
7 d’abril de 2009 

 

 

 

INFORMACIÓ DE PREMSA NÚMERO 17 

Zenobita edicions acaba de publicar, amb el suport de l’Ajuntament de Moià, el llibre Moià, una 
història per conèixer, l’autor del qual és Jaume Clarà i Arisa, llicenciat en Geografia i Història i 
documentació. Aquesta obra és el segon volum d’una col·lecció que pretén difondre el patrimoni 
històric i que es va iniciar amb el títol Manresa, una història per conèixer, i que té continuïtat 
amb l’obra que avui us presentem. 

L’experiència de l’autor com a historiador i documentalista li ha permès elaborar una síntesi 
planera però amb gran rigor històric sobre l’evolució de Moià des de la prehistòria fins als nostres 
dies. Es tracta d’una obra divulgativa, no d’investigació, sinó de síntesi de les investigacions 
dutes a terme fins ara, i adreçada a un públic no especialitzat. 

El llibre consta de dinou capítols, relativament curts, estructurats cronològicament i amb un 
afegit, l’apartat “A cop d’ull, on es ressalten alguns aspectes més concrets de la història de la vila 
o alguns elements curiosos que cal conèixer perquè han perviscut fins a l’actualitat.  

Perquè, tal com diu Mercè Bigorra en el pròleg, l’estudi de la història local sempre té un valor 
afegit i és que, lluny de ser la història impersonal dels fets, és la història de les persones, algunes 
conegudes, identificades amb nom i cognom perquè han destacat per la seva rellevància en el 
món de la cultura, l’art i la ciència; d’altres han estat protagonistes d’alguna heroïcitat i moltes 
són recordades per la seva participació en les institucions polítiques o socials; però l’estudi de la 
història local és també la de totes aquelles persones anònimes que amb el seu treball del dia a dia 
i amb la defensa dels seus ideals han forjat aquest poble i li han donat personalitat. 
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