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Amb el cop militar de juliol de 1936 que
desencadenà la guerra civil espanyola, es va posar
en marxa també una nova dinàmica política a
Catalunya, amb propostes antagòniques i
enfrontades sobre el curs que havien de prendre la
guerra i la revolució, en les quals un nou partit, el
PSUC, hi tindrà un paper determinant.

EL LLIBRE
En els dies immediatament posteriors a la rebel·lió militar que va donar lloc a la guerra civil espanyola,
es va constituir el PSUC, un partit que estava cridat a tenir un protagonisme destacat en el transcurs
del conflicte bèl·lic i, particularment, en la manera com, a Catalunya, lluny encara del front de guerra,
es va desencadenar l’enfrontament intern entre les diverses interpretacions sobre la naturalesa i
l’abast de les transformacions socials sobrevingudes i sobre la prioritat, abans de tot, de defensar la
República i guanyar la guerra. Aquest llibre, que constitueix una nova aportació a un període sobre el
qual encara ens falten treballs ben documentats, ressegueix la història dels primers deu mesos de la
guerra civil a Catalunya, des de la resposta “revolucionària” a la revolta militar del juliol de 1936 fins
als Fets de Maig de 1937, en què va esclatar finalment el conflicte entre les concepcions oposades de
la CNT i el POUM, d’un costat, i del PSUC, de l’altre. Responent al postulat que diu que una bona
història d’un partit, d’un partit rellevant, ha de ser una bona història d’un país, una recerca que havia
començat sent una història del PSUC ha esdevingut una història del conflicte a la rereguarda catalana.
L’AUTOR
José Luis Martín Ramos (Barcelona, 1948) és catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat
Autònoma de Barcelona Especialitzat en la història del moviment obrer, ha centrat la seva recerca en
el moviment socialista i comunista al segle xx a Catalunya i a Espanya. Va coordinar una Historia del
socialismo español, dirigida per Manuel Tuñón de Lara, de la qual va redactar el volum quart (1989) i
ha publicat una Historia de la Unión General de Trabajadores (1998 i 2008). Sobre la història del PSUC
ha publicat, abans d’aquest, dos altres llibres: Els orígens del PSU de Catalunya, 1930-1936 (1977) i
Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947 (2002). La seva publicació més recent és Ordre
públic i violència a Catalunya (1936-1937) (2011). Ha estat co-director de L’Avenç entre 1993 i 1999, i
director de l’Arxiu d’Història del Socialisme de la Fundació Rafael Campalans.
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