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La historiografia local ha pres, des de la 
dècada dels anys setanta fins a avui, una 
extraordinària florida amb múltiples em
branzides, de les quals destacarem, per la 
seva valor quantitativa, l'elevada produc
ció i la creació constant de plataformes 
divulgatives plenament consolidades, fins 
a l'extrem que, a gairebé cada ciutat, capi
tal de comarca, hi ha una revista d'histò
ria local d'una lloable qualitat (Sabadell, 
Valls, Terrassa, Figueres ... ). Aquestes ciu
tats disposen d'unes plataformes d'expo
sició de la recerca erudita local - " Arrao
na", "Quaderns de Vilaniu", "Terme", 

"Annals de l'IEE" ... - d'una importàn
cia poc reconeguda socialment, però que 
es mantenen per la força i la vigoria de 
l'empenta local i sovint gràcies a l'arxiu, 
al museu o al centre d'estudis local i, a 
vegades, gràcies a la feliç conjunció de 
tots els àmbits. Llàstima que aquest es
forç resti clos a l'àmbit local a causa de 
la infrautilització dels nous mitjans tec
nològics, ara que hi ha tants organismes 
que fins i tot els acrònims són dubtosos 
per l'abundància de centres. Iniciatives 
com la de la "Revista de Girona" de bol
car el seu índex en línia són excepcions, 
mentre que en la premsa comercial, in
formativa, gratuïta, jurídica etc., cada 
vegada són més les publicacions que ofe
reixen contingut del darrer número, su
maris, i, àdhuc, els fons íntegres, consul
tables en línia, sigui de pagament o no. 

No deixa de sorprendre, malaurada
ment, el fet que ningú no pot abastar glo
balment el volum ingent de la producció 
dels dits centres. I, certament, és d'un 
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contingut ben interessant. Tanmateix, 
inabastable pel mateix volum. Cal assa
bentar-se d'aquest contingut si volem 
que la recerca catalana, el coneixement 
obert, els estudis catalans, la Universitat 
etc. puguin disposar de la informació dels 
dos o tres centenars de revistes huma
nístiques de recerca que periòdicament 
s'envien als seus subscriptors majorità
riament locals i comarcals. Oferir la in
formació d'aquest contingut de totes les 
publicacions seria acostar-ho als usuaris. 
És ben sabut que el coneixement deixa 
de ser geogràficament rellevant per a pas
sar a ser sectorial, temàtic. Els estudio
sos de la demografia aspiren a conèixer 
les monografies locals per mor de la me
todologia, de les dades, de .. . l els de la 
bibliografia, de l'hemerografia, de la nu
mismàtica ... igualment. Hi ha eines més 
fàcils metodològicament, com els suma
ris de sumaris, i tècnicament ben senzi
lles, com els escàners. Després, es pot 
penjar a una pàgina web d'abast rellevant, 
com ara, és un dir, una hemeroteca nacio
nal o una biblioteca general, per a gaudi i 
consulta general dels usuaris. Aquesta la
bor seria d'agrair, atenent la dispersió i la 
fragmentació de la producció. 

Com sempre, però, les sorpreses agra
dables ens arriben de l'esforç individual 
i no pas dels ens públics. A Castellar del 
Vallès conserven materials per a l'estudi 
de les deportacions de catalans .. . i, dels 
molts exemples, a Begur se'ns sorprèn 
amb una rellevant recerca que ens inte
ressa com a mostra de la qualitat que pot 
tenir per al coneixement general una in
vestigació local que ajuda a situar al seu 
lloc l'excés de centralisme barceloní en 
els continguts històrics d'exposicions, 
manuals, difusió, iniciatives mediàtiques 
etc. 

No podem lloar aquestes iniciatives 
públiques - locals- i ens hem de refe-

rir a la sempre lloable tasca individual 
com a referent constant d'exemple. En 
aquest cas ens referim a la labor biblio
gràfica de Lluís Costa, arxiver historia
dor o historiador arxiver, com escriu 
Josep M. Fradera, tant se val, ja que la 
importància rau en la bona obra feta, en 
la feina a l'abast que el seu saber fer i la 
seva generositat vital ens ofereixen. Lluís 
Costa és l'autor d'una excel·lent mono
grafia local de la qual n'han parlat força 
els papers informatius. Costa, historiador 
i arxiver ben conegut pels seus elaborats 
treballs sobre la premsa i la premsa giro
nina en concret, sobre la premsa durant 
la dictadura de Primo de Rivera i els cen
tres d'atracció de Sils i Begur, dóna a co
nèixer una nova aportació fruit de la seva 
tenaç recerca que, com remarca Manuel 
Vazquez Montalban a la presentació, es
devé rellevant per poder entendre la glo
balitat dels fenòmens que afecten Cata
lunya, Espanya i Cuba, Amèrica. 

Que d'una vila marinera de dos milers 
d'habitants, en un segle emigrin mig mi
ler de joves - masculins i en edat fèrtil
és un fenomen conegut i curiós. Quan la 
xifra abasta el nombre de cinc-cents vint
i-cinc o sis-cents, comptant els fills tin
guts fora, és exponent de la magnitud del 
nombre i, en conseqüència, Cuba engran
deix el seu mercat de productes euro
peus i el comerç català a l'illa colonial 
s'expandeix. A la Cuba de l'esclavitud, 
el sucre, el tabac o el cafè i les taxes. A la 
Cuba que era l'ideal, l'illa dels somnis, 
com titula el seu treball Costa, una illa 
que era el centre d'exportació de vi i ai
guardent, de productes tan heterogenis 
com cordes de guitarra, llibres o alls. 

En el pròleg s'assenyala que l'aporta
ció de Costa ens confirma moltes dades 
que poden ser de to general. El desenvo
lupament del comerç a la menuda, el crei
xement i la diversificació vers el comerç 
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internacional, la repatriació de capitals 
etc., tota una sèrie de factors que ajuden 
a copsar les motivacions i a entendre les 
derivacions i les conseqüències. Un ele
vat nombre de detalls avala el dinamis
me de la construcció narrativa de Costa 
que possibilita i ofereix una lectura cu
riosa i agradable. A escala local, els ante
cedents onomàstics, on segur que tots els 
begurencs troben cognoms i renoms. A 
escala econòmica, l'ús i el treball eficaç 
de les llibretes de comptes, els quaderns 
de viatge i altra documentació en la qual 
sobresurt l'eficaç consulta de Costa als 
arxius cubans. A escala de l'imaginari 
col· lectiu, les referències per a la fixació 
dels tòpics - els catalans treballadors, 
emprenedors i estalviadors- que roma
nen com a sentit de definició col· lectiva; 
les pautes dels costums, dels matrimonis 
dels americanos en tornar amb jov:ence
lles de la pròpia família fins a les obres al
truístiques. A escala cubana, els efectes 
diversos, com mostra l'apreciació que a 
les botigues cantoneres de queviures de 
l'Havana se les coneixia com" el catalan". 
Una densa aportació de múltiples regis
tres de lectura. 

El treball de Costa es presenta en una 
redacció molt àgil i dinàmica, s'allunya 
de l'enfarfegament documental que ens 
podria donar l'arxiver sobre l'historiador 
per a penetrar en la interpretació i anar 
contestant les preguntes abans que ellec
tor se les faci. Un treball reeixit que ofe
reix un sentit discursiu molt amè, tot ex
plicant detalladament qui va anar a l'illa 
dels somnis, com i quan, per què, què hi 
feien i el retorn. La narració s'estén en un 
seguit de descripcions i anàlisis dels fets 

particulars -que és potser la millor apre
ciació de qualitat- , amb la qual cosa hom 
copsa i comprèn l'amplitud i l'eficàcia 
de l'emigració catalana a Cuba. Potser 
fins i tot s'entenen més bé determinats 
aspectes de fets que succeeixen a Cata
lunya si es coneix a fons què succeeix a 
l'illa. La major part de la població cata
lana desitjava una Cuba lligada comer
cialment als destins d'una Catalunya ex
portadora. Els voluntaris catalans i els 
comerciants catalans maldaven per aques
ta permanència; altres catalans eren diri
gents revolucionaris dels independentis
tes o donaven suport des del catalanisme 
radical a la separació cubana de la "madre 
patria". La crisi del 98 marcà també la 
desconfiança vers un estat que era inca
paç de mantenir un mercat captiu. L'es
tat era al darrere de l'emigració forçada, 
ja que hi havia vuit anys de servei mili
tar obligatori per als joves emprenedors 
que es convertien més aviat en pròfugs 
que no pas en desertors, abans de mal
baratar una vida que volien que fos indi
vidual i no pas al servei d'un exèrcit que 
veien llunyà. 

No podem tancar aquesta nota sense 
esmentar l'esforç col·lectiu que represen
ta una investigació d'aquest tipus, amb el 
colofó del patrocini institucional que ha 
permès una pulcra, cuidada i bella edi
ció, en la qual s'han abocat des del bat
lle de Begur fins als seus habitants, bo i 
oferint les eines al seu abast (fotografies, 
documents i suport) en un exemple del 
bon resultat de les iniciatives locals com 
a exemples de bon treball. 

Josep M. Figueres 
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