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CARTA DEL 
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Convindrem que la noma vida 
posa en joc a cada moment un complex i 
subtil entrellat de records, conscients uns 
i inconscients d'altres. El nostre més 
petit gesto el fet, per exemple, d'orientar- 
nos en I'espai, o la nostra més íntima 
intenció van acompanyats i es recolzen 
en multitud d'actes de membria. 

Si ens apropem a I'estudi de la 
niemoria individual se'ns posara de 
inanifest la multiplicitat de camps des 
dels qiials és possible considerar-la. 
Senlbla que ens trobern com en un 
creuameiit de camins: la psicologia, per 
uria banda, pero tanlbé la neurofisiologia, la biologia del 
comportameiit o fins i tot la psiquiatria. Aquest caricter 
de concepte froiiterer, de ser entre diversos irnbits, tarnbé 
la membria ens el mostra si la considerem con1 un 
fenomen social. Molts investigadors parlen d'una 
rnemoria etnica o &una rneniorin historica, fonarnents 
totes, amb les matitzacions necessiries, de les identitats 
col.lectives. 1 encara d'altres, pnr;il.lelament i de la 
mateixa manera que I'amnesia és per als individus una 
malaltia prou desestructur;idora, per a les comunitats la 
pkrdua o la renúncia a la seva memoria col.lectiva deriva 
en la perdua de la seva identitat. Afegirn-hi que, i segons 
alguns assagistes, els mitjans de comunicació de masses 
ens faciliten imatges i informacions que de seguida 
s'esborren i es substitueixen per unes altres: ens 
subministren una membria curta i dkbil que mediatitza les 
nostres vivkncies. Ens moven ara en el domini dels 
símbols i les metifores. Sabem ben bé que la conquesta 
de la membria i la condemna a I'oblit han estat objectius 
prou volguts per als qui dominen, han dominat o volen 
dominar les nostres societaits historiques. La Iogica 
particular dels silencis i oblits forcats, de la "no membria" 
Pan també la historia. ~ o m , '  per últim, en el temton 
imaginan de la lluita política, en I'escenari on actua el 
poder i on el record esdevé ideologia. 

És possible que a les pagines següents trobeu 
resson&ncies d'aquestes maneres de situar-nos davant la 
membria i també de quines poden ser les seves menes i 
figures: des del record personal fins I'evocació histbrica, 
la reflexió tencial, la patologia, i'estudi d'un monument o 
I'anilisi documental. 
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