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Després d’una llarga trajectòria investigadora, Josep
Termes

escriu

la

seva

obra

culminant

sobre

l’anarquisme en un relat cronològic de les persones,
les organitzacions, els fonaments intel·lectuals i les
actuacions d’un segle de mobilitzacions polítiques i
socials al nostre país.

EL LLIBRE
La història del moviment llibertari a Espanya abraça un llarg període de més de cent anys, des del
naixement a Barcelona, el 1870, de l’Associació Internacional de Treballadors fins a la desfeta de l’URSS i
del comunisme l’últim decenni del segle xx. És una etapa històrica en què es produeix l’inici de la
industrialització a Espanya i que viu una alterada vida política, amb la Revolució Democràtica de 1868,
passant per monarquies, repúbliques, guerres civils i dictadures, fins a la restauració de la democràcia
parlamentària. I que a Catalunya, bressol i caliu de l’anarquisme, conviu amb la Renaixença, el catalanisme
polític i les dues restauracions de la Generalitat, la republicana, amb l’Estatut del 1932, i l’actual.

L’AUTOR
Josep Termes i Ardèvol (Barcelona, 1936-2011) ha estat catedràtic d’història contemporània a la Universitat Pompeu
Fabra i és professor emèrit de la Universitat de Barcelona. Especialista en història del moviment obrer i investigador dels
corrents populars del nacionalisme català, ha publicat Anarquismo y sindicalismo en España: La Primera Internacional,

1868-1881 (1972), El federalisme català en el període revolucionari de 1868-1873 (1972), La immigració a Catalunya i
altres estudis d’història del nacionalisme català (1984), Les arrels populars del catalanisme (1999), Històries de la
Catalunya treballadora (2000), Història del catalanisme fins al 1923 (2001), Patriotes i resistents. Història del primer
catalanisme (2003, juntament amb Agustí Colomines), Misèria contra pobresa. Els fets de la Fatarella del gener de 1937
(2005), La catalanitat obrera. La República Catalana, l’Estatut de 1932 i el Moviment Obrer, i Història de combat (tots
dos de 2007) i (Nou) Resum de la història del catalanisme (2009). Cofundador de la revista Recerques, també va
codirigir la revista El Contemporani. L’any 2006 va ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Mida: 15,5 x 23 cm.
Pàgines: 696
ISBN: 978-8488839-53-4
ref. AVEN032
PVP: 35
Data sortida: 9 juny 2011

Sèrie Història

Contacte: Núria Iceta - niceta@lavenc.cat - 93 245 79 21
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