta irlandès William Butler Yeats, en un dels seus testaments, va escriure que el 

poeta escriu sempre sobre la seva vida personal, però que aquesta es veu transformada 
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pel remolí de tot allò fantasmagòric que bull en la seva imaginació. A mode d’anècdota, 

dir que quan va aparèixer la primera de les moltes Vides de Yeats, la seva vídua va 

escriure en privat que els biògrafs estaven obligats a explicar una història que fos un 

retrat, però que l’únic tipus de vida del seu marit que l’interessava a ella, era el que 

estava escrit des del punt de vista de la poesia. 

   

 

EL MÈTODE BIOGRÀFIC 

 

El caràcter multifacètic del mètode biogràfic, així com la gran quantitat de tradicions 

acadèmiques en les que se sosté, han generat una multiplicitat terminològica que pot 

arribar a produir confusió i una delimitació conceptual força difícil. Els termes més 

usats, i a la vegada més inespecífics, són biografia i autobiografia. Tots dos provenen de 

la tradició literària i estableixen dos gèneres molt usats des de l’antiguitat clàssica. La 

diferència principal entre ambdós termes és que la biografia consisteix en una 

elaboració externa al protagonista, normalment narrada en tercera persona, ja sigui 

sobre una base exclusivament documental, o mitjançant una combinació de documents i 

entrevistes, mentre que l’autobiografia constitueix la narració de la pròpia vida, 

explicada pel mateix protagonista. La tradició literària, però, ha disposat d’altres termes 

per a referir-se a aquests gèneres: confessions (si el relat autobiogràfic subratlla al seu 

valor com a revelació d’una trajectòria fonamentalment espiritual, en la línia de les 

Confessions de Sant Agustí), memòries o memòria (si el relat s’inclinava per la 

dimensió més externa i pública de l’individu i la seva trajectòria professional), o diari, 

que apareix a partir del segle XVIII . 

 

Segons l’historiador i assagista francès Marc Fumaroli, convé distingir dues grans 

èpoques de la biografia. De l’Antiguitat al segle XVII , seria el moment de les «Vides», 

mentre que a partir de la ruptura moderna s’hauria imposat la biografia. El que 

diferencia les dues èpoques és la manera com s’escullen els grans homes protagonistes 

de les biografies. Durant el període que va anar lligada a les «Vides», on l’elecció del 

biografiat venia imposada per una mena de decisió provinent del reconeixement 

col·lectiu, agafa com a unitat de mesura el cicle vital complet que va des del naixement 

fins a la mort. Amb la ruptura moderna, on es modifiquen les normes electorals, el 
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Temps, juntament amb les «Vides», passen a l’habitació dels mals endreços de la 

història, donant protagonisme a l’Actualitat [Citat a DOSSE, 2007:12].  

 

El professor francès Daniel Madelénat, per la seva banda, distingeix tres paradigmes 

successius diferenciant la biografia clàssica, que va de l’Antiguitat al segle XVIII ; la 

biografia romàntica, que comprèn el període entre finals del XVIII  i principis del XIX , i 

que expressa una necessitat nova d’intimitat, de coneixement del quadre interior de la 

vida familiar; i, finalment, la biografia moderna, que neix del relativisme i de lectures 

que estan situades històricament però, també, que contenen aportacions de la sociologia 

i del psicoanàlisi [Citat a DOSSE, 2007:13]. Dosse, que no nega l’evolució del gènere, 

distingeix tres modalitats d’enfocament biogràfic: l’edat heroica, l’edat modal i l’edat 

hermenèutica. Afegeix, que si bé es pot percebre una evolució cronològica entre 

aquestes tres èpoques, també es pot veure que aquests tres tipus de tractament de la 

biografia es poden combinar, és a dir, es poden utilitzar tots tres al llarg d’un mateix 

període. A l’edat heroica, per exemple, hi trobaríem les biografies dels grans homes, les 

dels herois i les dels sants (hagiografia); a l’edat modal, la biografia social; i, a l’edat 

hermenèutica, la biografia de l’home comú, la del polític i la psicohistòria (estudi 

biogràfic dels grans homes tenint en compte la psique de l’individu i la cura 

psicoanalítica).  

 

La professora de la UB i directora del grup d’estudis biogràfics Anna Caballé, explica 

que a mesura que va anar avançant el segle XX , la biografia va anar evolucionant 

epistemològicament en l’única direcció sostenible des d’un punt de vista científic o 

verificable, tot i que sí que és veritat que ho va fer d’una manera tardana degut als 

dubtes que sempre han sorgit al voltant de la biografia i de l’abast intel·lectual de les 

seves aportacions. Va anar evolucionant fins a convertir-se en la descripció de les 

actuacions d’un subjecte. El biògraf contemporani parteix dels  «jos» (actuacions) que 

coneix del biografiat, tant els públics com els privats i íntims, i els descriu, i els 

anomena sense voler definir-los, tot i que en ocasions busca comprendre’ls i interpretar-

los. Caballé puntualitza que és una aproximació epistemològica molt diferent a la que es 

dur a terme a principis del segle XX , on els biògrafs intentaven definir d’una sola peça al 

biografiat a partir d’una teoria plena de prejudicis que buscaven demostrar. Actualment, 

conclou la professora catalana, sabem que el subjecte és per principi indefinible, és 

només descriptible [CABALLÉ, 2005:50]. 
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BIOGRAFIA I AUTOBIOGRAFIA 

 

L’antropòleg Juan José Pujadas Muñoz, a El método biogràfico: El uso de las historias 

de vida en ciencias sociales, explica que amb l’aparició del mètode biogràfic a les 

ciències socials, que situa arbitràriament a l’any 1920, amb l’aparició del tercer i últim 

volum de The Polish Peasant, de Thomas i Znaniecki, es va començar a usar el terme 

life history, per a descriure tant la narrativa vital d’una persona recollida per un 

investigador, com la versió final elaborada a partir d’aquesta narrativa, més el conjunt 

de registres documentals i entrevistes a persones de l’entorn social de la persona 

biografiada, que permeten completar i validar el text biogràfic inicial. Posteriorment, 

apunta Pujadas, es va introduir el terme life story per a fer referència exclusivament a la 

narració biogràfica d’una persona, la qual pot ser publicada sense retocar amb la 

finalitat de proporcionar una força testimonial més gran, conservant fins i tot les 

peculiaritats lingüístiques del subjecte. 

 

Així, doncs, sintetitza Pujadas, la life story correspondria a la història d’una vida tal i 

com la persona que l’ha viscut l’explica, mentre que el terme life history, s’atribuiria a 

l’estudi de cas relacionat a una persona concreta, tenint en compte no només la seva life 

story, sinó també qualsevol altre tipus d’informació o documentació addicional que 

permeti la reconstrucció de la seva biografia de la forma més exhaustiva i objectiva 

possible. L’autor, al mateix temps, proposa els termes relato de vida per a referir-se al 

primer concepte, en front de historia de vida, que correspon al segon. Juntament a 

aquests dos conceptes bàsics, trobem el biograma que, segons Pujadas, s’usa sovint per 

a esmentar els registres biogràfics de caràcter més breus i precisos, i que suposen la 

recopilació d’una mostra àmplia de biografies personals, a efectes comparatius. A més a 

més, afegeix l’autor, el científic social pot tenir a la seva disposició un gran nombre de 

documents personals, que poden ser indispensables en el seu treball, ja sigui com a 

informació complementària al relat de vida, o bé com a estímul inicial per a què la 

persona estudiada refresqui la memòria i la seva narració sigui més rica en detalls. 

Pujadas considera que els documents personals inclourien: autobiografies, diaris 

personals, correspondència, fotografies, pel·lícules, vídeos o qualsevol altre tipus de 

registre iconogràfic i objectes personals.  
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Biografia i autobiografia es presenten com a narracions d’una vida però, sovint, també, 

com a termes oposats. Les autobiografies, que sovint es confonen amb les històries de 

vida, es podrien definir com les narratives realitzades per la pròpia iniciativa d’una 

persona, a partir d’unes motivacions i seguint un sistema d’elaboració desconegut, el 

qual s’haurà d’intentar investigar per a poder avaluar el seu significat vertader. 

L’assagista francès Philippe Lejeune, defineix l’autobiografia com un text referencial i 

autèntic en el qual l’autor parla de la seva pròpia experiència personal [BURDIEL, 

2005:53]. És una definició que exclou òbviament la biografia, ja que tant en el terreny 

de la veu narrativa com en el de l’autoria, ambdós gèneres s’oposen. Una altra de les 

diferències, per exemple, la trobem en la gran quantitat de material que ha de recollir el 

biògraf per tal de dotar d’objectivitat i amplitud el seu treball. L’autobiògraf, per contra, 

es limita a fer una «selecció intencionada de les actuacions». La manera de procedir 

d’aquest últim s’explica, principalment, perquè ningú és capaç de relatar tota la seva 

vida. L’autobiògraf, doncs, disposarà d’un material infinitament superior al del biògraf 

més ben documentat, a més a més, també tindrà al seu abast la possibilitat d’incorporar 

la seva vida onírica, d’incloure els «jos» imaginaris, somniats, o fins i tot inventats 

cínicament, cosa que no té cabuda a l’escriptura biogràfica. Una de les majors virtuts de 

les autobiografies és que són totalment genuïnes, producte de la pròpia voluntat del seu 

autor i no de la inducció d’un agent extern, com sí passa a les històries de vida. A 

efectes analítics podem dir que a l’autobiografia l’investigador no pot controlar el 

procés de rememoració, amb els seus dubtes, malestar i lapsus de memòria. Tampoc 

posseeix contacte estret amb l’informant ni disposa de gaires ocasions de parlar de 

manera informal amb ell, abans i després de l’entrevista. Aquest fet pot afectar la 

profunditat empàtica de la personalitat del personatge. Al mateix temps, la feina 

d’elaborar el relat es fa més ingrata, ja que es tracta bàsicament de revisar un text escrit, 

amb totes les reticències que comporta. Per un costat, l’investigador es troba amb la 

resistència a modificar una cosa escrita, i per un altre costat, amb la temptació d’afegir 

coses a allò que s’ha dit de forma verbal. 

 

Pel que fa a les biografies, en principi, són relats objectius, construïts per l’investigador 

a partir de totes les evidències i documentació disponible, es tingui o no es tingui una 

narració escrita de la persona biografiada. Cultivades principalment per la història i la 

literatura, aquest tipus de documents no van darrere del testimonialisme subjectivista, 

com sí fan les autobiografies. Segons Kathy Davis a «La biografia com a metodologia 
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crítica» [DAVIS, 2003:233-241], no va ser fins al començament dels anys vuitanta que 

la biografia va ser considerada com a mètode de ple dret. Daniel Bertaux, explica Davis, 

va marcar els primers passos a seguir en la investigació biogràfica com un estudi 

independent dins la sociologia. Format en la tradició positivista de la seva època, 

Bertaux es negava a utilitzar exemples aïllats i defensava que els sociòlegs havien de 

recollir tantes històries de vida com fos possible per poder descobrir els patrons 

sistemàtics que es donen en les experiències i circumstàncies de les persones. El seu 

objectiu era que s’integressin les històries de vida en una anàlisi estructural de la 

societat i dels processos de continuïtat i canvi històric. Altres sociòlegs, però, van 

adoptar un enfocament construccionista en la investigació biogràfica i, a partir de 

l’interaccionisme simbòlic, l’etnometodologia i la sociologia interpretativa, veien les 

històries de vida com un recurs per explotar la manera en què els individus construïen i 

interpretaven el seu àmbit social. És a dir, no tractaven les històries de vida com una 

font per a relats objectius d’esdeveniments, d’experiències individuals, sinó com a 

construccions socials. Davis diu que es poden sintetitzar en tres els avenços 

construccionistes de la recerca biogràfica: l’entrevista «interactiva», la importància de la 

interpretació en l’anàlisi biogràfica i l’ús de la biografia intel·lectual o de 

l’autobiografia del sociòleg com a font. El primer avenç, centrat en la reflexivitat a les 

entrevistes, té a veure amb el tractament de l’entrevista com un fenomen interactiu, un 

acte que involucra les activitats tant de l’entrevistador com de l’entrevistat. L’entrevista, 

mètode del qual ja n’hem parlat a l’apartat anterior, està considerada com una 

coproducció que es construeix amb la col·laboració dels participants que tenen els seus 

propis, a vegades oposats, conjunts d’interessos. Els investigadors posen més atenció a 

la forma en què els seus entrevistats dissimulen, parlen de coses no pertinents o fins i 

tot, intenten enganyar-los durant l’entrevista. Ara bé, si algú diu una mentida o 

distorsiona un fet, s’ha d’explorar el que això significa, ja que una  mentida i una 

distorsió no han de ser considerades dades poc vàlides, sinó que s’han de tractar com un 

fenomen social digne de ser explorat. El segon avenç, que tracta sobre la reflexivitat i la 

interpretació, estén la reflexivitat de les entrevistes al procés d’interpretació i anàlisi 

d’històries de vida, on els investigadors biogràfics se senten cada vegada més inclinats a 

rellegir i a reanalitzar el seu material de treball. El resultat ha estat el coneixement que 

qualsevol història de vida és complicada, estratificada i sol oferir invariablement una 

multiplicitat de significats, que fins i tot poden ser contradictoris. El tercer avenç, basat 

en la reflexivitat autobiogràfica, té a veure amb la relació reflexiva que es dóna entre 
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l’autobiografia de l’investigador i la biografia del subjecte d’estudi. Davis explica que 

l’investigador biogràfic ha començat cada vegada més a situar-se com a part implicada 

en l’empresa d’investigació, en lloc d’adoptar una posició distant fora de l’anàlisi. La 

biografia personal, social o intel·lectual de l’investigador ja no es considera irrellevant a 

l’hora de contar la història de l’entrevistat, tot al contrari, la biografia de l’investigador 

ha demostrat ser una eina útil no només per explicar els processos analítics involucrats 

en la comprensió del que passa en la vida de l’altre, sinó de forma més general en la 

comprensió de com es produeix el coneixement sociològic. Davis arriba a la conclusió 

que aquests tres avenços fan que la investigació biogràfica sigui tan crítica o més del 

que ha estat sempre. Pierre Bourdieu, en canvi, nega cap característica analítica a la 

biografia. És més, afirma que, aquesta, pateix un problema perillós de subjectivisme que 

condueix al biògraf a una sèrie de trampes o il· lusions que l’atrapen sense opció 

escapolir-se. A més, indica Bourdieu, s’estableixen relacions ambigües entre el biògraf i 

el biografiat, en el sentit que el primer, en l’intent de donar una coherència interpretativa 

a l’existència del segon, té tendència a convertir-se en ideòleg i còmplice de la seva 

vida: «Esta inclinación a convertirse en el ideólogo de la propia vida seleccionando, en 

función de un propósito global, unos acontecimientos y estableciendo entre ellos unas 

conexiones que sirvan para justificar su existencia y darle coherencia, como las que 

implica su institución en tanto que causas o, más a menudo, en tanto que fines, coincide 

con la complicidad natural del biógrafo al que todo, empezando por sus disposiciones 

de profesional de la interpretación, induce a aceptar esta creación artificial de sentido» 

[BOURDIEU, 1989:122]. 

 

 

L’OFICI DE BIÒGRAF 

 

Se solen distingir les biografies a l’estil anglosaxó, que són les que millor concorden 

amb aquesta preocupació casi obsessiva per seguir dia a dia el subjecte biografiat, de la 

biografia a la francesa, que és menys ambiciosa a nivell informatiu, pel seu tipus 

d’escriptura s’apropa més a la ficció, també és menys propera al personatge, l’autor es 

posiciona i assumeix una visió parcial i determinada de la figura biografiada. En aquest 

sentit, podem afirmar que La bastida dels somnis, l’única biografia que ha sortit fins ara 

del poeta barceloní, és una barreja de les dues tendències. El biògraf, al llarg del llibre, 
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fa un seguiment exhaustiu de la vida de Vinyoli, des que neix el dia 3 de juliol de 1914, 

al passeig de Gràcia, 117, de Barcelona, «en una cambra del primer pis d’una casa d’un 

modernisme auster, construïda l’any 1909» [SOLÀ, 2010:11], fins el diumenge 2 de 

desembre de 1984, dia del seu funeral, a l’església de Sant Vicenç de Sarrià, «on hi 

assistiren familiars, nombrosos amics i algunes autoritats, en un ambient volgudament 

íntim» [SOLÀ, 2010:518], passant pels estius d’infantesa a Santa Coloma de Farners, 

les travessies muntanyenques, els amors de joventut, els cercles d’amistat, les vacances 

a Begur, la feina a l’editorial Labor, la germana, la dona, el naixement dels tres fills, 

l’evolució poètica, l’estada a Vallvidrera, etc., però creiem que també es posiciona i 

assumeix una visió determinada de la figura de Vinyoli, desdibuixant o ometent alguns 

aspectes de la seva vida i de la seva personalitat, que potser no són agradables 

d’explicar, per no ferir sensibilitats, però que també formen part de la història del 

biografiat. Entenem que tota obra literària o artística, si és bona, com és el cas de la de 

Vinyoli, excel·leix independentment de la persona que l’ha escrit, dibuixat, pintat o 

esculpit, però una poesia tan lligada al seu autor com és la de Vinyoli, fets poc 

agradosos o d’altres que a priori poden semblar irrellevants, ens poden donar la clau per 

treure l’entrellat d’un vers o saber, amb certesa, quin ha estat el detonant o la vertadera 

musa del poema. 

 

François Dosse, amb una perspectiva diferent a la que hem vist de Bourdieu, opina que 

es podria comparar la feina de biògraf amb la de benedictí, en la mesura que ha de 

consagrar la seva pròpia existència a il· luminar la vida d’un altre, a canvi de sacrificis 

personals que transformen la seva elecció en sacerdoci. El biògraf sap que, sigui quin 

sigui el número de fonts que pugui exhumar, mai no acabarà, ja que a cada pas que faci, 

se li obriran noves pistes que podrà seguir. L’escriptor francès Marcel Schwob, concep 

l’art del biògraf com la seva capacitat per a diferenciar, individualitzar, fins i tot a 

aquelles personalitats que la història ha reunit. Ha de perseguir el detall més ínfim, 

minúscul, aquell que millor evoqui la singularitat d’un cos, d’una presència. Schwob 

troba l’instint del biògraf en l’escriptor anglès John Aubrey, quan aquest revela al lector 

que a Erasme «no li agradava el peix, ja que havia nascut a la casa d’una vil peixatera» 

[Citat a DOSSE, 2007:57], que Hobbes «va quedar molt calb quan es va fer vell» [Citat 

a DOSSE, 2007:57], o que Descartes «era un home massa savi per a carregar amb una 

dona; però al ser un home, tenia els desitjos i l’apetència d’un home; per això mantenia 
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a una dona de classe alta que li agradava» [Citat a DOSSE, 2007:57]. Segons Schwob, 

el biògraf no té cap tracte amb la veritat: ha de crear trets humans, massa humans. El 

seu error resideix a considerar-se un home de ciència: «Els biògrafs, per desgràcia, han 

cregut que són historiadors. I, d’aquesta manera, ens han privat de relats admirables». 

No importa gens, doncs, que el personatge sigui gran o petit, pobre o ric, intel·ligent o 

mediocre, prudent o criminal, ja que cada individu només és valuós per allò que el fa 

singular. L’escriptor francès Michel Schneider, que podria considerar-se un continuador 

contemporani de Schwob, defensa una concepció de la biografia com a autèntica 

novel·la: «Toda biografia es una novela; por eso las devoro. Pero sólo leo las biografias 

de escritores. Y a veces, lo confieso, de algunas, sólo estoy al acecho del debilitamiento 

del lenguaje en el momento del final» [Citat a DOSSE, 2007:57-58]. Però Schneider, 

que a Morts imaginaires evoca mitjançant «tanatografies»3 la mort d’escriptors, 

exposant la manera única amb què cadascun viu els seus últims moments de manera 

particular, va més enllà i recomana la lectura dels llibres d’aquests individus-escriptors, 

ja que considera la literatura, en si mateixa, la mirada de la mort sobre un mateix i sobre 

els altres: «Hay que leer, pues, los libros que estos escritores han escrito: es ahí donde 

se nos cuenta su muerte. Un escritor es alguien que muere toda su vida, con largas 

frases, como pequeñas palabras» [DOSSE, 2007:58]. Aquesta idea concordaria amb 

l’exposada per Walter Benjamin en relació al fet que la vida d’un individu està inclosa 

dins d’una de les seves obres i, al mateix temps, amb la nostra hipòtesi de treball sobre 

l’obra de Vinyoli considerada com una mena de dietari del poeta. 

Per a Pierre Bourdieu, les implicacions subjectives que comporta el gènere biogràfic 

poden atrapar l’investigador en tot un seguit d’il·lusions. L’historiador colombià 

Alexander Pereira, les sintetitza de la següent manera: «La primera, seria la de creure 

que l’existència d’una persona té un caràcter únic, particular, que en la seva singularitat 

s’expressaria una historicitat pròpia, com si la trajectòria individual pogués representar 

un procés històric irrepetible. La segona il· lusió seria la de pretendre que la trajectòria 

d’un individu tingui una evolució cronològica – lineal, en la que es doni una successió 

d’esdeveniments que estarien lligats els uns als altres i dirigits cap a l’acompliment 

d’una finalitat, caient, així, en la fal·làcia d’un procés teològic i monocausal. La tercera 

consisteix a suposar que, igual com passa amb el nom d’una persona, que no canvia en 

el transcurs de la seva vida, gaudeix també d’una identitat unitària capaç de mantenir-se 

                                                           
3 Segons François Dosse, aquest terme el suggereix  el professor francès Jean-Pierre Goldenstein. 
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estable sense que importin les circumstàncies, les èpoques o els llocs, és a dir, que 

s’estaria negant la pluralitat d’identitats, sempre dinàmiques i sovint contradictòries, 

que, en efecte, té una persona» [PEREIRA, 2011:106-107]. En conclusió, Bourdieu 

nega el caràcter científic a la biografia pel fet que totes aquestes il· lusions poden portar 

a creure que el biografiat té una trajectòria vital coherent, fet que el dota d’una 

intencionalitat implícita que impulsa la seva existència cap a l’assoliment d’unes metes 

supremes que, com és obvi, el biògraf coneix per endavant. A més a més, aquest 

coneixement previ de la fi que va tenir el biografiat, portarà al biògraf a manipular 

situacions i a connectar esdeveniments inconnexos amb l’objectiu de donar coherència a 

la vida del personatge, caient, així, en l’essencialisme: «Tratar de comprender una vida 

como una serie única y suficiente en sí de acontecimientos sucesivos sin más vínculo 

que la asociación a un “sujeto” cuya constancia no es sin duda más que la de un nombre 

propio, es más o menos igual de absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en el 

metro sin tener en cuenta la estructura de la red, es decir, la matriz de las relaciones 

objetivas entre las diferentes estaciones» [BOURDIEU, 1989:127]. Pereira creu que 

amb la metàfora del viatge sense tenir en compte l’estructura de la xarxa, Bourdieu 

exigeix al biògraf privilegiar l’estudi de les estructures socials que condicionen les 

accions de l’individu. Per ser més exactes, el sociòleg francès defensa que per a escapar 

del subjectivisme i de les il· lusions, és necessari reconstruir el context en el qual es mou 

la persona estudiada. Aquest fet suposa, abans que res, una clarividència dels diferents 

camps en què es desenvolupa la vida del biografiat, aspecte que obliga a estudiar les 

relacions objectives en les quals està involucrat el personatge amb altres subjectes:     

«Esta construcción previa es también la condición de toda evaluación rigurosa de lo que 

se puede llamar la superficie social, como descripción rigurosa de la personalidad 

designada por el nombre, es decir, el conjunto de las posiciones ocupadas 

simultáneamente en un momento dado del tiempo por una individualidad biológica 

socialmente instituida actuando como soporte de un conjunto de atributos y de 

atribuciones propias para permitirle intervenir como agente eficiente en diferentes 

campos» [BOURDIEU, 1989:128]. 
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PROS I CONTRES DEL MÈTODE BIOGRÀFIC 

 

El debat a l’entorn dels relats de vida a les ciències socials ha convertit aquesta eina en 

un material de dues cares. Per al corrent humanista, de filiació ideogràfica, aquest 

mètode es converteix en una espècie de bandera per a un plantejament epistemològic 

que nega els avenços del positivisme. Per als corrents objectivistes, de filiació 

positivista, el mètode biogràfic és vist amb escepticisme. Juan José Pujadas proposa que 

el mètode biogràfic es constitueixi en un mètode nuclear dins les aproximacions 

qualitatives en les ciències socials. El seu interès resideix en el fet que permet als 

investigadors socials situar-se en el punt de convergència entre el testimoni subjectiu 

d’un individu a la llum de la seva trajectòria vital, de les seves experiències, de la seva 

visió particular, i la plasmació d’una vida que és el reflex d’una època, d’unes normes 

socials i d’uns valors essencialment compartits amb la comunitat del subjecte en 

qüestió. Així, doncs, per a Pujadas, alguns dels principals avantatges del mètode 

biogràfic són: a) Possibilita durant les etapes inicials de qualsevol investigació la 

formació d’hipòtesis degut a l’extraordinària riquesa de matisos i a la profunditat dels 

seus testimonis, que ens permet conèixer com opera en un cas concret de correlació 

causal entre variables. b) Ens introdueix amb profunditat dins l’univers de les relacions 

socials primàries. A través del relat de vida podem desplaçar fàcilment el nostre focus 

d’anàlisi cap a les relacions familiars, cap a les pautes de formació i funcionament de les 

relacions de sociabilitat, o cap a les relacions entre companys de feina (laborals o extra 

laborals). c) Ens proporciona un control gairebé absolut de les variables que expliquen 

el comportament d’un individu dins del seu grup primari, que representa el nivell 

essencial de mediació entre l’individu i la societat. Aquest control es pot exercir, no 

només a través de la narrativa del subjecte biografiat, sinó que pot complementar-se 

amb les declaracions de les persones que formen aquest entorn social immediat, 

utilitzant la tècnica dels relats de vida creuats. d) Ens dóna respostes a totes les 

preguntes eventuals que es formulen a les enquestes, entrevistes, o qualsevol altra 

tècnica de camp, degut a la minuciositat en què es recullen totes les experiències vitals, 

així com les valoracions i la cosmovisió de l’individu. e) En els estudis de canvi social, 

el relat biogràfic constitueix el tipus de material més valuós per a conèixer i avaluar 

l’impacte de les transformacions, el seu ordre i la seva importància en la vida 

quotidiana, no només de l’individu, sinó el seu grup primari i del seu entorn social 

immediat. f) En qualsevol tipus d’estudi serveix de control de les perspectives etic i 
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macro, doncs aporta el contrapunt de la seva visió emic4 i micro. g) Mostra universals 

particulars longitudinalment, ja que integra esferes socials i activitats diferents (família, 

treball, amistat), i, a la vegada, presenta trajectòries concretes i no abstraccions 

estructurals. h) L’ús dels relats de vida paral·lels, constituint una mostra representativa 

respecte al nostre univers d’anàlisi, substitueix la millor enquesta o entrevista. i) Durant 

l’etapa de conclusions, en qualsevol tipus d’investigació, la realització d’una o diverses 

entrevistes biogràfiques ens serveix com un eficient control dels resultats. j) Durant 

l’etapa de la publicació dels resultats d’una investigació, la història de vida és la millor 

il·lustració possible per tal que el lector pugui aprofundir de manera empàtica en les 

característiques de l’univers estudiat [PUJADAS, 1992:44-45]. 

 

Pujadas, però, adverteix d’una sèrie d’inconvenients, derivats principalment de les 

dificultats d’implementació de la tècnica de l’enquesta i de la recopilació de la 

informació, així com de l’ús posterior d’aquest material. Alguns dels principals 

inconvenients són: a) La dificultat pràctica, que a vegades pot arribar a ser extrema, 

d’obtenir bons informants, disposats a col·laborar i proveït, a més a més d’una bona 

història per a explicar. b) La dificultat per a completar els relats biogràfics, ja sigui per 

cansament de l’informant, per problemes en la relació amb l’investigador o per 

qualsevol altra circumstància aleatòria. c) La dificultat de controlar la informació 

obtinguda, si no és mitjançant l’observació participant5, la realització de relats 

biogràfics creuats (amb individus de l’àmbit social de l’ego estudiat), o, com a mínim, 

per mitjà de realització de tasts que permetin validar la veracitat de punts concrets del 

relat biogràfic, per mitjà d’entrevistes a terceres persones. d) Un dels principals perills, 

molt comú entre els científics que utilitzen aquesta tècnica, és pensar que el relat 

biogràfic parla per si mateix, renunciant conseqüentment a l’anàlisi profund de la 

narrativa recopilada. e) El perill de la impaciència de l’investigador, degut a la lentitud 

o la trigança del subjecte, que sol suposar una pressió indeguda cap a aquest o, el que és 

                                                           
4 Una descripció etic és una descripció de fets observables per qualsevol observador desproveït de 
qualsevol intent de descobrir el significat que els agents involucrats li donen. Una descripció emic, en 
canvi, és una descripció en termes significatius (conscients o inconscients) per a l'agent que les realitza. 
El terme va ser introduït per primera vegada pel lingüista Kenneth Pike basant-se en la distinció entre 
phonemics (fonologia) i phonetics (fonètica). Pike va argumentar que aquest tipus de distinció basat en la 
interpretació del subjecte (fonema) enfront de la realitat acústica d'un so (fono) havia d'estendre's a la 
conducta social. 
5 L’observació participant és un mètode de recol· lecció de dades utilitzat principalment per les ciències 
socials, que consisteix  en la interacció de l’investigador amb l’investigat o investigats (informants), en el 
context d’aquests, compartint l’experiència quotidiana alhora que es van recollint dades de manera 
sistemàtica i no intrusiva. 
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pitjor, un excessiu direccionisme durant les sessions d’enquesta, el que pot acabar 

totalment amb la fiabilitat del mètode. f) El perill de la seducció que produeix un bon 

relat biogràfic, fet que pot provocar que l’arbre no ens deixi veure el bosc. Sovint sol 

passar que una «bona història» no és la més valuosa ni la més representativa. g) També 

és perillós el cas oposat: l’excés de suspicàcia o d’actitud crítica respecte el nostre 

informant, és a dir, pensar constantment que ens està donant gat per llebre. h) El perill 

més gran en la utilització dels relats de vida és la fetitxació del mètode biogràfic, és a 

dir, pensar que amb un o diversos bons relats ja tenim tota la informació i totes les 

evidències necessàries per passar a un bon anàlisi i arribar a conclusions vàlides sobre 

un determinat problema social. No s’ha de sobreestimar allò que el mètode en si ens pot 

proporcionar. (...) El que importa més retenir és que, amb molta freqüència, les 

informacions més crucials, les pistes més significatives, per a una investigació, 

l’obtenim en aquelles situacions de distensió posterior a la realització de la sessió 

formal de l’entrevista. Aquells moments de xerrada informal, davant una cervesa o un 

cafè, són tan importants, com l’entrevista en si mateixa. i) Una de les situacions més 

freqüents, entre els científics socials novells o entre els estudiants, és saber què fer amb 

els centenars de pàgines d’una enquesta biogràfica. S’ha de tenir prevista i resolta 

aquesta etapa de la investigació. (...). j) Pel que fa a la presentació dels resultats d’una 

investigació basada en relats biogràfics, és freqüent que l’investigador opti per incloure, 

total o parcialment, la transcripció d’unes narratives que li ha costat molt aconseguir. 

S’ha de ser prudent a l’hora de decidir la forma de presentació. L’ús més freqüent de les 

narratives biogràfiques en la composició del text final de l’informe científic és doble:   

1) La inclusió de la transcripció literal en forma d’annexos, per a il· lustrar l’anàlisi previ 

i també per a mostrar la fiabilitat del procés seguit. 2) Utilitzar la tècnica de cites en la 

composició del text de l’informe, intercalant-les constantment per a recolzar les 

afirmacions analítiques de l’autor [PUJADAS, 1992:45-47]. 

 

La finalitat més desitjada i difícil d’assolir pels que utilitzen el mètode biogràfic és 

aconseguir trobar les circumstàncies que permetin realitzar una bona història de vida. 

Això no és gens fàcil, ja que no només s’ha d’aconseguir un bon informant, sinó també 

que aquest tingui una bona història per explicar, que sigui brillant, genuí, sincer i que 

s’expliqui amb claredat. I posats a demanar, que estigui disposat a arribar fins al final.  
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V. CONCLUSIÓ  

 

«Ja sabem que la memòria és selectiva, jo explico el que recordo i el que recordo ha 

quedat seleccionat. Però ho recordo molt fixament perquè he procurat de fixar-ho». 

Amb aquestes paraules, Vicenç Altaió justificava les imatges i anècdotes que 

seleccionava a l’hora de donar el seu testimoni sobre les vivències amb Joan Vinyoli. 

Teresa Font, per la seva banda, ens va advertir que ella ens explicaria “el seu” Vinyoli, 

l’agradós, el que li plaïa recordar i, Hans-Jürgen Stoch, amb alguns dels seus silencis, 

parlava més que callava.  

Tal i com hem dit a la presentació, aquest treball pretén oferir un marc teòric i 

epistemològic al voltant dels temes de la memòria, les fonts orals i el mètode biogràfic, 

que creiem ens poden ajudar a entendre millor el sistema de treball que estem utilitzant 

pel projecte El món perdut de Joan Vinyoli, però també ens pot facilitar una anàlisi més 

objectiva sobre el seu resultat final, que és, principalment, la de projectar a nivell 

internacional l’obra i la figura de Joan Vinyoli, tant la del poeta com la de l’home. 

També hem dit que un dels propòsits del projecte és recollir i unir patrimoni material i 

immaterial relacionat amb el poeta i amb la poesia contemporània, i crear un arxiu de 

complement al fons personal que albergui tot aquest patrimoni, el qual pretenem que 

sigui visible, entre d’altres mitjans, a través d’Internet. Aquest sistema, creiem, seria 

molt beneficiós de cara a futures recerques o tesis doctorals que girin al voltant de 

Vinyoli o de la poesia contemporània, ja que també permetria consultar i visualitzar tota 

la documentació complementària al fons des de casa o des de qualsevol punt del 

planeta, sense necessitat de desplaçar-se a l’Arxiu Comarcal de La Selva o a l’Espai 

Vinyoli. A tall d’exemple voldria dir que tinc pensat realitzar la tesi doctoral o fer algun 

treball de recerca sobre la correspondència del poeta, centrada, sobretot, en la col·lecció 

de postals que es troba al fons, ja que Vinyoli n’era col·leccionista. Em consta que hi ha 

amics del poeta que conserven postals que el poeta els va enviar, així que si les podem 

incloure a l’arxiu de complement, ja sigui de manera física o digitalitzada, les podré 

visualitzar des de qualsevol ordinador, fet que em facilitarà molt la feina i m’estalviarà 

temps i viatges.    
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Es podria afirmar que Barcelona és pionera en l’interès per construir arxius de fonts 

orals quan, l’any 1983, el Seminari d’Història Oral de la Universitat de Barcelona i 

l’Institut Municipal d’Història van arribar a un acord per a la creació d’una Secció 

d’Història Oral dins l’Arxiu Històric de la Ciutat [Citat a VILANOVA, 1995:109]. La 

possibilitat que a la Secció hi quedés dipositada l’excepcional col·lecció de testimonis 

orals sobre la guerra civil que Ronald Fraser tenia gravats amb cintes, en va ser el 

detonant definitiu. A partir de llavors, a poc a poc, les fonts orals han anat trobant el seu 

lloc als arxius i també han començat a ser valorades pel seu potencial educatiu. En 

alguns casos, a més a més de la vessant didàctica, la feina amb els alumnes ha 

esdevingut una experiència intergeneracional, creant espais d’apropament entre la gent 

jove i la de la tercera edat, com el cas del projecte «Reviure la Memòria» [VILANOVA, 

1995:111]. 

Laura Solanilla creu que més enllà del valor instrumental com a fonts informatives, els 

testimonis orals tenen valor patrimonial per si mateixos i constitueixen una nova 

tipologia de patrimoni cultural immaterial [SOLANILLA, 2009:146]. El concepte de 

patrimoni cultural, explica Solanilla, ha sofert transformacions molt significatives des 

del final de la Segona Guerra Mundial fins al present. El que s’ha considerat o no 

patrimoni cultural, subratlla, i, per tant, digne de ser conservat i mereixedor de ser llegat 

a les generacions futures, s’ha modificat substancialment des del moment en què el 

patrimoni sempre era un objecte o monument material únic i singular (una obra d’art, un 

jaciment arqueològic, un objecte valuós...), fins a l’actualitat, en la qual el patrimoni 

cultural es valora no només pel seu valor intrínsec sinó també pel seu significat simbòlic 

i identificador [SOLANILLA, 2009:21]. 

El paleontòleg i membre de l’ICOM (International Council Of Museums), Giovanni 

Pinna, identifica com a mínim tres categories de patrimoni cultural immaterial. La 

primera categoria inclouria rituals religiosos, el folklore, les economies tradicionals, 

etc., és a dir, totes aquelles representacions culturals o de modes de vida tradicionals de 

comunitats determinades que es poden expressar físicament. La segona categoria 

inclouria les expressions individuals i col·lectives que no tenen forma física, com per 

exemple, el llenguatge, les memòries, les tradicions orals, les cançons, la música 

tradicional no escrita. I, la tercera categoria, que inclouria els significats simbòlics i 

metafòrics dels objectes que constitueixen el patrimoni material. Cada objecte té dues 

dimensions: el seu aspecte físic i el seu significat, que prové de la seva història, de la 
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interpretació que rep dels altres i de la seva capacitat d’enllaçar el passat amb el present 

[Citat a SOLANILLA, 2009:22-23]. 

 

L’aparició i consolidació d’Internet en els diversos estrats socials ha comportat el 

sorgiment d’un interès notable pel passat i per la memòria. Solanilla, indica que aquest 

interès per la memòria no és una situació circumscrita a Internet sinó que amara el 

nostre funcionament social de les darreres dècades, ja que no sempre havia estat així. A 

principis del segle XX , per exemple, la tendència general era orientar-se cap al futur i el 

progrés, el passat era una cosa que calia superar per entrar a una etapa millor per a la 

humanitat. Internet, que es presenta com una tecnologia eminentment democràtica, 

actua com a instrument globalitzador. La digitalització de les memòries a la xarxa 

provoca un fenomen que globalitza qualsevol manifestació local convertint-la en 

internacional, donant-li una dimensió mundial. D’aquest nou medi tecnològic, que el 

filòsof Pierre Lévy, defineix com ciberespai (també se’l pot anomenar «xarxa»), en 

sorgeix una nova cultura, la cibercultura, que es podria definir com una forma 

sociocultural sorgida de la interacció entre la societat, la cultura i les noves tecnologies. 

I és precisament dins aquesta cibercultura on volem que el fons Vinyoli i el seu arxiu de 

complement interaccionin, on desitgem que les nostres fonts orals es facin sentir, la 

correspondència del poeta i la seva obra es llegeixin, les fotografies recobrin vida, els 

simposis, col·loquis o recitals, tinguin ressò internacional, i que les figures menys 

conegudes de la poesia catalana contemporània es donin a conèixer. 

 

 

 

Passem fent adéus cap enrera: 

allò que hem tingut un moment 

es perd en la inútil carrera; 

sols queda un record i un lament. 

Passem com l’encesa primera 

de l’alba, com fressa de vent. 

 

Joan Vinyoli, del poema «Els dies», de  

Les hores retrobades (1951) 
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ANNEX 

 

ENTREVISTA MARIA DEL MAR BONET 

• La biografia de Pep Solà, La bastida dels somnis, explica que vostè va descobrir Joan 

Vinyoli al recital de l’Ateneu Barcelonès, el dia 14 de maig de 1976. Quin record 

guarda d’aquell recital? 

• Quina imatge o record conserva de la seva primera trobada, del dia que el va conèixer 

personalment? 

• A la biografia de Pep Solà, hi ha un apartat dedicat a vostè, on fa referència a la visita 

que li va fer a Vinyoli, a l’hotel de Vallvidrera, durant la seva convalescència, i a un 

dinar que van celebrar a casa seva. Què recorda d’aquests dos moments?  

• Què li va aportar Joan Vinyoli (a nivell personal i artístic)? 

• Lluís Solà, al llibre d’assaigs sobre poesia, La paraula i el món, explica que tenim el 

costum d’admetre que la música és una cosa més aviat exterior a la poesia, un 

complement agradós. Però la paraula, afegeix, llavors, qualsevol paraula, i encara més 

la paraula de la poesia, és en primer lloc i essencialment so, oïda, música. Creu que la 

sonoritat, la musicalitat, és un dels elements de la poesia de Vinyoli que el fa únic? 

• Què li agrada dels seus poemes?  

• Al disc Alenar, podem escoltar una versió musical del poema “Vares venir fins on jo 

dormia”, del Llibre d’amic, amb música de Lautaro Rosas. Versió, d’altra banda, que 

Vinyoli els agrairà dedicant-los el poema “La lleona ferida”, del llibre El Griu. Per què 

van decidir posar música a aquest poema? 

• Què se sent essent “La veu del mar”? 

• Quina és la darrera imatge que té d’ell?  

• Recorda les últimes paraules que li va dir?   

• Ens podria fer un retrat de Vinyoli? 
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ENTREVISTA A MERCÈ TATJER 

• Joan Vinyoli va entrar a treballar a l’editorial Labor, als 16 anys, de la mà de Josep 

Fornés, i s’hi va estar fins l’any 1979, any que es va jubilar. Vicenç Altaió, a l’epíleg de 

Santa Follia de Ser Càntic, diu que professionalment, Vinyoli, va tenir una vida gris. 

Què opina d’aquesta afirmació? 

• Quina imatge o record conserva del dia que el va conèixer personalment? 

• Quina va ser la teva primera feina a la Labor? 

• Quin càrrec ocupava aleshores Vinyoli? 

• Qui dirigia l’empresa quan hi va entrar? 

• Ens pot explicar la línia editorial que seguia l’empresa? 

• Quants anys hi va treballar a l’editorial? 

• En guarda bons records? 

• Vinyoli era cordial en el tracte? Era bon company? 

• Com era el seu dia a dia? 

• Recorda alguna anècdota? 

• Ens podria fer un retrat de Vinyoli? 

 

 

ENTREVISTA A VICENÇ ALTAIÓ 

• Quina imatge o record conserves de la vostra primera trobada, del dia que el vas 

conèixer personalment? 

• A l’epíleg de Santa Follia de Ser Càntic fas referència a la revista Tarotdequinze. Com 

i quan es va crear la revista? Qui en formava part? Amb quina intenció o quins objectius 

es va crear? 

• Què et va seduir de Vinyoli? 

• Què et va aportar Joan Vinyoli (a nivell personal i artístic)? 

• Lluís Solà, al llibre d’assaigs sobre poesia, La paraula i el món, explica que tenim el 

costum d’admetre que la música és una cosa més aviat exterior a la poesia, un 

complement agradós. Però la paraula, diu després, qualsevol paraula, i encara més la 

paraula de la poesia, és en primer lloc i essencialment so, oïda, música. Creus que la 

sonoritat, la musicalitat, és un dels elements de la poesia de Vinyoli que podríem 

subratllar? O potser, el que més ressalta, és el silenci? 
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• Què creus que el fa únic? 

• En una felicitació de Nadal que va enviar a Foix el desembre de l’any 1967, li deia que 

escrivia molt i que esperava no defraudar ni als feliços pocs (els “happy few”) ni al 

poble. Creus que Vinyoli, a banda de plaure a una minoria selecta, ambicionava ser un 

poeta al servei del poble i un poeta popular? 

• Ens pots parlar una mica sobre la relació que mantenia Vinyoli amb poetes com Foix, 

Espriu i Martí i Pol? 

• I sobre l’amistat amb Gabriel Ferrater?  

• Creus que Vinyoli és un dels grans poetes de l’Amor que ha donat la poesia catalana? 

• Quins records guardes de les nits màgiques de Sabadell? 

•.Es podria afirmar que els seus poemes són el seu dietari? 

• A la biografia de Vinyoli, La bastida dels somnis, escrita per en Pep Solà, explica 

l’anècdota d’un 28 de juny del 1975, en una pizzeria, on Vinyoli, excitat per l’alcohol, 

va escriure el poema “Cap al no-res”, un dels més radicals de la seva obra, on el vers 

“Fa molt de temps que em destrueixo” posa de manifest la consciència d’un cert 

component autodestructiu que l’habitava. Hores més tard, en un gest d’assossec, podia 

escriure aquestes ratlles en el posagots d’un bar: Serenità. Calma –Non vivere sempre in 

follia. Aspetare l’altro. Quietudine. Així doncs, després de l’embogiment es delia per 

l’assossec de l’altre. Creus que la necessitat de trobar-se dins d’ell mateix era la causa 

d’aquesta identitat escindida, la del Vinyoli foll i excitat versus el Vinyoli serè i calmat? 

• Què opines sobre el fet que rebutgés el Premio Nacional de Literatura corresponent a 

l’any 1976? 

• A l’epíleg de Santa Follia de Ser Càntic, classifiques la poesia de Vinyoli en tres 

períodes, que corresponen a una poesia realista i simbolista, a un tombant cap a 

l’expressionisme i finalment cap a l’al•lucinació. Ens ho podries explicar d’una manera 

més extensa o detallada? 

• Tant Martí i Pol com Xavier Folch estaven impressionats de l’entusiasme creatiu de 

Joan Vinyoli i la passió amb què s’hi lliurava, fins al punt de  fer-los patir per la seva 

salut. Tu com definiries aquest entusiasme creatiu? 

• Vinyoli buscava amb obstinació el seu lloc, tant en l’àmbit més personal com en el de 

la comunitat literària o en el lloc metafísic. El va acabar trobant? 

• Què va suposar per a Vinyoli l’estada a Vallvidrera? 

• Quina és la darrera imatge que tens d’ell?  

• Recordes les últimes paraules que et va dir?   
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• Ens podries fer un retrat de Vinyoli? 

 

 

ENTREVISTA FELIU FORMOSA 

• Quina imatge o record conserva de la primera trobada, del dia que el va conèixer 

personalment? 

• Què li va aportar Joan Vinyoli (a nivell personal i artístic)? 

• Lluís Solà, al llibre d’assaigs sobre poesia, La paraula i el món, explica que tenim el 

costum d’admetre que la música és una cosa més aviat exterior a la poesia, un 

complement agradós. Però la paraula, diu després, qualsevol paraula, i encara més la 

paraula de la poesia, és en primer lloc i essencialment so, oïda, música. Creu que la 

sonoritat, la musicalitat, és un dels elements de la poesia de Vinyoli que podríem 

subratllar? O potser, el que més ressalta, és el silenci? 

• Vicenç Altaió, a l’epíleg del llibre Santa Follia de Ser Càntic, diu que un tret que el 

diferencia moltíssim Vinyoli de la resta de poetes és que, malgrat que escriu, fa poesia 

oral. Hi està d’acord? 

• Què creu que el fa únic? 

• En una felicitació de Nadal que va enviar a Foix el desembre de l’any 1967, li deia que 

escrivia molt i que esperava no defraudar ni als feliços pocs (els “happy few”) ni al 

poble. Creu que Vinyoli, a banda de plaure a una minoria selecta, ambicionava ser un 

poeta al servei del poble i un poeta popular? 

• Ens pot parlar una mica sobre la relació que mantenia Vinyoli amb poetes com Foix, 

Espriu i Martí i Pol? 

• I sobre l’amistat amb Gabriel Ferrater?  

• Creu que Vinyoli és un dels grans poetes de l’Amor que ha donat la poesia catalana? 

• Quins records guarda de les trobades al Pensylvania? 

• I de les converses a Begur? 

• Què buscava Vinyoli en Rilke? 

•. Es podria afirmar que els seus poemes són el seu dietari? 

• Vicenç Altaió, a l’epíleg del llibre Santa Follia de Ser Càntic, diu que Vinyoli se 

sentia sol i marginat, i que era un home malalt i obsessionat per la mort. Està d’acord 

amb aquestes afirmacions? 
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• A la biografia de Vinyoli, La bastida dels somnis, escrita per en Pep Solà, explica 

l’anècdota d’un 28 de juny del 1975, en una pizzeria, on Vinyoli, excitat per l’alcohol, 

va escriure el poema “Cap al no-res”, un dels més radicals de la seva obra, on el vers 

“Fa molt de temps que em destrueixo” posa de manifest la consciència d’un cert 

component autodestructiu que l’habitava. Hores més tard, en un gest d’assossec, podia 

escriure aquestes ratlles en el posagots d’un bar: Serenità. Calma –Non vivere sempre in 

follia. Aspetare l’altro. Quietudine. Així doncs, després de l’embogiment es delia per 

l’assossec de l’altre. Creu que la necessitat de trobar-se dins d’ell mateix era la causa 

d’aquesta identitat escindida, la del Vinyoli foll i excitat versus el Vinyoli serè i calmat? 

• Què opina sobre el fet que rebutgés el Premio Nacional de Literatura corresponent a 

l’any 1976? 

• Creus que si s’hagués pogut dedicar a escriure en exclusiva, estaríem parlant d’un dels 

escriptors més prolífics del panorama literari europeu? Penses que hauria conreat altres 

gèneres? 

• Tant Martí i Pol com Xavier Folch estaven impressionats de l’entusiasme creatiu de 

Joan Vinyoli i la passió amb què s’hi lliurava, fins al punt de  fer-los patir per la seva 

salut. Tu com definiries aquest entusiasme creatiu? 

• Vinyoli buscava amb obstinació el seu lloc, tant en l’àmbit més personal com en el de 

la comunitat literària o en el lloc metafísic. El va acabar trobant? 

• Què va suposar per a Vinyoli l’estada a Vallvidrera? 

• Quina és la darrera imatge que té d’ell?  

• Recorda les últimes paraules que li va dir?   

• Ens podria fer un retrat de Vinyoli? 

 

 

ENTREVISTA A TERESA FONT 

• Ens pots parlar de l’amistat dels teus pares amb Vinyoli? 

• Quina imatge o record conserves de les sobretaules amb Vinyoli i els teus pares? 

• Què et va seduir de Vinyoli? 

• Què et va aportar Joan Vinyoli (a nivell personal i artístic)? 

• Ens pots parlar de les anades a l’aeroport amb Vinyoli? Què en recordes? 

• Lluís Solà, al llibre d’assaigs sobre poesia, La paraula i el món, explica que tenim el 

costum d’admetre que la música és una cosa més aviat exterior a la poesia, un 
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complement agradós. Però la paraula, diu després, qualsevol paraula, i encara més la 

paraula de la poesia, és en primer lloc i essencialment so, oïda, música. Creus que la 

sonoritat, la musicalitat, és un dels elements de la poesia de Vinyoli que podríem 

subratllar? O potser, el que més ressalta, és el silenci? 

• Què creus que el fa únic? 

• En una felicitació de Nadal que va enviar a Foix el desembre de l’any 1967, li deia que 

escrivia molt i que esperava no defraudar ni als feliços pocs (els “happy few”) ni al 

poble. Creus que Vinyoli, a banda de plaure a una minoria selecta, ambicionava ser un 

poeta al servei del poble i un poeta popular? 

• Ens pots parlar una mica sobre la relació que mantenia Vinyoli amb poetes com Foix, 

Espriu i Martí i Pol? 

• I sobre l’amistat amb Gabriel Ferrater?  

• Creus que Vinyoli és un dels grans poetes de l’Amor que ha donat la poesia catalana? 

• Es podria afirmar que els seus poemes són el seu dietari? 

• A la biografia de Vinyoli, La bastida dels somnis, es fa referència al Vinyoli foll i 

excitat versus el Vinyoli serè i calmat. Quin dels dos vas conèixer? 

• Què opines sobre el fet que rebutgés el Premio Nacional de Literatura corresponent a 

l’any 1976? 

• Tant Martí i Pol com Xavier Folch estaven impressionats de l’entusiasme creatiu de 

Joan Vinyoli i la passió amb què s’hi lliurava, fins al punt de  fer-los patir per la seva 

salut. Tu, que li vas mecanografiar els poemes de Cercles, com definiries aquest 

entusiasme creatiu? 

• Vinyoli buscava amb obstinació el seu lloc, tant en l’àmbit més personal com en el de 

la comunitat literària o en el lloc metafísic. El va acabar trobant? 

• Què va suposar per a Vinyoli l’estada a Vallvidrera? 

• Quina és la darrera imatge que tens d’ell?  

• Recordes les últimes paraules que et va dir?   

• Ens podria fer un retrat de Vinyoli? 

 

 

ENTREVISTA A ÀLEX SUSANNA  

• Quina imatge o record conserves de la vostra primera trobada, del dia que el vas 

conèixer personalment? 
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• Què et va seduir de Vinyoli? 

• Què et va aportar Joan Vinyoli (a nivell personal i artístic)? 

• Lluís Solà, al llibre d’assaigs sobre poesia, La paraula i el món, explica que tenim el 

costum d’admetre que la música és una cosa més aviat exterior a la poesia, un 

complement agradós. Però la paraula, diu després, qualsevol paraula, i encara més la 

paraula de la poesia, és en primer lloc i essencialment so, oïda, música. Creus que la 

sonoritat, la musicalitat, és un dels elements de la poesia de Vinyoli que podríem 

subratllar? O potser, el que més ressalta, és el silenci? 

• Què creus que el fa únic? 

• A l’epíleg de Santa Follia de Ser Càntic, Vicenç Altaió classifica la poesia de Vinyoli 

en tres períodes, que corresponen a una poesia realista i simbolista, a un tombant cap a 

l’expressionisme i finalment cap a l’al•lucinació. Faries aquesta mateixa classificació? 

• En una felicitació de Nadal que va enviar a Foix el desembre de l’any 1967, li deia que 

escrivia molt i que esperava no defraudar ni als feliços pocs (els “happy few”) ni al 

poble. Creus que Vinyoli, a banda de plaure a una minoria selecta, ambicionava ser un 

poeta al servei del poble i un poeta popular? 

• Ens pots parlar una mica sobre la relació que mantenia Vinyoli amb poetes com ara 

Foix, Espriu o Martí i Pol? 

• I sobre l’amistat amb José Agustín Goytisolo?  

• Creus que Vinyoli és un dels grans poetes de l’Amor que ha donat la poesia catalana? 

• Es podria afirmar que els seus poemes són el seu dietari? 

• A la biografia de Vinyoli, La bastida dels somnis, es fa referència al Vinyoli foll i 

excitat versus el Vinyoli serè i calmat. Quin dels dos vas conèixer? 

• Tant Martí i Pol com Xavier Folch estaven impressionats de l’entusiasme creatiu de 

Joan Vinyoli i la passió amb què s’hi lliurava, fins al punt de fer-los patir per la seva 

salut. Com definiries aquest entusiasme creatiu? 

• Vinyoli buscava amb obstinació el seu lloc, tant en l’àmbit més personal com en el de 

la comunitat literària o en el lloc metafísic. El va acabar trobant? 

• Què va suposar per a Vinyoli l’estada a Vallvidrera? 

• Quina és la darrera imatge que tens d’ell?  

• Recordes les últimes paraules que et va dir?   

• Ens podria fer un retrat de Vinyoli? 

• Creus que va ser feliç? 
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ENTREVISTA A HANS STOSCH 

• Quina imatge o record conserva de la primera trobada amb Joan Vinyoli? 

• Com i quan es van conèixer amb la Carmen? 

• Un cop casats, vostè i la Carme es van instal•lar a Alemanya. Es veien amb molta 

regularitat amb en Joan? S’escrivien sovint? Els va visitar alguna vegada? 

• D’on va sorgir la idea de comprar i reconstruir el Molí d’es Felanitxer, a Santanyí? Té 

records de l’estada que hi van fer en Joan i la Teresa l’estiu de 1980? 

• Com era Vinyoli com a germà? I com a cunyat? Com a pare? Com a marit? 

• Li agrada la poesia de Vinyoli? Quin és el seu poema preferit? I el que més agradava a 

la Carmen? 

• Patia molt la Carmen amb els problemes de salut del seu germà? 

• Per què van decidir vendre el Molí i instal•lar-se a Santa Coloma? 

• Quin sentiment tenien els germans Vinyoli (Carmen i Joan) per Sta. Coloma? 

• Ens podria fer un retrat de Vinyoli? 

 

 

 

 

 

 

ENLLAÇ ENTREVISTES 

 

Els vídeos de les entrevistes realitzades es poden trobar al següent enllaç: 

 

https://www.dropbox.com/s/ezp8msnhy54ettn/ENTREVISTES.rar?dl=0 
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