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JUSTIFICACIÓ 

Alguns dels veïns més grans de Vilobí van viure la guerra, d’altres van ser 

testimonis i protagonistes de la dura postguerra, una gran majoria van participar 

en la reconstrucció de la vida social, política i econòmica dels anys seixanta. 

Ells van ser artífexs anònims d’una societat que va fer el llarg trànsit d’una 

dictadura feixista a un sistema democràtic.  

En la memòria d’aquests vilobinencs, el record dels fets històrics és indestriable 

de les seves vivències personals i de les emocions que enriqueixen i aporten 

matisos a una història que les noves generacions han de conèixer. 

Aquells fets històrics van determinar durant molts anys la vida col·lectiva de tota 

la societat, i en particular la d’un poble petit com Vilobí. Aquells fets van ser -

gràcies a un pacte de silenci que havia de permetre la vida en comú- 

condemnats a l’oblit. Rescatar del silenci imposat i transmetre a les noves 

generacions aquesta part de la història és un deure amb el passat i una 

necessitat per afrontar el futur per qualsevol col·lectiu humà que pretengui ser 

lliure. 

Abans que desapareguin els testimonis d’una època, ha arribat el moment de 

recollir-los per poder deixar constància a tothom com es va viure el dia a dia 

durant la Guerra i Dictadura en un petit poble del Penedès. El treball vol incidir, 

tant sobre la vida oficial, com, sobretot, en la vida quotidiana d’homes i, 

sobretot de dones –les grans oblidades de la història oficial- que van fer 

possible ser el que som.  

 

 



 

 

GÈNESI DEL PROJECTE 

Des de feia temps, i per separat, les tres autores d’aquest llibre volien recollir 

les experiències personals i les visions que els veïns i veïnes de Vilobí, tenien 

de la transformació del seu poble i, alhora, entendre –i fer entendre a les noves 

generacions- com van viure a nivell afectiu els canvis socials, econòmics i 

polítics des dels anys trenta cap aquí. 

La proposta inicial d’elaborar el que finalment ha estat aquest treball es va fer 

dins del grup de dones de Vilobí Som-hi . No obstant això, des d’un primer 

moment no es va pretendre fer una recerca en clau de gènere, sinó recollir 

també experiències vitals masculines.  

A partir de tres òptiques personals i professionals diferents, les autores  -una 

infermera, una historiadora i una treballadora social- van dissenyar un primer 

projecte de treball en què es cercava experiències i vivències personals molt 

lligades a l’afectivitat, a les relacions veïnals, als canvis en l’estructura familiar, 

a l’adaptació als canvis socials i polítics del període, però també –i potser en un 

segon pla- a les experiències traumàtiques d’una època convulsa. En aquest 

sentit, cal recordar que tots els possibles entrevistats havien afrontat una 

guerra i tots ells havien patit els llargs anys d’una dictadura en la què van haver 

d’aprendre a sobreviure i a conviure.  



Posteriorment, i amb motiu de la convocatòria feta per la Generalitat de 

Catalunya per l’adjudicació de subvencions a ajuntaments i consells comarcals 

per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica, l’Ajuntament 

de Vilobí va proposar d’adaptar el projecte inicial a les bases que exigia aquella 

convocatòria, per tal de poder demanar les subvencions que fessin possible la 

publicació d’aquest llibre i l’edició del DVD que l’acompanya. 

 

 

UN LLIBRE D’HISTÒRIA O UN LLIBRE DE MEMÒRIES. 

El títol del llibre i del DVD, Vilobí des de l’oblit, podria considerar-se una 

contradicció per un treball que s’endinsa en el record. Un treball que pretén 

recuperar la història, les vivències i en certa manera el paisatge d’un Vilobí que 

ha canviat, que ja no hi és, però que continua –des de  la desmemòria- marcant 

la seva quotidianeïtat 

Per conèixer la història de Vilobí es pot recórrer a la limitada bibliografia local. 

En aquest cas cal fer referència als llibres Vilobí passat i present, i Valentí 

Saumell un home d’empresa penedesenc de Salvador Llorach, així com els dos 

llibres sobre el cor de Caramelles de Vilobí: 10 anys de caramelles a Vilobí 

coordinat per Joan Ferrer i Cent anys de cant coral a Vilobí del Penedès de 

Romà Macario.  

Una segona eina per conèixer la nostra història són les fonts documentals 

guardades en els arxius. A banda de referències esparses del nostre poble 

guardades en arxius centrals (arxiu del Bisbat, arxiu Comarcal de Vilafranca o 

arxiu de la Corona d’Aragó), caldria que els investigadors aprofitessin l’arxiu 

parroquial que amb grans buits documentals presenta documentació des del 

segle XVI, i l’arxiu municipal –perfectament ordenat- bàsic per entendre la 

història dels darrers 125 anys.  

Però les fonts documentals no han de fer oblidar que, a l’hora de refer el nostre 

passat més immediat, s’ha de contar amb les persones i la seva memòria. En el 

cas del pressent treball la principal font d’informació han estat les persones, els 

registres de la seva memòria i tots aquells objectes, fotografies, documents i 

llibres amb els que es sustenta i completa el seu record. Vilobí des de l’oblit 

pretén rescatar des dels pous de la memòria un Vilobí ja oblidat que ara torna a 

fer-se present. 



 

 

ELS TESTIMONIS 

Vilobí des de l’oblit s’ha pogut elaborar a partir de vint-i-quatre entrevistes, 

realitzades a dotze homes i dotze dones nascuts abans de 1940 que viuen o 

han viscut a Vilobí. 

El diàleg entre els testimonis i les autores del llibre agafa camins a cops 

insospitats. Es passa sense solució de continuïtat dels aspectes generals com 

són els records de la guerra, el funcionament de les botigues de Vilobí i el 

treball al camp, a aspectes molt concrets que els testimonis narren amb gran 

profusió de detalls, com la forma de fer la bugada abans que s’inventessin els 

electrodomèstics, la conservació dels queviures, o les costums religioses 

durant la Setmana Santa. Però els testimonis que han col·laborat en aquest 

llibre van més lluny. Gairebé tots narren aspectes personals, i fins i tot íntims, 

de les seves vides: el festeig, la frustració pels somnis perduts, els amors 

impossibles, l’acceptació de les pèrdues de persones estimades... Cada 

testimoni que apareix a Vilobí des de l’oblit te una visió diferent, i fins i tot 

oposada d’un mateix fet, però això no desvirtua el testimoniatge en sí, i de fet 

aporta matisos als esdeveniments del passat i els enriqueix, sobretot quan el 

lector analitza i valora les diferents visions.  

Aquells que volen viure amnèsics consideren que la Memòria Històrica és 

parcial. Segur que ho és, però abans de considerar-ho un fet negatiu, ens 

hauríem de preguntar si podem passar per aquest món sense prendre partit. En 

el cas de Vilobí des de l’Oblit, els testimonis procedeixen d’orientacions 

ideològiques, socials i econòmiques molt diferents. Això fa que en el llibre 

quedin reflectides realitats diverses, donant una idea del conjunt. 

 

Al llarg de les entrevistes, les autores han pogut observar com en l’interior de 

moltes persones s’hi amagaven petits herois. Soldats que van lluitar a la 

guerra, que en la majoria dels casos no era la seva. Una guerra en la que s’hi 

van trobar -reclutats per l’exèrcit constitucional- per defensar la seva terra d’uns 

militars sollevats. Soldats agafats com a presoners, i obligats a tornar a fer de 

soldats al servei, ara de l’exèrcit contra el que havien lluitat, un servei que no 

s’acabava mai. Heroïnes que en una societat dominada per l’home van agafar 



les regnes i portaren endavant les terres, la casa i els fills, mentre cosien, 

anaven a missa i complien els preceptes. Herois que, en una societat mísera, 

s’aixecaven al matí amb un projecte nou, a treballar sense hores en treballs poc 

remunerats amb l’esperança de tenir un futur millor; un futur que ara és el 

nostre present. Herois i heroïnes que, amb tota la misèria, la tristesa i la 

mediocritat que els envoltava, sabien gaudir i treure partit de totes les petites 

coses que tenien a l’abast.  

 

 

L’ELABORACIÓ DE  VILOBÍ DES DE L’OBLIT  

La metodologia fonamental per elaborar Vilobí des de l’Oblit ha estat la 

recollida d’informació a través d’entrevistes orals. Per permetre un recull 

ordenat i homogeni de tota la informació s’ha elaborat un guió d’entrevista en  

què s’exploraven diferents aspectes de la realitat del nostre poble: com era 

Vilobí abans de la guerra, els records de la guerra, la postguerra, l’escola, els 

balls, les festes, la religiositat, les normes socials, l’aparició de noves tècniques, 

el treball al camp i a la fàbrica de guix, les botigues, les relacions veïnals, el 

record de la figura del dictador.. items tots ells que són la base de l’índex del 

propi llibre 

En totes les entrevistes s’ha seguit el mateix esquema, si bé aquest s’ha 

adaptat a cadascun dels entrevistats depenent de les seves característiques 

personals, edat, àmbit relacional i laboral, lloc de procedència... 

En tots els casos s’ha respectat la voluntat dels testimonis de deixar al marge 

de l’entrevista algun aspecte o àmbit de la seva vida del qual no volia parlar o 

recordar, així com tots aquells temes que, un cop feta l’entrevista, han 

considerat convenient que no es reproduís. Totes les entrevistes van ser 

gravades en vídeo i en àudio per facilitar-ne la transcripció. Una vegada 

gravades van ser transcrites, respectant sempre l’espontaneïtat de l’expressió 

oral i els modismes propis de la zona, malgrat que en alguns casos no siguin 

termes acceptats per les normatives. En tots els casos els testimonis han pogut 

llegir les seves entrevistes transcrites per autoritzar la utilització en el present 

treball. En total, les vint-i-quatre entrevistes han donat un total de més de 

cinquanta hores de gravació. 



Per fer la tria dels testimonis s’ha comptat amb les ganes de col·laborar dels 

veïns i veïnes de Vilobí. Inicialment es va enviar una carta a tots els veïns 

informant-los sobre el projecte i convidant-los a participar, i també es va fer una 

cerca activa i directa d’alguns testimonis. Per tant, no s’ha fet cap tria prèvia i 

s’han recollit els testimonis de totes les persones que, complint les condicions 

inicials –lligam actiu amb Vilobí i néixer abans del 1940-, han volgut i pogut 

compartir la seva experiència i els seus records.  

A banda del mig centenar d’hores d’entrevistes gravades, molts testimonis -i  

altres vilobinencs no entrevistats- han proporcionat material complementari, 

però vital, per tal de fer el llibre i, sobretot, per elaborar el DVD que acompanya 

el llibre. Es tracta de fotografies, llibres, documents i altre tipus de material que 

han estat bàsics per tal què Vilobí des de l’Oblit pugui arribar ara a les seves 

mans. 

 

L’estructura del llibre és temàtica. Dins de cada tema les autores han anat 

introduint diverses informacions que emmarquen i condueixen les aportacions 

dels testimonis. En aquest llibre, a diferència d’altres llibres de memòries, no es 

troben les entrevistes senceres. Des d’un començament les autores van preferir 

fragmentar les entrevistes i no publicar-les en la seva integritat. D’aquesta 

manera, són els propis testimonis que, explicant les seves històries particulars, 

condueixen amb les matisacions i contradiccions pròpies d’una societat plural, 

a entendre el tema tractat. Els diferents discursos expositius dels testimonis 

porten al lector a entendre, i fins i tot a ser còmplice, de cada un dels temes en 

què es divideix el llibre. Evidentment, aquest tractament de la informació 

dificulta l’elaboració del llibre, però també li dóna més energia i el fa, molt més 

amè i àgil. 

El testimoni donat pels entrevistats era tant ric que superava en molt les 

possibilitats que podia donar un llibre. La lletra no podia captar l’expressivitat, el 

gest, les mirades, els nervis o la tranquil·litat dels testimonis. Va ser per això 

que les autores, un cop s’havien enregistrat les entrevistes, van considerar la 

possibilitat de reproduir la informació que teníem en una altra format. Va ser 

així com va sorgir la idea del DVD que acompanya el llibre. Es tracta d’un 

reportatge d’uns noranta minuts on es barregen les veus i imatges dels 

testimonis amb fotografies de l’època i amb imatges actuals de diferents indrets 



de Vilobí. Per tal d’unir totes aquestes peces, una presentadora va conduint 

l’espectador al llarg de cinc gran temes: la guerra, la dura postguerra, l’escola, 

el món del treball i l’àmbit de les festes, balls i altres celebracions. Com a 

capítol final els diferents testimonis presenten –de la mateixa manera que 

apareix al llibre- una reflexió sobre la seva trajectòria vital.  

 

Malgrat tota aquesta feina, ha quedat molt per dir d’allò que inicialment es volia 

explicar. No s’ha pogut analitzar la trajectòria històrica d’algunes cases i 

famílies, queda per estudiar tot el procés de col·lectivització que van patir les 

fàbriques de guix durant la guerra, caldria haver pogut saber més del comitè 

revolucionari local i de la trajectòria vital dels seus integrants. Dins d’un altre 

àmbit han quedat per estudiar el naixement de les noves indústries, les sortides 

laborals que els habitants de Vilobí adopten a banda de la vinya i el guix, o les 

diferents formes d’organització de l’economia domèstica. Vilobí des de l’oblit és 

un graó d’una escala que encara s’ha d’acabar de pujar.  

 

 


