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Enric Valor
bib.cervantesvirtual.com/bib_aut

or/enricvalor

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives ha
obert un apartat sobre el gramàtic, lexi-
còleg i novel·lista Enric Valor (Castalla
1911-València 2000).

Maridar música i beguda
drinkify.org

Drinkify casa la música que més ens
agrada amb la beguda alcohòlica que,
suposadament, més hi escau. N’hi ha
prou d’introduir el nom del grup al for-
mulari i esperar el suggeriment.

Àrea Visual
www.areavisual.cat

Des de fa algunes setmanes hi ha en pe-
ríode de proves a la xarxa aquest portal
que s’ha plantejat com una comunitat o
xarxa de professionals de l’audiovisual
català.

Menú Diari
menudiari.com

A diferència de la resta de cercadors re-
lacionats amb el món de la restauració,
tots els restaurants presents en aquest
portal tenen la peculiaritat d’oferir als
seus clients menú del migdia.

LA XARXA   

l Congrés Internacional
Construcció i projecció de la

memòria personal a l’època mo-
derna, que va acollir recent-
ment la seu central de l’Institut
d’Estudis Catalans a Barcelona,
era sens dubte el marc més ade-
quat per a la presentació oficial
d’una nova eina digital que beu
dels fons documentals i arxivís-
tics i que també es marca l’ob-
jectiu de difondre’ls. L’Arxiu de
la Memòria Personal, el nom de
la iniciativa, consisteix en un
banc de dades sobre la docu-
mentació escrita relativa a tex-
tos de caràcter personal (llibres
de comptes, cròniques, memò-
ries, autobiografies, dietaris,
llibretes..., que aporten impor-
tants dades familiars, patrimo-
nials, comptables, agronòmi-
ques i històriques, entre més)
de Catalunya i dels territoris de
parla catalana, entre els segles
XVI i XIX.

L’arxiu respon a una convic-
ció entre investigadors i espe-
cialistes de la matèria: el nostre
país és, probablement després
d’Itàlia, un dels territoris més

E
rics en aquesta mena de docu-
mentació, un material primari
que complementa de manera
fonamental fonts històriques
més conegudes o utilitzades ge-
neralment, i que dóna moltes
claus per a l’estudi de la llen-
gua, dels esdeveniments i de la
vida quotidiana de cada època,
gràcies a l’observació directa
dels autors.

Treball de col·laboració
Les memòries «inportans suc-
ceÿdes en la ciutat de Barcelona
en l’any 1588», els dietaris del
«siti de Barcelona de l’any
1705» o de l’ambaixada del
marquès de Dalmases a Angla-
terra (1713), i el llibre de la fa-
mília de Josep Bonet i Riguel, de
Vilafranca del Penedès, són al-
guns dels cent trenta-sis docu-
ments que el Grup de Recerca
de Manuscrits del Departament
d’Història Moderna i Contem-
porània de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) ha
aplegat i ha analitzat des de fa
cinc anys en coordinació amb
historiadors i filòlegs de la Uni-
versitat de Tolosa-lo Miralh, la

Universitat de Girona i l’Insti-
tuto de Estudios Altoaragone-
ses. Fruit de la tasca conjunta
entre aquests centres universi-
taris i vint-i-cinc institucions
col·laboradores (des del portal
LletrA de la Universitat Oberta
de Catalunya a la Biblioteca
d’Humanitats de la UAB), s’han
pogut localitzar i classificar un
gran nombre de diaris i memò-
ries d’arxius públics i privats,
catalans i estrangers. L’Arxiu de

la Memòria Personal és l’últim
pas d’aquesta col·laboració,
«amb la voluntat de difondre i
posar a l’abast d’un públic més
ampli l’existència d’aquest ma-
terial» històric, filològic i an-
tropològic.

Recerca de documents
El portal posa a disposició del
públic els testimonis de cata-
lans de totes les classes socials,
«una font directa per conèixer
la vida quotidiana i el pensa-
ment de cada època des de múl-
tiples perspectives». El catàleg
també facilita fitxes de dades de
cada document i informació so-
bre l’autor, i és previst que en el
futur es vagi ampliant el fons
amb documents més contem-
poranis. El banc de dades, obert
a la contribució de qualsevol
persona interessada que tingui
documents a l’abast, es presen-
ta com «un producte de tothom
i per a tothom», des de la comu-
nitat científica fins a tota mena
de públic, d’un material molt
abundós al nostre país, però en-
cara massa sovint amagat en els
fons de moltes cases privades.
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L’Arxiu de la Memòria Personal és una nova eina digital que aplega un important banc de
dades que inclou documents privats del territori català dels segles XVI al XIX

L’altra memòria històrica

Documents històrics
www.memoriapersonal.eu

Accés a l’Arxiu de la Memòria Per-
sonal.



Centre Auditiu Especialitzat

Gran Via Jaume I, 69
17001 GIRONA

Tel. 972 20 06 64

Vilafant, 8
17600 FIGUERES 
Tel. 972 50 93 51

Rambla Hospital, 40
08500 VIC

Tel. 93 885 35 38
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www.sonoraudifonos.com

És hora de sentir-hi bé
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e la Declaració Universal dels Drets
Humans [ves.cat/aZGF], proclama-

da per l’assemblea general de les Nacions
Unides a la ciutat de París el 10 de de-
sembre de l’any 1948, se’n poden trobar
centenars de versions [ves.cat/aZGH] en
llengües de tot el món (com per exemple
la catalana: ves.cat/aZGI) en aquesta web
[ves.cat/aZGK] de l’Oficina de l’Alta Co-
missaria dels Drets Humans. Ara la plata-
forma Sound Cloud [soundcloud.com],
dedicada a la distribució de fitxers d’àu-
dio entre usuaris, vol portar a terme una
iniciativa semblant, però centrada espe-
cíficament en la versió sonora. United
Sounds [soundcloud.com/groups/uni-
ted_sounds], el nom que ha rebut la ini-
ciativa, consisteix en un nou grup dins
de Sound Cloud que es proposa justa-
ment de recollir gairebé quatre-centes
traduccions d’aquesta declaració dels
drets humans en format exclusivament
àudio. De moment, ja n’hi ha mig cente-
nar d’enllestides, entre aquestes la cata-
lana, la llatina, l’hindi, la luxemburgue-
sa, la vietnamita i la islandesa. A més a
més de les traduccions, també es poden
trobar en versió àudio una presentació
[ves.cat/aZGT] de la iniciativa United So-
unds i una guia [ves.cat/aZGU] amb els
passos a seguir per poder-hi participar.

D

Declamació
Universal dels Drets
Humans

FETS I WEBS
MARTÍ CRESPO
marti.crespo@partal.cat

                  SECCIÓ ELABORADA PER

Dietari del segle XVIII, integrant de la web memòria personal. / ACN




