"REFLEXIONS METODOL~GIQUES
SOBRE LA HIST~RIALOCAL"
Quaderns del Cercle d'Estudis Histbrics i Socials, núm. 1, Girona, 1985.
El Cercle d Estudis Histoncs i Socials d e Girona publica en el seu primer número una monografia sobre la
histbria local, dividida en dues parts
ben diferenciades: una primera, és la
publicació d'una serie de conferencies
pronunciades a la "Fontana d'Or" de
Girona, pels professors Josep Fontana,
Enric Ucelay Da Cal i Josep M. Fradera, que fan una reflexió i revisió profunda sobre la histbria local. La segona
part és una enquesta referent a aquest
tema, realitzada a importants historiadors com Albert Balcells, A. Domínguez Ortiz, Borja de Riquer, Joaquim
Nadal i Josep Termes.
La revitalització i renovació de la
vella histbria local és un tema d'actualitat. No és dificil observar que per tota la geografia catalana són molts els
estudis histbrics en aquesta línia. La
histbria de Catalunya no és nomes la
histbria de Barcelona, que malgrat que
no es pugui oblidar la importhcia d'aquesta com un dels motors en el procds historic catall, s'ha de realitzar una
reconstrucció d'aquell passat mds d'acord amb la realitat geografica i histbrica del conjunt del Principat.
Aquesta histbria definida com a policentrica té, sens dubte, els seus perills: l'ai'llament d'un espai comarcal i
nacional, per la qual cosa es fa necesslria la coordinació dels treballs en una
mateixa línia d'investigació que no
oblidi la realitat analitzada dins d'un
conjunt; l'amateunsme o inexperikncia
ja sigui dels vells erudits o dels joves
historiadors, només superables en un
esforq comú i amb estudis metodolbgicament rigorosos. Tot aquest seguit de

supbsits són contemplats des dels seus
respectius plantejaments pels professors conferenciants.
L'enquesta ens permet polsar l'opini6 d'alguns historiadors preocupats
pel tema. Subratllen, en general, les similituds metodolbgiques entre la histbria general i la histbria local, destacant posteriorment títols il.lustratius
de la nostra geografia i d'arreu de 1'Estat.
Resumint, les aportacions d'aquest
primer número són imprescindibles per
a qualsevol historiador interessat en el
tema, a més de ser bastant assequible
econbmicament, que ja és prou difícil
actualment.
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No es muy frecuente en nuestro panorama historiográfico encontrarnos
con estudios que relacionen la estructura social de sus habitantes y su integración en el espacio, o que penetren
en las decisivas conexiones entre el poder y el espacio en el marco del proceso histórico.
Afortunadamente, de un tiempo a
esta parte empezamos a contar con excelentes investigaciones que nos acercan a la problemática de la historia urbana y buen ejemplo de el10 son 10s
trabajos de Ramon Grau, Marina López, Manuel Arranz, Pilar López, Manuel Torres, etc.

