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Diccionario biográfico del socialismo español (1879-1939).
Un nombrós equip dinvestigadors de tot lestat dirigit per Aurelio Martín Nájera,
és lautor daquest ambiciós projecte que recull les biografies dun ampli nombre
de militants socialistes que van tenir un paper destacat durant període que va
des de la fundació del PSOE lany 1879 i fins a la fi de la guerra civil el 1939.
A més una àmplia xarxa de col·laboradors també ha participat en aquest treball,
facilitant les feines de recerca.

Lhemeroteca

Marxa

al suport del Ministerio de Educación y de Ciencia e Innovación, per a lelaboració
daquest diccionari sha portat a terme durant tres anys una feina exhaustiva de
recopilació dinformació generada des de diferents fonts. Amb ledició daquests
dos volums, que inclouen al voltant de dues mil cent biografies, es cobreix la
primera part del projecte 1879-1939, amb la idea de continuar amb una segona
part dedicada al període de 1939-1975.
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El diccionari té la seva versió paral·lela on-line, a ladreça , una pàgina web en
construcció que sactualitza i creix regularment amb les aportacions de noves biografies i que està oberta
a la participació de qualsevol persona que pugui aportar informació sobre els personatges que el composen.

Ramon Porqueras. Lheterodòxia militant. Un socialista contra
Franco. David Ballester.
El professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, David Ballester, ens apropa
a la biografia de Ramon Rorqueras, un home que comença a militar a les files del
socialisme català als 21 anys, i que tingué un paper fonamental en la reorganització
de la UGT clandestina, arribant a ser-ne secretari general de entre 1951 i 1953.
Després de passar per la presó marxà a França, i allí encapçalà el Secretariat
Regional de la UGT de Catalunya a lexili.
Amb aquest llibre es fa un pas endavant en la tasca col·lectiva que venim
desenvolupant des de diferents entitats, arxius i centres de documentació per a la
recuperació, conservació i difusió dels testimonis individuals dels principals
protagonistes del moviment obrer.

Els orígens del socialisme a Calella (1916-1945).
Jordi Amat i Teixidó.
Impulsat per lAgrupació de Calella del PSC i amb la col·laboració de la Fundació
Rafael Campalans recentment sha editat aquest llibre de lhistoriador calellenc
Jordi Amat.
Estem davant dun treball minuciós que ha comportat un notable esforç de recerca
que ens apropa a la història del socialisme a Calella: els seus militants, els seus
càrrecs públics i la seva organització dençà el 1916, encara que centra lestudi
dins el període de la Segona República.
El llibre reprodueix una amplia selecció de material (fulls volants, premsa, fotografies,
correspondència, etc), i inclou un elaborat apèndix biogràfic.

Carles Carqués Martí. Lhome dels tres exilis.
Carles Carqués Martí fou pedagog, polític i un destacat Intel.lectual catalanista
desquerres. Va ser membre de la Unió Socialista de Catalunya (USC), i amic
personal de Rafael Campalans de qui va rebre una important influència ideològica.
Durant els anys trenta Carqués va ser un col.laborador habitual de Justícia Social,
òrgan de la USC, redactant un important nombre darticles. Destacà també com a
orador polític.
Aquest volum, a banda de presentar una aproximació a la seva biografia, aplega
una part important de la seva obra que, tot i ser novel·lada, és autobiogràfica.
Concretament són les tres narracions següents: Santa Innocència. La vida dun
barriet, La bassa dels gripaus. Narracions edificants i Un gos errant.

Francisco Ramos Molins. La inquebrantable voluntad
de ser socialista. Luiza Iordache.

Des de lArxiu Històric hem editat aquest treball dinvestigació de la politòloga
romanesa Luiza Iordache, que se centra en la biografia de Paco Ramos, personatge
històric del socialisme català que va deixar escrites les seves memòries, les quals
han servit de document originari per al treball daquesta investigadora. Es tracta
dun apropament a lhome i al polític, qui des de la seva joventut i fins a la seva
mort, mantingué una lluita intel·lectual i política per aconseguir un món més just
basat en la llibertat personal i de pensament.
Iordache és especialista en lestudi dels republicans espanyols en el Gulag (camps
de treball forcat de lantiga URSS), tema en el que ha centrat la seva tesi doctoral recentment llegida.

Órgan central del Moviment
Socialista de Catalunya (MSC) editat
entre els anys 1968 i 1975, amb un
total de setze números i una
periodicitat irregular. Es tracta duna
publicació periòdica ciclostilada que
en alguns dels seus números es va
fer una doble versió catalana i
castellana.
Lany 1966 el MSC shavia escindit
en dues corrents. Un any més tard
el congrés de Montserrat ratificava
la direcció de linterior, encapçalada
per Joan Reventós, en oposició a la
direcció de lexterior encapçalada
per Josep Pallach, i acordava la
publicació de Marxa com a nou
òrgan del partit.
El temes que tractava la nova
publicació anaven des de la discussió
ideològica, fins a lorganització de
la classe obrera, passant pel
moviment estudiantil, les lluites
sindicals, la cultura i els intel·lectuals,
la política internacional i
especialment la situació del
socialisme arreu de lEstat.

El passat mes dabril es van
celebrar els 25 anys de
laprovació de la Llei
General de Sanitat
impulsada pel ministre de
sanitat Ernest Lluch. Aquesta
llei, que ha estat duna gran
importància històrica a
Espanya, va universalitzar
latenció sanitària pública i
va consolidar lEstat del
benestar. Suposà la posada
en marxa del Sistema
Nacional de Salut, que
permetia fer arribar
lassistència sanitària a
tothom.

En el fons hemerogràfic del nostre
Arxiu conservem la col·lecció
completa daquesta publicació.
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Presentació de la Fundació Ernest Lluch
Deu anys després de la seva
mort, la Fundació Ernest
Lluch projecta a futur les
inquietuds dErnest Lluch,
amb la voluntat de què la seva
figura no sigui un final sinó un
inici generador de saber i
reflexió per a la ciutadania.
Els objectius de la Fundació
persegueixen, duna banda,
mantenir viva la memòria dErnest Lluch, el seu pensament
i la seva obra i, duna altra banda, fomentar la reflexió
intel·lectual, la producció acadèmica, els compromisos
cívics i les aspiracions socials, culturals i esportives, tots
ells camins que va obrir Lluch.
Més enllà de la seva mort, hi ha la vida, lobra i lacció
cívica dun acadèmic, dun intel·lectual, dun polític, dun
ciutadà. Això és el que mou la línia dactuació de la
Fundació. Partint del llegat dErnest Lluch, la Fundació
duu a terme els seus propis projectes amb la voluntat de

Presentació del llibre PSC (Reagrupament)

construir ponts de coneixement per als homes del nostre
país. És en aquest sentit que, després dun primer període
constituent i destabliment duna programació estable
dactivitats, la Fundació inicia el decenni 2010-2020 amb
una reorientació fruit de la reflexió del seu Patronat que,
bo i mantenint els objectius, centra la seva acció en el
desenvolupament del diàleg entre els ciutadans de Catalunya,
Espanya i Europa, en aquells àmbits on aquest diàleg sigui
necessari.
Us convidem a conèixer la Fundació, ja sigui de manera
presencial a la nostra seu de Vilassar de Mar, o bé de
manera virtual, a través de la nostra web i de les xarxes
socials en les que som presents. I us animem a sumar-vos
al projecte fent-vos Amics de la Fundació. Les portes de
la Fundació són ben obertes a tothom. Endavant.
Fundació Ernest Lluch
Santa Eulàlia, 66-80
08340 Vilassar de Mar
93.759.00.84

El divendres 15 dabril tingué lloc a la sala dactes de la
Cooperativa LAmistat de Calella la presentació del llibre Els
orígens del Socialisme a Calella, 1916-1945, original del doctor
Jordi Amat i Teixidó, historiador, i del que donem informació
detallada a la contraportada daquest Butlletí. A lacte, a més de
lautor i van participar, Josep M. Juhé, alcalde de Calella i Isidre
Molas, president de la Fundació Rafael Campalans.
El passat dijous 10 de març vem fer la presentació del llibre PSC
(Reagrupament). Lopció socialdemòcrata catalana (1974-1978)
que havíem editat a finals de lany anterior i del que donàrem
notícia en el darrer Butlletí.
A lacte que va tenir lloc a la Sala Ernest Lluch de la seu del
Partit dels Socialistes de Catalunya, hi van intervenir Marcel
Gabarró, coordinador del llibre i professor de Blanquerna-URL,
lex-ministre dindústria Joan Majó, ladvocat Josep Verde i
Aldea, el primer secretari del PSC Josep Montilla i el president
de la Fundació, Isidre Molas.
Entre el públic assistent cal destacar la notable afluència dexmilitnats del PSC (Reagrupament), molts dels quals apareixen
citats entre les pàgines del llibre o bé a les fotografies.
En el mateix acte també va tenir lloc la presentació oficial de la
nova pàgina web de lArxiu, recentment remodelada tal i com
sexplica en aquestes mateixes pàgines.
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Presentació del llibre
Els origens del Socialisme a Calella

Col·laboració en lexposició
POUM! 75 anys dhistòria
El setembre de lany 1935 es fundà el
Partit Obrer dUnificació Marxista
(POUM), i per tant lany passat es va
complir el 75è aniversari. La Fundación
Andreu Nin és lencarregada des de lany
1987 de recuperar la memòria daquest
partit i per aquesta raó el 2010 organitzà
una sèrie dactivitats per a commemorar
aquest aniversari.
Per aquest 2011 i com a continuació dels
actes portats a terme lany anterior la
Fundación Nin ha organitzat una important
exposició sobre la història del partit en
la que ha comptat entre daltres amb la col·laboració del lArxiu
Històric de la nostra Fundació.
El passat 28 de juny sinaugurà aquesta mostra al Museu d´Història
de Catalunya, que es pot visitar fins al proper 25 de setembre. En
ella es pretén explicar la història del POUM per mitjà dels seus
protagonistes, del seu entorn i daquells que han tingut rellevància
en lart i la cultura.
Les unitats temàtiques que es presenten són:
1. Orígens
2. La Batalla, el BOC i lICE
3. El POUM a la Generalitat. Joaquim Maurin desaparegut
4. Revolució i guerra
5. Persecució i procés del POUM
6. Assassinat dAndreu Nin
7. Diàspora, resistència i exili
8. Recuperar la memòria: Fundación Andreu Nin
El format de la mostra sha dissenyat per a que pugui ser itinerant
en la seva major part. Després de Barcelona està previst el seu
pas per Madrid i possiblement per Saragossa i València.

La nova pàgina web de lArxiu Històric
El passat mes de gener
vam fer la presentació
oficial de la nova
pàgina web de lArxiu
que podeu trobar
ladreça
Aquesta nova web
sinscriu dins el
projecte general de
remodelació de la
pàgina web de la
Fundació, de la que
segueix el mateix
disseny. En ella es dóna prioritat als elements visuals que faciliten
la navegació i permeten fer-se una idea ràpida dels continguts que
la composen.
La pàgina sestructura en set grans apartats que es corresponen
per una banda amb els cinc fons en que sestructura lArxiu:
documental, fotogràfic, audiovisual, gràfic i hemerogràfic; i per
laltra a dos dels grans projectes que estem desenvolupant: la
col·lecció manuscrits i el diccionari biogràfic.
Volem destacar aquest darrer projecte també anomenat Biografies
Socialistes. Iniciat ja fa tres anys aquest treball que semmarca
dins lobjectiu de recuperar la nostra memòria històrica, consisteix
en lelaboració dun diccionari on-line amb les trajectòries vitals
duna selecció de personatges que han tingut un paper destacat en
la història del socialisme a Catalunya des dels seus inicis fins
lany 1975, rescatant de loblit figures que en bona part resulten
anònimes. Aquesta selecció ronda les cent vint entrades, que a dia
davui estan elaborades en més del cinquanta per cent. Per aquest
2011 tenim previst incrementar de manera considerable aquest
percentatge amb la intenció de deixar el projecte en una fase molt
avançada.
El diccionari es caracteritza per presentar un treball en el que es
destaquen els aspectes polítics de la biografia de cadascuna de les
persones que hi apareixen, text que sil·lustra amb una fotografia.
Hi ha articles que shan encarregat a autors especialistes en el
personatge a tractar, principalment historiadors i periodistes, i
daltres elaborats per la pròpia redacció. Lextensió també varia
dun personatge a laltre, dacord amb la informació disponible
o bé amb la importància del mateix.
Aquest projecte està directament relacionat amb el Full Suplement
del Butlletí de lArxiu, tots els números del qual en format PDF
formen part del diccionari.

