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EL LLIBRE

De la fàbrica a la revolta és una biografia del sitgetà Pere Curtiada i Ferrer (1898-1968) que pretén
documentar una trajectòria política única en la societat catalana de la seva època. Creixent en una família de
forta tradició obrerista i arrelada en una localitat on el socialisme monopolitzà el moviment obrer, una
trajectòria sindical inicial el formaria per a una intensa carrera política en què ocupà les responsabilitats més
altes com a sitgetà, regidor i alcalde, i com a militant dels partits on s’integrà, ja que en presidí les seccions
locals i formà part de la direcció nacional en el cas d’Estat Català.
D'aquesta obra, Pelai Pagès i Blanch en destaca «l'interès transversal en diversos aspectes que afecten la
història de Catalunya del segle XX» ja que «més enllà de la biografia política de Pere Curtiada -l'eix
vertebrador del treball i síntesi de les diverses emancipacions-, ens ofereix la història d'un moviment obrer
especialment bel·ligerant i l'evolució del separatisme català més colpidor i combatiu durant els anys de la
República, alhora que s'endinsa dins la història local d'una localitat amb moltes peculiaritats, com fou Sitges,
i en uns anys especialment convulsos, fins a penetrar obertament en la història de Catalunya». Pagès conclou
que «pocs treballs com el de Marc Santasusana presenten una varietat d'objectes d'interès tan divers.»
Per la seva banda, Xavier Miret i Mestre (director de l'Arxiu Municipal de Sitges) remarca que el treball de
Marc Santasusana «va molt més enllà de la biografia de Pere Curtiada i Ferrer que dóna el títol en
majúscules a aquest estudi; de fet, aquesta excepcional personalitat és el fil conductor per anar desgranant els
precedents i entorn dels fets socials i el debat ideològic que marcaren en la seva època la nostra societat.» I
conclou que «llegir les planes de fets històrics redactades per en Marc Santasusana ens donarà informació
sobre part de la memòria que ens ha estat furtada i ens permetrà saber més d’on venim i on som per a
esdevenir més conscientment ciutadans del nostre temps i enfilar el camí del nostre futur.»

L'AUTOR
Nascut l’any 1980 a Barcelona, Marc Santasusana i Corzan es llicencià en història per la Universitat de
Barcelona. Després de cursar-hi el màster d’Estudis Històrics menció d’Història Contemporània, l’any 2009
guanyà el premi Josep Carbonell i Gener del Grup d’Estudis Sitgetans amb una primera aproximació a la
trajectòria de Pere Curtiada i Ferrer. Centrant la seva recerca en aquell polític sitgetà, l’any 2013 esdevingué
doctor en Història Contemporània amb una tesi que sintetitza en aquesta obra.

L'EDITORIAL

Edicions del 1979 és una editorial neix la primavera de 2012, impulsat per persones vinculades a l’Esquerra
Independentista dels Països Catalans.
Publiquem assaig polític, que inclou treballs que contribueixin a la creació d'una memòria històrica de
l'independentisme d'esquerres fins a la obres de teoria marxista.
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LA COL·LECCIÓ

El llibre De la fàbrica a la revolta inaugura la col·lecció «Escalaborn», dedicada a biografies polítiques, tant
de persones individuals com de col·lectius. La col·lecció pretén oferir al públic treballs relacionats amb els
diversos fils de la memòria històrica de l'independentisme d'esquerres.
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