Col·lecció Àmfora

1.

ELS ANYS FOSCOS DE LA POSTGUERRA, TERRASSA, 1939-1945.

Autor: Xavier Marcet i Gisbert
Pàgines: 246
Preu: 17 €
ISBN: 000-84-923636-2-2

“Si els anys de la República havien significat arreu de
Catalunya la desoligarquització de les relacions polítiques
i la irrupció generalitzada de la vida democràtica dins de
l’àmbit local, amb el franquisme es va acabar realment la
vitalitat de la vida municipal. La dictadura va liquidar
totalment la lliure competència política i va fer
desaparèixer el sufragi lliure i igualitari, eradicant la
influència de les classes populars en la vida municipal.”

2.

ELS CAMINS DE LA JUSTÍCIA.

DELS SEGLES XVI

I

ORDRE I DESORDRE AL VALLÈS

XVII.

Autor: Ismael Almazán i Fernández
Pàgines: 336
Preu: 19 €
ISBN: 000-84-923636-5-7
“Una justícia que té en compte en primer lloc els interessos
dels habitants mateixos, amb l’aplicació de la qual podem
comprendre millor l’entrellat de la societat catalana dels
segles XVI i XVII, situada entre una moderada expansió
econòmica i unes crisis que puntualment podien ser molt greus,
encarada al problema d’integrar una immigració abundosa, amb
un poder polític dividit entre els oficials reials i grups
privilegiats.”

3.

REPUBLICANISME I CULTURA REPUBLICANA A TERRASSA.

DE LA IA

REPÚBLICA A LA SETMANA TRÀGICA.
Autor: Juli Colom i Bussot
Pàgines: 520
Preu: 21 €
ISBN: 000-84-932827-0-7
“L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del republicanisme a
la ciutat de Terrassa en el decurs dels darrers decennis del
segle XIX i els primers anys del segle XX. Durant molt de
temps el republicanisme català d’aquests anys ha merescut
escassa atenció historiogràfica, encaixonat entre l’eclosió
del Sexenni i l’enlluernadora renovació lerrouxista del
començament del segle XX.”

4. LLUÍS G. VENTALLÓ I VERGÉS (1903-1980).
SALA AL COMPROMÍS AMB EL RÈGIM.

DE LA FIDELITAT A

Autora: Mariona Vigués i Julià
Pàgines: 216
Preu: 19 €
ISBN: 000-84-932827-4-X
“No oblidem que és la història dels qui durant la guerra o en
acabar ho van disposar tot perquè el nou règim desplegués els
adequats mecanismes de control i total autoritat. No oblidem
que l’any 1939 tot destil·lava un esperit d’ocupació i
conquesta sense cap mena de concessió a cap mena d’entesa ni
reconciliació. Terrassa era una ciutat trista, apagada i on
els vencedors imposaren normes símbols i molta, moltíssima
por.”

5.

DOMINGO CIRICI I VENTALLÓ.

UN PERIODISTA TERRASSENC A

MADRID.
Autora: Àngels Carles i Pomar
Pàgines: 208
Preu: 19,60 €
ISBN: 978-84-935424-0-5
“Vaig començar a reunir un bon gruix d’informació, cosa que
feia preveure que la recerca lliscaria suaument. M’havia
equivocat de mig a mig.(…) A Barcelona, treballava en dos
diaris alhora i, a més, moltes de les seves suposades
col·laboracions no anaven signades, atès que es tractaven de
treballs d’aprenent. Així vaig veure aparèixer i desaparèixer
el seu nom per temporades.(…)”

6.

COMBAT PER LA LLIBERTAT.

MEMÒRIA DE LA LLUITA

ANTIFRANQUISTA A TERRASSA (1939-1979).
Autors: J.LL. Lacueva i Moreno, M. Màrquez i Berrocal, L.
Plans i Campderrós
Pàgines: 936 + CD
Preu: 56 €
ISBN: 978-84-935424-3-6
“Em sembla que ja és hora d’anar més enllà d’unes visions del
franquisme que acostumen a limitar-se als estudis sobre la
repressió, necessaris però insuficients, i a afegir-hi després
una història de la transició, que sorgeix sobtadament, com si
fos una mena de miracle aparegut inesperadament.”

7.

UN NADAL TACAT DE SANG.

LA MORT DE L’ABAT BIURE.

Autor: Salvador Cardús i Florensa
Pàgines: 286
Preu: 23 €
ISBN: 978-84-935424-8-1
“L’autor hi analitza amb profunditat els esdeveniments que van
provocar l’assassinat de l’abat a mans de Berenguer Saltells,
un noble de Cerdanyola que estava en disputa amb el monestir
per un tema de patrimoni. A Un Nadal tacat de sang l’autor
analitza de forma exhaustiva i a partir de documentació
inèdita els fets que van succeir i la repercussió que
tingueren…”

8. TESSEL·LA A TESSEL·LA.
SANT- YAGO PADRÓS.

ELS MOSAÏCISTES DEL TALLER DE

Autor: Ana Fernández Álvarez
Pàgines: 248
Preu: 24 €
ISBN: 978-84-936830-6-1
“Aquests artesans –els mosaïcistes– practicaren una tècnica
antiga mentre intentaren comercialitzar-la amb criteris
moderns. Llegint el treball ens assabentem de l’organització
dels tallers, dels sistemes de treball i dels models de
comercialització i justament amb els noms propis dels artistes
i industrials seguim la seva trajectòria.(…)”

9.

POEMA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

Autor: Iu Pons i Serdanyés
Pàgines: 216
Preu: 17 €
ISBN: 978-84-936830-8-5
“El llarg poema objecte d’aquesta edició és un text inèdit que
ha arribat fins a nosaltres gràcies a la cura que la família
del poeta, i en especial la seva segona muller, Candelària
Salmeron, han tingut sempre a mantenir unit i en condicions el
seu llegat i, també al fet que Iu Pons, potser amb la secreta
esperança que un dia la seva obra pogués veure la llum, anés
fent còpies de la majoria d’obres, en especial del Poema.”

10.

MUSIQUER TERRASSENC.

224 FITXES BIOGRÀFIQUES.

Autor: Josep Freixas i Vivó
Pàgines: 314
Preu: 27 €
ISBN: 978-84-939105-1-8
“L’obra representa, en el fons, el primer compendi de la
música i dels musics terrassencs. És el què hi ha, el que
tenim. És el primer pas cap al desig profund de Freixas que
expressa en la justificació: la d’aconseguir que algun dia
s’escrigui una història completa de músics de Terrassa. Aquest
llibre és una contribució a aquest objectiu. “

11.

MIQUEL ROS.

ART I OFICI.

Autora: Ana Fernández Álvarez
Pàgines: 168
Preu: 19 €
ISBN: 978-84-939105-3-2
“A part de donar-nos a conèixer la biografia i la producció
artística i artesanal d’aquest marbrista i escultor, ens
permet endinsar-nos en la realitat social i cultural d’un país
que, a principis del segle XX, va fer que molts dels seus
ciutadans es veiessin obligats a abandonar-ho tot per procurar
trobar una geografia que els permetés tenir un futur.”

12.

L’AIGUAT DEL 1962,

50 ANYS DESPRÉS.

Autors: J. Aulet, S. Cabezas, F. Clúa, A. Fernández, M.
Ferrer, E. Frigola, M.C. Llasat, M. Màrquez, A. Masó, O. Masó,
F. Mauri, L. Plans, F. Pont, Ll. Puig.
Pàgines: 232 + CD + DVD
Preu: 28 €
ISBN: 978-84-939105-4-9
“És el recull d’un bon nombre de treballs monogràfics d’autors
diversos, conciutadans nostres, sobre les nombroses temàtiques
que aquell desastre extraordinari ha motivat. Aquest llibre
constitueix una aportació científica notòria i molt valuosa en
la recerca i la reflexió de la naturalesa, les causes, les
conseqüències, les presumptes responsabilitats i les
recordances del trist esdeveniment que el motiva.”

13. EL SENYOR DE LA MASIA FREIXA. CONTEXT CULTURAL, SOCIAL I
POLÍTIC D’UN INDUSTRIAL CATALÀ (1862-1925).
Autors: Miquel Freixa i Serra, Mireia Freixa i Serra.
Pàgines: 280
Preu: 23 €
ISBN: 978-84-939105-5-6
“L’empenta i la iniciativa que van mostrar els industrials
pioners va fer possible que una indústria —la tèxtil—, fos el
paradigma dels empresaris catalans arreu de la Península i un
referent de l’anomenada Catalunya emprenedora. La seva
capacitat d’aconseguir sinergies — en molts altres camps— va
derivar en una notable capacitat col·lectiva per a la creació
d’institucions i d’associacions…”

14.

TERRASSA DURANT LA GUERRA SEPARATISTA DITA DELS SEGADORS.

Autor: Salvador Cardús i Florensa
Pàgines: 288
Preu: 24 €
ISBN: 978-84-941824-0-2
“Una aproximació a la vida quotidiana dels terrassencs del
segle XVII, un llibre d’aventures bèl·liques que superen en
crueltat qualsevol relat de ficció; els fonaments històrics de
la impossibilitat d’encaix polític amb Espanya que seguim
patint, i, per damunt de tot, la gran lliçó de patriotisme en
defensa de la llibertat que Terrassa va demostrar al llarg
d’aquells dotze anys de conflicte bèl·lic que es va tancar amb
la derrota i, finalment, el tractat dels Pirineus del 1659.”

15.

TEATRE VUITCENTISTA D’AUTOR TERRASSENC

(1865-1870).

Autors: J. Marinel·lo i Bosch, P. A. Ventalló i Vintró, J.
Roca i Roca.
Edició a cura de: Guillem-Jordi Graells.
Pàgines: 448
Preu: 26 €
ISBN: 978-84-941824-2-6
“Sense cap mena de dubte, a partir d’ara, el treball realitzat
per Graells com a editor i estudiós servirà per eixamplar el
coneixement que es tenia del període fundacional del teatre
català modern, de tal manera que el present volum es
convertirà en un punt de referència imprescindible de la
historiografia teatral.”

16.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A TERRASSA

(1700-1725).

Autor: Marc Ferrer i Murillo
Pàgines: 384
Preu: 21 €
ISBN: 978-84-941824-7-1
“La Guerra de Successió va ser un conflicte bèl·lic
internacional entre els partidaris de dues monarquies, els
Borbons i els Hasburgs, sobre els territoris de les corones de
Castella i Catalunya com a estat, dins la monarquia hispànica.
El valor d’aquesta obra és la gran informació inèdita que dóna
a conèixer una època cabdal de la història de Catalunya que va
comportar la pèrdua de les llibertats nacionals i que serveix
per entendre l’actualitat política.”

17.

50 HISTÒRIES DE TERRASSA.

FETS, VIVÈNCIES I DOCUMENTS.

Autors: I. Almazán, A. Carles, P. Claramonte, J. Ll. Lacueva,
A. Luque, A. Magrins , M. Màrquez, P. Meseguer, O. Monterde,
J. Palau, J. Pérez, L. Plans, P. Puig, A. Roca, V. Ruiz, J.
Soler i Jiménez, A. Ventayol.
Pàgines: 296
Preu: 22 €
ISBN: 978-84-941824-8-8
“La tasca que estem desenvolupant és fonamental per a la
història de la nostra ciutat, i ho fem amb un fort contingut
crític i reflexiu, ja que és justament aquest el paper de les
ciències socials —i de totes les ciències—, al qual nosaltres,
a la nostra ciutat no hem renunciat. I ho estem fent duent a
terme una història oberta.”

18.

TEATRE VUITCENTISTA D’AUTOR TERRASSENC 2

(1879-1888).

Autors: J. Marinel·lo i Bosch, R. Coll i Gorina, R. Romero, J.
Roca i Roca.
Edició a cura de: Guillem-Jordi Graells.
Pàgines: 336
Preu: 24 €
ISBN: 978-84-941824-9-5
“El segon volum del Teatre vuitcentista d’autor terrassenc
inclou sis textos de molt diversa entitat, repetint algun dels
autors rescatats en el primer volum, com Joaquim Marinel·lo
Bosch, ara amb una sarsuela carnavalesca de gran espectacle
que valdria la pena plantejar-se recuperar escènicament, i la
millor obra de Josep Roca i Roca, la que li va donar un
prestigi definitiu entre els dramaturgs catalans.”

19.

L’ESCOLA DE TERRASSA DEL S.XX

Autor: Alba Vinyes i Cormina
Pàgines: 304
Preu: 23 €
ISBN: 978-84-944056-1-7
“En tots els terrenys, també en el de l’escola, ens sol fer
falta una mirada més ample per tal de poder entendre i valorar
millor el present i pensar-ne el futur. (…) El treball de
recerca de l’autora ens permet tenir aquesta visió global. I
tant. Però el seu mèrit és, primer, tenir l’escola terrassenca
de tot un segle a la vista, segon, precisament, desfilar fets
per després poder-los estirar.”

20.

HERÀLDICA I NOBLESA TERRASSENCA.

Autor: Salvador Cardús i Florensa
Pàgines: 176
Preu: 23 €
ISBN: 978-84-944056-5-5
“Són molts els anys de la seva vida que se’ls va passar
investigant amb paciència i constància sobre aquest tema
heràldic totalment desconegut a la nostra ciutat, i en va
sortir un llibre que, seguint textos, escuts i documents, ens
descobreix d’una manera clara personatges, del clergat, de la
noblesa i de la burgesia, o bé personatges que han tingut
relació amb la nostra ciutat i que en algun moment van ser
importants, descrivint-hi la seva heràldica.”

21. MARCATS PEL 92.
TERRASSA.

25 ANIVERSARI DE LA SUBSEU OLÍMPICA DE

Autor: Josep Cadalso Borjas
Pàgines: 344
Preu: 22 €
ISBN: 978-84-944056-6-2
“Tenim a les mans un llibre que ens obre la porta a la millor
història entre Terrassa i l’Olimpisme. Marcats pel 92 deixa
detallat per a sempre les vivències, els personatges i les
anècdotes més rellevants d’uns dies de glòria memorables per a
la nostra ciutat i la seva relació tan especial amb els Jocs
Olímpics, la competició esportiva més singular de tot el
planeta.(…).”

