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Manuel Marín Romero. 
Una nota bio-bibliogrkfica 
Josep M. Benaul Berenguer 

1% Manuel Marín Romero, professor a la Universitat du 
Havm, va morir a wnseqU&nQa d'un chcer el passat 
6 d'abril de 2008 a l'edat de cinquanta anys. La vin- 
culaci6 d'aquest historiadorfrances amb Sabadeil era 
doble. En primer Iloc, la familia, arribada a la bostra 
ciutat provinent de la regid de Múrcia si no m'-, 

,. va emigrar postwioment a F q a  i s'establí a Nor- 
mandia, on Manuel va &bar de petit. 

k Tot i que un deis seus col~legues ñnncesos em va 
proporcionar el teI&fon de la seva mare, malaurada- !i mentestafora& servei.Aixi d0w.m heawmeguit. 

L, 
noves dades que poguessm completar aquesta nota i 
sobretot esmenar la vaguetat deis meus records. 
Prenp's, per tant, aixb cam una cautela les 
imprecises impressiom de la meva memoria. 
El segon lligam de Manml amb la mxtm cidst 6s 

pue~uuneatvadcdicarelejnllxdelai.eccncaal 
nost~epassat.Alesin~ons&latepideIlioen- 

i. ciaana. el 1982, i de doctnat, el 1990, va paiesar les 

Ixnmxl€arem mCs endavant: les elecciolls 
la cRdat de 1869 a 1936 i el caciqaisme 

Manwl a 1'Auiu Histbnc de Saba- 

de doctorat. En els seus rrebalk mai no es va estar 
d'agrair la pfessionalitat del personal de I'AHS, 
que li va fer m& facil i plaent la feina, Tot i que 
Manuel era molt menys esaanger per les raons 
aleludides, va -bar la mateixa bona acoliida que 
Sabadell sempre ha dispensat al6 investigadas 
forans, i es va afegir a la nbmina d'historiadors euro- 
peus que, can Ranzato o Balfonr, ens han edquit 
amb Solides recerqaes sobre la ciutat. 

Quan MarIn venia a Sabadeil s'hostatjava a casa 
deis seas pares, que havien a Sabadeli, una 
vegada jubilat9. Recondo perfectament que quan 
vhem oiganiaar, el 1993, el curs "lnaibtria i ciuiat. 
SabudeU, 1800-1980' a la Fundaci6 Bosch i Carde- 
liach, no va caidre cercar cap hotel per hostatjar-lo. 
Un amic, amb qui he intentat de wntrastar aquestes 
evanescents iqmsiins, em va wmentar que la 
familia de MarIn vivia cap al sud de la ciutat, cap a la 
plaqadeBdonaolaCLuideBarbaii. 

Manuel Madn va fer la llice- i el doctarat 
a la Universitat de Rouen. Em sembla recordar que, 
un eop liicenciat, va &&dar wm a professor $ea- 
senyamcnt secundan. Em parlava de problemes cau- 
s a i  per les actitud8 d'una & relleva% de l'alumnat 
pel que feia a la disciplina i a l'estudi, que aquí es van 
generalizar ben aviat. No sé si l'a- 
bandmLament d'aqmts maldeaps era una ra6 afegi- 
da, per3 puc evocar la satisfacci6 -da pea i'ob- 
tenci6 de laplaqa de professor universitari, Uavm en 
el graá de mmC & conf6rences. A la seva tesi de lli- 
cmcbtma ja es va referir als joves historiadors de 
Sabadell i snnpre hi va mantenir els wntactea. Va 



Rgura 1. Tcrl doctomIde Monuei morin.iggo. (AHS). 

publicar a la revista A r r a o ~ ,  va participar en cursos 
a Sabadell i mai no es va oblidar de fer arribar els 
seus trebalis i publicacions a 1'Arxiu Histbric. Des 
que vaig deixar de treballa a I'AHS, el 1991, només 
el vaig veure ocasionalment, ara novament ambdós 
com a usuaris. La darrera noticia que en vaig tenir, fa 
una mica més d'un any, va ser la tramesa del seu 
darrer llibre amb una breu nota, dedicat al caciquis- 
me sabadeiienc a I'hpoca del sufragi censitari i que es 
nssenya en aquest número d'hona. 

La recerca de Manuel Marín es pot dividir en 
dues etapes, cadascuna de les quais presidida per un 
enfocament conceptual ben diferent. La primera, que 
va de la tesina de llicenciatura de 1982 a la tesi de 
doctorat de 1990, incloses les publicacions derivades 
d'anys immediatament posteriors. estava presidida 
per la sociologia electoral. A la m i ,  que a- el 

no tingués una estrategia al marge del 
me. no sempre van aconseguir-ho. Tanmeteix 
risme local va tenir -dins de les ooordenadoi, mt#p 
consindicaiistes- una forta empremta -4 

votar una representació d'esquerres, procCs qiit u& , 
mai no va deixar de considerar la i m e  a 
minaria en la 11 República, amb taxes eleva& & - 
participació electoral, en el vot a la 
federals amb Esquerra Republicana de 
metodologia emprada per Marín 
detallada analisi de la geograña 
a partir de les seccion 
documentació -molt 
les eleccions (censos, llistes de paarcipse9li, actes, 
etc.) i d'altres fonts imprescindibles m, fulls 
volants ...). 

Apartirdelameitatdeladecadade l & , ~ a r í n  
va fer un gir a la seva recerca. Gmegda la diniirni- 
ca electoral, es tractava d ' d W  utkü funCiw~va 
el caciquisme, és a dir les prkthpa dientelar6 que 
asseguraven el domini politic d ' m & t e d d e s  
elits, perb que comportaven tslgge do 
per als electors. El tema ja Lu* estat e 
manera foqa polhmica per Gebri4ile 
ment Sabadell 6s al centra ds @ sev 
aquest cas la coneqm-a &Pau 
met una aproximaci6 a Ics F t i q u e s  &eg$, de 



ques fetes li van permetre optar a la promoció dins 
de la Universitat i el 200 1 va presentar un treball per 
a 1'"Habilitation h diiger des recherches", amb el 
títol Caciquisme et pratiques politiques en Cata- 
Iogne a la fin du xzxe siecle. La síntesi és el seu lli- 
bre Clientélisme et domination politique en 
Espagne. Catalogne, fin du x&me siecle, París, 
L'Hannattan, 2006. Tot i aquest títol generic, l'obra 
esta centrada a Sabadell. Les darreres publicacions 
mostren que havia dotat d'una perspectiva més 
amplia, catalana, aquest camp de recerca, que segu- 
rament hauria continuat si la mort no hagués truncat 
prematurament aquestes expectatives. Serveixi 
aquesta nota, a més de record, com a agraiment a un 

198 historiador que ha fet una important contribució a la 
historiografia sobre la nostra ciutat. a 

Una aproximació bibliogdfica 
a Manuel Mann 
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