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Resum

La tradició escrita del sud d’Europa és quelcom més que una afirmació quan ens apropem als escrits personals de la societat moderna. 
Són els de tota una societat, benestant en el seu conjunt, però tant urbana com especialment rural, que transcriuen una memòria per-
sonal fonamental per entendre’n la vida quotidiana i els fets que, també col·lectivament, van afectar la societat. Catalunya i el conjunt 
de territoris de parla catalana conserven una quantitat molt important —si ho comparem amb la resta d’Europa— d’escrits de particu-
lars i d’altres que mereixen una atenció especial pel seu contingut i per l’ús que se’n pot fer.
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En tot moment de crisi, personal o col·lectiva, l’ésser humà 
ha necessitat expressar allò que més el commou, allò que el 
revolta. Avui dia, els confinaments provocats per una pan-
dèmia global serien com els estralls deguts a les pestes me-
dievals i modernes. Tanmateix, no sempre tothom ha tin-
gut la possibilitat ni l’accés a difondre allò que el 
preocupava. Ni tan sols s’ha sabut com fer-ho. I mentre 
avui dia les xarxes socials semblen exercir allò que ens con-
necta al món, a l’època moderna, l’accés a la redempció i la 
comunicació global passava per la religió: crides a les es-
glésies, proliferació de retaules i sermons apel·latius. No 
era altra cosa que la fórmula de l’època per a denunciar de 
manera passiva i activa allò que més alterava la vida quoti-
diana, ja fossin epidèmies o guerres. Aquells qui, en una 
època en què aparentment l’alfabetització era molt reduï-
da, van fer el pas a l’escrit, lluny dels automatismes i fets 
coneguts per les explicacions oficials, ens aporten una 
llum diferent sobre les seves vides, sobre el seu entorn. Un 
entorn basat en la violència quotidiana, en les pors, en 
l’economia, però sobretot en una vida que es regeix de ma-
nera inequívoca, des de l’edat mitjana fins ben bé principis 
del segle xx, a través del ritme del camp. L’agricultura i el 
clima són sempre, durant segles, al i el centre de l’univers.

En aquest escrit pretenem parlar de memòries i diaris 
personals als territoris de parla catalana, als Països Cata-
lans. Arran de la feina de recuperació d’aquests docu-
ments des dels anys vuitanta del segle passat i de l’activa-
ció del portal www.memoriapersonal.eu, ha quedat palès 
l’elevat volum d’escrits vinculats a la societat moderna de 
l’època, especialment de la rural. Escrits personals, dieta-
ris i llibres de família d’àmbit pagès representen pràctica-
ment un 40 % del conjunt d’escrits de memòria personal 

que coneixem gràcies a la base de dades d’aquest portal. 
La resta són d’àmbit urbà o periurbà. Segons alguns au-
tors, el percentatge podria ser més elevat si, en lloc d’uti-
litzar el criteri de comptabilitzar els textos, ho féssim dels 
autors, sovint originaris de masies o cases rurals. En qual-
sevol cas, l’existència d’aquest corpus documental, el fet 
que se’n tingui constància i que se l’hagi treballat no és 
excepcional a Europa, però sí que la xifra és de les més 
elevades. I, precisament, la proporció de diaris d’origen 
pagès és força superior a la que trobem en altres àmbits, 
tant hispànics com europeus, tenint en compte que es 
tracta de xifres que poden anar augmentant amb els anys, 
ja que de manera recurrent s’hi incorporen dades de dia-
ris localitzats a l’atzar o en els arxius patrimonials de Ca-
talunya i altres territoris.

Donada i contrastada com veurem, doncs, la impor-
tància d’aquesta memòria personal, tant pel contingut 
com pel tipus de document, a escala europea, aquest text 
vol contribuir a establir un estat de la qüestió sobre el mo-
ment en què ens trobem en el seu coneixement. La idea és 
entendre fins a quin punt va ser important l’aparició 
d’aquests documents i per què i de quina manera els his-
toriadors —i altres especialistes d’altres disciplines— han 
evolucionat en la seva utilització. Existeix un abans i un 
després pel que fa a la consciència dels autors i autores 
dels escrits personals, sobre per què i per a qui escriuen, 
però el que és evident és que són una contribució única, 
tot i que subjectiva, al coneixement humà i, tal com indicà 
la historiadora Maria Antònia Martí Escayol, «aquell que 
contribueix al coneixement està marcant la línia que de-
termina sobreviure o no. I aquest, al cap i la fi, és el gran 
mèrit d’aquests dietaris».1
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Veiem així, doncs, el lloc d’aquesta memòria personal 
excepcional a escala europea i quan apareixen aquests es-
crits. Alhora, mirem d’abordar les raons per les quals s’es-
criu i quins són els destinataris, si n’hi ha. Com tota socie-
tat, aquesta difícilment viu d’esquena a la realitat, i tot i 
que l’objectiu primordial és la supervivència, enten-
guem-hi alguns efectes de la influència del context polític 
i social segons els moments. I, finalment, però no menys 
important, mirarem d’explicar el paper i la veu de les do-
nes en aquest camp dels escrits personals, ja que tot po-
dria indicar que era un món exclusiu per als homes.

Una memòria personal excepcional  
a escala europea

Existeix i ha existit sempre un gènere en què la persona 
que escriu se situa al centre de l’«obra», dels esdeveni-
ments i dels pensaments relatats. Aquesta és l’autobiogra-
fia, o bé els textos que es recullen en dietaris i escrits per-
sonals i que de manera genèrica definim com a «memòria 
personal». És allò relatiu a la transcripció d’unes vides 
concretes, del que veuen els ulls de qui escriu, d’un entorn 
concret, d’unes pors, uns colors, un temps i uns camps 
que són conreats d’una manera particular. Història i es-
criptura es donen la mà i captiven el lector sense que, en 
aquesta ocasió, l’autor hagi cercat voluntàriament la reac-
ció d’uns lectors llunyans. De fet, en un primer nivell, no 
existeixen o, com a molt, no van més enllà de la família 
més propera.

Autobiografia, memòria personal, for privé, escriptura 
del jo, dietarística o memorialística… tothom és cons-
cient de la importància d’aquesta literatura, però també 
dels límits encara existents. Uns límits marcats per les di-
ficultats terminològiques, idiomàtiques i (inter)discipli-
nàries. Tot plegat ha donat pas en els darrers anys a una 
discussió terminològica i conceptual que, al marge del seu 
ús i de les seves possibilitats reals segons les llengües, ha 
estat fructífera. Entre d’altres, ha permès acceptar de ma-
nera comuna algun concepte general, com ara el cas dels 
«egodocuments», la qual cosa es veu en la majoria de ba-
ses de dades en línia existents. És el cas també de la idea 
dels «escrits en primera persona» o «memòria personal», 
que en anglès podria correspondre a les nocions de «First 
Person Writings», «Personal Memoirs» o «Self-Wri-
tings». En qualsevol cas, i per evitar d’entrada qualsevol 
confusió, aquests escrits se situen en l’àmbit de l’escrit 
personal i, per tant, es distingeixen clarament d’allò que 
es coneix com a escrits de correspondència o escrits litera-
ris per a ser publicats.

Si existeix un àmbit que s’erigeix com a eminentment 
interdisciplinari —o, fins i tot, transdisciplinari—, sense 
exagerar-ne l’ús per la moda, és precisament el de l’estudi 
dels escrits personals. I més encara per a l’època moderna 
(segles xvi-xix). Historiadors, filòlegs, lingüistes i antro-
pòlegs, entre d’altres, han hagut de compartir, ser genero-
sos, aprendre els uns dels altres i fer propostes contínues. 

I és que, tot i conèixer-ne l’existència, aquest tipus de do-
cumentació no ha gaudit sempre de bona fama. Es pot dir 
que, en l’àmbit europeu, i aquí hi trobaríem una primera 
coincidència, la recuperació, l’anàlisi i l’ús dels docu-
ments en primera persona es fa sobretot a partir de la dè-
cada dels vuitanta del segle xx. El llibre de James S. Ame-
lang acabà de donar un impuls internacional als escrits de 
memòria personal europeus precisament a partir del cas 
d’un «autor» català, Miquel Parets, que va descriure la 
vida quotidiana a Barcelona durant gairebé més de trenta 
anys (entre 1626 i 1661).2

A Catalunya, els textos personals (dietaris, memòries, 
notes i diaris, entre d’altres) són coneguts des de fa dèca-
des. De fet, en moltes revistes locals i comarcals, ja des 
dels segles xix i xx, s’han anat publicant referències a 
molts d’aquests documents, raó per la qual en el projecte 
d’inventari de memòria personal s’han pogut recuperar, i 
d’altres, tot i no retrobar-se, se n’ha indicat l’existència 
per si un dia apareixen. Tanmateix, sempre han quedat en 
un àmbit d’erudició local o d’ús minoritari per part dels 
historiadors. Cal esperar pràcticament als anys vuitanta 
perquè es recuperin textos ja coneguts i es facin transcrip-
cions en edicions crítiques que veuran la llum. Aquesta 
exposició pública va atreure l’atenció tant dels historia-
dors com dels filòlegs, antropòlegs o científics interessats 
a saber de primera mà realitats esdevingudes a l’època 
moderna.

A finals dels anys noranta del segle xx, l’àmbit de la 
«memòria personal» catalana d’època moderna es fa un 
lloc important entre els historiadors i els filòlegs, entre 
d’altres, i el seu interès ultrapassa els Pirineus. Un dels im-
pulsors d’aquestes edicions crítiques va ser l’historiador 
gironí Antoni Simon i Tarrés, que amb els anys va posar 
en marxa un grup que s’ocuparia d’inventariar el conjunt 
de memòries, dietaris i diaris coneguts a Catalunya i en el 
conjunt de territoris de parla catalana. Precisament la 
presentació pública del projecte, la tardor de 2011 en un 
congrés a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, va servir 
per a posar en comú les recerques, l’interès i la importàn-
cia d’aquestes fonts a escala europea, i situar així el cas ca-
talà com un dels més significatius per la quantitat i la qua-
litat dels documents existents.3

Catalunya (amb el Rosselló inclòs), el País Valencià o 
les Balears són territoris destacats des d’una perspectiva 
productiva de textos i de documents escrits en primera 
persona, ja des de finals de l’edat mitjana i durant tota 
l’època moderna. Els motius són nombrosos, com expli-
carem més endavant, tot i que Antoni Simon i Xavier 
Torres van explicar fa anys el perquè pel que fa a Catalu-
nya, destacant alhora la productivitat dels diaris d’àmbit 
rural (pagès).4

Els espais de recerca i territorials amb els quals Catalu-
nya i el conjunt de territoris dels Països Catalans es poden 
comparar tenen una lògica cultural. En primer lloc, Itàlia. 
Els territoris italians presenten un coneixement més antic 
d’aquest tipus de documentació, en part perquè n’hi ha 
una quantitat enorme, tot i que sovint lligada a l’àmbit 
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urbà. La realitat de les repúbliques italianes i altres territo-
ris des de finals de l’època medieval, la seva necessitat de 
portar els comptes al dia, l’interès per la difusió de la seva 
realitat quotidiana, van donar lloc a una proliferació d’es-
crits que es van convertir gairebé en l’origen de la memò-
ria personal europea. Però, com en el cas català, ja des dels 
anys setanta del segle xx, va emergir un interès cabdal per 
tot allò que tenia a veure amb l’escriptura del jo, amb les 
autobiografies de personatges relativament famosos, fins 
a endinsar-se en l’estudi gairebé antropològic d’autors i 
autores més desconeguts que expliquen millor que cap 
document oficial la realitat de tota una època. En aquest 
sentit, Itàlia és i continua sent un referent per al cas català, 
en què la tradició escrita és un dels grans motius de l’exis-
tència d’aquestes fonts. Com per al cas català, a Itàlia, els 
estudis portats a terme sobre els escrits de memòria per-
sonal destaquen la qüestió de l’alfabetització, el rol de la 
família, la situació política i cultural del país i les raons de 
la memòria en general.5

Com no podia ser altrament, la millor manera de valo-
rar realment la importància d’aquestes fonts documentals 
era —i segueix sent— la posada en l’escena internacional 
de la recerca duta a terme i del tipus dels documents exis-
tents en el cas català, tant per la quantitat com per la qua-
litat de la documentació coneguda —i trobada—. Així, 
fins ara, si es compara amb Itàlia, Anglaterra o França, el 
cas català se situa a un nivell similar, i els resultats (publi-
cacions, transcripcions i usos científics) són sovint molt 
ben valorats.

Un altre dels espais europeus que més ens interessa a 
títol comparatiu és, per proximitat física, cultural i idio-
màtica, el de França. I per ser més específics, el del món 
occità, tenint en compte que és on, precisament, se situa la 
major part dels documents localitzats per a l’època mo-
derna en el cas francès. El fenomen té un lligam directe 
amb raons culturals, polítiques i, fins i tot, jurídiques. Des 
de l’àmbit de la recerca acadèmica, és precisament a les 
universitats del sud de França on ha sorgit ja en les darre-
res dècades una inquietud sobre el tema: l’origen, els con-
tinguts i els autors i autores dels documents. Si bé és cert 
que, a diferència del cas català, la qüestió idiomàtica ha 
preocupat menys els investigadors, ja que en bona mesura 
molts historiadors francesos esquiven els escrits en llen-
gua occitana. Per sort, bona part dels grups formats a la 
Universitat de Tolosa els componen persones que, com a 
mínim, poden llegir-la. A principis del segle xxi van tenir 
lloc dues trobades en relació amb els llibres de memòria 
personal, una a Carcassona (12 de juny de 2004) i l’altra a 
Tolosa mateix (18 de febrer de 2005), a les quals vam po-
der assistir. En aquests dos seminaris es van aplegar histo-
riadors i antropòlegs, entre d’altres, i sobretot, especialis-
tes francesos, italians i catalans. La idea era precisament 
mirar de fer el punt sobre el coneixement que se’n tenia a 
cada territori, la feina que s’hi dedicava, l’ús científic i la 
seva difusió. En aquest sentit, es va poder constatar que, a 
aquelles altures, Catalunya havia anat produint molts més 
estudis crítics i transcripcions i que disposava de l’accep-

tació d’editorials i del món acadèmic, mentre que a Fran-
ça, tot i haver estat pioners en el tema en el si del movi-
ment de l’estudi de les mentalitats, disposaven de menys 
publicacions. Tanmateix, es va veure clarament que les 
perspectives eren molt bones per a ells, amb moltes perso-
nes del món acadèmic implicades, amb projectes econò-
mics de recerca concedits i amb la previsió de l’establi-
ment d’una base de dades que, tot i comptar pràcticament 
amb el mateix nombre de documents que tot Catalunya, 
gaudiria del suport estatal a l’hora de confeccionar el por-
tal. Aquest ja era un fet major.

Si bé és cert que l’interès per la memòria personal en 
totes les seves vessants s’ha estès arreu del territori fran-
cès, fet que ha permès grans grups de recerca especialit-
zats en el tema, en la comparativa europea i mundial i en 
l’aposta per l’estudi de gènere en el camp de l’autobiogra-
fia i els escrits personals. França ha fet un pas endavant en 
la darrera dècada i, en part, gràcies a una bona anàlisi de 
tot el que s’havia dut a terme al seu voltant. Historiadors 
com François-Joseph Ruggiu o Sylvie Mouysset, així com 
l’antropòleg Daniel Fabre, són noms que, entre molts 
d’altres, cal resseguir per comprendre l’impuls de l’estudi 
de la memòria personal a França i a Europa, en general. 
Han estat al capdavant de projectes nacionals i europeus i 
de publicacions de primer nivell específics sobre el tema, 
així com curadors de dossiers temàtics en revistes científi-
ques.6

El cas català gaudeix avui dia, doncs, del reconeixement 
europeu. Alhora, i per acabar amb la comparativa euro-
pea i l’abast de la importància d’aquesta font documental, 
veiem que existeix una recerca similar, sovint metòdica i 
profunda, amb la posada en marxa de bases de dades, en 
altres països i territoris: Dinamarca, els Països Baixos, Li-
tuània, Suïssa, Alemanya, Anglaterra, França o Itàlia, en-
tre d’altres.7 I és en la línia de moltes d’aquestes recerques 
enllaçades i en comú, com en el cas holandès, que hauria 
de moure’s la recerca catalana, per tal de donar realment 
visibilitat als seus resultats i de mantenir-se al dia de les 
línies de recerca internacionals. En tot cas, aquesta com-
parativa nòrdica, tot i les diferències culturals i les expli-
cacions divergents sobre l’origen i el moment incipient de 
la redacció dels escrits personals, pot trobar algunes simi-
lituds en el cas anglès, com ja ha remarcat James S. Ame-
lang. En canvi, tot i que la quantitat i el gènere dels escrits 
personals coneguts i escrits a Castella a la mateixa època 
no semblen tenir el mateix pes que el que coneixem aquí o 
en altres llocs, valen molt la pena els estudis i les aporta-
cions que, entre d’altres, ha portat a terme Antonio Casti-
llo Gómez, que ha estudiat l’alfabetització, el gènere epis-
tolar o les memòries personals en àmbit conventual, per 
exemple.8 Així i tot, la qüestió és essencial en indrets com 
Itàlia i Catalunya, com una aportació cabdal i comple-
mentària a la història coneguda fins ara, la més oficial. Te-
nint en compte la quantitat de documents i arxius patri-
monials, tant la història de Catalunya com la del País 
Valencià o Mallorca i la resta d’illes han aprofundit molt 
en el seu propi coneixement gràcies a aquestes fonts, sub-
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jectives, això sí, però contrastables i úniques en les seves 
característiques a l’hora de codificar les vicissituds, les 
pors i les parets mestres de l’època moderna.

L’aparició dels escrits personals

Tot sovint a mans de propietaris privats, en cases particu-
lars o en fons d’arxius, aquests escrits en primera persona 
són, com hem dit, dietaris, llibres de família, autobiogra-
fies, o el que s’ha anomenat també «dietarística» o «me-
morialística» dins l’àmbit historicoliterari català. Una ve-
gada s’ha anat recuperant l’interès tant pel contingut com 
per les arrels de la seva raó de ser, aquestes fonts docu-
mentals han anat esdevenint un complement ideal de les 
fonts tradicionals. Es tracta de documents i textos que 
evoquen preocupacions quotidianes i que situen els es-
crits en l’àmbit social i col·lectiu de l’autor, ja sigui a pagès 
o a ciutat, senyorial o religiós, militar o menestral. Aquests 
escrits aporten, així, una informació única i de primera 
mà. Són un instrument ideal per als historiadors per re-
trobar elements que la història oficial no desvetlla, o bé 
s’hi poden trobar fets i elements desconeguts fins ara, tant 
en l’àmbit local com de país. Alhora, els filòlegs i els estu-
diosos de l’època moderna escrita hi retroben una mina 
en les formes de la llengua: tant en la seva evolució com en 
la seva qualitat. La microhistòria se situa, gràcies a les me-
mòries personals, al servei d’una història més general, 
d’una història col·lectiva que la historiografia mira de 
confeccionar de manera contínua. Això no obsta, però, 
que, sigui quin sigui el camp d’interès en el qual s’estu-
dien aquests dietaris, la qualitat dels escrits pot variar 
molt. I, sens dubte, la llengua n’és quelcom essencial: la 
qualitat de la llengua emprada i la seva escriptura trans-
metran informació d’una manera més o menys clara; 
també, la llengua de l’autor, dels seus familiars, dels veïns, 
del país, hi serà reflectida, tot i que a vegades alguns dels 
escrits, sovint en funció de l’esfera social, no són redactats 
en català, sinó en castellà. Sigui com sigui, la llengua es 
mostra com a tal, en un llenguatge personal i d’època, 
emergeix i evoluciona, és emprada i modificada, copia 
formes i estils d’altres àmbits socials i quan canvia ho fa 
segons el període històric, el territori, els destinataris a qui 
van adreçats els escrits o la classe social a la qual pertany 
l’autor.

Les raons de l’existència, del com i el perquè apareix 
aquesta documentació tan específica i rica com són les 
memòries personals a Catalunya i al conjunt de territoris 
catalans són diverses. D’entrada, com hem vist, és evident 
que no es tracta d’un fet particular i únic a Europa, però 
d’alguna manera gaudeix d’algunes característiques que 
l’assimilen a un espai cultural del sud del continent, raó 
per la qual hem de trobar respostes pròpies.

Intentem, doncs, entendre el perquè de la proliferació 
de memòries i diaris personals en l’àmbit del Principat 
durant els segles de l’època moderna. Així, per exemple, 
per a Amelang, existeixen tres factors principals, que fins i 

tot li fan definir la cultura catalana dels segles baixmedie-
vals i moderns com una «cultura autobiogràfica», ja que 
les diferents formes d’escriptura privada no solament 
eren abundants, sinó que eren conreades per individus 
d’un ampli espectre social: en primer lloc, destaca un ele-
ment geocultural, amb una gran intensitat en la circulació 
d’idees, impresos i tota mena de formes d’expressió cultu-
ral; en segon lloc, durant aquest període històric, Barcelo-
na estava integrada en una xarxa de ciutats mediterrànies 
que van desplegar unes economies mercantils i unes cul-
tures urbanes desenvolupades, fet que explicaria també 
per què aquests escrits eren més abundants a Florència 
que no pas a Gènova; en aquest sentit, hi introdueix un 
darrer factor, el polític, que indica que allà on existia una 
major participació de les classes mitjanes i populars en la 
vida cívica i política de la comunitat —com a Barcelona o 
Florència— proliferen més els escrits com un símil de 
l’expressió d’un espai de llibertat. L’existència i la culturit-
zació de la societat en tot allò que tenia a veure amb les 
institucions catalanes podrien ser a la base de la participa-
ció política de la societat a tots els nivells i de manera dife-
rent, però sempre a través d’una certa expressió pública i 
privada, on entra de ple el desenvolupament d’aqueta ex-
pressió escrita. Antoni Simon, un dels historiadors que 
més ha treballat el tema, entén aquestes idees, però es pre-
gunta llavors com cal interpretar la gran quantitat de me-
mòries i diaris personals creats en l’àmbit rural.

Els escrits de memòria personal són redactats, en gene-
ral, en primera persona. Són, per tant, una pràctica indivi-
dual, o com a molt familiar si passa de generació en gene-
ració. La definició de l’autor o autora és, però, més 
complicada, ja que tot i existir una «autobiografia» urba-
na, la memòria personal dels territoris catalans destaca 
per la seva proliferació en l’àmbit rural. És a dir, si bé els 
primers escrits es troben a l’origen de persones vinculades 
a gremis urbans —comerciants, notaris o bé estudiants, 
per exemple—, els segons són més variats i acostumen a 
vincular-se amb pagesos benestants, nobles rurals o per-
sones del món de l’Església, entre d’altres.

Pel que fa als escrits rurals, per sintetitzar la via tradi-
cional de l’accés a l’escrit, es fa per la via del clergat: el sis-
tema tradicional de transmissió a bona part de Catalunya 
era l’hereu. És a dir, tot el patrimoni lligat a la terra i la 
casa anava passant de generació en generació a mans del 
fill (hereu) o filla (pubilla) majors. Així s’evitava la disgre-
gació del patrimoni. D’aquesta manera, la resta dels ger-
mans treballaven també per la consolidació i producció 
de la casa, però sempre n’hi havia un —sobretot entre la 
pagesia benestant— que era enviat al seminari a formar-se 
com a mossèn. Allà aprenia a llegir i a escriure, a més de 
les bases de la religió. En acabar, solia retornar al nucli fa-
miliar i, tot sovint, ensenyava a l’hereu o a d’altres a llegir i 
fins i tot a escriure. L’objectiu primerenc era utilitari: por-
tar la comptabilitat de la «casa». Una casa que era més im-
portant que les famílies que successivament hi anaven vi-
vint. Així doncs, els textos prenen forma al camp, que en 
definitiva és on rau la majoria de la població, partint de la 
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necessitat de deixar per escrit números i xifres relacionats 
amb el comerç i el patrimoni. Aquest tipus d’escrits són 
majoritaris als segles xv i xvi. Tanmateix, a poc a poc, els 
escrits prenen forma i els seus autors comencen a descriu-
re el que veuen: l’entorn, fets familiars (naixements, 
morts, casaments…), i segons la curiositat de l’escrivent 
és més o menys acurat en els detalls o arriba a transcendir 
la família. En el rerefons de gran part d’aquests escrits 
s’entreveu el pes de la tradició escrita en el món català, en 
què el notari havia estat al centre de la vida quotidiana des 
de l’època medieval (i fins a l’època més contemporània) i 
representava un model en si mateix (en la manera d’es-
criure i de descriure).

Durant molts anys, la majoria dels especialistes cata-
lans en els estudis de memòria personal han insistit en el 
lligam entre la quantitat de documents existents i la fun-
ció de l’hereu, centrant-ne precisament la geolocalització 
predominant a la Catalunya Vella. Ara bé, si bé és evident 
la relació en la transmissió de l’escrit, no forçosament és 
una resposta concloent, ja que tot i que no se’n coneix 
una quantitat tan important en altres zones, com ara a la 
Catalunya Nova o més al sud o fins i tot a Ponent i als Pi-
rineus, això no vol dir que no existissin. D’alguna mane-
ra, la funció de l’hereu ha assegurat la transmissió dels 
documents fins pràcticament els nostres dies, evitant-ne 
així la disgregació patrimonial (dels seus fons i llibres). El 
fet, però, que no hagin arribat fins als nostres dies de la 
mateixa manera a la resta de territoris catalans no vol dir 
que no n’existissin igualment. De fet, els diaris i les me-
mòries conegudes, tot i haver-n’hi menys, així ho indi-
quen. Hi afegiria també dos altres elements, que valen 
sobretot per a l’estudi dels documents de memòria perso-
nal a Ponent i al Pirineu: la distància i el desconeixement 
del territori per a molts investigadors els ha fet dedicar-se 
més a la Catalunya central i septentrional; i conèixer i ac-
cedir a molts d’aquests documents encara existents en el 
si de cases fortes o de particulars és tot sovint complicat. 
Tot plegat fa pensar que el nombre de documents exis-
tents és gran i que, si ho sumem a tots aquells que encara 
segueixen perduts o en biblioteques particulars o públi-
ques, entremig de protocols notarials o d’altres, per 
exemple, el recorregut per al projecte i l’aportació 
d’aquesta documentació a la història dels Països Catalans 
és fonamental.

Altrament, la individualitat de qui escriu queda palesa 
en el fet mateix d’escriure. Però, pas a pas, i per entendre 
si realment aquest «exercici» representa quelcom innat, 
potser seria interessant emmarcar l’acció mateixa d’es-
criure en un entorn social, cultural i històric. L’escriptor 
està sotmès a una sèrie d’elements i criteris inherents a ell 
mateix, com el fet de moure’s en una societat tribal o post-
tribal, és a dir, que ha fet el pas a l’escriptura, però que 
funciona de manera clarament etnocèntrica o sociocèn-
trica. Les raons de l’escrit es vinculen als lligams socials i 
d’identitat de l’autor: amb la família, els veïns propers 
(poble, masos, zona), raons corporatives (militars, classe 
social, religiosos, etc.), amb qüestions jurídiques o políti-

ques. Això es pot entreveure si ens fem les preguntes se-
güents: Per què escriu? A qui escriu? Com escriu? Sobre 
què escriu?… Ara bé, cadascuna d’aquestes qüestions po-
dria agafar un color diferent segons el moment, l’entorn 
proper i llunyà, la situació social o molts altres inputs que 
condicionen clarament les raons i els perquès dels escrits, 
així com les raons de ser del o dels autors.

El món rural català és, en part, un món que comença a 
alfabetitzar-se a finals del segle xvi. Una societat «moder-
na», particularment rural i de muntanya, que és permea-
ble a les idees que arriben, als fets polítics i militars, a les 
notícies escrites que es poden llegir. Els individus aquí 
són la família sencera, o encara més, la casa. La llengua 
pren una forma especial i diferent a l’hora de descriure 
aquell món, i més en els indrets on comparteixen fets 
quotidians i extraordinaris, tant privats com compartits. 
El català és la llengua majoritària d’aquests escrits entre 
els segles xv i xix. Al segle xix, la instrucció escolar fa 
efecte i el castellà creix en àmbits menys benestants. Els 
pagesos que escriuen a l’època moderna esdevenen lla-
vors uns actors de creació. Creació del seu pensament, del 
familiar, d’un món real que els envolta, el seu, que no 
sempre coincideix amb el que dictaminen els escrits i tex-
tos oficials. Són actors i testimonis directes de fets natu-
rals, de fets familiars, de la guerra i la fam… La política hi 
apareix sovint entre línies, poques vegades de manera ex-
plícita, perquè la preocupació principal és la supervivèn-
cia.

L’evolució dels escrits personals del món pagès està lli-
gada, tal com han recordat diverses vegades Xavier Torres 
i Antoni Simon, com a mínim a tres factors: el grau de 
coneixement de l’escrit —per tant, també, de la llengua—, 
la importància del fet econòmic —la necessitat per al co-
merç i la comptabilitat familiar— i, finalment, la guerra. 
Si fem cas del nombre d’escrits, veiem que la majoria es 
concentren en períodes de gran tensió, de guerra, de des-
esperació, per molt que després no evoquin els fets. És 
l’expressió creativa d’una certa opinió col·lectiva de page-
sos tocats pels canvis. La «còlera» dels pagesos pren forma 
en les accions físiques i col·lectives, però també en els es-
crits, en els càntics compartits. Però, sigui com sigui, l’ac-
ció portada a terme per la Generalitat des de finals del se-
gle xvi, amb una campanya «alfabetitzadora» sobre els 
drets i privilegis catalans arreu del país, es veu traduïda 
pels coneixements bàsics dels pagesos que apareixen en 
els escrits. Es tracta d’una cultura política limitada, bàsica, 
però que revela la reacció del món rural davant l’actitud 
del rei Felip IV i del comte duc d’Olivares, i posteriorment 
contra els francesos.

L’extensió dels escrits, tant territorialment com en 
nombre, al llarg dels segles xvi i sobretot xvii, denota la 
importància de l’escriptura, però sobretot que es tracta 
d’un període de veritable mutació cultural. Un art de 
creació inconscient en els primers temps que toca tota la 
vida política local, comercial, religiosa i social. Amb 
aquesta necessitat de voler deixar constància es dona un 
contacte real entre els pagesos escriptors i la cultura escri-
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ta —fins i tot popular—. La idea de l’«alfabetització limi-
tada» se superposa a una multiplicació d’escrits personals 
i familiars i dona lloc a memòries personals en un sentit 
clarament ampli i híbrid.9

Per què i per a qui s’escriu?

Els orígens dels estudis autobiogràfics o escrits en prime-
ra persona depenen de cada territori o espai historiogràfic 
o d’una escola filològica. Tanmateix, queda clar que l’in-
terès renovat per aquesta documentació respon a la posa-
da en valor dels sentiments personals, subjectius, únics, 
que durant molt de temps havien estat infravalorats o  
menystinguts, precisament per aquestes mateixes raons. 
La història política i oficial no s’havia pogut permetre el 
luxe de reconèixer «altres» veus, les de persones anòni-
mes, i fins i tot les de personatges no tan anònims, però 
que feien nosa a l’hora de construir un discurs oficial. És 
així com part de la recerca sobre els escrits personals s’ha-
via basat més en l’ús del document com un instrument, 
gairebé a escala local, que no pas al revés: l’instrument es-
devé objecte de recerca per ell mateix i, a banda d’oferir 
també informació històrica o lingüística (o sobre història 
natural, o sobre la vida quotidiana, que tant interessa als 
escriptors de novel·la històrica, etc.) a partir de les refe-
rències i les explicacions locals que es poden trobar en el 
text autobiogràfic. El lector actual és capaç de fer-ne una 
lectura universal, amb projeccions a un o altre país o espai 
social. I diem això perquè, precisament, a voltes no es 
tracta tant d’una evocació política i territorial, sinó de qui 
escriu i de l’ambient on escriu: un petit comerciant, un 
pagès, un artesà tenen els mateixos problemes professio-
nals en un lloc i en un altre? Quina implicació poden arri-
bar a tenir en la vida quotidiana que els envolta? Totes 
aquestes qüestions, fins ara recurrents, comencen a ser 
contraposades des de fa pocs anys en l’àmbit europeu, fins 
i tot global.

No obstant això, calen unes lògiques professionals en la 
recerca; es pot comparar tot allò que sigui comparable i  
la resta és simple juxtaposició. Per això, l’estudi en comú 
dels casos d’àmbit especialment hispànic (català, valencià 
o castellà) i també europeu (italià i francès) té molta raó 
de ser. La llengua no és un dels fets fonamentals, sinó que 
també hi trobem raons de tradició escrita, jurídica, fami-
liar, religiosa, econòmica, etc. que en el detall poden fer 
emergir diferències intangibles a primera vista.

Si fem una mirada en el long terme, els temes que apa-
reixen en els textos escrits en primera persona són molt 
variats. I tot i les coincidències en els orígens de casos com 
a llibres de comptes o de corporacions o de cases, en uns 
llocs com en d’altres, sí que és cert que es poden catalogar 
«lliurement» alguns temes majors, mirant de mantenir un 
equilibri entre les diferents disciplines que s’hi han apro-
ximat. Hi ha, en primer lloc, els elements socials i perso-
nals, que van de l’íntim a l’entorn més proper, i que in-
clouen elements de creació interior al voltant de la 

identitat personal (llengua, societat, religió, parentalitat, 
etc.). En segon lloc, es troba la visió del món, un món que 
pot ser tant l’entorn immediat com fins i tot territoris 
imaginats o mai visitats, transformats en les pàgines de 
l’escriptor gràcies a un prisma propi i intransferible. Un 
tercer àmbit temàtic inclou la categoria econòmica i social 
de l’autor, que ens pot donar més informació sobre qui 
escriu, on i per què. Finalment —i segurament podríem 
apuntar uns quants apartats més—, destaca la qüestió del 
doble gènere, tant pel que fa al sexe de l’autor o autora 
com a l’estil de l’escrit i a qui va adreçat. I si mirem bé, 
amb la projecció en el temps d’aquests estudis, ens ado-
nem que existeix una gran interacció entre els temes evo-
cats dins els escrits, tot sovint sense cap voluntat o cons-
ciència d’estar-ho fent, i els temes que l’estudiós 
(historiador, antropòleg…) veu que sobresurten en el 
text. La mirada de l’observador de l’època sembla quedar 
sota la voluntat de la mirada de l’observador actual. I és 
aquí on rau el debat entre el conscient i l’inconscient de 
l’escriptor, i la voluntat de fer parlar més o menys els do-
cuments, o fer-los dir allò per què possiblement no havien 
estat escrits.

En l’àmbit dels historiadors, la lectura política dels die-
taris es contraposa a una visió, segurament més realista, 
d’una evocació purament i simplement personal, indivi-
dual, que d’entrada no té res a veure amb la política. La 
necessitat de saber amb certesa quin era el grau de conei-
xement dels fets polítics i quines les arrels de certs des-
contentaments o fins i tot de revoltes a l’època moderna 
ha dut bona part dels historiadors, sobretot catalans, a vo-
ler extreure’n una informació que, tot i que efectivament 
existeix en part, no havia estat pas escrita amb aquesta vo-
luntat. Així doncs, s’erigeix un dilema entre els objectius 
dels escrits i el de les recerques. Ara bé, les vivències de les 
conseqüències d’una guerra, d’una pesta o d’una violació 
viscuda en primera persona ja són raons prou importants 
per abocar la persona a escriure. Existeix, doncs, un déclic 
que fa que l’autor decideixi escriure. I, per mimetisme o 
no, aquesta «consciència» d’escriure per a algú s’estén a 
poc a poc. En tenim alguns exemples. Així, Perot de Vila-
nova indica un títol al seu escrit (edició d’Antoni Simon): 
Memòries pa sempre. Alhora, en la seva presentació es 
descriu i fa una mena de discurs curricular: «Yo, Perot de 
Vilanova, he studiat en Lleyda deu /h/o dotze anys, vuyt 
de lleys y cànones, y lo restant de grammàtica, y un any de 
lògica.» Som al segle xvi i, per tant, és prou incipient. 
També tenim el cas de Joan Guàrdia (edició d’Antoni Pla-
devall i Antoni Simon), autor d’un dels dietaris més im-
portants redactats durant la Guerra dels Segadors i que 
començava el seu escrit dient: «En nom de Déu sia y de la 
Gloriosa y [h]umil Verge Maria jo, Joan Guàrdia de Cor-
có, fas aquest llibre de paper bla(n)ch per escriure comtas 
y mos negocis, ço és comensant al primer dia de desembra 
de l’any 1631.» Per tant, les raons inicials eren sens dubte 
portar una comptabilitat. La guerra ho trunca tot i, uns 
anys més tard, el 1655, ja deia: «Comensàran nostras des-
ditxas, nostras desgràcias y finalment nostra total ruïna y 
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fonch [sic] en esta manera, no pensant-nos-ho nosaltres 
que de aquex modo se aguesen de aportar los france-
sos…» Els soldats actuaven amb «desvergonyimén i infà-
mia». També a mitjan segle xvii, enmig de la Guerra dels 
Trenta Anys i de la Guerra dels Segadors, el notari perpi-
nyanenc Pere Pasqual evocava clarament els seus motius 
perquè els seus descendents fugissin d’aquell territori du-
rant el setge de Perpinyà de 1641: «Y així, mos fills, vos 
prech que vos exímiau y vos abstingueu de habitar en tot 
Rosselló per ésser per respecte dels soldats pi[t]yors que 
perros y sclaus y hiretges nos tràctan y per no tenir ca[p] 
menyar.» Convertia així el seu escrit en un objecte histò-
ric i el seu contingut en un argumentari quasi pacifista, 
únic en un món en què la violència era a l’ordre del dia.

La consciència va anar ampliant-se i els autors enten-
gueren que el que deixaven per escrit era més que una me-
mòria personal o familiar: era un llegat per a un poble que 
havia patit i que potser patiria una transformació profun-
da, sobretot arran de la Guerra de Successió. Les memò-
ries d’Honorat de Pallejà, partidari de Felip d’Anjou que 
va viure personalment la persecució dels inicis de la guer-
ra, són un testimoniatge directe d’un dels bàndols en con-
flicte. Ho descriu amb un estil viu: «I a l’exir lo Portal de 
l’Àngel, vérem les vores del camí d’una i altra part, i en 
particular de la part esquerra, plenes de paisanisme ab ses 
escopetes al coll. I entre ells, a hi havia alguns cavallers i 
ciutadans de Barcelona i juristes mesclats, los quals, en 
vèurer-me, ab grandíssims crits i alarits deien: “Vet allí un 
membre de la Ciutat, lo traïdor d’en Pallejà!”; altres me 
deien: “Bugra!”; altres: “Ah, traïdor, com ho pagaràs!”; al-
tres: “Ara te penjarem”, i altres, injúries. I al virrei uns li 
deien: “gitano”, altres: “traïdor”, altres: “bordegàs”, altres: 
“Qui és?, que li tiraré!”, altres: “Si no hi ha botxí, jo lo pen-
jaré.” I los que nos deien injúries als dos feien grans crits 
de “Visca Carlos Tercer!”.» I, des de l’altre bàndol, Ma-
nuel Soler i Pujol descrigué el setge i bombardeig que patí 
Barcelona el 1714, setmanes abans de la seva derrota: [29 
de maig de 1714] «Lo estrago no·s pot dir, però de vuy a 
300 anys se’n recorderà. Lo foc de las escopetadas és estat 
gran y à durat molt.»

En definitiva, es dona una evolució evident i paral·lela 
als esdeveniments pel que fa a les motivacions de l’escrip-
tura i a qui s’escriu. Sens dubte, tot sovint els escrits que-
den en l’àmbit privat, però tot i que la vida diària i la sub-
sistència són el tema majoritari, els fets polítics, bèl·lics i 
climàtics esdevenen cada cop més un dels motors de l’al-
taveu particular d’aquests autors. Els continguts, qualita-
tius i quantitatius, són variables i es fa evident la seva he-
terogeneïtat, la qual cosa permet entendre el perquè dels 
seus usos segons cada disciplina.

La influència del context polític: 
societat, guerres i conflictes

Aquests darrers escrits que hem esmentat bé podrien for-
mar part del que Eulàlia Miralles anomenava «guerra de 

papers», és a dir, dels redactats durant la Guerra dels Se-
gadors. Ara bé, mentre que cap al 1640 la publicística es-
devé una prioritat i una activitat de propaganda i influèn-
cia pública, els escrits personals continuen en un àmbit 
privat i, de fet, esdevindran una radiografia per a aquells 
que els llegiran dècades i segles després i no pas en aquell 
mateix moment. Si més no, la presa de consciència de voler 
deixar rastre per a generacions posteriors indica un abans 
i un després en la literatura memorialística o els escrits 
personals. Aquí, el camp de batalla ja no seran els escrits i 
les impremtes del moment, sinó les plomes dels historia-
dors que en faran ús segles després.

Si deixem de banda els segles xix i xx, moment àlgid en 
la producció de textos autobiogràfics, per a Catalunya, el 
segle xvii i el principi del xviii representen un període 
proporcionalment important de textos escrits en primera 
persona. Sens dubte, coincideix amb un llarg període de 
conflictes i, a Catalunya, amb uns enfrontaments que re-
ferencien clarament l’enemic, a voltes els castellans —per 
via dels seus «mals» governs— i, de manera molt més cla-
ra, els francesos. La intensitat del conflicte és tal que en 
moltes parts septentrionals del Principat de Catalunya els 
anys de pau es compten amb els dits d’una mà al llarg de 
més de setanta anys. I, concretament al Rosselló, al Va-
llespir, la Cerdanya i altres zones veïnes, la presència fran-
cesa serà contínua. D’aquí que, per als historiadors, la uti-
lització d’aquestes fonts privades i subjectives representen 
una veu diferent, original, davant dels conflictes relatats 
per una documentació eminentment institucional. Re-
presenten una mirada feta des d’allò més íntim, la perso-
na, la família, el mas, el veïnat, a tot allò que estava suc-
ceint. És cert que cadascun dels escrits representa un 
testimoniatge únic i parcial, i per tant cal contrastar-lo 
amb d’altres si és possible, així com amb tota mena de do-
cumentació. Alhora, és possible fer una lectura de la llen-
gua de l’escrit, situant-lo així territorialment, però també 
socialment; un vocabulari que fa emergir la realitat d’una 
certa elit local i econòmica que ha estat certament alfabe-
titzada, tant la urbana com la rural.

Aquest període situa Catalunya a les portes del gran 
conflicte europeu del segle xviii, la Guerra de Successió 
d’Espanya. Tanmateix, la violència militar ja es va anar es-
tenent per Catalunya arran de l’aixecament popular del 
mes de juny de 1640 i la consegüent suma de les institu-
cions catalanes que atorgà un caire revolucionari a la pro-
testa i rebuig de la monarquia d’Espanya. Al conflicte his-
panocatalà, s’hi sumà la guerra d’Espanya amb França, 
que anà més enllà dels Tractats de Westfàlia (1648) i 
s’allargà fins al Tractat dels Pirineus, ja el 1659. En aquest 
punt es va certificar una de les grans pors de part de la 
població i una de les sospites de les autoritats catalanes del 
Principat: França va annexar-se el Rosselló i altres territo-
ris del nord de Catalunya. Aquest nord havia patit bona 
part de les conseqüències de la guerra —tant directes com 
indirectes— i ara seguia sota el jou d’una inestabilitat 
contínua, d’una violència vertical absoluta i, sobretot, de 
la por d’atacs o repressions, segons on se situés l’habitant. 
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La frontera era ara un indret amb una presència massiva 
de tropes, on el control de la vida quotidiana es feia palès. 
Així, el conflicte francoespanyol es va allargar, tant en 
temps de guerra com de pau, en un país que no conegué 
pràcticament la pau fins al 1714 (sense comptar les re-
pressions i els controls consegüents). I no hi ha res que 
faci més insuportable la vida a pagès que la inestabilitat, 
temps en què els camps i la vida familiar sobreviuen o 
malviuen com poden, entre atacs, malalties o pèrdues de-
gudes també a la climatologia; una inestabilitat que s’es-
tén als habitants urbans, confinats a patir els soldats, els 
setges, la fam, la misèria… Tot plegat es troba representat, 
d’una manera o d’una altra, en els escrits personals. Es-
crits de persones en gran part anònimes a l’època, des-
construint així el mite de la importància d’ésser o no de 
classe benestant, ja que, davant la misèria o la mort, tots 
són iguals.

Durant dècades s’ha anomenat aquests escrits «litera-
tura ordinària», tot dient que, més enllà del seu contingut, 
la font i la forma eren més importants. De fet, aquesta lite-
ratura «híbrida», com ha estat ja definida als darrers anys, 
és senzillament una font d’informació de primera mà en 
tots els sentits. En el cas català, la major producció de tex-
tos coincideix clarament amb els moments més conflic-
tius del món polític i bèl·lic. S’entén així que existeix una 
relació entre la necessitat d’explicar i un entorn inestable 
o violent. No vol dir, però, que això tingui una traducció 
automàtica en els continguts dels escrits. Escriure en 
temps de guerra, com també esgotar tots els estalvis eco-
nòmics per crear un sant o un altre i poder-lo venerar en 
temps convulsos en un poble petit, és una manera de voler 
superar el drama viscut. No obstant això, els escrits no 
són sempre clars i descriptius: poden parlar de fets i ele-
ments que, als nostres ulls, poden ser banals (el temps, la 
família, l’entorn) i no expressar precisament cap opinió 
directa sobre la guerra o un dirigent o un altre. La prolife-
ració de l’escrit és una resposta en si mateixa. Cal llegir 
entre línies aquesta literatura emergent. La lectura de 
certs escrits transmet alhora una visió de la formació col-
lectiva d’individus, de grups concrets, de les seves ads-
cripcions i límits. La guerra i la identitat col·lectiva són 
dos elements que s’entrellacen amb força en aquest llarg 
període.10

Amb «veu» de dones

Tot i que la presència de l’autoria literària femenina és 
prou important i coneguda en l’àmbit de la correspon-
dència, tant aquí com a escala europea, és cert que, si 
d’entrada analitzem les dades introduïdes al portal www.
memoriapersonal.eu, veiem que pràcticament no hi ha 
dones autores d’aquests escrits. I tanmateix, tot i que la 
seva autoria és menor, també és significativa. Ja sigui per 
la moda o per la demanda social que ha anat creixent en 
els darrers anys, els estudis sobre la història de les dones, els 
estudis de gènere i les anàlisis sobre la literatura femenina 

n’han posat en relleu la presència. Tot plegat ha permès 
entendre’n els «silencis», acotar els àmbits on més han es-
tat presents i el perquè, i també concloure sobre la relació 
que existeix entre nivell social i econòmic, alfabetització i 
raons per escriure.

En els territoris de parla catalana, destaquen els estudis 
que durant anys han portat a terme especialistes —tant 
dels textos escrits com de la història de les dones— com 
ara Teresa Vinyoles, Laia de Ahumada, Núria Jornet o 
Carme Batlle, sovint des de l’època medieval. En els dar-
rers temps, però, ha anat creixent l’interès per l’estudi de 
les dones a l’època moderna, tant en l’àmbit monàstic 
com en d’altres. Destaquen, en aquest sentit, els dos dos-
siers monogràfics publicats el 2013 i el 2019 a les revistes 
Scripta i Caplletra, respectivament, ambdues vinculades a 
les universitats de València i Alacant, i que van ser coordi-
nats per una jove investigadora, Verònica Zaragoza, que 
ha estudiat l’escriptura en femení des de Perpinyà fins a 
València. Zaragoza va presentar la seva tesi a la Universi-
tat de Girona el 2016, en la qual dona un espai cabdal a 
l’escriptura femenina no exclusivament literària, sinó ba-
sada en l’autobiografia i l’escriptura del jo, i no ha deixat 
d’endinsar-se en l’obra personal i íntima de moltes auto-
res. Sovint se situen en un àmbit monàstic, la qual cosa 
mostra una capacitat i un nivell cultural elevat, però des-
taca també l’interès per la creació, que va més enllà de 
raons religioses. Tot sovint, aquests escrits demostren que 
els convents no estan sempre desconnectats de la realitat 
que els envolta. La imatge de santa Teresa de Jesús ha tin-
gut un pes important en la mirada sobre aquests escrits, 
però els estudis de Zaragoza, per exemple en relació amb 
les clarisses de Perpinyà, mostren ben bé una mirada to-
talment nova. L’antic convent de Santa Clara de la Passió 
de Perpinyà conserva el llibre de memòries del convent, 
un manuscrit que, per sort, també està microfilmat a l’Ar-
xiu Departamental de Perpinyà. Així, fins ara, com acos-
tuma a passar amb la majoria de documentació generada 
als convents femenins, s’havia fet servir només com a crò-
nica. Es tracta, però, d’una font fantàstica d’escrits perso-
nals i col·lectius que trasllada els pensaments i les vicissi-
tuds del món femení a l’època moderna, en el si del seu 
temps.

Tot i l’aparent similitud, cal distingir entre «dones es-
criptores» (una literatura amb un cert públic) i dones que 
escriuen per a elles soles… Aquesta és la mateixa i obliga-
da distinció que existeix per als homes, però és indispen-
sable tenint en compte la volada de grups de recerca i de 
treballs que han aparegut precisament en els darrers anys 
sobre dones que escriuen. Eulàlia Miralles i Verònica Za-
ragoza van fer el punt sobre els escrits femenins catalans 
en un text publicat dins el monogràfic dedicat a la dona i 
l’autobiografia per a la revista francesa Clio el 2012. Tam-
bé, tenint en compte que la gran producció d’escrits per-
sonals a Catalunya resideix en el món rural, es podria 
pensar que les dones hi van tenir poca presència. Ara bé, 
tot analitzant els monestirs, els comptes de casa i els lli-
bres de casa i de família a mans d’hereus, s’hi entreveu 
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clarament la presència femenina, ja sigui en la comptabi-
litat, ja sigui també en la transmissió de la memòria entre 
escrits d’hereus, tot i que sovint no signen amb el seu 
nom. En aquest sentit, Jordi Andreu i Daufí, Josep Canela 
i Maria Àngela Serra van estudiar aquesta qüestió el 1992 
per al cas d’una casa noble.

Als territoris de parla catalana, les diverses contribu-
cions dedicades a catalogar i a estudiar els textos femenins 
d’època moderna han revelat una important producció 
gestada majoritàriament en l’àmbit conventual. Molts 
dels especialistes ens diuen que van ser precisament les 
religioses les que, afavorides pels espais de «llibertat» que 
els va concedir el claustre, van deixar escrites més obres 
de diferents gèneres. Escriviren autobiografies per encàr-
rec, d’altres no, però també biografies, cròniques conven-
tuals, epístoles, literatura mística i, fins i tot, poesia. Amb 
tot, la dispersió documental i la problemàtica d’accés a 
aquests materials escrits per dones de l’edat moderna, 
molts encara manuscrits i custodiats pels arxius dels con-
vents femenins de clausura on van ser creats, han propi-
ciat que aquest camp d’estudi sigui encara incomplet, tal 
com indiquen Verònica Zaragoza i Mercè Gras, entre 
d’altres.

Cal, però, veure’n la presència localitzada en certs àm-
bits. En els darrers anys, com hem indicat de manera ge-
neral per al conjunt d’estudis de memòria personal, però 
especialment per a aquells que tenen com a centre d’inte-
rès l’escriptura femenina, s’han multiplicat les mirades 
comparatives amb França, entre d’altres. Sobretot amb 
aquell espai cultural més similar al català que és el sud de 
França més occitanitzat. D’aquí venen els números espe-
cials de la revista Clio o les mirades comparatives que han 
ofert els treballs sobretot de Sylvie Mouysset i d’Isabelle 
Lacoue-Labarthe. L’anàlisi de Mouysset prové d’una anà-
lisi exhaustiva de la producció de memòries de dones grà-
cies a un inventari de textos privats que, com a Catalunya, 
queda pendent de futures troballes. Mouysset destaca la 
transversalitat de l’origen social d’aquestes dones al llarg 
de l’època moderna i emfasitza la varietat dels gèneres 
també per al cas de les dones: diaris, memòries, corres-
pondències, llibres d’amistat, però també llibres de comp-
tes i documents familiars, a més de fulls solts amb recep-
tes de cuina i remeis per a la salut i els animals, entre 
d’altres. Sigui com sigui, es tracta d’una veritable mirada 
sobre aquella època amb ulls i veu de dones que, sens dub-
te, expressen també un pensament històric per als nostres 
contemporanis. La varietat dels egodocuments, d’aquesta 
memòria personal, i la de les seves autores, és, més que 
cap altra font, una porta oberta a poder fer una veritable 
història de les dones, o, millor dit, una història molt més 
completa que la que s’ha anat elaborant fins ara. També 
ho veuen així els estudis més antics i, sobretot, els més re-
cents que ens arriben de l’àmbit anglosaxó. En algun cas, 
fins i tot, amb una mirada creuada profunda, com demos-
tren els treballs recents de Carme Font Paz.11

L’espai domèstic, «tancat» i de confort, es va convertir 
en el principal espai físic on les dones podien desencade-

nar les seves creacions literàries sense restriccions, en 
contraposició a un àmbit públic, que representava el po-
der i el coneixement masculins que limitaven greument 
les seves possibilitats de publicar les obres en format im-
près. No obstant això, en molts casos, les dones van poder 
trencar aquests murs, recreant-ne un de nou o bé aconse-
guint difondre la seva veu, que encara es pot sentir en els 
nostres temps.

Conclusions

La memòria personal de l’època moderna és, com ho són 
els escrits personals d’avui dia, una font i un aparador 
fantàstic dels esdeveniments i de la vida quotidiana de 
tota una època. I amb els anys, l’expectació per aquestes 
fonts ha anat prenent una gran volada, com ho demostra 
el documental que en el programa «Sense Ficció» la tele-
visió pública catalana va dedicar precisament al projecte 
de l’Arxiu de la Memòria Personal engegat a la UAB (Jo-
sep Rovira, dir., Papers personals, TV3, 2012). L’interès és 
més gran quan, a més a més, sabem que l’estadística exis-
tent sobre aquests documents no és en absolut definitiva, 
ja que noves descobertes documentals aniran sumant-se a 
les xifres de l’inventari. Tanmateix, el que sí que sabem és 
l’indicador que ens proporciona el que sabem fins ara i  
la magnitud d’aquesta tipologia documental, tant per la 
quantitat com per l’ús qualitatiu. La presència i existència 
d’aquestes memòries personals en el món social i cultural 
català de l’època moderna destaquen al si d’Europa per la 
seva abundància, però també pel seu perllongament al 
llarg dels segles, ja que, malgrat alguns alts i baixos, els es-
crits personals perduren i es mantenen des del segle xv 
fins al xix, amb un punt àlgid al segle xvii i principis del 
xviii.

L’especificitat catalana ha pogut ser contraposada i va-
lorada gràcies a l’anivellament europeu, tenint en compte 
l’enorme nombre de documents existents d’època moder-
na, i de manera excepcional en el marc del món rural. A 
més a més, i segurament aquesta és una característica ca-
talana, el fet lingüístic porta a una lectura en conjunt tant 
amb especialistes de la llengua i de la literatura com amb 
els historiadors del País Valencià o de les Balears.
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Peytaví i Deixona. El manual de 1700 de Jaume Esteve, 
notari de Perpinyà. Fundació Noguera, Barcelona 2004; 
Joan Peytaví i Deixona. «Fonts dietarístiques i estratè-
gies matrimonials al camp català modern». A: Jordi Bo-
lòs, Antonieta Jarne i Enric Vicedo (ed.). Família pa-
gesa i economia rural: VII Congrés sobre sistemes agraris, 
organització social i poder local, Alguaire-Lleida, 21-23 
maig 2009. Diputació de Lleida i Institut d’Estudis Iler-
dencs, Lleida 2010, p. 357-381; Joan Peytaví i Deixona. 
«Les dietaris catalans, de l’écrit intime à la renaissance 
d’un pays». A: Sylvie Mouysset, Jean-Pierre Bardet i 
François-Joseph Ruggiu (dir.). ‘Car c’est moy que je 
peins’: Écritures de soi, individu et liens sociaux (Europe, 
xve-xxe siècle). Méridiennes, Tolosa, 2010, p. 53-72; Joan 
Peytaví i Deixona. «Del fet públic a l’anècdota en clau 
testamentària. Llengua i noticiari d’un clergue rossello-
nès, entre Tuïr, Marsella i Compostel·la en els anys 1720». 
eHumanista/IVITRA, núm. 3 (2013), p. 431-452. Tan-
mateix, aquests treballs tenen tot el seu valor per al con-
junt de Catalunya a l’època moderna per la seva realitat. 
En aquest sentit, vegeu Joan Peytaví Deixona. «Les 
sources et la langue de la “mémorialistique”. L’exemple 
catalan». A: Òscar Jané i Patrice Poujade (ed.). Memò-
ria personal…, op. cit., p. 135-142. Finalment, l’elabora-
ció d’antologies a partir de fonts ja conegudes pels espe-
cialistes ha pogut aportar una mica de llum per a un 
públic més ampli. Aquesta va ser la funció de l’encertat 
treball d’Enric Pujol amb un estudi introductori d’Òscar 
Jané: Enric Pujol (ed.). Antologia de memòries i dietaris 
personals catalans sobre la Guerra de Successió. Institut 
d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, Bar-
celona 2014. En un altre registre queden els magnífics 
treballs de Henry Ettinghausen sobre publicística, tot i 
que li van obrir la porta a interessar-se pels pensaments  
i les idees de tota una època.

[5] Tenint en compte que a Itàlia és on es coneix un major 
nombre de documents autobiogràfics i de memòria per-
sonal i que és també un dels indrets més primerencs a 
iniciar-se en aquest gènere, el cas italià és particularment 
interessant, tot i la concentració d’aquests documents en 
àmbits urbans. L’interès per aquesta literatura i, per tant, 
el seu estudi comencen, de fet, força abans que a d’altres 
llocs d’Europa. Així, destaquem, entre d’altres: Marzia-
no Guglielminetti. Memoria e scrittura: L’autobiogra-
fia da Dante a Cellini, Einaudi, Torí 1977; Marziano Gu-
glielminetti. «Per un’antologia degli autobiografi del 
Settecento». Annali d’Italianistica, núm. 4 (1986), p. 40-
51; Angelo Cicchetti i Raul Mordenti. «La scrittura 
dei libri di famiglia». A: Alberto Asor Rosa (dir.). Lette-
ratura italiana. Vol. III. Einaudi, Torí 1984, p. 1117-
1159; Angelo Cicchetti i Raul Mordenti. I libri di fa-
miglia in Italia. Vol. 1. Filologia e Storiografia Letteraria. 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1985; Angelo 
Cicchetti. «Memoria come rituale e uso dello spazio 
espressivo nei libri di famiglia». Quaderni di Retorica e 
Poetica, núm. 2 (1985), p. 19-27; Gianfranco Folena 
(ed.). «L’autobiografia: il vissuto e il narrato». Quaderni 
di Retorica e Poetica, núm. 3 (1986); Marilisa Cuccule-
lli. La memoria e l’alfabeto: Il «libro di ricordi» di Rinal-
do Cosmi (Ascoli Piceno, 1822-1844). Scriptorium, Torí 
1996; Raul Mordenti. Il tempo dei libri di famiglia in 
Italia. Vol. II. Geografia e storia: In Appendice gli Atti del 
Seminario nazionale «I libri di famiglia in Italia: quindici 
anni di ricerche», Roma Tor Vergata, 27-28 giugno 1997. 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001; Raul Mor-
denti. «Los libros de familia: incunables del escribir so-
bre sí mismo». Cultura Escrita & Sociedad, núm. 5 
(2007), p. 215-238; Franco D’Intino. L’autobiografia 
moderna: Storia forme problemi, Bulzoni, Roma 1998; 
Franco D’Intino. «Il trionfo del risentimento. Breve 
storia (tendenziosa) delle scritture autobiografiche». A: 
Alessandro Tinterri i Massimiliano Tortora (ed.). 
L’ottimismo della volontà: Studi per Giovanni Falaschi. 
Morlacchi, Perusa, 2011, p. 17-45; Gianluca Genovese. 
La lettera oltre il genere: Il libro di lettere, dall’Aretino al 
Doni, e le origini dell’autobiografia moderna. Antenore, 
Roma i Pàdua, 2009; Lorenzo Tomasin. ‘Scriver la vita’: 
Lingua e stile nell’autobiografia italiana del Settecento. 
Cesati, Florència 2009; Giovanni Ciappelli (ed.). Me-
moria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell’età mo-
derna. Il Mulino, Bolonya, 2009; Giovanni Ciappelli. 
«Memoria familiare e memoria individuale a Firenze 
nell’età moderna (diari e libri di famiglia)». Giornale di 
Storia, núm. 3 (2010), p. 1-14; Giovanni Ciappelli. 
«Mémoire familiale et mémoire individuelle à Florence 
d’après journaux et livres de famille de l’époque moder-
ne». A: Sylvie Mouysset, Jean-Pierre Bardet i Fran-
çois-Joseph Ruggiu (dir.). ‘Car c’est moy que je peins’…, 
op. cit., p. 23-38; Giovanni Ciappelli. Memory, Family, 
and Self: Tuscan Family Books and Other European Ego-
documents (14th-18th Century). Brill, Leiden 2014; 
Michela Rusi. «Le occorrenze dell’io». A: Òscar Jané i 
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Patrice Poujade (ed.). Memòria personal…, op. cit., 
p. 123-134.

[6] A França es va despertar un interès destacat per tot allò 
que tenia a veure amb la història de la vida quotidiana i la 
història de les mentalitats, la qual cosa es va veure reflec-
tida en diversos treballs: Philippe Lejeune. Le pacte auto-
biographique. Seuil, París 1996 (1a edició de 1975); Clau-
dine Haroche (ed). Le For intérieur .  Presses 
Universitaires de France, París 1995; Madeleine Foisil. 
«L’écriture du for privé». A: Philippe Ariès i Georges 
Duby (dir.). Histoire de la vie privée. Vol. 3. De la Renais-
sance aux Lumières. Seuil, París 1986, p. 331-369. En les 
darreres dues dècades, destaca un interès més centrat en 
les autobiografies, els escrits de dones i els escrits «du for 
privé» en el seu ús en la recerca històrica. Acostumen a 
buscar sempre una vessant comparativa; vegeu, per 
exemple: Nicole Lemaître. «Les livres de raison en Fran-
ce (fin xiiie-xixe siècle)». Testo & Senso, núm. 7 (2006), 
p. 1-18, <http://testoesenso.it/article/download/281/
pdf_100> (consulta: 5 de desembre de 2019); Isabelle Lu-
ciani i Valérie Piétri (ed.). Écriture, récits, trouble(s) de 
soi: Perspectives històriques, France xvie-xxesiècle. Pres-
ses Universitaires de Provence, Ais de Provença 2012. 
Algunes monografies han intentat fer el punt sobre tot 
plegat, com, per exemple: Sylvie Mouysset, Jean-Pierre 
Bardet i François-Joseph Ruggiu (dir.). ‘Car c’est moy 
que je peins’…, op. cit. Sylvie Mouysset ha destacat força 
en els darrers anys en impulsar la recerca en aquest àmbit 
a l’època moderna, i en la voluntat de donar llum als lli-
gams entre les realitats dels àmbits occitans i catalans o 
bé dels escrits de dones. Destaca el seu llibre: Sylvie 
Mouysset. Papiers de famille: Introduction à l’étude des 
livres de raison (France, xve-xixe siècle). Presses Univer-
sitaires de Rennes, Rennes 2007. O també, la coordinació 
de dossiers: Jean-François Courouau i Sylvie Mouys-
set (coord.). Plumes singulières, écrits de soi (xvie-xviiie 
siècle). Dossier. Annales du Midi, núm. 270 (2010); Sylvie 
Mouysset i Isabelle Lacoue-Labarthe (coord.). Écrire 
au quotidien. Dossier. Clio: Femmes, Genre, Histoire, 
núm. 35 (2012). També fa anys que autors com Bardet, 
Ruggiu o Arnoul treballen a fons aquesta qüestió que van 
poder plasmar en una cronologia més àmplia a: Jean-
Pierre Bardet, Élisabeth Arnoul i François-Joseph 
Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en Europe…, op. cit.; 
François-Joseph Ruggiu i Jean-Pierre Bardet (dir.). Les 
écrits du for privé en France de la fin du Moyen Âge à 
1914. Éditions du CTHS, París 2015. Destaca la demos-
tració d’una voluntat comparativa a escala europea, que 
ha permès situar el cas català enmig de la producció de la 
«memòria personal» europea i internacional. És el cas de 
Ruggiu, que, a més a més, és un gran coneixedor de la 
història anglesa: François-Joseph Ruggiu (ed.). Les usa-
ges de l’écrit du for privé (Afriques, Amériques, Asies, Oc-
cidents, Orients). Peter Lang, Berna 2013; François-Jo-
seph Ruggiu. «Los escritos del for privé. Un concepto y 
su internacionalización». A: Òscar Jané i Patrice Pouja-
de (ed.). Memòria personal…, op. cit., p. 29-42. Vegeu 

també: Michel Cassan (dir.). Écritures de familles, écri-
tures de soi (France-Italie, xvie-xixe siècles). Presses Uni-
versitaires de Limoges, Llemotges 2012. També, des del 
camp de l’antropologia, destaquen els treballs següents: 
Daniel Fabre (dir.). Par écrit: Ethnologie des écritures 
quotidiennes. Éditions de la MSH, París 1997; Daniel Fa-
bre. «Le récit de vie et son modèle. Mémoires d’un lan-
guedocien ordinaire, Pierre Prion (1687-1759)». Annales 
du Midi, núm. 270 (2010), p. 197-214. I es poden consul-
tar els col·loquis, projectes i publicacions derivades a 
<http://ecritsduforprive.huma-num.fr> (consulta: 2 de 
febrer de 2020), tot i que sembla un xic aturat precisa-
ment des del 2014.

[7] Un dels projectes més ambiciosos engegats va ser sota els 
auspicis de l’European Science Foundation a <http://
www.firstpersonwritings.eu/project.htm> (darrera con-
sulta: 2016) i l’empenta de François-Joseph Ruggiu, 
Sylvie Mouysset i Antonio Castillo, entre d’altres. Ara, 
malauradament, ja no està en línia. Altrament, vegeu en 
aquest sentit els projectes existents en línia comparables 
al català (www.memoriapersonal.eu) i que tot sovint 
l’enllacen. Per a França, destacava <http://www.ecritsdu-
forprive.fr/accueilbase.htm> (ara no funciona; darrera 
consulta: 2016), o bé <http://ecritsduforprive.huma-
num.fr>. Per a Lituània, un projecte incipient a <https://
www.kf.vu.lt/en/projects/legodok> (consulta: febrer de 
2017; ara ja no apareix i cal llegir-ne el projecte a <https://
www.kf.vu.lt/en/research/projects/legodok>, consultat 
el març de 2020), i també el més rudimentari, però no 
menys interessant <http://www.autopacte.org> creat per 
Philippe Lejeune (consulta: febrer de 2020). Per als Paï-
sos Baixos, <http://www.egodocument.net/> (consulta: 
desembre de 2019), amb una base de dades que arriba 
fins a principis del segle xx, o bé la Nederlands Dagboe-
karchief (Dutch Diary Archive), que el 2015 va canviar 
de nom per incorporar-se al projecte europeu European 
Network «EDAC: European Diary Archives and Collec-
tions», www.edac-eu.eu/ (consulta: gener de 2020). Ho-
landa promou precisament una de les revistes especialit-
zades sobre la qüestió, l’European Journal of Life Writing 
(<https://ejlw.eu>). Per a Itàlia, la Ricerca di Libri di Fa-
miglia <http://bilf.uniroma2.it/> (consulta: març de 
2020), o bé l’Archivio Diaristico: <https://catalogo.archi-
viodiari.it> (consulta: novembre de 2019). Per a Alema-
nya, la base de la universitat de Berlín: <https://www.
geschkult.fu-berlin.de/e/jancke-quellenkunde/einlei-
tung/index.html> (consulta: març de 2020), la base sobre 
testimonis de la Guerra dels Trenta Anys (Mitteldeutsche 
Selbstzeugnisse der Zeit des Dreißigjährigen Krieges), 
<http://www.mdsz.thulb.uni-jena.de/sz/index.php> 
(consulta: febrer de 2020) o la fantàstica base de la 
Deutsches Tagebucharchiv <https://tagebucharchiv.de> 
(consulta: 12 de gener de 2020). Per a Suïssa, <https://
wp.unil.ch/egodocuments> (consulta: 30 de gener de 
2020). En el cas suís, resulten d’un gran interès els estu-
dis: Danièle Tosato-Rigo. La chronique de Jodocus Jost, 
miroir du monde d’un paysan bernois au xviie siècle. So-
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ciété d’Histoire de la Suisse romande. Lausana 2009, col·l. 
«Mémoires et Documents d’histoire de la Suisse roman-
de»; Danièle Tosato-Rigo. «Pratiques de l’écrit et his-
toire par la marge. Autour des “egodocuments” en Suisse 
romande au xviiie siècle». Revue Suisse d’Art et d’Archéo-
logie, núm. 67 (2010), p. 261-268; Danièle Tosato-Rigo. 
«Charlotte, Angletine, Catherine…: le journal comme 
instrument de socialisation à l’ère des salons». Clio: His-
toire, Femmes et Sociétés, núm. 35 (2012), p. 191-200. 
Amb tot, bona part dels estudis sobre egodocuments 
també s’han dut a terme a la part germànica de Suïssa, tal 
com es veu analitzant la seva base de dades o treballs com 
el següent: Sebastian Leutert i Gundrun Piller. 
«Deutschschweizerische Selbstzeugnisse (1500-1800) als 
Quellen der Mentalitätgeschichte. Ein Forschungbe-
richt». Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, núm. 49 
(1999), p. 197-221. En el cas suís, es dona un fet curiós: la 
interrelació amb el cas anglès, ja que gràcies a alguns es-
tudis vam saber de la presència d’anglesos al país i de la 
seva influència. Vegeu: Ernest Giddey. «Du Spectator 
anglais à quelques Spectateurs suisses (1710-1765)». Re-
vue Historique Vaudoise, núm. 71 (1963), p. 81-88; Er-
nest Giddey. L’Angleterre dans la vie intellectuelle de la 
Suisse romande au xviiie siècle. Bibliothèque historique 
vaudoise, Lausana 1974. I és que a Anglaterra existeix 
una bibliografia abundant, sovint en relació amb àmbits 
religiosos i amb la dignificació que existeix per tota la 
història local. Així, breument, destaquen els estudis de 
James S. Amelang, que no solament s’ha ocupat de temes 
relacionats amb Castella o Catalunya, i els treballs se-
güents: Elisabeth Bourcier. Les Journaux privés en An-
gleterre de 1600 à 1660. Publications de la Sorbonne i Im-
primerie Nationale, París 1976; Adam Smyth. 
Autobiography in Early Modern England. Cambridge 
University Press, Cambridge 2010; Jason Scott-War-
ren. «Early modern bookkeeping and life-writing revisi-
ted: accounting for richard stonley». Past & Present, 
Supplement, núm. 230 (2016), p. 151-170.

[8] A més d’impulsor de múltiples projectes sobre aquest 
tema, vegeu els treballs d’Antonio Castillo Gómez, entre 
d’altres: Antonio Castillo Gómez (ed.). La conquista 
del alfabeto: Escritura y clases populares, Trea, Gijón 
2002; Antonio Castillo Gómez. Entre la pluma y la pa-
red: Una historia social de la escritura en los siglos de Oro. 
Akal, Madrid 2006; Antonio Castillo Gómez. «Ordi-
nary Writing and Scribal Culture in Nineteenth-Century 
Spain: Memory Books». The European Legacy: Toward 
New Paradigms, núm. 16/5 (2011), p. 615-631; Antonio 
Castillo Gómez. «El alfabeto y el calendario. Libros de 
cuentas y libros de memorias en el Siglo de Oro». A: Òs-
car Jané i Patrice Poujade (ed.). Memòria personal…, 
op. cit., p. 43-59.

[9] En aquest apartat, valdria la pena reprendre els treballs 
de James S. Amelang, Xavier Torres i Antoni Simon, així 
com fer una lectura dels estudis següents: Anna Maria 
Torrent. «Llengua i poder a Catalunya al segle xvii». 
Actes del 8è Col·loqui Internacional de llengua i literatura 

catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Tolo-
sa i Barcelona 1988, p. 29-55; Narcís Iglésias. La llengua 
del Rosselló, qüestió d’Estat: La integració lingüística del 
Rosselló a França (1659-1789). Eumo, Vic 1998; Héloïse 
Hermant. «Les mises en récit du soulèvement des Bar-
retines (1687-1690): construction politique, construc-
tion culturelle, construction mémorielle». Cahiers du 
CRHQ, núm. 4 (2013), 30 p.

[10] Sobre la guerra de papers: Eulàlia Miralles. «Els escrip-
tors catalans en una Europa en conflicte: la propaganda 
política impresa de la Guerra dels Segadors». Caplletra, 
núm. 52 (primavera 2012), p. 181-205. Alguns dels es-
crits personals que tenen a veure amb aquest apartat es 
poden trobar a: Antoni Simon i Tarrés. «Cataluña en el 
1640. Revuelta social, revolución política e identidad na-
cional. Una visión a través de algunos testimonios 
coetáneos». A: José Alcalá-Zamora i Ernest Belen-
guer (ed.). Calderón de la Barca y la España del Barroco. 
Vol. 1. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid 2001, p. 889-912; Antoni Simon i Tarrés (ed.). 
Cròniques de la Guerra dels Segadors. Curial, Barcelona 
2004; Antoni Simon i Tarrés i Pep Vila (ed.). Cròni-
ques del Rosselló: Segles XVI-XVII. Curial, Barcelona 
1998; Antoni Simon i Tarrés i Antoni Pladevall i 
Font (ed.). Guerra i vida pagesa a la Catalunya del segle 
xvii segons el ‘Diari’ de Joan Guàrdia, pagès de l’Esquirol, 
i altres testimonis d’Osona. Curial, Barcelona 1986; Anto-
nio Espino López. Cataluña durante el reinado de Carlos 
II: política y guerra en la frontera catalana, 1679-1697. 
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1999; 
Pere Gifre i Xavier Torres (ed.). Fèlix Domènech. Tre-
balls y desditxas que an succeït en lo present Principat de 
Chatalunya y en particular a nostre bisbat de Gerona 
(1674-1700). CCG Edicions-Biblioteca d’Història Rural, 
Girona 2001, p. 53-104; Joaquim Albareda (ed.). Políti-
ca, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-
1714): El dietari del Convent de Santa Caterina i les Me-
mòries d’Honorat de Pallejà. Eumo i IUHJVV, Vic 2001; 
Rafel Ginebra (ed.). Guerra, pau i vida quotidiana en 
primera persona. Patronat d’Estudis Osonencs, Vic 2005; 
Joan Peytaví Deixona. «Francisco Vilar, un notari de 
Ceret al cor de la Guerra dels Segadors». Afers: Fulls de 
Recerca i Pensament, núm. 22/58 (2007), p. 611-654; Joan 
Peytaví Deixona. «La quotidianitat i la percepció del 
Tractat dels Pirineus a la lectura dels dietaris catalans». 
A: Òscar Jané (ed.). Del tractat dels Pirineus (1659) a 
l’Europa del segle xxi: Un model en construcció?. Genera-
litat de Catalunya i Museu d’Història de Catalunya, Bar-
celona 2010, p. 315-323; Vicent Josep Escartí. «Memò-
ria i poder: Sobre els memorialistes algemesinencs dels 
segles xvi al xviii». A: Vicent Josep Escartí i Josep En-
ric Estrela (ed.), Arxius, memòria i literatura. Ajunta-
ment d’Algemesí, Algemesí 2007, p. 111-128; Òscar 
Jané. Catalunya i França al segle xvii: Identitats, contrai-
dentitats i ideologies a l’època moderna (1640-1700). 
Afers, Catarroja i Barcelona 2006; Òscar Jané. «L’identi-
té et la guerre dans les livres de raison catalans du xviie 
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siècle». Annales du Midi, núm. 270 (2010), p. 251-278; 
Òscar Jané. «El limbo de la violencia en los libros de me-
moria personal catalanes en la época moderna». A: Vi-
cent Josep Escartí (coord.). Escribir y persistir: Estudios 
sobre literatura en catalán de la Edad Media a la Renai-
xença. Vol. 2. Argus-a, Califòrnia i Buenos Aires, 2013, 
p.1-23; Òscar Jané. «Literatura política i “opinió públi-
ca” a la Catalunya en guerra del segle xvii». Caplletra, 
núm. 57 (2014), p. 135-150. Sobre el conjunt de textos 
escrits durant la Guerra de Successió, remetem a: Enric 
Pujol (ed.). Antologia de memòries i dietaris personals 
catalans…, op. cit.

[11] Per a l’època medieval, com dèiem, destaquen: Carme 
Batlle i Teresa Vinyoles. Mirada a la Barcelona me-
dieval des de les finestres gòtiques. Dalmau, Barcelona 
2002; Concepción Rodríguez-Parada i Núria Jornet-
Benito. «“Llibre de confraria del roser del any 1489” del 
monasterio de Santa María de Montesión de Barcelona: 
un ejemplo de red devocional». Studia Historica: Histo-
ria Medieval, núm. 37 (2019), p. 165-185; Núria Jornet-
Benito i Núria Tuset. «Construint la memòria dels fe-
minismes: arxius, biblioteques i centres de documenta-
ció. Una mirada al passat, una reflexió per al futur». BiD: 
Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 
núm. 36 (2016), <http://hdl.handle.net/2445/113331> 
(consulta: març de 2020); Jordi Andreu Daufí, Josep 
Canela i Farré i Maria Àngela Serra i Torrent (dir.). 
El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal 
noble de mitjan segle xv: Primer llibre memorial comen-
çat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Foix e de Cabre-
ra e de Navalles. Fundació Noguera, Barcelona 1992. Per 
a l’àmbit català d’època moderna, vegeu: Eulàlia de Ahu-
mada. Hipòlita Roís de Liori (ca. 1479-1546). Del Orto, 
Madrid 2004; Eulàlia de Ahumada. «L’escriptura místi-
ca femenina. Les autobiografies per encàrrec (s. xvi-
xvii)» Poblet, vol. viii, núm. 16 (2008), p. 48-51; Eulàlia 
de Ahumada. «Biografías femeninas. Historias de vida 
dentro de las comunidades religiosas (s. xvii)». Itineran-
tes: Revista de Historia y Religión, núm. 1 (2011), p. 41-
55; Eulàlia Miralles i Verònica Zaragoza. «Écrits 
féminins catalans». Clio: Femmes, Genre, Histoire, núm. 
35 (2012), p. 177-190; Eulàlia Miralles. «Mujeres y me-
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