
Al margen de estas pequeñas objecio-
nes, el volumen —que se completa con
una lista de las tesis universitarias realiza-
das en francés, español e inglés, en las que
se abordan aspectos relacionados con la
urbanización y el urbanismo en el Rif—
constituye, en conjunto, una notable
aportación sobre el que los editores con-
sideran el fenómeno más dinámico en la
geografía de la región.
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Una descripció rigorosa de l’estructura
industrial de base de les comarques del
Bages i del Berguedà en la perspectiva
del seu engoliment progressiu per la taca
d’oli barcelonina. Una obra en la millor
tradició de les monografies socioeconò-
miques d’abast comarcal i local encetades
a les primeries dels seixanta, quan aque-
lla taca ja s’acostava al Montserrat i a la
Mola. Uns estudis guiats, gairebé sempre,
per una voluntat projectiva i prospectiva,
la qual cosa en aquest cas tampoc no s’ha
menystingut. Així doncs, tal com mana
la tradició esmentada, les conclusions es
donen en clau de perspectives de futur.
Al capdavall, Llussà procura avaluar posi-
tivament —el flaire de «contracte pro-
grama» és inequívoc— les iniciatives ende-

gades pels agents locals i comarcals en la
perspectiva de poder surar en la taca d’oli.

En canvi, l’estudi de Llussà s’aparta
d’un dels trets distintius de la tradició de
monografies socioeconòmiques comar-
cals esmentades. En aquest cas, el treball
no ha estat l’encàrrec d’un servei d’estudis
bancari, ni de cambra de comerç, ni d’a-
juntament o consell comarcal. Resulta
força insòlit, i agosarat val a dir, haver
efectuat la recerca «per lliure» i presentar-
la com a tesi doctoral. Oi més per haver
estat feta en un departament de geogra-
fia, quan, per la temàtica, es podria ben
bé pensar que li correspondria el marc
d’un departament d’economia aplicada.
Tanmateix, la seva ubicació acadèmica
concreta no té gaire interès. 
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La geògrafa anglesa Linda McDowell,
especialitzada en temes urbans i socials, i
pionera en la pràctica i teorització d’es-
tudis de gènere en l’àmbit anglosaxó, ens

presenta el seu últim treball en forma de
llibre —publicat el 2003 per l’editorial
Blackwell, però part del qual ja ens el
donà a conèixer a través de la publicació

És per raó del caient universitari del
treball com s’entén la presència d’una llar-
ga introducció teòrica: «El desenvolupa-
ment local en l’espai global. Xarxes i sis-
temes territorials locals» (p. 19-50); i de
contextualització: «La Catalunya Central
en l’espai català» (p. 51-96). Podreu com-
provar com en són de nombroses les
variants de la vella i efectiva metodologia
d’anàlisi del centre-perifèria en les moda-
litats funcionalistes. Tot plegat ben guar-
nit amb maquillatges enginyosos de l’es-
til de «ciutat de ciutats», «fluxs, passadissos
i xarxes», «lògica de la producció de l’es-
pai», etc. Amb aquests ingredients, i la
taca d’oli, cal reconèixer l’habilitat de
Llussà per evitar que el plat s’enganxi. És
una aportació clara, metòdica i prou gene-
ral com per merèixer una edició separa-
da per a ús docent.

L’abast territorial específic de l’estudi
progressa des de la visió panoràmica de
les dues comarques de l’Eix del Llobre-
gat, amb un nivell de detall tirant a rabas-
sut, fins als àmbits locals de Manresa i de
Berga, molt més perfilats. A l’àmbit gene-
ral hi dedica tres capítols: «La vall mitja-
na i alta del Llobregat: espai industrial en
transició», «La diferenciació espacial de
la conca mitjana i alta del Llobregat» i «El
canvi de l’estructura industrial al Bages i
al Berguedà» (p. 92-202). El detall numè-
ric, i la varietat, d’indicadors de la pro-
ducció industrial, així com dels efectius i
potencials demogràfics i de la seva mobi-
litat, també progressa en paral·lel. En
canvi, l’abast temporal es dilata envant i
endarrere respecte del punt mitjà dels

vint-i-cinc anys expressats en el títol
segons conveniències diverses. En la intro-
ducció general de les dues comarques es
recula prou com per oferir un resum
històric de la industrialització des del segle
XVIII. Per l’altre extrem, el canvi estruc-
tural es contrau al període 1986-1997.
Les dades manen.

Llussà documenta a bastament l’en-
fonsada de la trama i l’ordit industrial tra-
dicional basat, és clar, en el tèxtil, i dis-
posat al llarg dels canals hidrogràfics del
Llobregat i del Cardener. En aquest sen-
tit, els mapets de les pàgines de la 90 a la
95 són prou expressius —l’autor hi gale-
ja el seu ofici de geògraf— del fenomen
de concentració de les activitats indus-
trials al Pla de Bages i, en un altre grau,
entorn de Berga. Ho analitza en els capí-
tols titulats «La dinàmica industrial actual
de l’àrea urbana de Manresa», «L’àrea de
Manresa com a sistema territorial local»
i «El Berguedà com a sistema local».

L’òptica de la dinàmica industrial, tot
i ser vital, no és pas l’única per enfocar
completament el fenomen. Manquen
estudis sobre el comportament social, els
desplaçaments culturals, etc. Calen molts
esforços, i ajuts dignes, per portar-los a
terme. El treball de Llussà és un primer
pas prou valuós per contemplar el mulla-
der de la Catalunya Central en la taca
d’oli. Podrà surar-hi en l’avenir? 
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