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La incorporació de joves historiadors de formació universitiria al món de la 
investigació ha estat una de les condicions que ha fet possible la renovació meto- 
dolbgica dels estudis d ' h b i t  local i comarcal. 

Una renovació que encara tC, perb, limitacions forqa importants. Xoca, d'una 
banda, amb les inercies d'una tradició carregada de bona voluntat, perb mancada 
de les eines científiques necesskies. Nomes cal fer un breu repas de la producció 
editorial en l'hnbit de la historiografia local per comprovar com persisteixen i es 
reprodueixen, protegits per una barrera d'interessos creats i de protagonismes loca- 
listes, els esquemes ja caducs, arcaics gaireb6, que continuen aprofitant els diners 
públics per fmanpr publicacions d'una vdua mCs que dubtosa. 

MCs important encara, 6s la limitació generada per la indefinició tebrica en la 
qual es mouen els estudis d ' bb i t  local i comarcal, fet que genera greus defici6n- 
cies a l'hora de plantejar objectius i continguts. Les propostes plantejades en el 
cicle de conferencies 'Zeflexions metodologiques entorn de la historia localmor- 
ganitzat pel Centre #Estudis Histbrics i Socials de Girona el 1984 o els debats rea- 
litzats en el marc de les I Jornades de Joves Historiadors celebrades el mateix any, 
entre d'altres, han estat excepcions valuoses perb tarnbe aillades i mancades de la 
continultat necessiria. La dispersió dels estudis generats en aquest Ambit, la ja es- 
mentada reiteració d'esquemes caducs i el carActer auxiliar i subordinat que la his- 
tbria local sembla tenir en alguns Ambits, fan encara més difícil la renovació i el 
debat tebrics. A aixb s'afegeix una tercera limitació que afecta en realitat el con- 
junt de la historiografia, es tracta de les deficiencies de l'historiador a l'hora de 
presentar els resultats de la recerca. Limitació agreujada en el cas dels estudis 
d ' h b i t  local i especialment en les obres de síntesi en la mesura que, almenys a 
priori, haurien d'anar adreqades a un públic més ampli i profi en l'argot de l'his- 
toriador, fet que implica la necessitat d'adequar el missatge a les característiques 
de l 'hb i t  on s'adre~a. 

Quan falten propostes i reflexions de carrlcter general 6s especialment oportú 
de fixar l'atenció en aquelles obres que, per les seves característiques, constituei- 
xen bons exemples de la via que haurien de seguir les obres de síntesi local. Aquest 
6s el cas de les histbries de Terrassa i Rubi, dues mostres excellents d'una feina 



feta amb el cap, 6s a dir, amb una planificaci6 pdvia dels objectius de l'obra, dels 
continguts temdtics i de la presentaci6 d'aquests continguts. 

Si la histbria 6s cada cop m6s una feina d'equip, fer una síntesi d'histbria local 
nomes 6s possible a partir de i'esforg d'especialistes. Ha passat l'hora de veure me- 
dievalistes aventurant-se en episodis de la histbria contemporslnía on navegaven 
sense brúixola ni tim6. Els resultats negatius s6n prou evidents en múitiples histb- 
ries locals que reflecteixen les deficiencies dels seus autors, d'altra banda f o r p  
competents en d b  que coneixen. En el cas de les histbries de Terrassa i Rubí, l'es- 
pecialitzaci6 ha fet possible de tractar en profunditat els diversos h b i t s  cronolb- 
gics i ha permes, fins i tot, de portar una feina de recerca directa, especialment en 
el cas de Rubi on no es comptava amb cap tradici6 historiogrilfica, perb tambd 
en el de Terrassa. 

El vocabulari i la presentaci6 dels coneixements 6s senzill i a l'abast d'un pfi- 
blic relativament ampli. Els processos histbrics I o d s  s'articulen amb agilitat amb 
la histbria nacional i internacional. S'eviten amb encert les relacions emdites o 
excessivament carregades de dades, tot i que en algun cas es nota que els coneixe- 
ments s6n fruit d'un estudi directe de la docurnentacib. 

En i'&nbit temiltic, les dues obres segueixen, en part una mateixa distribuci6. 
L'encappla una breu introducci6 a l'entorn geogrilfic del poble i, tot seguit, es 
desenvolupen les diverses fases de la histbria local en un sentit cronolbgic. Dins de 
cadascun dels períodes s'apleguen els diversos aspectes, amb una atenci6 preferent 
als de carilcter econbmic i social. Prehistbria i Histbria Antiga, dificils d'articular 
en el proces histbric local, s'han tractat d'una manera ilgil, amb continuades refe- 
rencies a lY&nbit comarcal, nacional i internacional on es desenvolupen les diverses 
cultures. Es dedica, així mateix, un espai important a Panillisi de les transfonna- 
cions politiques i econbmiques m6s recents de les quals sorgeix la ciutat actual. 

El lector trobar& sens dubte alguns desequilibris en l'estructura de les obres. 
En part, com reconeixen els mateixos autors, es deriven de les inevitables limita- 
cions que impliquen la falta d'estudis especialitzats. Així i tot, hi ha certs desequi- 
libris que no es poden atribuir nomes a aixb. Eq el cas de la Histbria de Terrassa 
s'ha optat per l'especialitzaci6 en algun aspecte concret en cadascun dels periodes 
cronoldgics, cosa que porta a insistir excessivament en determinades qüestions i a 
oblidar-ne d'altres, amb el consegüent perilt de donar una visi6 esbiaixada de la 
realitat. La insistencia en el proces d'industrialitzaci6 i en l'estudi de la inddstria 
tBxtil ha deixat practicament oblidada i'agdcultura, la font de riquesa bilsica a ni- 
veli local en el segle XVIII i bona part del XIX. En el cas de RuEi, es marginen al- 
guns aspectes com l'evoluci6 politica durant el segle XR, encara que se n'incorpo- 
ren d'altres d'importants com l'estudi de la família i de la mort. 

El coneixement del passat local es justifica en qualsevol situaci6, perb es' con- 
verteix en una eina imprescindible di on els processos econbmics i demogrilfics 
recents han originat la practica destrucció de l'entramat humil i han prodult un 
tai1 profund entre el present i el-passat de moltes poblacions. La metrbpoli barce-' 
lonina nY6s un exemple paradigmiltic i l'historiador hi t6 una feina important a des- 
envolupar. Rubi i Terrassa compten des d'ara amb dues eines ben fetes i sobretot 
útils. Alhora, la seva proposta prilctica d'estmctura i plantejaments de dues obres 



de síntesi local, són un punt de referCncia obligat per a d'altres treballs similars. 
Copiar sistemes de treball, objectius i metodologia seria, en aquest cas, fins i tot 
aconsellable. 
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