
del segle XIX. No cal dir corn 4s recomanablc la seva lectura i 
especialment a tots els sabadellencs interessats a escatir la 
pol?mica personalitar de Firlix Amat, un insigne sabadellenc 
a cavall dels segles XVIIl i XIX. 

Miquel Ratllori, en la presentació del llibre de Kamon 
Corts, ens en fa un eficient elogi dienr-nos: rElprerent Ilibre, 
fruit dkcurades i serenes merques, ha desmuntat mitei, i ha 
ajudot tamht a relleuar les paradoxes humaner i doctrinati d'un 
deis me's aIts ercle~i~rtics catalanr de la fi del set-centr i del 
comencament del vuit-centj. Eti hirtoridgraf;, doncs, d'ambdór 
ieglei hauran de uertar-liiz pregonament agrafts~. 

1, per acabar, sols em queda una cosa a dir, referenr a1 
Ilibre: Ilegiu-lo! 

Josep M. BENAIJL, Jordi CALVET i Esfeve Deu, (eds.) Indús- 
zria i Ciuzaz. Sabadell, 1800-1780 (Barcelona, Fnndació 
Bosch i Grdellach i Piiblicacions de I'Abadia de Mnntse- 
rrat, 1994), 328 p. 

Diris i fora de la ciutat era conegirt en els cerclcs acadir- 
mies, el fet quc l'hrxiu Historie de Sabadell havia alimcnrar, 
cn les darreres decades, la realirzació del voltanr d'nna desena 
de tesis docrorals i rreballs de recerca de molta anomenada. 
Mancava, pero, un balan$ de conjunt de la investigació en 
hisrbria conremporhnia dura a rerme i donar-la a coneixer a 
la ciutat. Aquests han estar, de ben segur, alguns dcls objec- 
tius prioriraris que es va planrejar la Fundació Bosch i Carde- 
llach en nrganitzar el curs SabadelL 1800-1980. Elirtoyia 
dúna ciutat indurnialcn el darrer trimestre de 1993, i fruit 
d'aquesres jnrnades és aquest llibre editat per Josep M. 
Benaul, Jordi Calvet i Esreve Deu. Amb el que no compra- 
ven cls organitzadors i els editors era que allo aconseguit 
depassaria impliamenr eis objecriiis proposars. 

De fet, la dectnra d'lndhnia i Ciutat Sabadell. 1800- 
1980 suggereix conjunramenr tres idees fonamentals. 

En primer lloc, I'obra desprirn un clar exemple de recer- 
ea compaginada en col.laboració, concretamenr pel que fa a 
I'estudi de la industrialirzació i I'especialirzació Ilaiiera de la 
ciutat. Aquesr aspecte no por menystcnir-se, ates que no és 
d'estranyar que sigui en bona part per aquesta raó que la part 
del llibre dedicada a la iridústria sigui precisamcnr una de les 
més ben precisades analíricamenr. 

D'alrra banda, els resulrats de la investigació sobrepas- 
sen la propia historia de Sabadell. 'la1 com esmenten els edi- 
tors, la ciutat ha estar sovinr escollida com a i<laborarori,, per 

tal d'explorar disrinres hipotesis de la modernirzació de les 
ciutars mirjanes catalanes en la scva historia contemporinia. 
Empero, I'cspecialització de la indúsrria rexril llanera a la ciu- 
rat durant el piocés d'industrialirzació, la mobilitar política i 
humana, així corn les continuirars dcl poder municipal pre- 
senten trcts propis i especifics sabadellencs, que renen 
rellevincia en el contcxt hisrbiic catali. Al mareix temps, gri- 
cies a Indurzria i Ciutat acrualment podem coneixcr de 
manera més acurada l'experiirncia de la industrialització cata- 
lana. 

L'aporració deis diferenrs aurnrs cs concreta en tres 
imbirs remirics farsa definirs -1. la indúsrria; 2. les estructu- 
res socials, la població i I'espai, i 3 .  el poder local, Les actituds 
politiques i els moviments socials que presenten en comú la 
urilització majoritiria de documentació inedira. En conjunr, 
cal reconeixer un cert biaix vers la investigació de la indus- 
trialització rirxtil que possibilira comprendre ranr el perquk 
de I'especialització llanera de Sabadell, la diferent esrrucrura 
empresarial en relació a Terrassa (que arrenca d'esrrucrures 
socials i políriques forsa diferenciades), el creixeni protago- 
nisme d'aquest subsector industrial sabadellenc dins I'imbir 
esraral a ca\,all entre el sede X X  i XX, la seva evolució i el 
paper que ocupa actualment. Pel que fa al paper actual de la 
indústria rirxtil llanera a Sabadell i la seva aposta perla quali- 
tat del producre, el balan$ del que ha esiar la reconversiú 
industrial llancra que ofereix M. Casals és, corn admer la 
mareixa aurora, quasi for~adament optimista. El cosr que 
suposa la crisi industrial llanera en termes de capital humi 
que segi la rrajecrbria laboral dc rnés de deu mil treballadnrs 
i treballadores (cosa que significa que una qnarta parr de la 
població sabadellenca se'n veié direcramenr afectada), molrs 
dcls quals fnren abocats a I'economia submergida, no 4s en 
cap cas nienystenible. 

La segoria i la tercera par1 del llibre són en canvi més 
desiguals i fins i ror desconncxes, ja que no mantenen i'har- 
monia de la parr dedicada a indúsrria, tor i que aquesra 
dartcra sigui feta amb enfocs tnetodolhgics distints. 

Curiosarnent, E. Carnps i G. Ranzaro, partinr de con- 
cepcions urbanes del Sabadell del sede XiX fo ry  dispars, tar 
i que no radicalmenr conrradicrories, que van des de la ciurar 
fabril fumejant a les cases amb horrer, arriben a emfasilzar 
(ianr en I'ambit de I'esrructura social i familiar, en el cas de la 
primera aurora, corn en el niarc politic pcr par! de Ranzaro) 
que cal remarcar les cinirrciesn i les «continultats~ en I'e\,olii- 
ció historica decirnnnbnica. 

1 aquí arribem a una qüesrió de debar encnberr. La 
visió que ens ofereixen J.M. Henaul i E. Camps pel que fa a 
I'esiructura fabril i empresarial de Sabadell a meirar del scgle 
XIX és estructuralmenr divergent: al prrdomini de I'empresa 
r&xtil llanera de n~odesres dimensions que per ofabr~car 



qualitat i, per tant, per a poes» -que assenyala J .M. Benaul-, 
E. Camps hi oposa una visió molt més rupturista, de procés 
de modernització tecnica cap ida amb fabricants que mante
nen extenses xarxes comercials, com és el cas de P. Turull. És 
difícil des triar d' aquests historiadors la visió més proxima al 
que fou la realitat. Tot i així, també és cert que en cas d'optar 
per la segona interpretació és difícil explicar com Sabadell, 
especialitzant-se en el teixit de llana de qualitat, pogués dur a 
terme tan capidament la modernització de l'aparell produc
tiu, en el sentit que ambdós autors admeten que el treball 
qualificat és especialment rellevant en aquest tipus de pro
ducció industrial. AixÍ mateix, el cas de P. Turull presenta 
trets propis difícilment extrapolables al conjunt de l'empresa
riat llaner sabadellenc d' aleshores. 

PeI que fa al darrer flux immigratori meridional a Saba
dell, A. Puig ens apropa a l' experiencia viscuda per la immi
gració en un barri de Sabadell basant-se en la historia oral i, 
en fer-ho, permet introduir-nos al tema, tot i que no l'esgota. 
La qüestió és que el barri escollit - Torre-romeu- té unes 
característiques massa concretes com perque part de les seves 
conclusions siguin generalitzables, ni de bon tros, als altres 
barris sabadellencs que han exprimentat aquest fenomen 
durant el franquisme. La radicalització laboral i social deis 
immigrants respecte als autoctons que es presenta a partir del 
cas de Torre-romeu és exagerada (de fet cal recordar que la 
immensa majoria de la població sabadellenca era i és assala
riada, sigui quin sigui ellloc de naixement), tot i que és inte
ressant I'argument que sosté l'autora sobre la importancia de 
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la forma d' emigrar en la integració deis immigrants meridio
nals a Catalunya. 

En l'ambit del marc polític, Manuel Marín i S. Balfour 
ens presenten, sota un enfoc excessivament descriptiu i pre
concebut, alguns aspectes de les actituds polítiques a Saba
dell, sen se subratllar la importancia de les continu'itats políti
ques i el seu paper. Aquest buit queda cobert parcialment en 
la interpretació que ofereix Martí Marín sobre la relació entre 
el govern municipal i les actituds polítiques a Sabadell 
durant el franquisme. 

EIs avan<;:os realitzats són prou nítids com per deixar 
entreveure alguns dels reptes tematics pendents. De fet, algu
nes de les hipotesis realitzades en aquests treballs estan estre
tament lligades al moment que es formularen. Actualment, la 
indústria textil llanera ocupa un lloc significatiu pero redu'it 
dins el modus vivendi de la ciutat; per tant, fóra necessari 
analitzar la crisi textil a partir de la documentació empresa
rial inedita i endegar tant l' estudi retrospectiu de la indústria 
meta\.lúrgica, l' analisi del desenvolupament del comen,: i els 
intercanvis, com la interdependencia de la xarxa urbana. A 
més, hi ha alguns tipus de temes als quals el marc local ofe
reix un lloc idoni per explorar-los. Les modificacions deis 
habits de consum, l' experiencia de la immigració durant el 
segle XX i els lligams entre la mobilitat interna ¡les actuals 
xarxes estiuenques des de Sabadell arreu del Principat en són 
només alguns exemples. 
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