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Congrés internacional

ITINERARIS REFORMISTES, PERSPECTIVES REVOLUCIONÀRIES. TRAJECTÒRIES POLÍTIQUES I INTEL·LECTUALS EN TEMPS 
DE CRISI DEL LIBERALISME

Aquest congrés es proposa analitzar l’impacte que les noves ideologies van tenir sobre una sèrie de polítics i intel·lectuals que s’havien 
reclamat hereus i partícips de les tradicions emancipadores del liberalisme democràtic i del radicalisme popular. El marc cronològic ens 
porta des dels anys previs a l’esclat de la Primera Guerra Mundial, en el trànsit del liberalisme clàssic al liberalisme social, de les velles 
modalitats d’organització sindical a les pràctiques sindicals i polítiques de la socialdemocràcia, fins a aquells anys en què es van obrir les 
portes a la segona de les postguerres mundials.

Universitat de Girona, 22 i 23 d’octubre de 2015

Dijous 22 

9.30 h. Inauguració 

10 h. Ismael Saz (Universitat de València), Entre la reacción y el fascismo: las derechas europeas en la primera mitad del siglo XX

11 h. Cafè 

11:30 h. Francisco Morente (Universitat Autònoma de Barcelona), El vencedor vencido. Dionisio Ridruejo en su laberinto / Steven Forti (IHC 
- Universidade Nova de Lisboa), Políticos e intelectuales entre el comunismo y el fascismo en la Europa de entreguerras 

16.30 h. Giaime Pala (UdG), Lo nacional y lo popular. La reflexión de Antonio Gramsci sobre la crisis italiana en los años de la guerra civil 
europea / Patrizia Dogliani - Carlo De Maria (Università di Bologna), Itinerari “invisibili” e engagement sociale di internazionaliste europee 
negli anni Trenta e Quaranta: i casi di Barbara Seidenfeld e di Margherita Zoebeli / Marco Masulli (Università di Bologna), La diaspora di 
sindacalisti rivoluzionari italiani tra Francia e Spagna negli anni Venti e Trenta.

Divendres 23

10 h. Manuel Suárez Cortina (Universidad de Cantabria), Melquíades Álvarez y la democracia liberal / Javier Moreno Luzón (Universidad 
Complutense de Madrid), “Una izquierda razonable”: institucionistas y liberales en la crisis de la Restauración

11.30 h. Café

12 h. Giovanni Cattini (Universitat de Barcelona), La defensa de la democracia liberal en unos años difíciles: los casos de Nicolau d’Olwer y 
Camps i Arboix / Àngel Duarte (UdG), El republicano histórico en tiempos de guerra y de revolución. A propósito de Diego Martínez Barrio y 
Pere Coromines

16 h. Ángeles Barrio (Universidad de Cantabria), Luis Araquistain: liberal, socialista, revolucionario / Maximiliano Fuentes (UdG), Socialistas 
a fuer de liberales, revolucionarios por necesidad: Rafael Campalans y Antoni Fabra Ribas 

18 h. Ferran Archilés (Universitat de València), Joan Fuster, el descrèdit de la política / Xavier Pla (UdG): Josep Pla, Madrid 1936: un dietari

19 h. Cloenda

Lloc: Universitat de Girona, Facultat de Lletres, Aula C2. Pl. Ferrater Mora, 1 (Girona)

Coordinació i direcció: Àngel Duarte i Maximiliano Fuentes (UdG)

Organitza:
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