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Manuel Serra i Moret (Vic, 1884 - Perpinyà,
1963) de Miquel-Àngel Velasco Martín
Amb motiu del 125è aniversari del naixement de Manuel Serra i
Moret, el Patronat dEstudis Osonencs ha publicat lobra de
lhistoriador Miquel-Àngel Velasco, on ens apropa a la biografia
daquest destacat polític català, alhora que reivindica la vigència
del seu llegat ideològic.
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Fruit dun intens i minuciós treball de recerca, lestudi de Velasco reuneix totes les
fites fonamentals sobre lactivitat, el pensament i lobra de Manuel Serra i Moret, i
constitueix una completa actualització biogràfica del personatge.

Els fets del 6 doctubre de Jaume Barrull
Tot coincidint amb els setanta-cinc anys dels Fets del sis doctubre
de 1934 leditorial Pòrtic ha editat aquest llibre de lhistoriador de
la Universitat de Lleida Jaume Barrull. En aquest volum lautor
estudia amb detall el desenvolupament dels fets i la posterior repressió
tan a Barcelona com a daltres poblacions de Catalunya, anàlisi
que el porta a la conclusió de considerar aquells fets com un pròleg
de la Guerra Civil.
Una nombrosa selecció de fotografies serveix per il·lustrar aquest

Joan Comorera torna a casa
de Carme Cebrian (coord.)
El passat mes de juliol la Generalitat de Catalunya va organitzar un
acte per a retre homenatge a la figura de Joan Comorera, històric
dirigent de lesquerra catalana i set vegades conseller del Govern
català entre els anys 1934 i 1939. En aquest acte es va presentar el
llibre del que ara donem notícia, publicat per leditorial Pòrtic dins
la col.lecció Testimonis.
Es tracta duna obra en la que hi han participat un total de trenta autors, des de polítics
fins a historiadors, cadascun amb lelaboració dun capítol dedicat a lestudi de la
personalitat de Comorera. Tot plegat ha servit per reivindicar i rehabilitar la figura dun
dels grans líders polítics catalans del segle XX.

Aquesta publicació de
periodicitat mensual va pertanyer
a la Campanya Maragall de 1999
que enguany commemorem,
editant-se entre el mesos de
desembre de 1998 i octubre de
1999.
La col·lecció està composta per
un total de deu números i té un
format de quatre pàgines, excepte
el darrer número que és un
manifest signat per Pasqual
Maragall. Els temes que es
tracten son els propis duna
campanya electoral, fent especial
incidència en les diferents
plataformes de suport que es van
organitzar al voltant del candidat.
A banda dels temes propis de
que sinforma en cada número,
tots els exemplars tenen dues
seccions fixes: leditorial i les
notícies breus. La distribució es
feia a través de subscripció
gratuïta

Crèdits

XL Conferència de lInternational Asociation
of Labour History Institutions
El passat mes de setembre va tenir lloc a Barcelona lassemblea
anual de lIALHI, institució de la que el nostre Arxiu Històric
nés membre des de fa anys i que aplega a biblioteques, arxius,
centres de documentació, museus i institucions de recerca especialitzades en la història
del moviment obrer a nivell mundial.
Durant dos dies representants de diferents entitats vinguts darreu van presentar els seus
projectes de treball, a la vegada que és va fer una exposició de la situació dels arxius
del moviment obrer a Catalunya i Espanya. Una vegada més es va reafirmar la voluntat
de coordinar mitjançant lassociació moltes de les feines que sestan portant a terme,
posant especial interès en els processos de digitalització documental.
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Shan acomplert deu anys de
lesperança i la voluntat de
canvi que salçà a Catalunya
quan Pasqual Maragall optà a
la Presidència de la
Generalitat. Només cal
recordar latmosfera que va
envoltar la campanya electoral
de 1999 caracteritzada
especialment per lentusiasme
de la gent que hi va participar.
Les fotografies que reproduïm
corresponen al llibre dOriol
Molas Campanya Maragall
publicat per la Fundació
Rafael Campalans lany 2000.
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Horari
d'atenció al públic:
Dilluns i dimarts de
16.15 a 19 h.
Dimecres i dijous
de 10 a 13 h.
El mes d'agost està
tancat per vacances.
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Commemoració de la Setmana Tràgica (1909-2009)
Amb motiu del centenari daquest important fet històric que va
tenir lloc entre el 26 de juliol i el 2 dagost de 1909 a la ciutat
de Barcelona, junt amb altres ciutats de Catalunya, i la seva
important repressió posterior, un conjunt dentitats, entre les
quals hi ha lAjuntament de Barcelona, han organitzat una sèrie
dactes commemoratius que shan allargat durant tot aquest any
i dalguns dels quals donem notícia.
Barcelona en flames! és el nom de lexposició que sha pogut
visitar al Castell de Montjuïc entre el mes de maig i el mes
doctubre. Sha organitzat un mostra de fotografies en el lloc
on van ser afusellats entre daltres el pedagog Francesc Ferrer
i Guàrdia, considerat el líder de la rebel·lió, amb la intenció de
posar de manifest la relació entre memòria i espai.
Altres mostres fotogràfiques van tenir lloc a lArxiu Nacional
de Catalunya i a lArxiu Fotogràfic de Barcelona respectivament,
un i altre utilitzant imatges pertanyents als seus propis fons
documentals.
Per la seva banda la Biblioteca de Catalunya organitzà lexposició
1909. Barcelona convulsa. La Setmana Tràgica en la memòria
de la que hi formaven part una gran diversitat de materials com
llibres, cartells, revistes, pel·lícules, etc. organitzats en sis
vitrines que oferien al visitant una gran riquesa documental
sobre els fets.
També cal destacar lexposició itinerant La Setmana Tràgica
als barris de Barcelona. Motius i fets organitzada pels Grups

Tiempos Nuevos de Leonor Serrano
En la col·lecció Memòria del
nostre Arxiu Històric acaba de
sortir publicat el llibre de Leonor
Serrano Tiempos Nuevos que
aplega una selecció de trenta-nou
articles de lautora publicats al
diari barceloní Las Noticias entre
el 28 dabril de 1931 i el 5 dabril
de 1935. Completen aquesta
selecció tres textos de la mateixa
època publicats a Justícia Social,
i la resposta a una enquesta
realitzada a destacades dones
progressistes del moment
publicada a La Rambla. També sincorpora una selecció de
fotografies i la reproducció de documents personals de Leonor
Serrano.
El llibre inclou un pròleg dIsidre Molas, president de la
Fundació, que porta per títol Leonor Serrano y los valores del
humanismo on recorda la trajectòria i les idees de lautora.
Pedagoga, feminista i socialista Serrano és encara un referent
oblidat de la nostra història recent, i amb aquesta edició
contribuïm a donar a conèixer el seu pensament i la seva obra.

de Recerca Local de Barcelona. A més ditinerar pels diferents
barris de la ciutat, fet que encara continuarà lany 2010, aquesta
exposició també es podrà veure a daltres localitats de Catalunya.
A més dun conjunt de conferències aquesta exposició es
complementà amb un conjunt ditineraris per diferents districtes
de la ciutat (Gràcia, Poble-Sec, Montjuïc, Sant Andreu, Poble
Nou i Clot-Camp de lArpa). Es tractava dexplicar in situ els
fets de la Setmana Tràgica las barris de la ciutat.
Un altre seguit ditineraris sota el nom La Setmana Tràgica a
peu de carrer es van portar a terme entre maig i juliol organitzats
per Biblioteques de Barcelona. Es va organitzar un recorregut
pel casc antic seguint diferents escenaris on es desenvolupà la
revolta popular.
Cal fer referència per últim a limportant nombre de publicacions
que shan originat amb motiu daquest centenari. Des de la
reedició dobres clàssiques com la coneguda de J. Connelly
Ullman La Semana Trágica. Estudio sobre las causas
socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912)
fins a laparició de noves aportacions com el llibre dAntoni
Dalmau Set dies de fúria del que més avall donem notícia,
tot passant per novel·les i abundants articles de revista.
En resum, lany 2009 ens ha brindat loportunitat daproparnos amb tot detall i des dun ampli ventall de perspectives a
uns esdeveniments històrics que van sotragar la ciutat comtal
ara fa cent anys i van deixar una profunda empremta en la
memòria dels seus habitants.

Set dies de fúria. Barcelona i la
Setmana Tràgica (juliol de 1909)
dAntoni Dalmau
Amb motiu del centenari de la
Setmana Tràgica Columna
Edicions ha editat aquest llibre de
lhistoriador i polític Antoni
Dalmau. En ell sens presenta una
penetrant crònica daquest fet
històric que va marcar la ciutat de
Barcelona. Basant-se amb la
nombrosa bibliografia existent
Dalmau pretén explicar de manera
clara i entenedora les causes, el
desenvolupament i el desenllaç de
lesclat revolucionari i les seves
conseqüències.
Del mateix autor i també de la mateixa editorial cal esmentar
també la publicació anterior del llibre El cas Rull. Un traficant
del terrorisme a la ciutat de les bombes. En aquest treball
Dalmau analitza la personalitat de Joan Rull El coix de Sants,
ex anarquista i confident policial que va atemorir Barcelona a
principis de segle XX.

